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ا مدددا تكدددو  مدددنمرص  و كددد ا  دددل  مفهدددو  الر سدددمالية  دددو "ل ددده علمددد    مضدددللة  ورالبدددف
 دد  عبونيددة ] اددا ا الللمددؤرلي  المل وددي  الدد ي  ر عددوا  تالددولمضدداو   دد  كلمددة واحددنص" و

  "العبونيددة كا ددت سدديوة بمددا   تالددول  لإلثددرا  العاددي العددال  الجنيددن  لددح مرتبددة السددبت اأول 
  حالفا واكتصان سيئ"    تزيي ها بتاريا سيئ الحاجة  لح  يه الكفاية نو  

مددا يفسددر ال جدداح اتكتصددان     مجتمددع ليبرالدد  كالسدديك : اليددا  يالددن  الكتددات حجددة كويددة ل
كدددن تكدددو  الع اصدددر األدددر  مثدددل المؤسسدددات والعلددد  والتجدددارص  وال مدددو  دددو الحريدددة  

والموارن ومدا  لدح  لدف  ات   ميدة  لدح حدن مدا  لكد  الع صدر الد   ت ر دح ع ده الد    عدل 
كا ددت  دد م  الالمددع  مدد  و regulationكددل  لددف كددا  التحددرر مدد  ا كددرام ومدد  الت اددي  

ري ا يددا والبلددنا  الم لفضددة   ولدد  تاهددر  ت  دد  بريددة راوبددة  دد  معادد  تدداريا البشددريةالح
اتعرضددت مجموعدددة     و ددو    البورجوازيددد   ددد  الالددر  السدددابع عشددر ] ول ددناا   كثيدددرف
   دددد   دددد  الحاليالددددة  ب ددددال ازن ار ددددا و "الصددددفالة   ددددل الفكددددر اليسدددداريو "" لشددددتاو 

  وكمددا يدد عكك  دد  الع ددوا  الملتددار جيددنفا للكتددات ا المؤلفددا  يهكمددا يسددم  البورجوازيددة"
كا ددت الصددفالة بسددي ة: لالددن    ن   لددح اتزن ددار الحددني  الدد   الرويسدد   المحددرف ت كا دد
لكددد    ا  جح دددا  وسددد تحمل الملدددا ر    دددا حريت دددا وسددد عمل علدددح  مدددو اتكتصدددان  وام ح

ا     شددلا رلددر  كا ددت الفكددرص كويددة و اجحددة لنرجددة   هددا   سدد كو   ر يددا  وكدد لف ًتالريبددف
   اتكتصددانات علددح  دد ا الكوكددت  معاددمسددتو  ا تشددرت  دد  جميددع   حددا  العددال  ور عددت 

والحيدداص المانيددة   ضددل مدد    وبالتددال    ددل  رالبيددة البشددر  ر ددح بكثيددر مدد     وكددت مضددح
 التاريا اتكتصان  للعال  الحني     بالتصار   ا  و     وكت مضح 

لكدددل  الدددت جدددامع  للتددداريا  ة  مهلو دددexplanandumالادددا رص الم لدددوت شدددرحها    

الجملددة اأولددح مدد  مالنمددة   كددو  كدد لف يكددن ت  explanansلكدد  التفسددير  اتكتصددان   

ربمددا كددن يتسددا ل   " لك دده مثيددر للجددنل  "موضددوك كتاب ددا بسددي  وحاليالدد     الكتددات  دد  
ا للجددنل      ا كددا  كددل  دد ا بددنيهيفا  واأنلددة كا عددة جددنفاالمددر  جددت ي    لمددا ا ت يددزال مثيددرف

  و ددو  مددر يررددت مدد  الواضدد     الحريددة مفهددو  جدد ات     تكددو  الرسددالة ج ابددة للاايددة:
ا  ية   ا كا ددت   دداف  اوددنص  ضددا  ال دداك  دد  المددوت مدد   جلدده    هدد    هددا تجعل ددا  ر يددا   يضددف

 libertarian 2ليبرتاليددةلمددا ا ت يتب ددح المزيددن مدد  ال دداك الروايددة ال  مددا الدد   ت يعجبددف  

ا  مكلوسددك  وكددارن    ددا   تسددرن االتدد   عددالوص علددح  لددف   ددل  اأكددانيميي   دد   يضددف
 البرجوازية: لما ا  الاو   كرص   ه   ب ال الحكاية ]ال بالةا  عضا     

