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رئيس تحرير المجلة
محمد سمير مصطفى

مستشارو التحرير

ـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــوص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــ (تونس)عـــــــــــ

(سورية)مـــــــــــــصـــــــــــــطـــــــــــــفـــــــــــــى الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــبــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــكـــــــــــــــفـــــــــــــــري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس داغـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــ (لبنان)ألــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــ (مصر)أشـــــــــــــــــــــــــــــ

وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بحكم مناصبهم





قواعد نشر البحوث في المجلة

الــتــي تشغل  الــمــوضــوعــات  أحـــد  فـــي  تــطــبــيــقــيــة،  نــظــريــة أو  عــلــمــيــة،  إضـــافـــة  الــبــحــث  يــمــّثــل  ـ أن   ١
الفكر االقتصادي السائد، أو تتعّلق بالتطورات المحلية أو العربية أو الدولية.

٢ ـ أال يكون البحث قد سبق نشره.

٣ ـ أال يتجاوز البحث خمسة آالف كلمة (أي ما يعادل نحو عشرين صفحة) شامـًال المراجع 
والمالحق.

٤ ـ أن ُتعتمد األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد ونشر البحوث والدراسات العلمية 
الرجوع  لسهولة  أقسامه،  وتنسيق  المتبعة،  والمنهجية  ألهدافه  بتعريفه  للبحث  التقديم  ذلك  في  بما 
للطبعة،  تصويرها  ر  ُتَيسِّ بصورة  البيانية  الــرســوم  وإعـــداد  والــجــداول،  للمراجع  الكامل  والتوثيق  إليه، 

وإدراج خاتمة تتضمن خالصة ما توصل إليه البحث.

٥ ـ يرسل البحث مطبوعًا وفقًا لنظام word بالبريد اإللكتروني أو على قرص مدمج CD مع 
نسختين ورقيتين معتمدتين وموقعتين من الباحث.

راغبي  مــن  بــه  االتــصــال  ليسهل  وعــنــوانــه،  ووظيفته  اسمه  إرســـال  البحث  كاتب  مــن  يرجى  ـ   ٦
التواصل العلمي.

٧ ـ يتم النشر باللغة العربية فقط وليس بأي من اللغتين اإلنكليزية أو الفرنسية.

٨ ـ ُيشار في خطاب توجيه البحث إلى الصفة الحالية للباحث التي يفضل كتابتها في هامش 
في الصفحة األولى مع البريد اإللكتروني والهاتف الخليوي.

٩ ـ تخضع البحوث المقدمة للتحكيم من قبل لجنة مختصة.

١٠ ـ ُيخطر الباحث بتاريخ تسّلم رئاسة التحرير للبحث في غضون ٣ أسابيع من االستالم، 
ثّم بالرأي بالنسبة إلى النشر خالل مّدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ تسّلم البحث.

١١ ـ تحتفظ المجلة بجميع حقوق النشر، ويلزم الحصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة ظهرت في مجلتها.

جهة  فــي  الحــقــًا  أو  سابقًا  المقدمة  الــمــادة  نشر  بعدم  خطي  إقـــرار  بــإرســال  الباحث  يلتزم  ـ   ١٢
أخرى، حّتى ال يخضع لجزاءات ازدواجية النشر التي تمنع قبول إنتاجه العلمي مرة أخرى لمّدة ٣ 

سنوات.



المساهمون في هذا العدد

محمد سمير مصطفى  رئيس التحرير، وأستاذ االقتصاد، معهد التخطيط القومي، القاهرة.  

زينب توفيق السيد عليوة  أســــتــــاذة االقـــتـــصـــاد الـــمـــســـاعـــدة، كــلــيــة االقـــتـــصـــاد والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة -   
جامعة المستقبل.

وعـــلـــوم  ــتــــجــــاريــــة  والــ ــتــــصــــاديــــة  االقــ الـــعـــلـــوم  كـــلـــيـــة  مـــحـــاضـــر «أ»،  هشام بن حميدة  أســــتــــاذ   
التسيير، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس - الجزائر.

