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 : آلمة 
  رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث االقتصادية 

  

 للجمعيـة   في عددها الجديد ، مستأنفة مسار العمـل المتواصـل         ) الرباط  ( تصدر نشرة   

العربية للبحوث االقتصادية ، سعياً إلى تحقيق رسالتها العلمية والبحثيـة لترقيـة الفكـر               

  .االقتصادي العربي وتوظيفه لخدمة قضية التنمية العربية ككل 

  

لقد قطعت الجمعية العربية للبحوث االقتصادية عدة خطوات مهمة في الفترة األخيرة تؤكد             

معيتها العمومية ، وبالتوازى معها عقد المؤتمر العلمي الثامن         فقد عقدت ج  . دورها الفاعل   

 وعقد  ٢٠/٤/٢٠٠٧-١٩) " الفقر والمؤسسات والتنمية في الوطن العربي       ( في موضوع   

مجلس ادارة الجمعية وبالتوازى معها عقدت الندوة المشتركة مع اتحاد الغرف التجاريـة             

لك انتظم اإلصدار الدوري للمجلة     كذ) ٢٦/٨/٢٠٠٧-٢٥( السورية وغرفة تجارة د مشق      

برنامج ( وفى نفس الوقت تم اإلعالن عن       ) .. بحوث اقتصادية عربية    ( العلمية للجمعية   

) القـدرة التنافـسية العربيـة       ( لالقتصاديين العرب الشبان في موضوع      ) المنح البحثية   

  .وبجوائز مالية مجزية في حدود موارد الجمعية 

"  حول موضـوع     ٢٠٠٨تمر العلمي التاسع للجمعية في نوفمبر       كما تم اإلعالن عن المؤ    

  "  دور القطاع المالي للتنمية العربية 

إضافة إلى ما سبق كله ، يجرى التحضير لعقد ندوة مشتركة مع مركز البحوث العربيـة                

التحضير : وكذا  " بدائل التنمية العربية    " األفريقية بالقاهرة أوائل العام الجديد في موضوع        

التنمية العربية المستدامة ، والبعد االجتماعي      " عقد ندوة بحثية في مراكش بالمغرب حول        ل

   . ٢٠٠٨وحدد لها موعد مبدئي في أواخر مايو " 

  

 لعقد ندوتين علميتـين مـشتركتين مـع         –كل ذلك ، ويجرى اإلعداد في خطواته األولى         

حدى الوظـائف الرئيـسية     وال ننسى أن إ   . الجهات المناظرة في كل من اليمن والكويت        

للجمعية هي تفعيل البحث العلمي المشترك بين أعضائها في مختلف أقطار الوطن العربي             

الصناعات الدوائية العربيـة ،     "  لذلك يتم اإلعداد للقيام ببحث علمي جماعي كبير حول           –

كما يتم تلقى اقتراحات متعددة من األعضاء حول تفعيل نـشاط الجمعيـة فـي مختلـف                 

  . االت ، تمهيداُ لتطبيق االقتراحات المالئمة المج



 ٤

ونظراً ألن تنفيذ وتفعيل البرنامج العلمي والبحثي للجمعية يتطلب االنطالق مـن قاعـدة              

أوالهما ضبط قاعدة العضوية ، مـع حـث         : صلبة فقد قامت الجمعية بخطوتين هامتين       

خرية والعضوية الجديدة   األعضاء على تسديد االشتراكات المتأخرة ، وتشجيع العضوية الف        

، العاملة والمنتسبة ، بصورة فاعلة وثانيهما تزويد المقر المركزي بـالتجهيزات التقنيـة              

الالزمة ليقوم بدوره في ربط أعضاء الجمعية بمختلف أقطارهم ، وتحقيق التشابك الفعـال              

وخاصـة   ( بين أنشطتهم المشتركة ، والقيام بالمهام المنوطة بالجمعية في مقرها المركزي      

  ) .ورش العمل الشهرية 

  

 تتأهب للمزيد من النـشاط      – في ضوء ما سبق      –إن الجمعية العربية للبحوث االقتصادية      