 
ليبرتار : منا ع  و مؤين لفلسدددفة سدددياسدددية تالو  علح الحن اأن ح م  تنلل النولة    السدددو  الحرص والحياص  2
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يتكددو  مدد   ددن   –مدد  الجددز  الثددا   مدد  ثالثيددة مكلوسددك  سددتل م –الكثيددر مدد  الكتددات 
ا   التفسدديرات البنيلددة لإلثددرا  العاددي   ت يُ اددر  لددح  دد م التفسدديرات علددح   هددا لا وددة تمامددف

 الدد  الصدددفالة     ومبكددرص جدددنفا الددنر مددا  ددد  ريددر كا يددة: صدددايرص جددنفا  ومتدددهلرص جددنفاب
فسدددير    ددد  التالالدددرو  التددد  سدددبالت الثدددورص الصددد اعية  التددد   برمدددت  ددد  البورجوازيدددة
  مبتكددددددرو   entrepreneurial دددددد  كددددددو : ال دددددداك ريددددددانيو  الم    الصددددددحي 

ingenious   ميددددالو  لالكتسدددداتacquisitive      امدددد حه   رصددددة  اتددددركه   لالددددا

ا  ثددرا    فسدده    سدديجعلو  مددوك ا يجدداب  للت ميددة اتكتصددانية  و دد  المجوسدديجنو   رصددف
ا ًحتدددح لدددو لددد  يكو ددوا  ثريدددا  كمدددا  ددد ا ت يدددزع  لكددد   - دد   الجميددع  كثدددر ثدددرا ف  يضددف

  المؤلفيَّ  

مدد  الواضدد     مكلوسددك  وكددارن  ت يتعا فددا  مددع  كددرص    الددنا ع ورا  ا ثددرا  العاددي  
  كدددنرص اأمددد  علدددح   شدددا  حكومدددات state capacityكدددا  شددديوفا يسدددمح كدددنرص النولدددة 

سدداعنت  دد  للدد  الالددا و  وال اددا   وتددو ير الم ددا ع العامددة  وحددل مشدداكل الت سددي    تكددت 
الفكدددرص التهكيدددن علدددح   ميتهدددا مددد  كبدددل المدددؤرلي  اتكتصدددانيي  مثدددل الراحدددل تر   دد م 

وتورسدددت   Tim Besleyواتكتصدددانيي  مثدددل تدددي  بيسدددل   Larry Epstein بسدددتي  

   مدد  الال ددت لل اددر    الم ددا   التدد   شددار  ليهددا  ددؤت  Torsten Perssonبيرسددو  

ت  دد  الواكددع م ددا   كددا   يهددا الت اددي  المؤلفددو  علددح   هددا مهددن الصددفالة البورجوازيددة كا دد
شدددنينفا والضدددراوت ثاليلددة   مددد  المؤكدددن   ددده بعدددن  economic regulationاتكتصددان  

تدد   لاددا  العنيددن مدد   كثددر ا جددرا ات الالسددرية صددعوبة  دد  بري ا يددا ًكددوا ي   1825عددا  

   ولكدد  الالددر  اأول للثددورص الصدد اعية حددن   دد  بيوددة 1846الدد رص  لايددت  الدد   دد  عددا  

لحالددة المجتمددع     ضددل توصددي،   ربمددا  سياسددية كمعيددة  لددح حددن مددا حيدد  لدد  تكدد  "الحريددة"
البري ددا   بعددن الثددورص الصدد اعية  laissez faireلالددن حددنثت  روص اكتصددان عددن  التددنلل 

ولددديك كبلهدددا    ددد  حددداتت تحالدددة  حدددن  التصددد يع وال مدددو  ددد  اكتصدددانات مثدددل روسددديا 
 واليابا     ال ص، اأول م  الالر  العشري   حي  ل  تك  الحرية الفرنية  ولوية 

       كددرص ال شددا  اتكتصددان  ideationalة كويددة للتدداريا الفكددر  يالددن   دد ا الكتددات حجدد

ا و تباعدده John Locke, 1632-1704ريددر الماليددن  كمددا عبددر ع هددا بالددوص شددنينص لددوف ]

  بددال بع  رن  سددمي     دد  "المحددرف" الدد   ن ددع اكتصددانات الاددرت  لددح وعلددح ر سدده ً
 ددو معددروف   ددا:  دد   ومددع  لددف    دداف شدد   رريددت  دد  الحجددة كمددا ا ثددرا  العاددي   
  بشددنص بحكمددة وكددوص السددو   ا   مثددل جميددع الكتددات الليبددراليي   ملتزمددحددي     المددؤلفيَّ 