 أحمد عبد العزيز أحمد البقلي  مركز التنمية اإلقليمية - معهد التخطيط القومي.

شيرين عادل نصير   مدرّسة االقتصاد في كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية،   
جامعة اإلسكندرية.

حافظ جعفر حسن عبد الله  أســـتـــاذ مــســاعــد فـــي كــلــيــة االقــتــصــاد والــعــلــوم اإلداريـــــــة، جــامــعــة وادي   
النيل - السودان.

فريدة كافي  أســـتـــاذة مــســاعــدة، كــلــيــة الــعــلــوم االقــتــصــاديــة وعــلــوم الــتــســيــيــر، جامعة   
باجي مختار، عنابة - الجزائر.

الـــقـــصـــيـــم -  جـــامـــعـــة  واإلدارة  االقــــتــــصــــاد  كـــلـــيـــة  فـــــي  االقــــتــــصــــاد  ــتـــــاذ  ــ أسـ محمد عبد الكريم المرعي     
السعودية.

الـــقـــصـــيـــم -  جــــامــــعــــة  واإلدارة،  ــتـــــصـــــاد  ــ االقـ كـــلـــيـــة  فـــــي  مــــســــاعــــد  أســـــتـــــاذ  عماد الدين أحمد المصبح     
السعودية.

الــعــامــة -  اإلدارة  مــعــهــد  والــمــيــزانــيــة،  قــســم االقــتــصــاد  مــســاعــد،  أســـتـــاذ  وحيد عبد الرحمن بانافع     
السعودية.

الــــعــــامــــة -  اإلدارة  مــــعــــهــــد  والـــــمـــــيـــــزانـــــيـــــة،  ــــاد  ــتــــــصــ ــ االقــ قــــســــم  مـــــحـــــاضـــــر،  عبد العزيز عبد المجيد علي     
السعودية.

هدى حمودة إبراهيم  باحثة اقتصادية، الجمعية العربية للبحوث االقتصادية.  
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عزيزي القارئ

يأتي إليك هذا العدد، والوطن العربي يعيش أحلَك حقبات تاريخه سوادًا وأشدها 
على  الصليبيين  واســتــيــالء  ومكتبتها،  بــغــداد  وتــدمــيــر  الــتــتــار  اجــتــيــاح  مــن  بــه  مـــرَّ  مــّمــا  وطــــأًة 
الشام وبيت المقدس، وسقوط غرناطة، وتقسيم الوطن العربي وفقًا لمعاهدة سايكس 

بيكو، ونكبة فلسطين.

الـــعـــدد هـــو قــبــٌس مـــن ضــــوٍء وصــفــحــات مـــن الــمــعــرفــة االقــتــصــاديــة كــتــبــهــا بــاحــثــون من 
الــمــهــارة  وامــتــالك  التحليل  وعــمــق  للتنوع  عــنــوانــًا  والـــســـودان  والــجــزائــر  والــســعــوديــة  مــصــر 

العلمية.

العربي  الــنــزوح  لمأساة  السياسي  االقتصاد  عن  خاصًا  ملفًا  تنشر  أن  تزمع  والمجلة 
الواسع في القرن الحادي والعشرين (تقديراته، آثاره االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
المؤتمر  لعقد  توطئة  ومساهماتكم  اقتراحاتكم  نتلقى  أن  ونأمل  الغد)؛  رؤى  والثقافية، 

في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦.

مــحــٌن كــثــيــرة ولـــيـــاٍل ظــالــمــة ســــوداء مــــرَّت بــالــعــرب مــنــذ أن ســّلــم أبــي عــبــد الــلــه الصغير 
مفاتيح غرناطة، ووطئت جحافل اإلرهاب والتعصب أرجاء المسجد األقصى وخّربت 
والظالم؛  الظلم  غابات  وراء  من  آٍت  الساطَع  الفجَر  ولكن  وطرابلس...  وحلب  بغداد 

والعاقبة لنا.
رئيس التحرير
محمد سمير مصطفى
samirmoustafa@hotmail.com.
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