 مـع وعـد   –والحركة في الفترة المقبلة لتحقيق أهدافها ويجئ هذا اإلصدار لنشرة الرباط    

لـه مـن روح      ليدل على هذا التأهب ، ومـا يحم        –بمزيد من التطور في أعدادها القادمة       

إيجابية لتفعيل أنشطة الجمعية ، ومن أجل المساهمة في تحقيق األهداف القومية العليا فـي          

  . المجال التنموي للوطن العربي 

  
  منير الحمش / د .أ                

  
     رئيس مجلس إدارة الجمعية      

       العربية للبحوث االقتصادية 
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معية العربية أنشطة الج
  للبحوث االقتصادية
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  المؤتمر العلمي الثامن

  الفقر والمؤسسات والتنمية في الوطن العربي
   القاهرة – ٢٠٠٧ أبريل ٢٠-١٩

  

عقدت الجمعية العربية للبحوث االقتصادية مؤتمرها العلمي الثامن بالقاهرة في الفترة من 

وذلك من "  والتنمية في الوطن العربي الفقر والمؤسسات"  حول موضوع ٢٠/٤/٢٠٠٧-١٩

  :خالل أربعة محاور رئيسية على النحو التالي 

  

  حول االقتصاد الكلى والفقر:      المحور األول-

  حول بعض الجوانب المؤسسية والفقر:      المحور الثاني-

  حول التطورات القطاعية والتكنولوجية والفقر:      المحور الثالث-

  حول حاالت عربية في معالجة الفقر:      المحور الرابع-

  

 رئيس مركز –خير الدين حسيب .د. الجلسة األولى التي رأسها أالمحور األولواستغرق 

السياسات الكلية لتقليل " بعنوان األولىوفيها تم عرض ورقتين ، . دراسات الوحدة العربية 

أستاذ –جودة عبد الخالق . د.أقدمها " الفقر في سوريا وإمكانات تحقيق أهداف األلفية للتنمية

  ) .جامعة القاهرة/االقتصاد 

  

حالة (تداعيات السياسة المالية االنكماشية على مستوى الفقر "  فكانت بعنوان  الثانيةأما الورقة

  . رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث االقتصادية –منير الحمش . د.قدمها أ)"  سوريا

  

ة اعتماد البعد اإلقليمي في عملية استهداف الفقر ، ووضع وأكدت الورقتان على أهمي

نظام لقياس التقدم في إستراتيجية الفقر ، واالهتمام بالمناطق العشوائية والتركيز على التعليم 

  .والتدريب 

  

  : فاستغرق الجلسات الثانية والثالثة والرابعة كما يلي المحور الثانيأما 

 وزير قطاع األعمال العام األسبق – مختار خطاب ٠د٠ا أناقشت الجلسة الثانية التي رأسه

حالة (نحو صياغة إطار متوازن للنهوض االقتصادي واالجتماعي " بعنوان األولى: ورقتين 



 ٧

سياسات " فكانت بعنوان الثانيةرشا مصطفى عوض ، أما الورقة / قدمتها الدكتورة ) مصر

  " .لى توزيع الدخل والفقر في المجتمعالتجارة الخارجية في مصر منذ السبعينات وأثرها ع

  

 األول:على عتيقة ، فتناولت موضوعين /  والتي رأسها الدكتور الجلسة الثالثةأما 

منال / قدمته الدكتورة " كفاءة اإلطار المؤسسي للحد من الفقر في االقتصاد المصري"بعنوان 

  . أستاذ االقتصاد المساعد بجامعة القاهرة –متولي 

  

 دراسة في –التأصيل اإلسالمي لعالج الفقر " فكان بعنوان الثانيوع أما الموض

  .قدمه الدكتور عبد الرحمن الجبرين " القواعد الفقهية

  

 األولى:  ليلى الخواجة تم مناقشة ورقتين ٠د٠ التي رأستها أالجلسة الرابعةوفى 

قدمها الدكتور عبد " لها دور التنمية البشرية في عالج مشكلة الفقر والرؤية اإلسالمية "بعنوان 

  .اهللا الرزين 

  