 دد  سددو  ياددور  وبي مددا يالددن   دد ا الكتددات حجددة كويددة لخ ميددة التاريليددة لخ كددار   ل دده ت
 كددرص الحريددة واأسددوا  ريددر الماليددنص  راجددت   دداف الالليددل   ددا الدد   يشددرح كيدد،  اأ كددار  

بعددن كددل شدد    كمددا يشدير الكتددات  كا ددت   دداف مالاومددة كويدة مدد  عددنص زوايددا  ولدد    لفعدل با
كمددا يالددوت   كا ددت ]الليبراليددةا   يكدد  ا تصددار الليبراليددة مضددمو فا بدده  حددال مدد  اأحددوال 
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من وعددة بدددالثورات ال اجحدددة ً ددد   ول دددنا الالددر  السدددانك عشدددر و  جلتدددرا الالدددر  السدددابع 
   لدد  اإلثررءا لددو لدد  تحصددل  دد م الت ددورات  لمددا حددن    عشددر   والم بعددة  وا صددالح 

تكددد   وروبدددا بحدددال   ضدددل  لالدددن كا دددت محاوادددة   لكددد  اأ كدددار ت ت تشدددر  الددد  بسدددبت 
ال ددع مؤيددنو ا أ كددار  حيدد  يُ ا واوددن ا المسددتالبلية: بددل يجددت م اكشددتها وبيعهددا  دد  سددو  

جمهددور   ب ددا ف علددح الددنليل  و الم  دد   و  لالكيددات الفكددرص   ومددع  لددف  مدد  المددن      
ات ملصددا لمددنح اأسددوا  وكددوص اأ كددار    دد  الواكددع  سددو  اأ كددار ت يددنلل  دد  كتدد

يمك  الالدول     جداح الليبراليدة  د  حسداباتهما كدا  علدح وجده التحنيدن  تيجدة لمدا حدن   د  
سددو  اأ كددار   لالددن  ك ددع  المثالفددو  مدد  لددوف وسددمي    ال دداك المهمددي  باأ كددار التدد   نت 

  لح ال مو اتكتصان  

 لددح السددؤال ارلددر الدد   ي رحدده الكتددات   تتوا دد  الفتددرص    التركيددز علددح اأ كددار يالددون 
   التنررر ءمددع عصددر  لإلثررءا لاليمرر  التدد  يصددفا ها به هددا حاسددمة لاهددور الع اصددر الرويسددية 

ومددع  لددف   ددل  الت ددوير  الدد   يمكدد  الالددول   دده  حددن  كددو  الحركددات الثالا يددة  دد  التدداريا  
ا باأ كدددار      كتابدددة التددداريا علدددح الدددرر  مددد  التزامهددد سدددرن مات يلعدددت    نور  ددد  

اتكتصددان  للتالددن  اتكتصددان  الحددني  بددنو  عصددر الت ددوير  ددو المثددال الم لدد  لهاملددت 
ا  مدد  المواكدد، الرا ضددة لتددهريا عصددر الت ددوير بددال  ميددر   لالددن   الدد  المؤرلددو  مددؤلرف

التددد  كدددا  بهدددا ريتشددد  النراسدددة المثيدددرص لإلعجدددات تحريفددد  مضدددلل  كمدددا يتضددد  مددد  
مددا  دد  بالضددب    كددار  ًعلددح الددرر  مدد    هددا تتجا ددل التدداريا اتكتصددان    روبرتسددو  

الت ددوير المهمددة   مدد  المؤكددن    ا يمددا  بالحريددة واأسددوا  الحددرص والحكومددة الصددايرص 
ا مدد  الفالسددفة ا م هددا  علددح الددرر  مدد     عددننفا ماللالددف كددا  جددز ف

3 philosophes   شددعروا

ركدده للال دداك اللدداا ويحتدداا  لددح مسدداعنص مدد     ال مددو مهدد  للاايددة بحيدد  ت يمكدد  ت
والدد   كددا   دد  اأسدداك  dirigismeحكومددة صددنيالة   و ددو مددا   لدد  عليدده الفر سدديو  

