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افتتاحیة العدد

جودة عبد الخالق.د

". الرباط"من نشرة جمعیتنا الفتّیة ) ٥٤(كم یسعدني عزیزي القارئ أن أقدم لك العدد 
وكما . فهذا العدد یتضمن شیئًا یتصل بماضي جمعیتنا، وأشیاء عن حاضرها ومستقبلها

هو معمول به في األعداد السابقة، یختتم هذا العدد بدعوة كریمة إلى أعضاء الجمعیة 
ٕانجازهم في المجاالت العلمیة و بكل ما یتعلق بنشاطهم "الرباط"مبادرة بموافاة بال

والشك . واألكادیمیة والمهنیة، وكذلك بالتطورات االقتصادیة في القطر الذي ینتمون إلیه
أن مثل هذه المساهمات سوف تساعد في تدعیم وتوثیق أواصر الزمالة بین أعضاء 

.عالجمعیة، بما یحقق الخیر للجمی

فها هو . ویحمل هذا العدد أیضًا خبرًا سارًا ألعضاء جمعیتنا، أال وهو تحسن مستواها النسبي بین المجالت العلمیة النظیرة
المجلس األعلى للجامعات، بصفته الجهة المسئولة عن المتابعة الدوریة لمستوى الدوریات العلمیة التي تصدر من مصر، 

ویعود الفضل في ). هو الحد األقصى٧( ، )٥(إلى مستوى ) ٣(من مستوى " عربیةبحوث اقتصادیة"یرفع تقییمه لمجلة 
وبهذه . هذا التقدم بال شك إلى جهود الفریق القائم على شؤون المجلة، والذي یستحق المؤازرة والتقدیر من جمیع األعضاء

.أقرب أجل ممكنفي) ٧(المناسبة، وترسیخًا لنزعة الطموح، دعونا نستهدف رفع تقییم المجلة إلى 

إنـه . عیـةوفیما یتعلق بالماضي، فإنه یؤسفنا أن ننعي إلى الزمیالت والزمالء رحیـل زمیـل عزیـز هـو جـزء هـام مـن تـاریخ الجم
شـغل الراحـل موقـع األمـین . آیار الماضي/مایو٢١محمود منصور عبد الفتاح، الذي انتقل إلى جوار ربه في /األستاذ الدكتور

بانتظـام، رغـم صـعوبة " بحـوث اقتصـادیة عربیـة"العام للجمعیة لعدة سـنوات، وبـذل جهـدًا كبیـرًا لضـمان اسـتمرار صـدور مجلـة 
. جهوده العملیة في مجال مكافحة الفقر من خالل مؤسسة األمل لتنمیـة المشـروعات الصـغیرةكما كان له . الظروف في حینه

ــا العزیــز فــي تكوینــه مــن خــالل  ــذین ســاهم راحلن ــى الجیــل الجدیــد مــن االقتصــادیین ال ــع إل ــا نتطل ــا، فإنن ونحــن إذ نفتقــده بینن
.مجهوداته

التقریــر االقتصــادي العربــي "إطــالق اإلصــدار األربعــین مــن تغطیــة مفصــلة عــن فعالیــة" الربــاط"كمــا یشــمل هــذا العــدد مــن 
وهـذا التقریـر هـو أحـد ثمـار تعـاون أربـع مؤسسـات قومیـة . في مقر األمانة العامة لجامعة الـدول العربیـة بالقـاهرة" الموحد

ومنظمة األقطـار عربیة هي جامعة الدول العربیة والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العربي
وهذه هي المرة األولى التي یتم فیها تنظیم فعالیـة إلطـالق هـذا التقریـر منـذ بـدء صـدوره ). أوابك(العربیة المصدرة للبترول 

لمناقشـة هـذا التقریـر " ورش العمـل"وال شـك أنـه سـیكون مفیـدًا أن تخصـص الجمعیـة أحـد فعالیـات . ١٩٨٠ألول مرة عام 
.الهام مناقشة مستفیضة

عاطف قبرصي، عضو الجمعیة وأستاذ /أیضًا تغطیة ورشة العمل التي قادها الدكتور" الرباط"ومن محتویات هذا العدد من 
وقد طرح خاللها للنقاش مفهوم ". االقتصاد العربي بعد النفط"االقتصاد الفخري بجامعة مكماستر بكندا، لمناقشة موضوع 

وأوضح التأثیر الضار للنفط على االقتصادات العربیة من خالل إذكاء نزعة السعي وراء الریع، وتركز النشاط لعنة الموارد، 
االقتصادي في قطاعات إنتاج ال تدخل في التبادل الدولي
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ــا العزیــز فــي تكوینــه مــن خــالل  ــذین ســاهم راحلن ــى الجیــل الجدیــد مــن االقتصــادیین ال ــع إل ــا نتطل ــا، فإنن ونحــن إذ نفتقــده بینن
.مجهوداته

التقریــر االقتصــادي العربــي "إطــالق اإلصــدار األربعــین مــن تغطیــة مفصــلة عــن فعالیــة" الربــاط"كمــا یشــمل هــذا العــدد مــن 
وهـذا التقریـر هـو أحـد ثمـار تعـاون أربـع مؤسسـات قومیـة . في مقر األمانة العامة لجامعة الـدول العربیـة بالقـاهرة" الموحد

ومنظمة األقطـار عربیة هي جامعة الدول العربیة والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العربي
وهذه هي المرة األولى التي یتم فیها تنظیم فعالیـة إلطـالق هـذا التقریـر منـذ بـدء صـدوره ). أوابك(العربیة المصدرة للبترول 

لمناقشـة هـذا التقریـر " ورش العمـل"وال شـك أنـه سـیكون مفیـدًا أن تخصـص الجمعیـة أحـد فعالیـات . ١٩٨٠ألول مرة عام 
.الهام مناقشة مستفیضة

عاطف قبرصي، عضو الجمعیة وأستاذ /أیضًا تغطیة ورشة العمل التي قادها الدكتور" الرباط"ومن محتویات هذا العدد من 
وقد طرح خاللها للنقاش مفهوم ". االقتصاد العربي بعد النفط"االقتصاد الفخري بجامعة مكماستر بكندا، لمناقشة موضوع 

وأوضح التأثیر الضار للنفط على االقتصادات العربیة من خالل إذكاء نزعة السعي وراء الریع، وتركز النشاط لعنة الموارد، 
االقتصادي في قطاعات إنتاج ال تدخل في التبادل الدولي



لمسة وفـاء
محمود منصور عبد الفتاح / األستاذ الدكتور الراحل 

للجمعیة العربیة للبحوث األسبق األمین العام 
االقتصادیة 



٥

األمین العام األسبق –محمود منصور عبد الفتاح / توّفي األستاذ الدكتور 
٢٠٢١أّیار / مایو ١٤یوم الجمعة الموافق –للجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة 

.عاماً ٧٦عن عمر ناهز 

، وكان المغفور له قامة ١٩٤٥والراحل من موالید بني سویف مارس عام 
علمیة رفیعة، وأستاذًا المعًا في مجال االقتصاد الزراعي بجامعة األزهر، وكان له اهتمام 

عامًا في مجال الدراسات ٣٥خاص بقضایا الریف المصري والفقر، فقد عمل ألكثر من 
االقتصادیة واالجتماعیة الزراعیة والتعاونیة وعلي وجه الخصوص تخطیط ومراقبة 

تقییم المشروعات، وعمل ست سنوات كرئیس للخبراء ومدیرا لمشروعات منظمة العمل و 
.الدولیة في مجال التنمیة الریفیة والتعاونیة

لمؤسسة ) المدیر التنفیذي(تولي عدة مناصب عدیدة وهامة آخرها األمین العام 
.األمل لتنمیة المشروعات الصغیرة، وله العدید من المؤلفات واألبحاث

..}رحم اهللا الفقيد وأسكنه فسيح جناته{..

..}وألهم ذويه الصبر والسلوان{..

البقاء هللا
الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة إلى أعضاءهاتنعى

وفاة
الفتاحمحمود منصور عبد/ الدكتور 



٦

السیرة الذاتیة

.بني سویفبمدینة ١٩٤٥مارس عام فيمحمود منصور عبد الفتاح / ولد الدكتور -

أستاذ مساعد االقتصاد بالكلیةمدرس مساعد، ثم مدرس و ثم رقى إلى جامعة األزهر، بكلیة الزراعة اً ن معیدیِّ عُ - 
إلـى١٩٨٤عـامفـى الفتـرة مـن الكلیـة ستاذ االقتصاد الزراعي بأثم ، ١٩٨١–١٩٦٦خالل الفترة بین عامي 

.١٩٨٩عام
إلى  ١٩٨١الفترة من فيمستشار التنمیة الریفیة والتعاونیة بمنظمة العمل الدولیة شغل الراحل منصب -

لفترة من خالل االیمن في صنعاء بكبیر المستشارین بمشروع منظمة العمل الدولیة منصب ، ثم ١٩٨٤
كما عمل . لمؤسسة األمل لتنمیة المشروعات الصغیرة) المدیر التنفیذي(تولیه منصب ، فضًال عن١٩٨٩

.لمشروعات منظمة العمل الدولیة في مجال التنمیة الریفیة والتعاونیةًا ومدیر ،نحو ست سنوات كرئیس للخبراء

ولـه العدیـد مـن ، كان المغفور له قامة علمیة رفیعة، وأستاذًا المعًا في مجال االقتصاد الزراعي بجامعة األزهر-
وبحث منشور في الدوریات العربیة واألجنبیة فـي مختلـف مجـاالت دراسة ٦٠المؤلفات واألبحاث ما یزید عن 

.االقتصاد الزراعي والتنمیة الزراعیة والریفیة

قدم العدید من اإلسهامات واإلنجازات، حیث تولى منصب األمانة العامة للجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة-
.للجمعیة

فــي والــدكتوراهرســائل ماجســتیر العدیــد مــن االشــراف علــي االقتصــاد، وكــذلك رات مقــر العدیــد مــن قــام بتــدریس -
مجــاالت االقتصــاد الزراعــي، التنمیــة االقتصــادیة، التســویق، وتحلیــل األســعار، اقتصــادیات المنظمــات التعاونیــة 

.الجامعات المصریةمختلف ي كلیات الزراعة والتجارة بفوالریفیة، تخطیط وتقییم المشروعات 

عامـًا فـي مجـال الدراسـات ٣٥فقـد عمـل ألكثـر مـن ،بقضـایا الریـف المصـري والفقـراً خاصاً اهتمامالفقیدأولى-
فضـًال عـن ،تخطـیط ومراقبـة وتقیـیم المشـروعاتوبـاألخص قضـایا،االقتصادیة واالجتماعیة الزراعیة والتعاونیـة

. العدید من المؤتمرات الدولیةإسهاماته في

بعـد أن قـدم خدماتـه الجلیلـة للجمعیـة العربیـة ، ٢٠٢١عـامارآیـ/ مایو١٤فيعامًا ٧٦توفى عن عمر ناهز -
.المجال االقتصاديعد رحلة عطاء في للبحوث االقتصادیة، وب

رحم اهللا الفقید وأسكنه فسیح جناته ،،،



لمسة وفـاء
وداعاً .... محمود منصور عبد الفتاح .د

كلمات من أعضاء الجمعیة ومجلس إدارتها 
وأصدقائه وأسرته 



...الذي فقدناه..العربي..المصري
فقد تعرض لعارض مرضي .محمود منصور وهو في قمة العطاء/رحل األستاذ الدكتور

لى جانبه رفیقة عمره وبعض األصدقاء، وعندما استطاع الوقوف إوصمد ،دخله المستشفىأ
.بقوة العزیمة، ومستعینًا وهن الجسدمتحدیاً ،عاود نشاطه العلمي والتعاوني والسیاسي

مــن خــالل ، وذلــكأواخــر التســعیناتفــيالتقیــت بالراحــل الكبیــر ألول مــرة 
ـــا فـــي مجلـــس إدارة الجمعیـــةازم تعـــاني مـــن حینهـــا وكانـــت الجمعیـــة .لتن

بموضـوع إجـراءاتوبـاألخص المتعلقـة، صعوبات مالیة وأخرى بیروقراطیـة
إلى األراضي المصریة لحضور اجتماعات أعضاء الجمعیة تأشیرات دخول 

فـــي أوســـاط بعـــض األصـــوات ونـــادت.مجلـــس اإلدارة والجمعیـــة العمومیـــة
.إلي دولة عربیة أخرىهاالجمعیة بنقل مقر 

هذاحولمحمود منصور سویًا للنقاش/ أنا والعزیز الراحل الدكتوروجلسنا.بیروتنقل مقر الجمعیة إلى وكان التركیز على 
عن أهدافها وابتعاداً ،للجمعیةفقد وجدنا في ذلك إنهاءً .على العمل ضد هذه الفكرة وسرعة إجهاضهاناواتفق، الموضوع

.التي وضعها المؤسسون األوائل

تاركًا إلى،الزراعیةهوال عن بحوثه ودراسات،وال عن دوره في الحركة التعاونیة، الفقید العلمیةانجازاتلن أتحدث عن 
الهام تجاهتاریخي الهموقفأال وهو،مواقفه القومیةأحد أهم ولكنني سأذكر للراحل . زمالئه ورفاقه الحدیث عن ذلك

.العمل التعاوني والعمل العربي المشتركرؤیته وٕایمانه المطلق بأهمیةوفي إطار،للبحوث االقتصادیةالجمعیة العربیة 

