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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

1 ـ أن يمّثل البحث إضافة علمية، نظرية أو تطبيقية، في أحد الموضوعات التي تشغل الفكر 
االقتصادي السائد، أو تتعّلق بالتطورات المحلية أو العربية أو الدولية.

2 ـ أال يكون البحث قد سبق نشره.

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

والدراسات العلمية  ونشر البحوث  إعداد  في  العلمية المتعارف عليها  األصول  ـ أن ُتعتمد   4
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.

5 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  اســمــه  إرســـال  البحث  كــاتــب  مــن  يــرجــى  ـ   6
التواصل العلمي.

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

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

9 ـ تخضع البحوث المقدمة للتحكيم من قبل لجنة مختصة.

االستالم،  من  أسابيع   3 غضون  في  للبحث  التحرير  رئاسة  تسّلم  بتاريخ  الباحث  ُيخطر  ـ   10

ثّم بالرأي بالنسبة إلى النشر خالل مّدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ تسّلم البحث.

11 ـ تحتفظ المجلة بجميع حقوق النشر، ويلزم الحصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 

مادة ظهرت في مجلتها.

جهة  فــي  الحــقــًا  أو  ســابــقــًا  المقدمة  الــمــادة  نشر  بــعــدم  خطي  إقـــرار  بــإرســال  الــبــاحــث  يلتزم  ـ   12

أخرى، حّتى ال يخضع لجزاءات ازدواجية النشر التي تمنع قبول إنتاجه العلمي مرة أخرى لمّدة 3 
سنوات.



المساهمون في هذا العدد

محمد سمير مصطفى   رئـــــيـــــس الــــتــــحــــريــــر، وأســــــتــــــاذ االقـــــتـــــصـــــاد وتـــخـــطـــيـــط الــــتــــنــــمــــيــــة، مــعــهــد   

التخطيط القومي، القاهرة.

منصف بن خديجة  أستاذ محاضر (أ)، جامعة سوق أهراس - الجزائر،  ومدير مخبر   

البحوث والدراسات االقتصادية.

األعمال  وإدارة  االقتصادية  العلوم  كلية  في  االقتصاد  قسم  بالل شحيطة   رئيس   

في الجامعة اللبنانية.

وسيلة السبتي  أستاذ محاضر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،   

جامعة محمد خيضر بسكرة - الجزائر.

التسيير،  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية  باحثة،  لطيفة السبتي  أستاذة   

جامعة محمد خيضر بسكرة - الجزائر.

أستاذ التعليم العالي، جامعة يحيى فارس بالمدية - الجزائر. علي مكيد   

طالب دكتوراه، جامعة يحيى فارس بالمدية - الجزائر. عالء الدين عشيط   

حجازي عبد الحميد الجزار  أستاذ مساعد، معهد التخطيط القومي، القاهرة.  

إيناس محمد الجعفراوي  أستاذة مساعدة في االقتصاد، جامعة األزهر، كلية التجارة.  

فرج علي عّمار نصر  أستاذ مساعد، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طرابلس -   

ليبيا.

عبد السالم محمد المايل  أستاذ مساعد، جامعة المرقب الخمس، كلية االقتصاد - ليبيا.  

سهام معط الله  مــــدرّســــة فـــي قــســم الـــعـــلـــوم االقـــتـــصـــاديـــة بــجــامــعــة أبــــي بــكــر بــلــقــايــد -   

تلمسان.

ــتــــصــــاديــــة بـــجـــامـــعـــة أبـــــي بـــكـــر بـــلـــقـــايـــد -  شعيب بونوة  أســــتــــاذ فــــي قـــســـم الـــعـــلـــوم االقــ  

تلمسان.

عميد كلية االقتصاد، جامعة دمشق. مصطفى العبد الله الكفري   

ناصر يوسف   محّرر في مركز البحوث، الجامعة اإلسالمية العالمية - ماليزيا.  

هدى حمودة إبراهيم   باحثة اقتصادية، الجمعية العربية للبحوث االقتصادية.  
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فـــرغـــت الــجــمــعــيــة الـــعـــربـــيـــة لــلــبــحــوث االقـــتـــصـــاديـــة مــــن عـــقـــد مـــؤتـــمـــرهـــا الــعــلــمــي الـــرابـــع 
التنمية  «أهـــــداف  عــنــوان:  تحت   2017 الثاني/نوفمبر  تشرين   12 - 11 يــومــي  هــا  لــتــوِّ عشر 
الـــمـــســـتـــدامـــة فــــي مـــواجـــهـــة األوضـــــــــاع الـــعـــربـــيـــة بـــعـــد 2011: فــــــرص الـــنـــمـــو وتــــحــــديــــات الـــعـــدالـــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي ضـــــوء تـــعـــثـــر تـــجـــربـــة الــــتــــعــــاون االقــــتــــصــــادى الــــعــــربــــي»؛ وعـــرضـــت فــيــه سبعة 
بحوث. وبالتوازي شهد المؤتمر حوارًا ثريًا تحت عنوان: «خطاب العدالة االجتماعية 
والــحــضــور،  غــنــيــًا بالمساهمين  الــمــؤتــمــر  كـــان  الــعــربــي».  الــوطــن  فــى  الــمــســتــدامــة  والــتــنــمــيــة 
هذا  وإلـــى  ومــرتــبــة.  صــادقــة  بــرعــايــة  بــالــقــاهــرة  الــقــومــي  التخطيط  معهد  فــي  المؤتمر  وعــقــد 
نــعــد الـــقـــارئ بـــأن نــقــدم عــرضــًا تفصيليًا ألعــمــال الــمــؤتــمــر وفــعــالــيــاتــه وحـــواراتـــه فــي الــعــدد 

القادم بإذنه تعالى.

خرجت  حتى  أوطــانــهــم،  إلــى  يــغــادرون  المؤتمر  وحــضــور  الجمعية  أعــضــاء  كــاد  ومــا 
وعــاصــمــة  إلســـرائـــيـــل  مـــديـــنـــة  الــــقــــدس  بــــإعــــالن  تـــرمـــب  دونــــالــــد  ورئـــيـــســـهـــا  األمـــريـــكـــيـــة  اإلدارة 

لحكومتها. القدس كانت وستبقى مدينة الله ال مدينة إسرائيل.

مـــنـــذ قــــــرون رفــــعــــوا مــــن أجـــــل احـــتـــاللـــهـــا الــصــلــيــب ســــالحــــًا بــــــدًال مــــن تـــســـامـــح وتــضــحــيــة 
الـــمـــســـيـــح عـــيـــســـى بــــن مــــريــــم، ورزحــــــــت مـــديـــنـــة الــــلــــه تـــحـــت االحـــــتـــــالل الـــصـــلـــيـــبـــي مــــن عـــام 
وقاعدة  الشرق  فى  الصليبية  ممالك  أكبر  وشكلت  األولــى  الصليبية  الحملة  بعد   1099

عملياتهم إلى عام 1291، أي زهاء قرنين، حتى حررها سالطين المماليك الظاهر بيبرس 
واألشــــــرف خــلــيــل وأزالـــــــوا الــمــمــلــكــة نــهــائــيــًا عــــام 1291. مــســتــقــبــل الـــقـــدس ال تـــحـــدده دولـــة 
والمفاوضات  واإلرادة  والــعــزم  التاريخ  يحدده  إنما  العالمية،  الصهيونية  وال  رئيس  وال 

الذكية. لنرصد التجارب ونستشرف مستقبل القدس.

الله معنا والعاقبة لنا.

رئيس التحرير
محمد سمير مصطفى
samirmoustafa@hotmail.com.
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