محاولددة لتج يددن الحكومددة لمسدداعنص روان اأعمددال  دد  مسدداعيه    كا ددت بري ا يددا اسددتث اوية 
كدد  الحكومددة وحتددح   دداف لدد  ت - دد   هجهددا المتعلدد  بعددن  التددنلل  دد  الت ميددة اتكتصددانية 

ا   راوبة تمامف

ا     مددا يدد الا  دد ا الكتددات  ددو    اعتددرا، جددان بددنور مددا   لدد  عليدده ال دداك  دد   وعمومددف
 هددد  الادددوا ر واأ امدددة ال بيعيدددة    ددد  العنيدددن مددد   ꟷ لدددف الوكدددت "المعر دددة المفيدددنص" 

كالددوص للتالددن    ولكدد  كيدد،  ingenuityاأمدداك   دد  الكتددات  اسددتنعح المؤلفددا  ا بددناك 

يمكدد  لإلبددناك    يددؤن   لددح  مددو مسددتنا  بددنو  معر ددة   ا بددناك والتالددن  التك ولددوج  ت 
ت والنرايدددة الف يدددة ي دددزت  مددد  السدددما  بمجدددرن  عدددال  الحريدددة   يجدددت   تددداا المهدددارا

savoir faire  بشددكل متزايددن     دد  عصددر الت ددوير والبراعددة  دد  ال اددا    تدد  ا نراف
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 دد م المهددارات بحاجددة  لددح التعزيددز مدد  لددالل  هدد  ات تاددا  ال بيعدد  للميكا يكددا وال اكددة 
  دده يمكدد  تسددلير الفلسددفة ال بيعيددة لتلبيددة اتحتياجددات المانيددة  مدد  محاربددة   ووالمددوان 
لد  يمتلدف     لدح  يجدان ل دو  ال دول  د  البحدر  لدح ضدا الميدام مد  م داج  الفحد   الجنر

ا م هددا  ا كمحددرف لل مددو     يالددوت  مكلوسددك  وكددارن   يددف   أ دده تدد  العلدد  لدد  يكدد  مهمددف
  حراز الكثير م  التالن  بنو ه 

ا مددا لمددا  ع يدده بالمعر ددة المفيددنص   كا ددت ال فكددرص يعتمددن  دد ا التاليددي  علددح تعريدد، ضددي   وعددف
سددوا  كا ددت معر ددة عامددة  اريددة  -حالدد  أ  المعر ددة    التالددن  يت  والتقرر  اأساسددية  دد  

حدددن  لالدددن  كا دددت تراكميدددة   - propositional and prescriptiveمعر دددة تال يدددة و 

تالددن  أ دده  دد  سددو  لخ كددار تعمددل بشددكل جيددن   ددل  الددرؤ  اأ ضددل عدد  ال بيعددة سددو، ال
ت كيميدددا  ت وازييددده محدددل حلدددَّ  الدددن   ا اأكدددل شددده ف  ة لهددداالمعارضدددتلدددف تتالدددت علدددح 
الالنيمددة بدده  ]الددني  ا تسددال  اتس كددرص الت عددي   و بعددن   5والسددعرات الحراريددة  4الفلوجسددتو 

ا علدد ا  لهيددف لدد  يددت  كبددول    مدد  تلددف ات تصددارات  ورير ددا   ح ل ايا ددا الجددنر  كددا  عالابددف
 لددد  يكددد  ا تصدددار امددد  ات تصدددارات التددد  ت تعدددن وت تحصدددح  نو  مالاومدددة شرسدددة  و

لكدد   دد ا  ددو السددبت  دد    دده ت يمكدد  سددرن الالصددة نو  وضددع الت ددوير  مضددمو فا  بددنفا  
عر ددة: العلدد   ع ددن مددا احتاجتدده الثددورص الصدد اعية  ددو الم  الصدد اع   دد  مركددز الصددنارص 

اتكتضددا   يزيددن ويددنع  المعر ددة الضددم ية  دد  كثيددر مدد  اأحيددا  بالصدد عة والمددوان  ولكدد  
ا العنيددن مدد  اأشدديا  األددر : الحسددات العملدد  ًكمددا  ددو موضدد   دد  مالددال راوددع كددان    يضددف

اتسدددتلنا  أنوات ومعدددنات   ضدددل  و   Kelly and Ó Gráda  وگرانا باللددد  كيلددد  و

 للميكا يكا والحرارص والعمليات الكيمياوية  - ارريزيف ما يكو  رالبفا وال    -فه  وال