لممارسة العمل البحثي مركزیاً اختیار القاهرة مقراً اً فلم یكن عبث
دومًا باعتبارها القاهرة نتطلع إلى فقد كنا ،العربييالقتصادا

تشكل إرثاً كونهاعن فضالً ، عاصمة العرب والعمل العربي المشترك
من میراث للخروجالعرباتیتمحور حوله تطلعفریداً حضاریاً 
دومًا القاهرةكما كانت لألمة العربیة،فضلاألغد البناء و التخلف

یعیش حیث مركزًا لإلشعاع الحضاري والثقافي واالقتصادي العربي، 
،نین االقتصادییأغلب العلماء والباحثفیها 

. وهي مقر جامعة الدول العربیة ومنطلق العمل العربي المشتركاالقتصادیین،طالب العربالالف من اآلهامن جامعاتتخرج و 
هكذا تبلورت طموحاتنا و .نهایتهابمثابةأن نقل مقر الجمعیة من القاهرة محمود/الدكتورالعزیز رأیت مع المرحوم لذلك 

استطعنا و ، لعمل العربي المشترك، في إطار من التفاهم نحو الما یمكن أن تقدمه الجمعیة لالقتصاد العربيوتالقت آمالنا 
اً ورفیقكسبت صدیقاً وحینها أدركت أنني قد . القاهرةفكرة نقل مقر الجمعیة من إلغاءبدعم أعضاء الجمعیة بجهود مخلصة و 

. محمود منصور/ ، هو العزیز الراحل األستاذ الدكتورهذه المعركةللدرب خالل
.رحم اهللا الفقید وأسكنه فسیح جناته، وألهمنا جمیعًا وألهم أسرته الصبر والسلوان

٨

منیر الحمش .د
رئیس مجلس إدارة الجمعیة



ق الدربیفي وداع رف

أوراق شجرة األحبـاب مـن جیلنـا تتسـاقط واحـدة هيوتلك . سنوات العمر تمضىهيها
وٕانمــا . كــل نفــس ذائقــة المــوت“: حقــا. هــم الســابقون ونحــن الالحقــون.رىتلــو األخــ

ندعو اهللا أن یتقبل من رحلوا فـي رحابـه، وأن یغفـر لهـم، ”.توفون أجوركم یوم القیامة
وأن یتغمـــدهم بواســـع رحمتـــه، وأن یزحـــزحهم عـــن جهـــنم ویـــدخلهم جنتـــه، وأن یلهمنـــا 

.إنه على كل شيء قدیر. وذویهم الصبر والسلوان

الـــذى أسســـه ) ومعنـــاه بنـــك القریـــة(علـــى غـــرار بنـــك جـــرامین 
ـــنجالدیش عـــام  ـــونس فـــي ب ـــدكتور محمـــد ی ـــه . ١٩٨٣ال ولكن

لألسف لم یستطع الحصـول علـى تـرخیص بإنشـاء البنـك، ألن 
ــاً  ــر تأســیس بنــك بهــذا االســم اعتراف الســلطات خشــیت أن ُیْعَتَب

! بوجود الفقر في مصررسمیاً 

شــد المــؤمنین بأهمیــة التعــاون مــن أ"أبــو األحنــاف"كمــا كــان 
وسعى لتعدیل قانون التعاون،كنظام لتحسین أحوال الفالحین

ة دفاعـاً لكن مجموعات المصالح المستفیدة من القانون الراهن قاومت بضراو ،بما یضمن حصول المنتجین على ثمار عرقهم
؛ فما زال نظـام التعاونیـات عنـدنا یعمـل "حاُله مایل"في المحروسةالتعاونيوحتى إشعار آخر، سیظل القطاع . عن مصالحها

.وال عزاء للغالبة. بنفس أسلوب أبشع أنواع الشركات الخاصة؛ حیث ال ضمیر وال رقابة

حب هو الدكتور محمود منصور عبد الفتاح، الذى كنت أُ ، و رفاق الدربأحدفقد شاءت إرادة اهللا في زمن الكورونا أن أودع 
أبو "كان . ، ورفیق درب الیسارالمصريالقادم مثلى من أعماق الریف صدیقيإنه . "أبو األحناف"ــبأن أنادیه دائماً 

الصغر لفقراء الریف،متناهيلتأسیس بنك لتقدیم التمویل وكافح طویالً ،بقضایا الفالحین والفقراءمهموماً "األحناف

. لـى میقـات یـوم معلـومإفإنـا وٕایـاكم لمجموعـون . لـى لقـاء نحسـبه قریـبإ، بـل وداعـاً إلى رفاق الدرب الـذین رحلـوا، ال أقـول 
” .ویبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام. كل من علیها فان“: وأستحضر قول رب العالمین

مرة أخرى، ندعو اهللا أن یتقبـل الرفـاق الـراحلین فـي رحابـه، وأن یغفـر لهـم، وأن یتغمـدهم بواسـع رحمتـه، وأن یلهمنـا جمیعـاً 
.آمین. إنه على كل شيء قدیر. الصبر والسلوان

٩

جودة عبد الخالق.د
عضو الجمعیة

ق الدربیفي وداع رف

أوراق شجرة األحبـاب مـن جیلنـا تتسـاقط واحـدة هيوتلك . سنوات العمر تمضىهيها
وٕانمــا . كــل نفــس ذائقــة المــوت“: حقــا. هــم الســابقون ونحــن الالحقــون.رىتلــو األخــ

ندعو اهللا أن یتقبل من رحلوا فـي رحابـه، وأن یغفـر لهـم، ”.توفون أجوركم یوم القیامة
وأن یتغمـــدهم بواســـع رحمتـــه، وأن یزحـــزحهم عـــن جهـــنم ویـــدخلهم جنتـــه، وأن یلهمنـــا 

.إنه على كل شيء قدیر. وذویهم الصبر والسلوان

الـــذى أسســـه ) ومعنـــاه بنـــك القریـــة(علـــى غـــرار بنـــك جـــرامین 
ـــنجالدیش عـــام  ـــونس فـــي ب ـــدكتور محمـــد ی ـــه . ١٩٨٣ال ولكن

لألسف لم یستطع الحصـول علـى تـرخیص بإنشـاء البنـك، ألن 
ــاً  ــر تأســیس بنــك بهــذا االســم اعتراف الســلطات خشــیت أن ُیْعَتَب

! بوجود الفقر في مصررسمیاً 

شــد المــؤمنین بأهمیــة التعــاون مــن أ"أبــو األحنــاف"كمــا كــان 
وسعى لتعدیل قانون التعاون،كنظام لتحسین أحوال الفالحین

ة دفاعـاً لكن مجموعات المصالح المستفیدة من القانون الراهن قاومت بضراو ،بما یضمن حصول المنتجین على ثمار عرقهم
؛ فما زال نظـام التعاونیـات عنـدنا یعمـل "حاُله مایل"في المحروسةالتعاونيوحتى إشعار آخر، سیظل القطاع . عن مصالحها

.وال عزاء للغالبة. بنفس أسلوب أبشع أنواع الشركات الخاصة؛ حیث ال ضمیر وال رقابة

حب هو الدكتور محمود منصور عبد الفتاح، الذى كنت أُ ، و رفاق الدربأحدفقد شاءت إرادة اهللا في زمن الكورونا أن أودع 
أبو "كان . ، ورفیق درب الیسارالمصريالقادم مثلى من أعماق الریف صدیقيإنه . "أبو األحناف"ــبأن أنادیه دائماً 

الصغر لفقراء الریف،متناهيلتأسیس بنك لتقدیم التمویل وكافح طویالً ،بقضایا الفالحین والفقراءمهموماً "األحناف

. لـى میقـات یـوم معلـومإفإنـا وٕایـاكم لمجموعـون . لـى لقـاء نحسـبه قریـبإ، بـل وداعـاً إلى رفاق الدرب الـذین رحلـوا، ال أقـول 
” .ویبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام. كل من علیها فان“: وأستحضر قول رب العالمین

مرة أخرى، ندعو اهللا أن یتقبـل الرفـاق الـراحلین فـي رحابـه، وأن یغفـر لهـم، وأن یتغمـدهم بواسـع رحمتـه، وأن یلهمنـا جمیعـاً 
.آمین. إنه على كل شيء قدیر. الصبر والسلوان

٩

جودة عبد الخالق.د
عضو الجمعیة
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١٠

عبد الحمید الزقلعي.د
عضو الجمعیة

وداعــــاً ..یر الدكتور محمود منصور عبد الفتاحالراحل الكب

ــّي أن  ــًا عــن صــدیق وزمیــل عزیــز وصــادق وخلــوق، ذلــك هــو األســتاذ یعــز عل ــًة وتأبین أكتــب تعزی
ــة  ــة العربی ــاح، أســتاذ االقتصــاد بجامعــة األزهــر وعضــو الجمعی ــد الفّت ــدكتور محمــود منصــور عب ال

.للبحوث االقتصادیة، وأمینها العام السابق رحمه اهللا وغفر له أسكنه فسیح جناته وأحسن مثواه

ــًا بمعنــى  ــدكتور محمــود منصــور إنســانًا طیب عرفــت ال
الطباع، مدني بطبعـه الكلمة ومجامًال، ومصري أصیل 

یحــب النــاس ویســعي فــي الخیــر، عرفتــه خاصــة، مــن 
ــة نقــل مقــر الجمعیــة إلــى مخــالل أزمــة  جابهــة محاول

ــا فــي هــذا المضــمار  ــم یكــن تعاونن عاصــمة أخــري، ول
لإلبقــاء الجمعیــة فــي مقرهــا الــذي ُأسســت فیــه لتــؤدي 

رسالتها، مع زمالء أفاضل من الجمعیة تعصبًا 

رحم اهللا الفقید الذي ساهم وساعد أیضًا أصحاب المشروعات الصغیرة في القرى والریف المصري من خالل تمویل 
، جزاه اهللا خیرًا على )أجفند(المشروعات الصغیرة واألصغر بواسطة المشروع التابع لبرنامج الخلیج العربي للتنمیة 

.كل أعماله ومساهماته، وأسكنه فسیح جناته

للقاهرة، بل هو وفاًء للزمالء األساتذة االقتصادیین األوائل الكبار، الذین أسسوا الجمعیة في القاهرة بروح عربیة وأغراض 
األخ ونعم الزمیل، ووقف نعملقد كان الدكتور محمود منصور . صادیین والباحثین العرب كلهمعربیة، لتفتح أبوابها لالقت

.في صف الجمعیة ومساندًا لها وألعضائها مؤیدًا ومناصرًا وخاصًة في فترة تولیه مسؤولیة أمینها العام

.فشكرًا له، وتقدیرًا لجهوده الّقیمة، نترحم علیه وندعو له بالمغفرة والرحمة، ونسأل اهللا أن یبارك في ذریته وعائلته
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رثاء األخ والصدیق العزیز 
محمود منصور عبد الفتاح.د.ا

وعة لو ًا،كبیر وراءه فراغاً تاركاً ،محمود منصور عبد الفتاح.د.خونا وصدیقنا األقد فارقنا منذ فترة 
ألن ذلك یتطلب دراسة عمیقة ، وال نستطیع في هذه األسطر ذكر مناقب الفقید،شدیدة في أنفسنا

.وواسعة

، الزراعیةاالقتصادیة حرى في المجاالت وباأل،حد رواد الفكر االقتصادي النظري والعمليأالفقید كان قد ل
القطریة المصریة ،النقدیة واإلنتاجیة واالجتماعیة،السیاسات االقتصادیة المتنوعةتأطیر حد أعمدة أو 

ومؤطراً ،رعاً ابباحثاً حیث كان ،الوظائفمن عدید شغل الراحل ال.ة والدولیةیواإلقلیمیة العربیة والمتوسط
كثیر من التقلدكما ،في كلیة الزراعة بجامعة األزهر ألكثر من ثالثة عقود خلتاً مرموقوأستاذاً ،ممیزاً 

من العدید اإلشراف على فضًال عن ،لبعض المراكز البحثیة الزراعیة والمالیةمدیراً ،المناصب العملیة
العربي وغیرها من يالتعاونلالتحادتقلد األمانة العامة باإلضافة إلى ،ریجستارسائل الدكتوراه والم
.المؤسسات المختصة

امتدت إلى وٕانما،االقتصادیة واالجتماعیة،الجوانب التدریسیة والبحثیةلياسهاماته القیمة عتتوقفولم 
زد عن .في بعث حزب سیاسي حول التعاون والتنمیة في بدایة العشریة الثانیة لهذه األلفیةالمشاركة

فترة زمنیة خالل معیة العربیة للبحوث االقتصادیة بتولیه األمانة العامة حد رموز الجأن الفقید كان أذلك 
ة عدیدة، وتطور أدائها من خالل ودولیةقلیمیإتطورات فیها الجمعیة شهدت من تاریخ الجمعیة، هامة

الراحل االستاذأخینا وصدیقنا العزیز لقد كان. ممیزةالعلمیة اللقاءات الو البحوث المنشورة
سكنه أرحمه اهللا و .نى الكلمةابأتم معممتازاً یاً ومصر ومفكراً داً ئرامحمود منصور عبد الفتاح /الدكتور
.لیه راجعونإٕاناهللا و ٕاناو ،هتجنافسیح 

١١

عبد الفتاح العموص .د
الجمعیةنائب رئیس مجلس إدارة 



محمود منصور عبد الفتاح/ في تكریم الراحل الكبیر الدكتور 

تناولت بالتتابع دور السیاسة التجاریة وسیاسة. كانت العناوین واضحة ودقیقة في تعیین هدف المؤتمر وهدف المداخلة
استطعت من خالل تلك المداخالت أن ُأغّطي جوانب تدّخل الدولة في . في التنمیة. إلخ.. التمویل ودور القطاع العام،

