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(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.
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نعيشه  مــا  هــل  بكافة:  والــعــالــم  العربي  الــوطــن  سطح  مساحة  على  الماليين  تتساءل 
هو الربيع العربي أم الخراب العربي؟ هل كانت الثورة التونسية ثورة اجتماعية لم يكن 
وعاطل  مهمش  شــبــاب  حصيلة  كــانــت  آخــر  معنى  فــي  أو  الــنــمــوذج  تصدير  منها  الــهــدف 
المصرية  الــثــورة  كــانــت  وهــل  األمـــن؟  سلطات  وتستوقفهم  تحاصرهم  ومــواطــنــيــن  وفقير 
فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ثــــورة عــلــى اســتــبــداد الــحــاكــم وتـــوريـــث الــســلــطــة وإطـــعـــام الــشــبــاب 
بــالــوعــود الــزائــفــة وتــــردي نــوعــيــة حــيــاة الــمــاليــيــن؟ وهـــل كــانــت الــثــورة الليبية خــروجــًا على 
خارج  أو  فضائه  في  الــواقــع  وحقيقة  الزعامة  طموح  بين  الفجوة  مسافة  ر  يقدِّ لم  حاكم 
فــضــائــه؟ وهـــل كــانــت الـــثـــورة اليمنية طــمــعــًا فــي الــديــمــقــراطــيــة وأمـــــــًال فــي الــنــهــضــة الــتــي لم 
تــتــحــرك قــاطــرتــهــا بــعــيــدًا؟ وقــبــل كــل هـــذا هــل مــا شــهــدتــه ســوريــة كـــان بــفــعــل أثـــر الــمــحــاكــاة 
من  الخصيب  الــهــالل  قلب  على  كــبــرى  ومــؤامــرة  الــداخــل  فــي  األمــنــي  والتضييق  العربي 
قــــوى خــارجــيــة وثـــــورة لــتــوقــعــات الــمــاليــيــن الــعــالــقــيــن بــيــن مــســافــة الــحــيــاة الــالئــقــة والــعــيــش 

الشقي؟

بالفتات،  العربي  الــســور  خـــارج  تدبير  حصيلة  هــو  حــدث  مــا  هــل  آخــر  جــانــب  وعــلــى 
ج تــرســيــخ الــديــمــقــراطــيــة والــحــكــم الــرشــيــد وتـــــداول الــســلــطــة وتــمــكــيــن الــنــســاء والــعــيــش  تـــــروِّ
خارجية.  قــوى  هــوى  على  تركيبها  وإعـــادة  بعينها  عربية  دول  تفكيك  وضـــرورة  السخي، 
تــتــوالــى الـــشـــهـــادات يـــومـــًا بــعــد يــــوم، واألســـبـــاب تــظــهــر عــلــى الــســطــح كـــل ســاعــة تــحــفــر في 
جالسون  نــحــن  وبينما  أخــــرى.  تـــارة  الــمــؤامــرة  لنظرية  وتتحيز  تــــارة،  الــداخــل  مــن  الـــدوافـــع 
في المجالس البيزنطية نناقش موضوع العدو ودوافعه يتبعثر ماليين العرب من سورية 
والعراق وليبيا والصومال على امتداد حدود المهجر بحثًا عن الدفء والمأوى، وتغرق 

النساء العربيات، حامالت أطفالهن، بعد رحالت بحرية لن يعْدَن منها.

أين الظل يا إلهي؟
رئيس التحرير
محمد سمير مصطفى
samirmoustafa@hotmail.com.
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