بالتصدددار     المجتمدددع الحدددر ت ي مدددو   ا كدددا  جدددا الف   علدددح عكدددك مدددا تدددوح  بددده 
ا وسدددلبيفا McCloskeyو  Cardenمكلوسدددك  وكدددارن   ا تلالاويدددف   لددد  تكددد  البراعدددة راب دددف

ي  الحريدددة واتزن دددار      الشدددعور بالحاجدددة  لدددح  هرسدددة م هجيدددة و هددد  للادددوا ر بددد
ال بيعيددة وات تاددا   ددو  مددر ضددرور  لتحاليدد  التالددن  الدد   تالاددل  دد  تفكيددر اأشددلاا 

بددالعلو    مددع توسددع معر ددة بمددا  دد   لددف  ولوددف الدد ي  لدديك لددنيه   ꟷالدد ي  كدداموا بدد لف 
منوا م هددا للتوصددل  لددح   كددار جنيددنص تجعددل الحيدداص المعر ددة العلميددة  تعلدد  ال دداك بهددا واسددت

  تحويددل الثددورص الصدد اعية  لددح  مددو به فسدده ت يمكدد  للمصددلحي  ريددر المتعلمددي      ضددل  

 
الحترا   ويت    لوجسدتو : مانص كا  كيمياويو الالر  الثام  عشدر يفترضدو  وجون ا    جميع اأجسدا  الالابلة ل 4

   الكها  ث ا  اتحترا   ًمالتبك م  ا  تر يت 
 

 ارية السددددعرات الحرارية     ارية علمية كنيمة مفان ا    الحرارص تتكو  م  سدددداول  ارن  ات  يسددددمح  5

ا    السدعرات الحرارية    راز   كالوريف يتن   م   جسدا   كثر سدلو ة  لح  جسدا   كثر برونص   كا  يُعتالن  يضدف
 ول  ًمالتبك م  ا  تر يت عني  الوز  يمك     ينلل ويلرا م  المسا     الموان الصلبة والسوا
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  نو   ن ددح  هدد  لسددبت serendipitously يمكدد  صدد ع اتلتراعددات بالصددن ة مسددتنا   

   ددو ار       مددا  حتاجدده   سددرعا  مددا تعثددرت  ؛ لكدد  مثددل  دد م الت ددورات وكيفيددة عملهددا
     كيدد، سدداعنت الحريددة الشلصددية ص حددول كيفيددة تفاعددل ع اصددر الت ددويرم اكشددة جددان 

والحددوا ز الصددحيحة  دد  للدد   فددرص  دد  المعر ددة العمليددة والبراعددة التدد  للالددت بالفعددل 
 وساول ا ثرا  العاي  

ا ت  كا ددت الليبراليددة  كمددا اهددرت  دد  الاددرت وكمددا  ددو موصددو،  دد   دد ا الكتددات  جددز ف
رردد    هددا ًمثددل كددل شدد   رلددر  دد  كتابددات  السددفة الالددر   ꟷتجددز  مدد  الت ددوير اأوروبدد  ي

الثددام  عشددر  كا ددت محددل  ددزاك وشددكوف   ومددع  لددف  كددا  الت ددوير  كثددر بكثيددر مدد  
الليبراليددة  و  ا كددا  كددل مددا  وجددنم  ددو ا يمددا  بالحريددة الشلصددية والحكومددة اأكددل تالييددنفا  

ا  ددو ا يمددا  بالتالددن   الددن تكددو  رثددارم علددح ا ثددرا  ا  ꟷلعاددي   كثددر تواضددعفا   مددا كددا  مهمددف
المددان  واتجتمدداع  والسياسدد    لدد  تكدد  كددل الوصددفات المتعلالددة بكمددال المجتمددع تعمددل 

وربمددا يكددو   دد ا  ددو السددبت  دد     عصددر الت ددوير  ꟷبشددكل جيددن علددح كددن  المسدداواص 
 صددب   شددبه مددا يكددو  بكددب  الفددنا  لددبعف الكتددات المتددهثري  بددد "منرسددة  را كفددورت" 

و اتكتصددان    ددل  مفكددر  الالددر  الثددام  عشددر المؤسددفة   ولكدد   يمددا يتعلدد  بمسددهلة ال مدد
شددعر الفالسددفة    التالددن  المددان  كددا  مددن وعفا كبددل كددل لالددن    همددوا اأمددر بشددكل صددحي  