واستطعت . االقتصاد في تجربة الدولة التنمویة اآلسیویة، وأن أستخرج دروسًا لمصلحة الدور التنموي المطلوب للدول العربیة
، وفي كتاب صدر عن دار "مجلة الدفاع الوطني اللبناني"في مجالت مختلفة كـ الحقًا أن أنشر مجموعة الدراسات هذه

".من أجل سیاسة تنمویة عربیة"وذلك تحت عنوان . في بیروت" منتدى المعارف"

١٢

البر بطرس داغر.د
مجلس إدارة الجمعیةعضو

احل الكبیر مهام األمانة أصبحت عضوًا ناشطًا في الجمعیة خالل الفترة التي تولى فیها الر 
.منیر الحمش/وكنت قد انتسبت إلیها استجابة لرغبة الصدیق العزیز الدكتور.العامة

كان الوّد والمحبة . لهاإنه واحد من األحبة الذین تعّرفت إلیهم في الجمعیة وكانوا بالنسبة لي عائلة یصعب الوقوع على مثیل 
- من إحدى بلدات جبل–آل داغر –حّدر من أسرة تأ. الصادقة والمسافة القائمة على االحترام العمیق عناوین هذه العالقة

لبنان الشمالي، والتي أعطت مصر علمین من أعالمها هما آسیا داغر الغنیة عن التعریف، وأسعد داغر الصحفي والمفّكر 
ولمست بنفسي من تجربتي الخاصة والشخصیة قوة . كانت تجربته في مصر نبراسًا ال یزال یهتدي به كل أهليالعروبي، الذي 

.هذه العالقة وقوة المشاعر المعّبر عنها

خالل السنوات الالحقة وكنت قد أصبحت عضوًا في مجلس إدارة الجمعیة، انقطع الدكتور محمود عن الجمعیة بسبب 
واستمرت . كان الدكتور منیر یصطحبني في أول زیارة له بمجّرد وصولنا إلى القاهرة، وهي للدكتور محمود. صحیةالمشاكل ال

وكنت سعیدًا للغایة بحضوره مداخلتي في . المحنة الصحیة سنوات، إلى أن خرج منها وعاد یشارك في ندوات الجمعیة
".دور اإلدارة العامة في التنمیة"حول ٢٠١٩ینایر عام /كانون الثاني٢٦الطاولة المستدیرة في مقر الجمعیة في

.محمود مثمرة على صعید اإلنتاج البحثي وعمل الجمعیة/ كانت العالقة مع المرحوم الدكتور
ا مشاركتي في المؤتمر السنوي مع عنوان للمداخلة كانت تصلني منه رسالة یطلب فیه

.المطلوبة مني

وربطًا بالسؤال الذي كان یؤرقني حول استلهام التجربة اآلسیویة في الدور المطلوب للدولة العربیة، كنت ال أفتأ أطرح على 
كان . هذا االهتمام في مصركان ال ینفي وجود مثل . وكان یجیبني على أكثرها ولو باقتضاب. الصدیق العزیز األسئلة ذاتها
وقال لي مّرة كالمًا في مناسبة إحدى المداخالت ال أزال أحمله مدى العمر سندًا لي في عملي . یقرأ مداخالتي بمجّرد تلقیها

.كباحث

عامأغسطس/أكتب هذا النص ونحن في مطلع النصف الثاني من شهر آب. تبدو الیوم تلك السنوات بعیدة سنوات ضوئیة
ویعّبر عن نفسه بطوابیر المواطنین . باتت الحیاة معه مستحیلة،ولبنان یتعّرض لحصار خارجي وداخلي متمادٍ . ٢٠٢١

بل هذه التجربة . وأمام األفران لشراء ربطة خبز،سیارتهمالوقود لالذین یصطّفون لساعات أمام محطات المحروقات لملء 
كانت . حیث تعاون الحصار الخارجي والحصار الداخلي لخلق المجاعة،ولىهي األكثر شبهًا بتجربة الحرب العالمیة األ 

. بواخر القمح المرسلة من أهلنا في مصر تعود أدراجها بسبب الحصار الغربي للشاطئ
وأمثال الراحل الكبیر ،أعضاء جمعیتناو حمى اهللا مصر وجعلها بمنأى عن تجارب من هذا النوع، وحمى أهلها المحّبین

.منصور عبد الفتاحمحمود/الدكتور



إلى رفیق الدرب وشریك المسیرة إلى زوجي 
محمود منصور/ الدكتور 

١٣

ثریا سید عبد الجواد  .د
محمود منصور / زوجة الراحل الدكتور 

هذا الوجود، أن أستوعب تلك الحقیقة الوحیدة فياآلن حال كتابة هذه السطور حین أرثیك، فمازلت غیر قادرة على 
التيأنك سوف تقاوم، وتقاوم كما عودتني دائمًا، ولكنها الهزیمة فيكونك رحلت ألنني ما زلت لم أفقد ثقتي فیك یومًا 

فيأحلت بك بعد طول مقاومة، كنت سعیدًا وراضیًا بما قسمه اهللا لك وكنت أستمد منك الرضي والقبول واثقة دائما 
.الیأس والعبور إلى أمل نتمناه جمیعًا، لكنها حكمة القدر والحیاةاجتیاز

محها فى مواقفك الجسورة، ف مالخصال بدت حینها تتكشّ فيتبدو ماثلة أمامي االرتباطأول لقاء لنا كانت وشائج في
فيجمعت بیننا هموم الوطن، وآمال الفقراء، وحق المحرومین . تبدیلها إال إذا كانت تبعدك عن الحقفين ال تهاوالتي

كل معارك فيحیاة أفضل، قداسة العلم، ونزاهة الفكر، واإلیمان بأنه وسیلتنا للتحرر وخالصنا من الهوان وأسلحتنا 
.الوطن

فى مسیرة عمري معه مرت لحظات ما أقساها فى شتي دروب الحیاة، أمسكت فیها 
الحیاة على تقبل قسوتها، داعیة من اهللا أن بالقلم أسجل مالمح أزمات أرغمتنا 

إال أن أقسى ,رحلة األیامفيالقدر لتالزمنا لنا أختارها التيیخفف المعاناة 
تالزمنيالتيتلك هياللحظات 

أحیانًا كثیرة دون أن تحید أو تمیل لسلطان، ومازلت أحلم معك حتى وانكسرناحینًا انتصرناتقاربنا ومضت بنا األیام، 
.ألن الحلم لم یتحقق بعدبعد رحیلك

زنا والنزاهة، وزهد الحیاة ومتاعها، خضنا معارك كثیرة في مسیرة الحیاة، عامة وخاصة، لم تعجّ االستقامةعرفت فیك 
معاركنا العامة عن مواصلة الطریق، بل زادتك وزادتني صالبة وجرأة على سالمة المسیرة، إال أن ما أعجزنا وأعجزك 

.هى معاركنا الخاصة مع رحلة المرض، إنها إرادة اهللا وال رد لقضائه

هم أوالدك الذین حاولت قدر اإلمكان عني، فأعلم أن قطعة منك تالزمنيأن تبعدكاختارتالدنیا كانت إذا رفیقيیا 
وعلى قدر ما بذلت من مقاومة للمرض أن تبدو أمامهم سعیدًا رغم آالمك، راضیًا بما أسكنه اهللا فى قلبك من أمان 

.وطمأنینة وأمل في الشفاء

سیظل حلمك فى خالص الوطن وتحرره سراجًا ینیر لنا الطریق، أمًال في الحریة والعدل، وشوقًا إلى حیاة أفضل لكل 
.الفقراء على أرض مصر

وأم أوالدكزوجتك 
ثریا سید عبد الجواد

إلى رفیق الدرب وشریك المسیرة إلى زوجي 
محمود منصور/ الدكتور 

١٣

ثریا سید عبد الجواد  .د
محمود منصور / زوجة الراحل الدكتور 

هذا الوجود، أن أستوعب تلك الحقیقة الوحیدة فياآلن حال كتابة هذه السطور حین أرثیك، فمازلت غیر قادرة على 
التيأنك سوف تقاوم، وتقاوم كما عودتني دائمًا، ولكنها الهزیمة فيكونك رحلت ألنني ما زلت لم أفقد ثقتي فیك یومًا 

فيأحلت بك بعد طول مقاومة، كنت سعیدًا وراضیًا بما قسمه اهللا لك وكنت أستمد منك الرضي والقبول واثقة دائما 
.الیأس والعبور إلى أمل نتمناه جمیعًا، لكنها حكمة القدر والحیاةاجتیاز

محها فى مواقفك الجسورة، ف مالخصال بدت حینها تتكشّ فيتبدو ماثلة أمامي االرتباطأول لقاء لنا كانت وشائج في
فيجمعت بیننا هموم الوطن، وآمال الفقراء، وحق المحرومین . تبدیلها إال إذا كانت تبعدك عن الحقفين ال تهاوالتي

كل معارك فيحیاة أفضل، قداسة العلم، ونزاهة الفكر، واإلیمان بأنه وسیلتنا للتحرر وخالصنا من الهوان وأسلحتنا 
.الوطن

فى مسیرة عمري معه مرت لحظات ما أقساها فى شتي دروب الحیاة، أمسكت فیها 
الحیاة على تقبل قسوتها، داعیة من اهللا أن بالقلم أسجل مالمح أزمات أرغمتنا 

إال أن أقسى ,رحلة األیامفيالقدر لتالزمنا لنا أختارها التيیخفف المعاناة 
تالزمنيالتيتلك هياللحظات 

أحیانًا كثیرة دون أن تحید أو تمیل لسلطان، ومازلت أحلم معك حتى وانكسرناحینًا انتصرناتقاربنا ومضت بنا األیام، 
.ألن الحلم لم یتحقق بعدبعد رحیلك

زنا والنزاهة، وزهد الحیاة ومتاعها، خضنا معارك كثیرة في مسیرة الحیاة، عامة وخاصة، لم تعجّ االستقامةعرفت فیك 
معاركنا العامة عن مواصلة الطریق، بل زادتك وزادتني صالبة وجرأة على سالمة المسیرة، إال أن ما أعجزنا وأعجزك 

.هى معاركنا الخاصة مع رحلة المرض، إنها إرادة اهللا وال رد لقضائه

هم أوالدك الذین حاولت قدر اإلمكان عني، فأعلم أن قطعة منك تالزمنيأن تبعدكاختارتالدنیا كانت إذا رفیقيیا 
وعلى قدر ما بذلت من مقاومة للمرض أن تبدو أمامهم سعیدًا رغم آالمك، راضیًا بما أسكنه اهللا فى قلبك من أمان 

.وطمأنینة وأمل في الشفاء

سیظل حلمك فى خالص الوطن وتحرره سراجًا ینیر لنا الطریق، أمًال في الحریة والعدل، وشوقًا إلى حیاة أفضل لكل 
.الفقراء على أرض مصر

وأم أوالدكزوجتك 
ثریا سید عبد الجواد

إلى رفیق الدرب وشریك المسیرة إلى زوجي 
محمود منصور/ الدكتور 

١٣

ثریا سید عبد الجواد  .د
محمود منصور / زوجة الراحل الدكتور 

هذا الوجود، أن أستوعب تلك الحقیقة الوحیدة فياآلن حال كتابة هذه السطور حین أرثیك، فمازلت غیر قادرة على 
التيأنك سوف تقاوم، وتقاوم كما عودتني دائمًا، ولكنها الهزیمة فيكونك رحلت ألنني ما زلت لم أفقد ثقتي فیك یومًا 

فيأحلت بك بعد طول مقاومة، كنت سعیدًا وراضیًا بما قسمه اهللا لك وكنت أستمد منك الرضي والقبول واثقة دائما 
.الیأس والعبور إلى أمل نتمناه جمیعًا، لكنها حكمة القدر والحیاةاجتیاز

محها فى مواقفك الجسورة، ف مالخصال بدت حینها تتكشّ فيتبدو ماثلة أمامي االرتباطأول لقاء لنا كانت وشائج في
فيجمعت بیننا هموم الوطن، وآمال الفقراء، وحق المحرومین . تبدیلها إال إذا كانت تبعدك عن الحقفين ال تهاوالتي

كل معارك فيحیاة أفضل، قداسة العلم، ونزاهة الفكر، واإلیمان بأنه وسیلتنا للتحرر وخالصنا من الهوان وأسلحتنا 
.الوطن

فى مسیرة عمري معه مرت لحظات ما أقساها فى شتي دروب الحیاة، أمسكت فیها 
الحیاة على تقبل قسوتها، داعیة من اهللا أن بالقلم أسجل مالمح أزمات أرغمتنا 

إال أن أقسى ,رحلة األیامفيالقدر لتالزمنا لنا أختارها التيیخفف المعاناة 
تالزمنيالتيتلك هياللحظات 

أحیانًا كثیرة دون أن تحید أو تمیل لسلطان، ومازلت أحلم معك حتى وانكسرناحینًا انتصرناتقاربنا ومضت بنا األیام، 
.ألن الحلم لم یتحقق بعدبعد رحیلك

زنا والنزاهة، وزهد الحیاة ومتاعها، خضنا معارك كثیرة في مسیرة الحیاة، عامة وخاصة، لم تعجّ االستقامةعرفت فیك 
معاركنا العامة عن مواصلة الطریق، بل زادتك وزادتني صالبة وجرأة على سالمة المسیرة، إال أن ما أعجزنا وأعجزك 