) حالة الجزائر" (السياسات الحكومية لتقليص الفقر"  فكانت حول الثانيةأما الورقة 

  .ناصر مراد / الزين منصورى ، الدكتور / قدمها الباحثان الدكتور 

  

  : الجلستين الخامسة والسادسة على النحو التالي المحور الثالثواستغرق 

مشكلة " بعنوان األولى: رضا قويعة ورقتين . د.لسة الخامسة التي رأسها أناقشت الج

مع إشارة لحالة العراق تحت االحتالل (الفقر في ظل تذبذب الدخل القومي في الدول النفطية 

  .قدمها دكتور حسين عبد اهللا ) " األمريكي

  

  

  

 التحدي –ولمة التنافسية فجوة الفقر في ظل البيئة المع" فكانت بعنوان الثانيةأما الورقة 

  .هدى عبد الحميد / قدمتها دكتورة)" دراسة تطبيقية على قطاع االتصاالت(العربي 

  

أثر " نوقشت أوراق كل من الدكتورة نشوى مصطفى عن الجلسة السادسةوفى 

الفقر "، الدكتورة إيمان حسن على ، عن " التكنولوجيا الزراعية على الفقر في الوطن العربي 

  " .ب الخارجي على الغذاء في الوطن العربيوالطل
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  : فاستغرق الجلستين السابعة والثامنة كما يلي المحور الرابع واألخيرأما 

قدمها  : األولى: محمد سمير مصطفى ثالث ورقات . د.تناولت الجلسة السابعة التي رأسها أ

طني في معالجة دور الصندوق الخيري الو"الدكتور منصور عبد الرحمن بن عسكر بعنوان 

نحو تصميم برامج "وفيق يونان بعنوان /  من الدكتورالثانية، و" الفقر في المجتمع السعودي

الفقر "عبد القادر النيال بعنوان /  فقدمها الدكتورالثالثةأما الورقة " . الستهداف الفقر في مصر

  ) .حالة سوريا(ومكافحته في إطار الخطة الخمسية العاشرة 

  

: هشام البساط وناقشت ثالث ورقات أيضا /  فرأسها الدكتور الثامنةالجلسة أما 

قدمتها " التفاوت بين محافظات مصر في عدالة توزيع الدخل ومستويات الفقر"  بعنوان األولى

)" حالة اإلسكندرية(الفقر واالجتماع العشوائي " بعنوان والثانيةإيمان محمد السيد ، / الدكتورة 

إسماعيل صيام /  فقدمها األستاذ الثالثة واألخيرةأما الورقة . د دويدار حام/ قدمها الدكتور 

  " .مواجهة انخفاض مستوى المعيشة"حول 

  

طارق / محمد رضا العدل ، الدكتور/  شارك كل من الدكتورالجلسة الختاميةوفى 

جالل أمين وتركزت مداخالتهم حول / محمود عبد الفضيل ، الدكتور / البشرى ، الدكتور 

  .موضوع الفقر 
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  الجمعية العربية للبحوث االقتصادية 

   ٢٠٠٧/٢٠٠٨برنامج المنح البحثية لعام 
  

تعلن الجمعية عن برنامجها للمنح البحثية والذي يهدف لتشجيع االقتصاديين العـرب ،           

 أو مـا يعادلهـا   وخاصة شباب الباحثين منهم ، بمن فيهم الحاصلون على درجة الدكتوراه      

وغيرهم ، بتقديم دعم مادي لمشروعات البحث العلمي ، حول موضـوع معـين تحـدده                

  . الجمعية كل عام 

    

 ١٠٠٠ ثالث منح بحثية كـل منهـا بقيمـة           ٢٠٠٧/٢٠٠٨وتقدم الجمعية في برنامج     

  : دوالر ، وتغطى هذه المنح موضوع 

  
  القدرة التنافسية العربية 

  قطاعاتتحليل متعدد األقطار وال
   

  : يشمل هذا الموضوع المحاور الثالثة اآلتية 
  .البعد العلمي والتكنولوجي للقدرة التنافسية العربية -١

  



 ١٠

و ) القطاع القائد   : (  بين منظوري    –تطوير وتنويع هيكل الناتج     : القدرة التنافسية العربية    -٢