أ كددار  وت بيالهددا مدد  كبددل المه نسددي  اشدد   بالمعر ددة وتراكمهددا  والتبار ددا  دد  سددو  
كددل  ا  العاددي   كا ددت  دد م  دد  اأسددبات الحالياليددة لإلثددر والميكددا يكيي  ورجددال اأعمددال  

التجددارص  والسياسددة  ومحددو اأميددة  وا مبرياليددة  ومجموعددة مدد  العوامددل  -شدد   رلددر 
 تعتمن علح  لف  -األر  الت   كر ا ور ضها مكلوسك  وكارن  

 سددتمر     مددا الدد   يجددت     فكددر  يدده  دد  نور "الحريددة"  دد  ال مددو اتكتصددان    سي
بتالددني  لنمددة راوعددة لمه ت ددا مدد  مكلوسددك   ت وكددن كامدد  م اكشددة السددؤال علددح مددن   جيددال

لددالل تحنيددن شددرو  ال الددا    كددن يجددانل عددنن كبيددر مدد  العلمددا  به دده بددنتف مدد  سياسددات 
"عددن  التددنلل"  يمكدد  للحكومددات المسددت يرص والملتصددة الددن ع باتجددام ال مددو اتكتصددان  

  دد  كتابهددا "صددعون  Alice Amsdenونعمدده   وكمددا  وضددحت الراحلددة  لدديك  مسددن  

 بددنو       ددل  مثددل  دد م الحكومددات كا ددت موجددونص The Rise of the Restالباليددة" 

كدددنرص النولدددة الكا يدددة لتوجيددده ونعددد  الت ميدددة  كدددن ت تتدددو ر العنيدددن مددد  الشدددرو  لإلثدددرا  
العاددي     ددل يمكدد     يكددو    دداف شدد   مثددل "الكثيددر مدد  الحريددة" مثلمددا كددا  مدد  

 The Rise ofفددر     دد  كتددات كددان  بع ددوا  الواضدد       دداف شدديوفا مثددل ا كددرام الم
Laissez Faire   وسددالو ه  يوضدد  ووكددر  ددا لوWalker Hanlon  كيدد، تراجعددت

بري ا يددا بددب   علددح مددنار الالددر  التاسددع عشددر عدد  شددكل مت ددر،  لددح حددن مددا مدد   شددكال 
عددن  التددنلل و نللددت ع اصددر مدد  الت اددي  وا كددرام ونولددة الر ا يددة لتصددحي  الددبعف مدد  

عواكددت ريددر المررددوت  يهددا للثددورص الصدد اعية   وكدد لف  علددت كددل نولددة صدد اعية   كثددر ال
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ة للحريددة ا جر ددت  بعضددها  كثددر وبعضددها  كددل   حتددح الوتيددات المتحددنص الفرنيددة والمحبدد 
 لددح تراجددع ًجزودد   مدد  الليبراليددة المت ر ددة  لدديك  الدد  أ  معادد  ال دداك  ددالبوا بدد لف  

 ا  عمله ولك  أ ه كا  الش   الصحي  ال   ي ب

ربمددا ي بادد  علددح المددؤلفيَّ     يهلدد ا  دد  اتعتبددار ارتدد : تعتمددن الليبراليددة علددح اأسددوا   
  جددز  مدد  الحريددة مدد  حدد  المجتمددع  دد  ويمكدد  لخسددوا     تفشددل   لدد لف يجددت    يتكددو  

التيددار كددنر معددي  مدد  ا كددرام والت اددي  مدد  كبددل النولددة  لتج ددت مثددل  دد م ال تدداو  ريددر 
عمالددة اأ فددال  والتلددو  الكيميدداو  السددا   وماليددي  اأشددلاا نو  تددهمي   المالبولددة مثددل

 بد   وتسدم   جدزا  كبيدرص مد  السدكا  مد  كبدل شدركات اأنويدة التد  تبيدع المدوان المسدببة 
لإلنمدددا     ددد  مكدددا  مدددا بدددي  اتكتصدددان الليبرتدددار  الحدددر للجميدددع  والعدددوال  الالسدددرية 

 ية معتنلددة  ربمددا تكددو  بعيددنص كددل البعددن عدد  المروعددة لسددتالي  ومدداو    دداف  رضددية وسدد
المثاليددة  ولك هددا  كثددر مال مددة مدد  البددناول األددر      هددا تلددف اأرضددية الوسدد ية التدد  

 سعح  ليها عصر الت وير      عال  رير كامل    ا  و   ضل ما يمك  ا  عله 
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