.هى معاركنا الخاصة مع رحلة المرض، إنها إرادة اهللا وال رد لقضائه

هم أوالدك الذین حاولت قدر اإلمكان عني، فأعلم أن قطعة منك تالزمنيأن تبعدكاختارتالدنیا كانت إذا رفیقيیا 
وعلى قدر ما بذلت من مقاومة للمرض أن تبدو أمامهم سعیدًا رغم آالمك، راضیًا بما أسكنه اهللا فى قلبك من أمان 

.وطمأنینة وأمل في الشفاء

سیظل حلمك فى خالص الوطن وتحرره سراجًا ینیر لنا الطریق، أمًال في الحریة والعدل، وشوقًا إلى حیاة أفضل لكل 
.الفقراء على أرض مصر

وأم أوالدكزوجتك 
ثریا سید عبد الجواد



١٤

فعالیات إطالق التقریر االقتصادي العربي الموحد عام 
، ولمحات من التقریر٢٠٢٠

تقاریر اقتصادیة

إعداد
المدیر التنفیذي للجمعیة –محمد الزیني /د
السكرتیرة التنفیذیة للجمعیة–هدى حمودة /أ

ــــم  ــــدد رق ــــد مــــؤتمر إطــــالق الع ــــر ) ٤٠(ُعق مــــن التقری
ــي الموحــد لعــام  ــك بمقــر ٢٠٢٠االقتصــادي العرب ، وذل

األمانة العامة لجامعة الدول العربیة، وذلـك یـوم األثنـین 
، وبحضــــور األمــــین العــــام ٢٠٢١یولیــــو ١٢الموافــــق 

أحمــد أبــو الغــیط، والــذي / لجامعــة الــدول العربیــة الســید
ـــى أن ـــي أشـــار فـــي كلمتـــه إل التقریـــر االقتصـــادي العرب

الموحــــد یعــــد واحــــدًا مــــن أهــــم مجــــاالت التعــــاون بــــین 
مؤسســات العمــل العربــي المشــترك، وأحــد ثمــار التعــاون 
بین الجامعة العربیة وصـندوق النقـد العربـي والصـندوق 
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ومنظمة األقطـار 

). أوابك(العربیة المصدرة للبترول 
أبو الغیط إلى أن التقریر الحالي یتجاوز / السیدوأوضح

ــة  ــدیم رؤی ــى تق ــة إل ــات واالحصــائیات الدقیق حــدود البیان
شاملة وتحلیل متكامل لألوضاع االقتصادیة في األقطـار 
العربیــة، فضــًال عــن تقدیمــه لمحــة عــن وضــع االقتصــاد 

كما أكد األمین العام للجامعـة علـى أن األقطـار . العالمي
افي بصـــعوبة شـــدیدة مـــن التبعـــات المـــؤثرة العربیـــة تتعـــ

ـــة لصـــیقة  ـــا، وفـــي ظـــل مشـــكالت هیكلی لجائحـــة كورون
باالقتصـــادات العربیـــة، وأخطرهـــا علـــى اإلطـــالق ارتفـــاع 
نسب الفقر والبطالة، وتضاؤل الصادرات الصـناعیة ذات 
القیمــة المضــافة العالیــة، فضــًال عــن الخلــل الشــدید فــي 

ق مســتویات عالیــة قــدرة االقتصــادات العربیــة علــى تحقیــ
من التشغیل، 

واالنفصال الواضح بین متطلبات سوق العمل ومخرجات 
ودعـا األمـین العـام . العملیة التعلیمیة في الوطن العربـي

إلى ضرورة االستجابة لتحدیات الفقر في الوطن العربـي 
باتباع نمـاذج تنمویـة مبتكـرة، تقـوم علـى تـوفیر الفـرص 

ــذكو  ــاث وال ر، ولســكان الریــف والحضــر المتســاویة، لإلن
.على حد سواء

وأشار األمین العام إلى أن المحور الرئیس في التقریر 
هو االقتصاد ٢٠٢٠االقتصادي العربي الموحد لعام 

الرقمي، ودوره الهام في تحقیق النمو الشامل وتولید 
الثروة، كما أكد على أنه بالرغم من الخطوات العربیة 

مي، إال أن الوضع العربي المشهودة نحو التحول الرق
في هذا اإلطار وفي مجمله مازال یحتاج إلى جهود 
كبیرة من أجل تأسیس البنیة األساسیة الرقمیة، والبنیة 
المؤسسیة والمعرفیة المطلوبة، فضًال عن ضرورة إتاحة 
التكنولوجیا الرقمیة بهدف تحسین الخدمات الصحیة 

الفرص، والتعلیمیة، والحد من انعدام المساواة في
وتحقیق النمو االقتصادي الشامل، انطالقًا منها إلى 

.تحقیق النمو المتوازن والمستدام  القتصاداتنا العربیة

یتناول العدد األربعون من التقریر االقتصادي العربي 
التطورات االقتصادیة في ٢٠٢٠الموحد الصادر عام 

. الدول العربیة

2020لمحات من التقریر االقتصادي العربي الموحد 
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ویتكــــون التقریــــر مــــن ثالثــــة عشــــر فصــــًال بخــــالف 
المقدمة والمالحق االحصـائیة، وبمـا یجـاوز األربعمائـة 

للتطورات االقتصادیة فـي تحلیالً التقریر ویقدم. صفحة
ــة خــالل عــام  ــي ٢٠١٩األقطــار العربی ، مــع اإلشــارة ف

افتتاحیــة التقریــر إلــى انتشــار جائحــة فیــروس كورونــا 
قتصــادیة واســعة االهاعیات، وتــدا٢٠٢٠الُمســتجد عــام 

وأنه كان من الصـعب التطـرق النطاق ومتعددة األبعاد،
ــر،   ــداعیاتها فــي مــتن هــذا التقری إلــى هــذه الجائحــة وت

وبحسـب –، ولذا ٢٠١٩نظرًا لتغطیته لعام سابق وهو 
ســیتم تنــاول هــذه الجائحــة وانعكاســاتها علــى -التقریــر

ربعـین مـن االقتصادات العربیة فـي اإلصـدار الواحـد واأل 
.٢٠٢١هذا التقریر لعام 

، ثـم ةالعالمییةاالقتصادبعرض األوضاعالتقریریبدأ
األوضــاع مــن حیــث القتصــادات العربیــة، تنــاول أداء ا
القطاعیــــة فــــيالتطــــورات و ، واالجتماعیــــةاالقتصــــادیة

كمــــا اســــتعرض التقریــــر.الزراعــــة والصــــناعة والــــنفط
والمصــرفیةیــةالنقدالعامــة والتطــورات المالیــةتطــورات 

إلـــى التجـــارة وصـــوالً ، العربیـــةوتطـــورات أســـواق المـــال
والــدینالمــدفوعات ومــوازین البینیــةوالتجــارة الخارجیــة

. الصرفالعام الخارجي وأسعار
االقتصــاد "موضــوع والمحــور الــرئیس فــي التقریــر هــو

ــةالرقمــي ودعــم دوره فــي  ــةالتنمی ــاله ، "العربی ــذي ت وال
. عــون اإلنمـــائي العربـــي والـــدوليعـــن العــرض تقریـــر

.الفلسطینيأوضاع االقتصاد بعرض التقریروُیختتم
، أشــار ٢٠١٩عــامخــاللالعــالميبالنســبة لالقتصــاد

ــر إلــى  معــدلعلــىســلباً أثــرتالتــيالتحــدیاتالتقری
فضــالً الكلــي،الطلــبمســتویاتتبــاطؤ: وأهمهــانمــوه،
ـــأثر سالســـلعـــن ـــدت ـــالتوتراتالتوری ـــةب ـــینالتجاری ب

.والصیناألمریكیةالمتحدةالوالیات

أشار التقریر إلى  اتخاذ االقتصادات الكبرى العدیـد كما 
التحـدیات،تلـكإجراءات اقتصادیة ومالیـة فـي مواجهـة

الحكومیـــة بهـــدف تنشـــیط االســـتثماراتزیـــادةأهمهـــا
توسـعیةنقدیـةسیاسـاتتبنيعنالطلب الكلي، فضالً 

االقتصـادیةوقد أثرت التطـورات. والتشغیلالناتجلدعم
ـــة ـــىالعالمی ـــدولاقتصـــاداتعل ـــي ظـــل ال ـــة، فف العربی
والتـيبین الوالیات المتحدة والصین،التجاریةالتوترات
واألسـعارالعـالميالطلـبمستویاتعلىسلباً انعكست

ــــنفط، ــــة لل ــــىباإلضــــافة-أدىممــــاالعالمی عوامــــلإل
خاللالعربیةقتصاداتاالنمومعدلتباطؤإلى-أخرى

أمـــــــا بالنســـــــبة لـــــــألداء االقتصـــــــادي .٢٠١٩عـــــــام 
فقد أشار التقریر ،٢٠١٩لالقتصادات العربیة في عام 

ــة كنتیجــة  إلــى تراجــع معــدل النمــو فــي المنطقــة العربی
لتباطؤ مسـتویات الطلـب الخـارجي، وانخفـاض األسـعار 
ــدول  ــزام ال ــي ظــل الت ــات انتاجــه ف ــنفط وكمی ــة لل العالمی

، عـالوة علـى اسـتمرار تـأثیر " + أوبك "العربیة باتفاق 
ــة غیــر ــة للنمــو فــي عــدد مــن األوضــاع الداخلی المواتی

لدول العربیة، بینما خفف من حدة تباطؤ معـدل النمـو ا
ــي النســبي لنجــاح ال إلصــالحات االقتصــادیة المطبقــة ف

بعض الدول العربیـة المسـتوردة للـنفط، والتـي أسـهمت 
ـــذه  ـــي ه ـــع مســـتویات االســـتثمار والصـــادرات ف ـــي دف ف

.الدول
ـــة لالقتصـــادات  ـــا یخـــص المســـتویات االجتماعی وفیم

الفقــر،ألخص مســتویات، وبــا٢٠١٩العربیــة فــي عــام 
ســـكانمـــن%٤٠حـــواليأنفقـــد أشـــار التقریـــر إلـــى

الـدولي، فضـًال الفقـرخـطتحـتالعربیة یعیشونالدول
المســـتدامةالتنمیـــةأهـــدافتحقیـــقفـــيعـــن التراجـــع

فـــيالمســـاواةوعـــدمعلـــى الفقـــربالقضـــاءالمتعلقـــة
%١٥حـواليیقـدر التقریـر أنحیـثالعربیـة،المنطقة

الُمدقع، الفقرمناألقطار العربیة یعانونفقراءمن
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. الریفیـةالمنـاطقیقطنونمنهم%٨٣,٤نسبةوأن
وُیرجع التقریـر السـبب الـرئیس وراء انتشـار الفقـر فـي 

الفــــــرص تكــــــافؤالمجتمعــــــات العربیــــــة إلــــــى غیــــــاب
بـینوبـاألخصالمجتمع،أفرادمختلفبیناالقتصادیة

ولكــن یشـــیر .والـــذكوراإلنــاثوالریــف وبـــینالحضــر
التقریــــر إلــــى محــــاوالت الــــدول العربیــــة خــــالل الفتــــرة 

نحو تحسـین مؤشـراتها فـي مجـاالت ٢٠١٨-٢٠١٠
یم، وضـمان التنمیة البشـریة واالجتماعیـة، كنشـر التعلـ

وتوسیع مسـتویات الرعایـة الصـحیة، وتعزیـز المسـاواة 
.بین الجنسین ومكافحة الفقر المدقع

وبالنسبة للتطورات القطاعیة، فقد أشار التقریر إلى 
اقتصادیاً باعتباره نشاطاً الزراعيأن أهمیة القطاع

فيألهمیتهنظراً العربیة،الدولمنالعدیدفيرئیساً 
ولمساهمتهالغذائیة،ات االستهالكیةاالحتیاجتوفیر

منانتاجیة للعدیدكمدخالتاألولیةالموادتوفیرفي
معتبرةفضًال عن استیعابه نسبةالتحویلیة،الصناعات

وبالرغم.العربیةالدولفيالعاملةالقوىإجماليمن
الدولبعضالزراعي فيللقطاعالنسبیةاألهمیةمن

إلى أن أداء القطاع الزراعي یشیر التقریر العربیة،
لتقلبات نظراً في األقطار العربیة ال یزال ضعیفًا،

المناخیةبالتقلباتوارتباطهاستقرارهوعدماإلنتاج
% ٨٠حواليعلیهاتعتمدالتياألمطار؛ومحدودیة

بحواليتقدراإلجمالیة، والتيالزراعیةالمساحةمن
.هیكتارملیون٧٧,٢

الصناعة، فأوضح التقریر تأثرأما بالنسبة لقطاع
بانخفاض٢٠١٩عامفيالعربیةالصناعةأداء

نموتباطؤنتیجةالطبیعيوالغازالنفطعلىالطلب
الصناعاتنمومعدلجاءحیث.االقتصاد العالمي

معدل نمو الصناعاتكانفیماسالبًا،االستخراجیة
التحویلیةوكان من أهم الصناعات.التحویلیة موجباً 

،البناءذات معدالت النمو الموجبة صناعات مواد

وصناعاتاالدویة،وصناعةوالصناعات الغذائیة،
شهدتبینما.واألسمدةوالبتروكیماویات،النفطتكریر
وغیرهاوالنسیجالغزلصناعاتمثلالصناعاتبعض

المنافسةعوامل بتأثیرنموها، وذلكتباطؤ في
الدولبعضفيالداخلیةالخارجیة، واألوضاع

تلكواجهتتحدیاتعنهانتجوالتيالعربیة،
النشاطعلىوانعكستخاص،الصناعات بشكل

.عامبشكلاالقتصادي
وفیما یخص تطورات المالیة العامة في األقطار 

المالیةأوضاعالعربیة، فقد أشار التقریر إلى تأثر
أسعاربتطوراتالنفطیةالعربیةالدولفيالعامة
حیث،٢٠١٩عام خاللالعالمیةاألسواقفيالنفط

كبیرةالرتفاعاتتسجیلهابعدالنفطأسعارتراجعت
العربیةالدولوحاولت العدید من.٢٠١٨عامخالل

تنویعفي إطارالنفطیة،غیرإیراداتهاتعزیزالنفطیة
التشریعیةاألطرباستكمالوذلك اإلیرادات المالیة،

أدواتواستحداثالضریبیةالنظملتعزیزوالتنظیمیة
األمرالمضافة،القیمةضریبةمثلضریبیة جدیدة،

الضریبیة،اإلیراداتحصیلةزیادةإلىأدىالذي
خاللالعربیةالدولمنلعددالوضع الماليوتعزیز

العربیةالدولمحاوالتفضًال عن. ٢٠١٩عام
وتعزیزالمالیةاالستدامةلضمانالعاماإلنفاقلترشید

نمواً العربیةمعظم الدولسجلتحیثالعامة،الموازنة
خاللالعام،اإلنفاقمستوىفيتراجعًا،أومحدودًا،

المتاحةالموارد المالیةفي االعتبارأخذاً ،٢٠١٩عام
التنمویةالحاجاتتلبیةومتطلباتالتضخموعوامل

إجماليارتفاعوهو ما انعكس في.واالجتماعیة
بحواليمجتمعةالعربیةالدولفيالعامةاإلیرادات

٢,٢ .%
وعلي صعید التطورات النقدیة والمصرفیة في أسواق 

المال العربیة، 
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على هي الغالبة االتجاهات التوسعیة أوضح التقریر أن
النقدیة في عدد كبیر من الدول اتموقف السیاس

حیث استفادت الدول ذات ،٢٠١٩العربیة خالل عام 
نظم الصرف الثابتة المرتبطة بالدوالر من اجراءات 

خفض الفائدة بمجلس االحتیاطي الفیدرالي األمریكي 
، حیث ساعدها ذلك ٢٠١٩الدوالر خالل عام على 

على تبني سیاسات نقدیة توسعیة أسهمت في دعم 
.النمو االقتصادي

أمــــا بالنســــبة التجاهــــات التجــــارة العربیــــة خــــالل عــــام 
فـي ةطفیفـاتر یـ، فقد أظهـرت بیانـات التقریـر تغ٢٠١٩

، حیـث ٢٠١٨مقارنـًة بعـامحصص الشـركاء التجـاریین 
مــن إجمــالي % ١١,١احتلــت الصــادرات البینیــة العربیــة 

الصادرات العربیـة، بینمـا بلغـت نسـبة الصـادرات العربیـة 
ــى الوالیــات المتحــدة األمریكیــة  مــن إجمــالي %  ٥,٨إل

، وال%١٦الصادرات العربیة، واالتحاد االوروبي نسبة 
مســــتحوذة علــــى الجــــزء األكبــــر مــــن آســــیازالــــت دول 

، وبلغـت حصـة %٥٦,٣ت العربیة بحصة تبلغ الصادرا
وتواصـل جامعـة الـدول %. ١٠,٨باقي دول العالم نحـو 

العربیة العمل على استكمال أركان منطقـة التجـارة الحـرة 
ــي تحریــر التجــارة فــي  ــة الكبــرى والمضــي قــدمًا ف العربی
الخــدمات بــین الــدول العربیــة مســتهدفًة إقامــة االتحــاد 

إطار استمرار مسیرة التكامل الجمركي العربي، وذلك في
االقتصــادي العربــي نحــو تعزیــز التبــادل التجــاري العربــي 

وتعمـــل األمانـــة الفنیـــة لمنطقـــة التجـــارة الحـــرة . البینـــي
تحریــر :هــيالعربیــة الكبــرى علــى أربعــة محــاور رئیســة 

التجــارة الســلعیة، وتســهیل التجــارة بــین الــدول العربیــة، 
الــــدول العربیــــة، وتحریــــر التجــــارة فــــي الخــــدمات بــــین 

.واالتحاد الجمركي العربي

وفیمـــا یخـــص مـــوازین المـــدفوعات والـــدین الخـــارجي 
قـد ٢٠١٩أن عـام إلـى وأسعار الصرف، فأشار التقریر 

بـالتراجع العربیـةمدفوعات الدول موازینشهد تأثر أداء 
في أسعار النفط العالمیة، مما نـتج عنـه تراجـع الفـائض 

% ٢٦,٧التجــاري لتلــك الــدول بنســبة بلغـــت بــالمیزان
كما انكمـش العجـز . دوالرملیار٢٣٧,٤حوالي لیسجل

التحـویالتالخدمات والدخل، وصـافي میزانالمحقق في 
ممـا أدي . على الترتیب% ٤,٢و% ١٠,٤قدرهابنسب 

للــدول الجاریــةالمعــامالت بمیــزانلفــائض تراجــع اإلــى
، األمــــر الــــذي ٢٠١٩كمجموعــــة خــــالل عــــام العربیــــة

ــي  ــى تراجــع الفــائض الكل مــدفوعات لمــوازینانعكــس عل
بنحــــو ٢٠١٩كمجموعــــة خــــالل عــــام العربیــــةالــــدول 
. ٢٠١٨مقارنًة بعام % ١٦,٢

الــدولعلــىالخــارجيالــدینتطــوراتأمــا علــى صــعید
الـــــدینرصـــــیدإجمـــــاليأنأوضـــــح التقریـــــرالعربیـــــة،
ــةالخــارجي ــدول العربی ــاعلل ــد ارتف ــار٢٨بحــواليق ملی

٩,٧بلغـتنمـونسبةمسجال،٢٠١٩دوالر خالل عام 
وُیرجع التقریـر السـبب فـي . مقارنة بالعام السابق له% 

هـــذه الزیـــادة إلـــى لجـــوء عـــدد مـــن الـــدول العربیـــة إلـــى 
االقتــــراض وٕاصــــدار ســــندات وصــــكوك الجتــــذاب مــــوارد 

رجیة لدعم أوضاعها المالیة، في ظل تراجع اإلیـرادات خا
النفطیة، وانخفاض حجم االستثمارات والمـنح الخارجیـة، 
فضــًال عــن الحاجــة لســداد التزامــات المدیونیــة الخارجیــة 

. ٢٠١٩الواجبــــة الســــداد خــــالل عــــام ) خدمــــة الــــدین(
فقـدالخارجیـة،المدیونیةوانعكس كل ذلك على مؤشرات

المحلــيالنــاتجإلــىالخـارجيالعــامینالــدنســبةارتفعـت
بحــوالي كمجموعــةالعربیــةللــدولبالنســبةاإلجمــالي،،

، ٢٠١٩عـامفي نهایة%٣٥,٣إلىلتصل،%٠,٧
وجـاء،٢٠١٨عـامفي أواخـر%٣٤,٦مقارنًة بنسبة 

العـام الخـارجي،الـدیننمـووتیـرةلتسـارعكمحصلةذلك
.الجاریةباألسعارالمحليالناتجبنمومقارنة
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ــالي ــارمــنیحــدوبالت قیمــةسالســلإنشــاءومــناالبتك
ــدة ــا. بالبیانــاتمرتبطــةجدی ــانيالمصــدرأم للفجــوةالث

ـــــة ـــــلالرقمی ـــــةفیتمث ـــــة فـــــي البنی المؤسســـــیة التنظیمی
إلـىالعربیـةالـدولفـي معظـمتحتـاجوالتيوالتشریعیة،

وٕاضفاء التنظیمیة،والقواعدالقوانین والتشریعاتتطویر
التكنولوجیـةالتحـوالتلتواكـبعلیهاالمرونةمنالمزید
للفجوة الثالثالمصدرویتمثل. والمتوقعةالحالیةالكبیرة

فــي ظــل الحدیثــةالتقنیــاتاســتخدامفــي ضــعفالرقمیــة
مجال تقنیـةفيالمهاراتوتواضعاألمیةارتفاع معدالت

ضــرورة األمــر الــذي یشــیر إلــى.واالتصــاالتالمعلومــات
ــــى ــــة،إجــــراء تحســــینات عل ــــة الرقمی واســــتكمالالمعرف

طــورفــيیــزالالالــذيالرقمیــةالحكومــاتمشــروعات
وبالنسبة لموضوع العون .الدول العربیةعددفيالتنفیذ

اإلنمائي العربـي، فأشـار التقریـر إلـى تقـدیم المسـاعدات
رئیسـیةآلیاتثالثخاللمنالعربیةاإلنمائیةرسمیةال

مـنالمقـدمالثنائیـة، والعـونالحكومیـةالمسـاعداتهي
ـــةومؤسســـاتصـــنادیق مجموعـــةفـــياألعضـــاءالتنمی

فــــي مؤسســــاتالعربیــــةالــــدولومســــاهماتالتنســـیق،
بعــضإلــىباإلضــافةاألطــراف،متعــددةالدولیــةالتنمیــة
تقدمـه الهیئـاتالـذيالخیـرياألهلـيالعـونمناألنواع

.الحكومیـةغیروالمنظماتالرسمیةالخیریةوالجمعیات
الجغرافـــيالتوزیـــعمســـتوىویوضـــح التقریـــر أنـــه علـــى

الـــدولمجموعـــةنصـــیبفقـــد بلـــغالتمویلیـــة،للعملیـــات
ـــة ـــات الممولـــةمـــنالعربی حـــوالي٢٠١٩عـــام االلتزام
ومجموعة،٢٠١٨عامفي%٥٢,٧مقابل%٣٧,٢
ـــدول ـــدولومجموعـــة،% ٣٣,٧حـــوالياألســـیویةال ال

أمریكــــــادول، ومجموعــــــة%٢٥,٢حــــــوالياألفریقیــــــة
ــــة ــــدولومجموعــــة،%٢,٨حــــواليالالتینی األخــــرىال

والمنظمـاتوالهیئـات،٢٠١٩عامخالل%٠,٥حوالي
.%٠,٦حوالي

العربیـة المثبتـةالعمـالتصـرفأسـعاروفیمـا یخـص
التقریـر إلـى التحسـن فـي قیمـةمقابل الدوالر، فقد أشار 

الـدوالر قیمـةارتفـاعظلفيالیورومقابلالعمالتهذه
، ویرجع ذلك إلى األداء٢٠١٩عام خاللالیورومقابل
األمریكیةالمتحدةالوالیاتفياالقتصاديللنشاطالقوي

وعلــى جانـب آخـر، أشــار التقریـر إلــى . خـالل ذات العـام
تبنــتالتــيلعربیــةاالــدولعمــالتبعــضقیمــةتراجــع
علــىالــدوالرالصــرف مقابــلألســعارمرونــةأكثــرنظمــاً 
لهـذهالخارجیةالتوازناتشهدتهاالتيالضغوطاتضوء

ـــدان، ـــيوالسیاســـاتالبل ـــاالت ـــكتبنته ـــدولتل ـــادةال لزی
المحلیـةاألوضاعوكذلكالصرف،نظممرونةمستویات

.٢٠١٩الدول خالل عام هذهبعضشهدتهاالتي
ـــه ـــرئیس ل ـــي المحـــور ال ـــر ف ـــاول التقری موضـــوع ویتن

، حیـث "العربیـةالتنمیةاالقتصاد الرقمي ودعم دوره في "
بنیـــة االقتصـــادتطـــویرأهمیـــةتـــم إلقـــاء الضـــوء علـــى

الدولیـةالتجارببناء علىالعربیة، وذلك للدولالرقمي
واســتهل التقریــر . فــي هــذا الشــأنالناجحــةوالممارســات

الرقمـــيلالقتصـــادالتنمـــويالـــدوربـــإبرازهـــذا الملـــف  
االقتصــادیةمــن المنــافعالعدیــدتحقیــقفــيومســاهماته
مـن ذات الملـف الثـانيالجـزءبینما تنـاول.واالجتماعیة

فـي الرقمـيلالقتصادوالمؤسسیةاألساسیةالبنیةوضع
الـدول،بعـضالعربیـة، فضـًال عـن عـرض تجـاربالدول

وتحــدیاتمتطلبــاتمأهــحــولالتوصــیاتبعــضوتقــدیم
والخطــواتالعربیــة،الــدولفــياالقتصــاد الرقمــيتطــویر
وذلـــك فوائـــده،وتعظـــیملتطـــویرهاتخاذهـــایمكـــنالتـــي

ــىاســتناداً  ــةوالممارســاتالتجــاربإل ــد أشــار.الدولی وق
ــر ــىالتقری ــدول إل ــي ال ــة ف ــة مصــادر للفجــوة الرقمی ثالث

البنیـــةفـــيهـــذه المصـــادروتتمثـــل أول وأهـــمالعربیـــة،
ــــياالســــتثماراألساســــیة، نتیجــــة لضــــعف الشــــبكاتف

ــه مــن ــب علی ــة، ومــا یترت ــىالمحــدودالوصــولالرقمی إل
اإللكترونیة،والخدماتالبیانات
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وأخیــرًا، خصــص التقریــر ملفــًا عــن تطــورات االقتصــاد 
تعــرضالفلســطیني فــي ظــل االحــتالل، أشــار فیــه إلــى

ـــرةخـــاللالفلســـطینياالقتصـــاد ـــرةالفت ـــاتاألخی ألزم
ـــة ـــىمتتالی ـــاليالصـــعیدعل واألمنـــي، والسیاســـيالم

الفلســـــطینیة،األراضـــــيعلـــــىتمثلـــــت باالعتـــــداءات
ــىوالحجــز الحصــاروتشــدیدالفلســطینیة،األمــوالعل

ــادةقطــاع غــزة،علــى ــةالضــفةفــيالقیــودوزی الغربی
القـدسمدینـةتهویـدسیاسـةفيواالستمرارالمحتلة،

فلســـطین،دولـــةأجـــزاءبـــاقيعـــنالمحتلـــة وفصـــلها
وتذبـذبوالبضـائعلألفـرادوالنفـاذالتنقـلحركـةوتقیید
وتوقـــفبـــلوانخفاضـــهاالمســـاعدات الخارجیـــةحجـــم

ــر فضــًال عــن قــرار .األخیــرةالســنواتفــيمنهــاالكثی
٢٠١٩فــــي أوائــــل عــــام )بــــاالحتاللالقائمــــةالقــــوة(

ــــون١٣٨باقتطــــاع ــــندوالرملی ــــوالم الضــــرائب أم
المواثیـــقلكافـــةصـــریحةمخالفـــةفـــيالفلســـطینیة،

حقـوق وأمـوالاألمـوالباعتبار هذهالدولیة،والقوانین
بالنیابـة) بـاالحتاللالقـوة القائمـة(تجبیهـافلسطینیة،

وتقـدر. أوسـلوالتفاقیـةطبقاالفلسطینیةالسلطةعن
عـننیابـةالمحتلـةالقـوة تجبیهـاالتـيالضرائبأموال

ــى٢٠٠حــواليالفلســطینیةالســلطة ملیــون٢٥٠إل
ـــــيدوالر ـــــن%٧٠نحـــــوشـــــهریًا، تشـــــكلأمریك م

دولةالفلسطینیة، فضًال عن اقتطاعالمحلیةاإلیرادات
الضـرائب التـيقیمـةإجمـاليمن%٣نسبةاالحتالل
ــىتحولهــا ــكإل ــةالســلطة، وذل ــام كعمول لهــا عــن القی

ــة لســلطاتالممارســاتلهــذهونتیجــة.بأعمــال الجبای
الفلســـــطینیة، المالیـــــةاألزمـــــةتفاقمـــــتاالحـــــتالل،
الرسمیة،الفلسطینیةالمؤسساتعلىسلباً وانعكست

مما .العامالقطاعموظفيرواتبصرفذلكفيبما
اإلجـراءاتالفلسـطینیة التخـاذ عـدد مـنحدا بالسـلطة

وترشـید والترقیـاتالتعیینـاتوقففیهابماالتقشفیة،
اإلنفاق الحكومي وتقییده،

تعانیهـاالتـيالمالیـةاألزمـةحـدةبهدف تخفیفوذلك
الضـرائب أموالاقتطاعقرارخلفیةعلىفلسطیندولة

. الفلسطینیة
التـيوالسیاسیةواالقتصادیةالمالیةاألزمةظلوفي

معــــدل النمــــوتراجــــعفقــــدفلســــطین،دولــــةشــــهدتها
إلـىلیصـل٢٠١٩عـامخاللالمحليللناتجالحقیقي

.٢٠١٨عام%١,٢بــمقارنة%٠,٩
فلســـــطینفـــــيالتنمیـــــةعملیـــــةوهكـــــذا، تعرضـــــت

مسـتوىعلـىوالتي أثرت سـلباً والمعوقات،للمصاعب
والتـدخالتاالسـتقرارلعدمنظراً الفلسطینیین،المعیشة
البنیــةعناصــروتــدمیرلســلطات االحــتالل،المباشــرة
. األنشطة والخـدماتكلفيالعامةوالمرافقاألساسیة

وأشــار التقریــر فــي ختامــه عــن موضــوع فلســطین أن 
جمیــعومتواصــل مــناالمــر یحتــاج إلــى جهــد مــنظم

الخــاصوالقطــاعالدولــةالفلســطینیة،التنمیــةشــركاء
مؤسســــي إطــــاروفــــيالمــــدني،المجتمــــعومنظمــــات
كافة الوسائلباستخدامعلى أن یتحقق ذلكوقانوني،

.المختلفةاالقتصادیةوالسیاسات

التقریر االقتصادي نبذة تاریخیة عنیمكنكم مشاهدة 
العربي الموحد من خالل الدخول على الرابط التالي

٣M=v?watch/com.youtube.www://https
w٢WkpnFp٥
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تطورًا إیجابیاً –من وجهة نظر المؤلف –وهذا ال یعد 
".العلم الكئیب"في دراسة علم االقتصاد، ذلك 

ویحدد الكاتب هدف مؤلفه بأنه محاولة لشرح الكیفیة 
التي یمكن من خاللها استغالل االقتصاد القیاسي 
إلثبات أي شيء كان، فضًال عن قیامه بالنقد البناء 
ألسالیب االقتصاد القیاسي ولالستخدام المفرط 
للنماذج الكمیة في كل من مجالي االقتصاد والتمویل، 

لمبسطة بین قوانین العلوم وكذا تقدیمه المقارنة ا
ففي العلوم . الطبیعیة وقوانین العلوم االقتصادیة

الطبیعیة، كالفیزیاء، تخضع قوانین الحركة لقوي 
الطبیعة، وتظل حقیقة قابلة للتطبیق بمجرد اكتشافها 
من العقل البشري، فسرعة السقوط الحر لجسم وفقًا 

الي للجاذبیة األرضیة ودون تأثیر مقاومة الهواء حو 
في الثانیة، كما یمكن التنبؤ ) متر٩,٨(قدًما ٣٢

بدقة بدرجة غلیان الماء في ظل مستویات الضغط 
الجوي المختلفة، وهذه هي القوانین الطبیعیة التي ال 

بینما في مجال . یمكن تغییرها بمجرد اكتشافها
االقتصاد القیاسي، نجد أن االقتصادیین القیاسیین 

- المتحیزة–ائجهم المرغوبة یمكن لهم التوصل إلى نت
باستخدام ما یتأتى لهم من أدوات وأسالیب االقتصاد 

وٕان خالفت الحدس القیاسي إلثبات وجهات نظرهم،
البحثي والنظریة االقتصادیة، وفي حال عجزهم عن 
الحصول على النتائج المنتظرة، قد یستخدم 
االقتصادي القیاسي في هذه الحالة أسالیب متعددة،

أو طرق تقدیر /أو فترات إبطاء و/سواء نماذج و
إستنضاب البیانات "مختلفة، فضًال عن انغماسه في 

Data mining"، وذلك حتي یصل إلى نتائجه
وهو ما یعني أنه في ظل النمذجة المرغوبة والمتحیزة، 

االقتصادیة القیاسیة ال یمكن االطمئنان إلى النمذجة 
.الدقیقة آللیات عمل االقتصاد

فضـــًال عـــن خطـــورة التالعـــب بالنمـــاذج االقتصـــادیة 
القیاسیة للوصول إلـى نتـائج محـددة سـلفًا، وبمـا یـدعم 
التحیز نحو توصیات ومعتقـدات أیدیولوجیـة بعینهـا، أو 

.ترسیخ لتوجهات ومصالح فئات خاصة
بخــــالف -یتكــــون الكتــــاب مــــن أثنــــي عشــــر فصــــًال 

یقدم فیها الكاتب في تسلسل منهجـي رؤیتـه –مقدمته 
. آللیــات وأســـالیب فـــن الخـــداع فـــي االقتصـــاد القیاســـي

ألقي الكاتب الضـوء فـي الفصـل االول مـن مؤلفـه علـى 
طبیعة وتطور االقتصاد القیاسي، حیـث عـرض الجـدول 

Yuleیــة مــن الزمنــي لتطــور االقتصــاد القیاســي بدا
Jin and Maheuوصـوًال إلـى (١٨٩٥) (٢٠١٦) ،

Chambers (٢٠١٦) ،Chung and Romano
(٢٠١٦) ،Galvao and Kato (٢٠١٦) ،

Baltagi et al. ــي . (٢٠١٦) ــب ف ــاقش الكات ون
الفصــل الثــاني مــن مؤلفــه المكونــات والتخصصــات ذات 
الصــــلة باالقتصــــاد القیاســــي، وفیــــه یعــــرض الكاتــــب 
ـــــات  ـــــة ومكون ـــــف آراء االقتصـــــادیین عـــــن طبیع لمختل

إلــى -علــي ســبیل المثــال–االقتصــاد القیاســي، فأشــار 
Brownرأي  في طبیعـة ومكونـات االقتصـاد (٢٠١٠)

والتقدیر هو الوظیفـة األولـى لـه، بأن القیاس القیاسي،
: وبأن مكونـات النمذجـة واالقتصـاد القیاسـي تتحـدد فـي

صـــیاغة وتحدیـــد نمـــاذج االقتصـــاد القیاســـي ، وتقـــدیر 
فضًال عن تأكیـد. واختبار النماذج ، واستخدام النماذج

Brown ربمــــا یكــــون الســــبب الرئیســــي "بــــأن  التنبــــؤ
".لالقتصاد القیاسي

Schneiderتوصیف كما أشار الكاتب إلى  (١٩٥٢)
: لثالثة مكونات رئیسة للبحث االقتصادي القیاسي وهي

بناء (ات بین المتغیرات الصیاغة الكمیة للعالق
وصیاغة المعادالت والتحدید العددي ؛)النماذج

للمعامالت؛
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ـــار الفرضـــیات ـــأن ، بینمـــا أوضـــح الكاتـــب رأي . و اختب ب
Hendry ـــى أن (١٩٨٠) القواعـــد الذهبیـــة الثالثـــة "عل

...."لالقتصاد القیاسي هي االختبار واالختبار واالختبار
وخصص الكاتب الفصل الثالث من مؤلفه لمناقشة طبیعـة 
االقتصـــاد القیاســـي كعلـــم، ویربطـــه بالفصـــل الرابـــع الـــذي 

فرقـة بـین طبیعـة العلـوم الطبیعیـة والقـوانین یوضح فیه الت
وعـــرض الكاتـــب فـــي الفصـــل الخـــامس مـــن . االقتصـــادیة

ــرات التحلیــل االقتصــادي القیاســي، وأوجــه  ــه أهــم ثغ مؤلف
القصور التي تشوبه، تمهیدًا لمراجعة ومناقشة االنتقادات 
الموجهـــة لالقتصـــاد القیاســـي فـــي الفصـــل الســـادس مـــن 

الموجهــة مــن كینــز، ولیمــار، الكتــاب، وأهمهــا االنتقــادات
ففــي الفصــل الخــامس ، . ولوكــاس، والمدرســة النمســاویة

قــام الكاتــب بعــرض مجموعــة مــن الحجــج والبــراهین لــدعم 
النمذجــة االقتصــادیة القیاســیة یمكــن "االقتــراح القائــل بــأن 

، ومــن هنــا جــاءت "اســتخدامها إلثبــات أي شــيء تقریًبــا
رفــض عــدد كبیــر لــذلك". العلــم غیــر المرغــوب فیــه"عبــارة 

ـــم  ـــي وضـــع أطـــر عل ـــذین ســـاهموا ف مـــن االقتصـــادیین ال
أحــد األمثلــة علــى .االقتصــاد اســتخدام االقتصــاد القیاســي

ذلك هي جوان روبنسون التي لـم تسـتخدم المعـادالت، بـل 
فضلت المخططات والرسوم البیانیة المدعومـة بالتوصـیف 

وراء والتحلیل  بعبارة أخرى ، لم یكن لدیها سبب لالختباء 
الریاضیات المعقدة، منطلقًا من هـذا الفصـل الخـامس إلـى 
دعـــم حجیتـــه بعـــرض آراء النقـــد الموجهـــة إلـــى االقتصـــاد 

وینتقــل الكاتــب .القیاســي فــي الفصــل الســادس مــن كتابــه
ـــق،  ـــة التطبی ـــى مرحل ـــه إل ـــن مؤلف ـــي الفصـــل الســـابع م ف

ــــــــاقش  Stir-fryاالنحــــــــدارات المســــــــلوقة "لین
regressions " ـــذا الفصـــل ـــل خـــداعي، واســـتهل ه كعم

Leamerباإلشارة إلى مقالة  :المعنونة(١٩٨٣)
“Let us take the Con out of

Econometrics”

والتــي انتقــد فیهــا اســتخدامات االنحــدار الســیئة، وهــي 
االستخدامات والممارسات التي ال تزال شائعة، وأصبحت 

نولوجیـا، حیـث أكثر انتشارًا بسـبب تطـور الحوسـبة والتك
قد یتم تحریف معـادالت االنحـدار وتحویرهـا حتـى تحقـق 

ــة ــم حقیق ــل مــن الحل ــي تجع ــائج المرجــوة، والت ــد . النت فق
-باستخدام أسالیب االقتصاد القیاسي –یهدف الباحث 

إلـــى تحقیـــق النتـــائج الداعمـــة لسیاســـات بعینهـــا یمكـــن 
ترویجها، أو تؤكد النتائج الواردة في ورقة نشرها محرر 
. مجلة  أو ُمحكم ُمحتمل،    أو لدعم معتقـد أیـدیولوجي

ـــي اســـتخدامات االنحـــدار  وتكمـــن المشـــكلة الرئیســـیة ف
في غیاب وضـوح النظریـة –بحسب الكاتب –المقطعي 

بشكل كاٍف، وغیـاب الرؤیـة بشـأن المتغیـرات التـي یجـب 
إذا (كما تحدده النظریة " الحقیقي"أن تظهر في النموذج 

).على اإلطالقكانت هناك نظریة
وتناول الكاتب في الفصل الثامن مـن مؤلفـه أحـد أشـهر 
تطبیقات االقتصاد القیاسي والتحلیل الكمي، وهي مبادئ 
التكامــل المتنــاظر ومغالطاتــه، منطلقــًا منــه إلــى مناقشــة 
تطبیقــات التكامــل المتنــاظر فــي الفصــل التاســع لتأكیـــد 

ؤلـف ففي الفصـل الثـامن مـن كتابـه، یسـتهله الم. حجته
ــــ  ـــة لـ ـــة البحثی ـــى الورق Engle andباإلشـــارة إل

Granger : المعنونة،)(١٩٨٧)
“Co-Integration and Error Correction:

Representation, Estimation, and
Testing”

في عالم البحث االقتصادي االكادیمي، " ثورة"باعتبارها 
حیث قاما إنجل وجرینجر بإسهام حقیقي في االقتصاد 
القیاسي من خالل التكامل المتناظر ونموذج تصحیح 

الخطأ،
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وما نتج عنهما من إجـراء تطـویر فـي اختبـارات السـببیة 
"Causality Test " ١٩٦٩(جرینجــر "الخــاص بـــ"( ،

وقــد أدى ذلــك . وذلــك لمراعــاة إمكانیــة التكامــل المتنــاظر
إلـــى قیـــام البـــاحثین بـــإجراء مئـــات بـــل آالف األبحـــاث 
األكادیمیــــة الختبــــار النظریــــات فــــي مجــــالي االقتصــــاد
والتمویــل، والتــي تــم اختبارهــا مســبًقا باســتخدام تحلیــل 
. االنحدار، وفي ظل أدوات االقتصاد القیاسي المستحدثة

ویـــري المؤلـــف أنـــه حـــان الوقـــت إلـــى وقفـــة مـــع العلـــم 
التكامـل المتنـاظر ونمـاذج " ثـورة"للتساؤل عما إذا كانت 

تصـحیح الخطـأ قـد أدت إلـى تعزیــز فهـم عمـل وآلیـة كــل 
واألســواق المالیــة، وهــو الهــدف المــأمول مــن االقتصــاد 

.من البحث العلمي في المجال االقتصادي
قد یتخیل البعض أنه منذ حصول هذا العمل علي 
جائزة نوبل، كان یجب تقییمه بنفس الطریقة التي تم 
بها تقییم اكتشاف البنسلین؛ والذي حصل على مكتشفه 

- ومن وجهة نظر المؤلف–ولكن . على ذات الجائزة
فعلي الرغم من أن تحلیل التكامل المتناظر قد وفر 
الوسیلة القیاسیة لألكادیمیین االقتصادیین للحصول 
على ترقیاتهم، ووفر كذلك للطالب االقتصادیین الطرق 
واألسالیب للحصول على درجاتهم األكادیمیة من 

وفقًا –الماجستیر والدكتوراه، إال أن هذه التقنیات 
ي شيء حقیقي في تقدم المعرفة لم تسهم بأ- للكاتب

وینتقل الكاتب في الفصل التاسع لتأكید .االقتصادیة
حجیته، مناقشًا تحلیل التكامل المتناظر في التطبیق 

Harrisالعملي، مستهًال الفصل باإلشارة إلى رأي 
التكامل المتناظر أصبح أداة أساسیة "بأن (١٩٩٥)

تقدیر نماذج لخبراء االقتصاد التطبیقیین الراغبین في
المتغیرات غیر الساكنة "ألن " ...السالسل الزمنیة

،spurious regressionستؤدي إلى انحدار زائف 

وقـام ." وذلـك إذا لـم نسـتخدم اختبـارات التكامـل المتنـاظر
المؤلـــف فـــي هـــذا الفصـــل باســـتخدام السالســـل الزمنیـــة 
االقتصادیة والمالیة إلثبات عدم موثوقیة تحلیـل التكامـل 
المتناظر، فضًال عن الرجوع إلـى بعـض الحجـج المقدمـة 
فــي الفصــل الثــامن حــول الفــرق بــین التكامــل المتنــاظر 

. وذلك باستخدام البیانات االقتصادیةواالرتباط، 
وتنــاول المؤلــف فــي الفصــل العاشــر مــدي حساســیة أو 
عــدم حساســیة نتــائج النمــاذج التطبیقیــة، حیــث یحــاول 
التحقق من مدى حساسیة النتائج المستمدة مـن نمـاذج 
السالسل الزمنیـة، وتحدیـدًا فیمـا یتعلـق بتوصـیف وبنـاء 

. یــرات وقیاســهاالنمــوذج وطــرق التقــدیر وتعریــف المتغ
وأشار الكاتب إلى أن مشكلة حساسیة النتائج تكمن فـي 

–أنهـــا تتـــیح للباحـــث الحصـــول علـــى النتـــائج المرجـــوة 
Dataاستنضـاب البیانـات "، وبالتالي یصبح -المتحیزة

mining " عملیــة شـــدیدة الصـــعوبة، لتصـــبح حساســـیة
النتائج المقدرة من نماذج السالسل الزمنیة هي القاعـدة 

الستثناء، ودون أي اعتبار للنظریة االقتصادیة، ولیس ا
".دع البیانات تتحدث"لیكون المبدأ الرئیس هو 

وناقش المؤلف في الفصل الحادي عشر فشل عملیة 
التنبؤ، مستهًال بالتذكیر بالوظیفتین الرئیستین لالقتصاد 

اختبار الفرضیات والتنبؤ، مشیرًا إلى ادعاءات : القیاسي
,Brown(اد القیاسي، ومنهم بعض خبراء االقتص

، أن التنبؤ هو الوظیفة الرئیسیة لالقتصاد )٢٠١٠
القیاسي، حیث أعلنوا ارتقاء االقتصاد القیاسي إلى 
مرتبة العلوم الطبیعیة، من خالل االدعاء بأن النماذج 
االقتصادیة القیاسیة الُمقدَّرة على أساس البیانات 

.بؤات المستقبلیةالتاریخیة یمكن استخدامها لتولید التن
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فالتنبؤ بنماذج - ووفقًا لرؤیة المؤلف –ولكن 
االقتصاد القیاسي هو مهزلة یمكن أن تؤدي إلى نتائج 

صناع القرار اعتمادهم على موثوقیة كارثیة إذا وضع
تلك التقدیرات، فلیس صحیًحا على اإلطالق أن تنبؤات 
االقتصادي القیاسي ینتج عنها توقعات رشیدة مقارنًة 
بنظیراتها التي یتبناها االقتصادیون الذین یستخدمون 

.الحكمة والمعرفة وتحلیل المعلومات والبیانات
شر واألخیر من ویخلص الكاتب في الفصل الثاني ع

مؤلفه إلى تقدیم استنتاجاته النهائیة، معبرًا عن وجهة 
نظره بأن الریاضیات قد قیدت علم االقتصاد، باعتباره 

االجتماعي " االقتصاد"علم اجتماعي، وذلك بتحویل علم 
، وهو ال "معقد"من خالل الریاضیات واإلحصاء إلى علم 

ة الهوس  ویشیر الكاتب إلى حال.ینبغي أن یكون كذلك
بنجاح االقتصاد القیاسي، حتى أنه قد یتم أحیانًا اختبار 

لیصبح جل ما علینا فعله . ما هو غیر قابل لالختبار
، وذلك ألن االقتصاد "االختبار واالختبار واالختبار"هو 

فاألمر یتمحور حول . القیاسي یدور حول االختبار
صیاغة فرضیة والحصول على البیانات واختبار 

ة وتولید التوقعات، وكلما كان األمر أكثر تعقیًدا، الفرضی
ولكن إذا نظرنا إلى واقع األمور، وفیما . كان ذلك أفضل

یتعلق بتطویر معارفنا في مجالي االقتصاد وتحلیل 
األسواق المالیة، فإن مساهمة االقتصاد القیاسي كانت 
.صفریة في أحسن األحوال، وسلبیة في أسوأ األحوال

عن عمل األسواق المالیة واالقتصاد تم من فما تعلمناه 
خالل التقدم المحرز من خالل االنتقال من أسالیب  

ARCH إلىGARCH وما بعده إلى ،IGARCH و
MGARCH وTS-GARCH وF-ARCH و
AGARCH وLARCH وSPARCH وAARCH

NAGARCHو STARCHو QTARCHو
.....وهكذا و هكذا  و هكذا،PNPARCHو

نعــم، لقــد حقــق االقتصــاد القیاســي نجاًحــا كبیــرًا ، ولكــن 
فًنـا لالحتیـال -مـن وجهـة نظـر الكاتـب –فقط باعتباره 
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كماستر بكندا ورئیس اأستاذ االقتصاد الفخري بجامعة م
مجلس إدارة مؤسسة بیانات البصمة البیئیة العالمیة، 

٢٠بتاریخ االقتصادیةوعضو الجمعیة العربیة للبحوث
.)Zoomتقنیة عبر (٢٠٢١شباط / فبرایر

عاطف قبرصي/ السید األستاذ الدكتور 

"االقتصاد العربي بعد النفط"

ــــة للبحــــوث االقتصــــادیة حلقــــة  ــــة العربی عقــــدت الجمعی
االقتصـاد العربـي بعـد الـنفط " نقاشیة هامة تحت عنوان 

أسـتاذ ، عاطف قبرصـي/ ، تحدث فیها األستاذ الدكتور "
كماســــتر بكنــــدا ورئــــیس ااالقتصــــاد الفخــــري بجامعــــة م

مجلــس إدارة مؤسســة بیانــات البصــمة البیئیــة العالمیــة، 
للبحـوث االقتصـادیة، وذلـك یـوم وعضو الجمعیة العربیة

إلكترونیـــاً ٢٠٢١شـــباط / فبرایــر٢٠األربعــاء الموافـــق 
zoom)باستخدام تقنیة االتصال المرئي عبر منصـة(

وقـــــد حضـــــر الحلقـــــة النقاشـــــیة مجموعـــــة بـــــارزة مـــــن 
االقتصادیین من أعضاء الجمعیة المصریین ومن الدول 
العربیـــــة وفضـــــًال عـــــن البـــــاحثین والمهتمـــــین بالشـــــأن 

. االقتصادي
وقد تناولت الحلقة النقاشیة مجموعة من النقـاط الهامـة 

: أهمها
عاطف قبرصي العرض بنبذة / استهل األستاذ الدكتور

بتحدید المصطلحات بین مفهومي اقتصادات عربیة 
تعتمد اعتمادًا مفرطًا على النفط، واقتصادات عربیة 

/ وألقي الدكتور. تعتمد بشكل غیر مباشر على النفط
قبرصي الضوء على العالقة بین استهالك الطاقة 
األحفوریة واالنبعاثات الكربونیة والتلوث البیئي 
والتغیرات المناخیة، وخطورة كل كذلك على استدامة 

.البشریة والكرة األرضیة

 فضًال عـن التطـرق إلـى حجـم الخسـارة الُمقـدرة للـدول
المصدرة للـنفط خـالل العشـرین سـنة القادمـة، والبالغـة 

تریلیـــون دوالر، وامتـــداد أثـــر ذلـــك علـــى ١٣حـــوالي 
.  الدول العربیة النفطیة وغیر النفطیة

عـــاطف قبرصـــي مفهـــوم / تنـــاول األســـتاذ الـــدكتور
ـــة المـــوارد " ـــار أن "Resource curseلعن ، باعتب

الــنفط أصــبح لــدي الــدول العربیــة بمثابــة اللعنــة، لــیس 
فقط في القضایا االقتصـادیة، ولكـن أیضـًا فـي القضـایا 

.السیاسیة والقومیة
قبرصــي إلــى أن اعتمــاد الــدول / فقــد أشــار الــدكتور

فط لم یؤهلهـا للنمـو بـذات الـوتیرة التـي المفرط على الن
نمت بهـا الـدول االخـري غیـر المعتمـدة علـى المصـادر 
ــــى المجــــاالت  ــــدت عل ــــرة اعتم ــــون األخی ــــة، ك الطبیعی
. واألنشــطة االنتاجیــة القائمــة علــى التصــنیع والمعرفــة

لعنـة "وبذلك شـكلت المصـادر الطبیعیـة، ومنهـا الـنفط، 
رطــة فــي للــدول المف" Resource curseالمــوارد 

اعتمادهـــــا علـــــى المـــــوارد الطبیعیـــــة كمصـــــدر للنمـــــو 
:االقتصادي، ویمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب منها

.Dutch Diseaseالداء الهولندي - ١
ـــن قیمتهـــا - ٢ ـــأعلى م ـــة ب ـــویم أســـعار صـــرف العمل تق

الحقیقیة، ومهو ما أدى بـدوره إلـى ضـعف تنافسـیة 
.صادرات الدول المعتمدة على النفط بشكل مفرط
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تریلیـــون دوالر، وامتـــداد أثـــر ذلـــك علـــى ١٣حـــوالي 
.  الدول العربیة النفطیة وغیر النفطیة

عـــاطف قبرصـــي مفهـــوم / تنـــاول األســـتاذ الـــدكتور
ـــة المـــوارد " ـــار أن "Resource curseلعن ، باعتب

الــنفط أصــبح لــدي الــدول العربیــة بمثابــة اللعنــة، لــیس 
فقط في القضایا االقتصـادیة، ولكـن أیضـًا فـي القضـایا 

.السیاسیة والقومیة
قبرصــي إلــى أن اعتمــاد الــدول / فقــد أشــار الــدكتور

فط لم یؤهلهـا للنمـو بـذات الـوتیرة التـي المفرط على الن
نمت بهـا الـدول االخـري غیـر المعتمـدة علـى المصـادر 
ــــى المجــــاالت  ــــدت عل ــــرة اعتم ــــون األخی ــــة، ك الطبیعی
. واألنشــطة االنتاجیــة القائمــة علــى التصــنیع والمعرفــة

لعنـة "وبذلك شـكلت المصـادر الطبیعیـة، ومنهـا الـنفط، 
رطــة فــي للــدول المف" Resource curseالمــوارد 

اعتمادهـــــا علـــــى المـــــوارد الطبیعیـــــة كمصـــــدر للنمـــــو 
:االقتصادي، ویمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب منها

.Dutch Diseaseالداء الهولندي - ١
ـــن قیمتهـــا - ٢ ـــأعلى م ـــة ب ـــویم أســـعار صـــرف العمل تق

الحقیقیة، ومهو ما أدى بـدوره إلـى ضـعف تنافسـیة 
.صادرات الدول المعتمدة على النفط بشكل مفرط
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االعتمــــاد علــــى المصــــادر الناضــــبة، وباعتبــــار أن - ٣
الــنفط ثــروة غیــر متجــددة وناضــبة، فــإن یتوقــع أن 

االقتصـــــادیة لمـــــوارد االقتصـــــادات تنضـــــب القیمـــــة 
ــنفط ــى ال ــي االعتمــاد عل ولكــن التحــدي . المفرطــة ف

ـــــنفط  ـــــدات ال األهـــــم واألجـــــدى هـــــو اســـــتخدام عائ
ـــــاجي  ـــــي االســـــتثمار االنت ـــــة ف ـــــوائض البترولی والف

.والمتجدد
 وفــي ســیاق نقاشــه عــن خطــورة االعتمــاد المفــرط

علـــى الـــنفط كمصـــدر رئـــیس للـــدخل، أشـــار األســـتاذ 
قبرصي إلى أن اعتماد الـدول العربیـة عاطف / الدكتور

على النفط قد أدى إلى تغییر منظومة القیم المجتمعیة 
داخــل المنطقــة العربیــة وتشــوهها، بتحولهــا مــن القــیم 
القائمـــــة علـــــى الجهـــــد والتكـــــاتف والتعاضـــــد والعمـــــل 
المشــــترك إلــــى قــــیم الممتلكــــات والثــــروات وبــــاألخص 

ت التـــي الثـــروات العقاریـــة، وهـــى التغیـــرات والتشـــوها
نتجت عن فصل العالقة بین العمـل والـدخل، فأصـبحت 

الســعي "الســمة األساســیة فــي مجتمعاتنــا العربیــة هــي 
".Rent seekingوراء الریع 

عـــاطف قبرصـــي إلـــى أن / وأشـــار األســـتاذ الـــدكتور
االعتماد على النفط في الـدول العربیـة أدي بـدوره إلـى 

العالقـة تعطیل التحول الدیمقراطي في المنطقـة، وخلـل 
ــــین الحــــاكم والمحكــــوم فــــي ظــــل غیــــاب الشــــفافیة  ب

عــاطف قبرصــي / واختــتم األســتاذ الــدكتور. والمســاءلة
عرضه بتقدیم عدة مقترحـات للخـروج مـن هـذا الوضـع 

:الحالي للدول العربیة أهمها
o ــنفط أنــه یجــب علــى الــدول العربیــة تحدیــد أهمیــة ال

ومــدي االعتمــاد علیــه، فالحــل الحقیقــي یكمــن فــي 
ة هیكلــة االقتصــاد العربــي بــالخروج مــن وضــع إعــاد

االقتصــــاد الریعــــى إلــــى االقتصــــاد اإلنتــــاجي بكافــــة 
.عناصره

o النفطیــــة وغیــــر –یجــــب علــــى الــــدول العربیــــة
توســیع قاعــدة المشــاركة الضــریبیة، وذلــك -النفطیــة

ــق حقــوق  ــي وخل ــوازن لالقتصــاد الكل بهــدف إعــادة الت
للمــواطن العربــي فــي المشــاركة والمســاءلة االقتصــادیة 

.والسیاسیة
o كما یجب على الـدول العربیـة التمسـك بالتعـاون

العربي المشترك وتفعیل االتفاقیـات العربیـة المشـتركة، 
ضًال عـن ضـرورة توجیـه االهتمـام نحـو تنمیـة الثـروة ف

البشریة والمتمثلة في اإلنسان العربي من المحیط إلى 
.الخلیج

وقـــد اختتمـــت النـــدوة بمـــداخالت ونقاشـــات مـــن الســـادة 
):مرتبة أبجدیاً (الحضور، والتي كان من أهمها 

.  أشرف العربي. د. أ
. جودة عبد الخالق. د. أ
. حجازي الجزار. د. أ
. عبد الحمید الزقلعي. د. أ
فاطمة الشمسي. د. أ
. محمود فتح اهللا. د. أ
. محمود محي الدین. د. أ
.وآخرون....مصطفي الكثیري. د. أ

على موقع ورشة العملیمكنكم مشاهدة 
الجمعیة من خالل الرابط التالى 

http://www.asfer.org/archives/1311



أخبار
الجمعیة

في تصنیف " بحوث اقتصادیة عربیة"تقدم مجلة الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة 
.٢٠٢١، یولیو )الدرجة النهائیة(٧من ٥إلى ٣المجلس األعلى للجامعات من 

صدور تقییم المجلس األعلى للجامعات 
للمجالت المصریة والمحلیة
تقدم تصنیف مجلة الجمعیة

من أخبار األعضاء
للتفوقالدولةجائزةعالیة المهدي، على / حصول د

االجتماعیةمجال العلومفى

والعلـــوماالقتصـــادكلیـــةأســـتاذ االقتصـــاد، وعمیـــدالمهـــدي،عالیـــة/دحصـــلت
العلـــومفـــيللتفـــوقالدولـــةجـــائزةعلـــىالقـــاهرة،بجامعـــةاألســـبقالسیاســـیة

/ وٕاذ تتقــدم الجمعیــة بخــالص التهنئــة إلــى الــدكتورة.٢٠٢١االجتماعیــة للعــام 
.عالیة المهدي، وتتمني لسیادتها دوام التوفیق

محمود محیي الدین، المدیر التنفیذي بصندوق النقد الدولي بتوقیع عقد / قام الدكتور
"مربكات وسیاسات: التقدم في ":إصدار كتابه

وذلك مع المهندس إبراهیم المعلم، رئیس مجلس إدارة ومؤسسة ودار الشروق، والذي 
محمود / وٕاذ تتقدم الجمعیة بخالص التهنئة إلى الدكتور. من المقرر صدوره قریباً 

.محیي الدین، وتتمني لسیادته دوام التوفیق

:الجدیدكتابهالجمعیة،عضو الدین،محیيمحمود/دإصدار
"وسیاساتمربكات: التقدمفي"
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في المجلة العلمیة للجمعیةدعوة للنشر
"بحوث اقتصادیة عربیة" مجلة 

٢٨

بأن تدعو السادة أعضاء هیئة التدریس بالجامعات –ومقرها القاهرة–تتشرف الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة
العربیة كافة، وأعضاء مراكز البحوث، والباحثین المستقلین، والمعنیین بالكتابة العلمیة في حقل االقتصاد، إلى نشر 

".بحوث اقتصادیة عربیة: "أعمالهم العلمیة في مجلتها العلمیة الُمحكمة

كمجلة علمیة ُمحّكمة طوال أكثر من ربع قرن، منذ إصدار عددها األول، من " بحوث اقتصادیة عربیة"لقد ظلت
منبرًا –٢٠٠٧في ربیع" مركز دراسات الوحدة العربیة "ثمبعدإصدارهابالتعاونمع- ١٩٩٢خالل الجمعیة، فیخریف

وٕاْذ . لمدارس علم االقتصاد المتنوعة في الوطن العربي؛ وهى تعاهد جمهرة االقتصادیین العرب أن تظل كذلك على الدوام
.تؤكد الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة أن أداء رسالة مجلتها رهین بثقة قرائها على امتداد المنطقة العربیة

تصادیین العرب المهتمین بالنشر العلمي بالمجلة العلمیة للجمعیة، مراعاة تنوع وتهیب الجمعیة بالباحثین االق
قاعدة القرّاء، مما یستلزم الجمع بین قواعد المنهجیة العلمیة في البحث االقتصادي، وبین سالسة العرض التحلیلي 

النص، مع إمكان االحتفاظ بها المنظم، وبما قد یستتبعه ذلك من التخفیف أحیانًا من بعض التفاصیل التقنیة في صلب
.في مالحق الدراسة

ومجلتها العلمیة، أنما یجمع شمل " الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة"وغنّي عن البیان فیما یخّص 
االقتصادیین العرب هو العمل على توسیع دائرة التفكیر العلمي المشترك، مع إدراك بأن األدوات التقنیة المتجددة للبحث 

مي، بما في ذلك من استخدام األسالیب الكمیة لقیاس التغیر في الظواهر االقتصادیة، إنماهي وسائل الستجالء العل
.الحقیقة ولیست غایات في حدود ذواتها

من هذا المنطلق الذي بدأت منه الجمعیة في أداء رسالتها منذ ما یقرب من أربعة عقود، ومجلتها العلمیة منذ ما یقرب 
د، تستأنف الجمعیة ومجلتها مسیرتها الهادفة إلى المساهمة في بناء قاعدة للرؤى المشتركة بین من ثالثة عقو 

االقتصادیین العرب، أینما كانوا، والتقریب البّناء فیما بینهم، وتشجیع البحث العلمي الهادف إلى المشاركة الفاعلة في 
إلى تنویع وتعمیق الُبَنى اإلنتاجیة، وتحقیق التطلعات سعیًا .. عملیة التنمیة العربیة بآفاقها المستقبلیة الرحبة

.االجتماعیة والثقافیة، والمشاركة الفعالة للمجتمع العربي في بناء عالم جدید

وتستقبل المجلة المساهمات المتنوعة من األبحاث االقتصادیة التي ستخضع للتحكیم، باإلضافة إلى أبواب خاصة 
، والندوات، والمؤتمرات العلمیة، والعرض التحلیلي للتطورات االقتصادیة العربیة لمقاالت الرأي، ومراجعات الكتب

. والدولیة
:ترسل المساهمات بإحدى الطریقتْین اآلتیتین

: ب.مدینة نصر، ص–طریق صالح سالم–بعمارات العبور١٧: بالبرید العادي على العنوان التالي للجمعیة
.القاهرة، جمهوریة مصر العربیة–١١٨١١: البریديبانوراما أكتوبر؛ الرمز ٨٨
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علمًا بأنه یفضل اإلرسال عبر البرید اإللكتروني للجمعیة



٢٩

بهـــدف متابعـــة " الربـــاط" ُتصـــدر الجمعیـــة العربیـــة للبحـــوث االقتصـــادیة نشـــرتها الدوریـــة
االقتصادات العربیـة وتطوراتهـا، فضـًال عـن الرغبـة فـي تـدعیم وتوثیـق الـروابط الفكریـة والعلمیـة 

ــذلك مــع المهتمــین بشــؤون البحــث  ــة، وك ــین أعضــاء الجمعی ــي المجــال ب ــادیمي ف العلمــي واألك
.االقتصادي

لــذا فإننــا نوجــه الــدعوة إلــى الســادة أعضــاء الجمعیــة بموافاتنــا بشــكل دوري ومنــتظم بكافــة 
ـــذلك التـــي تخـــص الشـــأن  ـــة، وك ـــة والمهنیـــة واألكادیمی ـــي تخـــص انجـــازاتكم العلمی ـــار الت األخب

اتباعــــــًا فــــــي نشــــــرةاالقتصــــــادي للقطــــــر العربــــــي المنتمــــــین إلیــــــه، وذلــــــك تمهیــــــدًا لنشــــــره 
، وبهــدف تعمیــق روابــط التواصــل والتــرابط بــین أعضــاء الجمعیــة، وأیضــًا مــع )الربــاط(الجمعیــة

المهتمین بشؤون البحـث العلمـي واألكـادیمي فـي المجـال االقتصـادي، وكـذلك مـع المنتمـین إلـي 
. الجمعیة من خالل أنشطتها المتنوعة

:م بإحدى الطریقتین اآلتیتینویرجي من السادة األعضاء إرسال مساهماته•
طریق صالح سالم –بعمارات العبور ١٧: بالبرید العادي على العنوان التالي للجمعیة

القاهرة، جمهوریة –١١٨١١: بانوراما أكتوبر؛ الرمز البریدي٨٨: ب.مدینة نصر، ص–
.مصر العربیة

. ٨٩egypt.asfer@com.gmailبالبرید اإللكتروني الخاص بالجمعیة وهو 
علمًا بأنه یفضل اإلرسال عبر البرید اإللكتروني للجمعیة

دعوة للنشر في النشرة الدوریة للجمعیة 
"الرباط"نشرة العربیة للبحوث االقتصادیة