  ) .التنمية المتوازنة ( 
 
  )ويفضل دراسات حالة قطاعية وقطرية ( عربية البعد المؤسسي لتطوير التنافسية ال-٣

  :الشروط العامة 
  
 .أن يكون الباحث عربياً ، وان يقدم البحث بلغة عربية سليمة كقاعدة عامة  -١

  

يتقدم الباحث بطلب إلى الجمعية متضمناً إطاراً تفصيلياً للبحث المقتـرح مـع بيـان                -٢

) كـانون الثـاني     (ول يناير   حديث بالسيرة الذاتية للباحث ، وذلك في موعد أقصاه أ         

٢٠٠٨.  
 

 .٢٠٠٧ عاماً في أول أكتوبر ٣٥أال يتجاوز عمر الباحث  -٣
 

 .أال يكون قد سبق نشر البحث أو التقدم به لنيل شهادة علمية  -٤
 

 يوما من تقديم اإلطار     ١٥يخطر الباحث بقرار الجمعية بقبول البحث من عدمه خالل           -٥

 . التفصيلي 
 

دى التقدم في إجراء الدراسة في منتصف المـدة ، وتقـدم            يقدم الباحث تقريراُ عن م     -٦

  .٢٠٠٨الصياغة النهائية للبحث في موعد أقصاه أول يونيو 
 

 . تخضع البحوث إلجراءات التحكيم العلمي وفق القواعد التي تقررها الجمعية  -٧
 

 . تحتفظ الجمعية بحقها في نشر البحث في مجلتها أو فيما يصدر عنها من كتب  -٨

  

خاطبة الجمعية وخاصة إلرسال إطار البحث والسيرة الذاتية وذلك عـن طريـق             ويمكن م 

  .  عناوين الجمعية الموضحة في المجلة 
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  حول
   )٢٥/٨/٢٠٠٧(نتائج اجتماع مجلس اإلدارة دمشق 

  
عقدت الجمعية العربية للبحوث االقتصادية اجتماعا لمجلس إدارتها بمدينة دمشق يـوم        

  :االجتماع عن القرارات  التالية  ، وقد أسفر ٢٥/٨/٢٠٠٧
  بالنسبة للعضوية واالشتراآات

التفتح على األجيال الشابة من االقتصاديين العرب ، وإفساح المجـال أمـام               •

ممثليها لعضوية الجمعية من خالل العضوية العاملة والعـضوية المنتـسبة ،            

 .وتيسير شروط العضوية األخيرة الستيعاب شباب االقتصاديين العرب 
 
االهتمام بتوسيع قاعدة العضوية في الدول العربية التي ال يوجد بها كم كـاف               •

من األعضاء في الوقت الحالي، وخاصة دول الخليج العربي وليبيا وموريتانيا           

لألفـراد  ) العـضوية الفخريـة     ( باإلضافة إلى التوسـع فـي       . والسودان  

 . والمؤسسات

  

 خفض قيمـة االشـتراك ورسـم        التوصية لدى الجمعية العمومية بالنظر في      •

 .العضوية 

  

 ٢٠٠٧ معاودة االتصال باألعضاء لسداد االشتراكات وخاصـة عـن عـام             •

والعامين السابقين ، والتوصية لدى الجمعية العمومية بـالنظر فـي االكتفـاء             

 . بإيقاف العضوية لفترة زمنية معينة في حالة عدم سداد االشتراكات 
  

  : بالنسبة للندوات العلمية 
المضى في عقد الندوة المشتركة مع مركز البحوث العربية واإلفريقية بالقاهرة            •

بدائل التنمية العربية ، فـي      (  حول موضوع    –سمير أمين   .  الذي يرأسه د   –

بمدينة القاهرة ، أواخر فبراير أو أوائـل مـارس          )  السياق العالمي المتغير    

٢٠٠٨.  

  

 ٢٠٠٨ مـايو    ٢١/٢٢غرب يومي   الموافقة على عقد ندوة بمدينة مراكش بالم       •

، مع التركيز   ) النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية        ( حول  

 .على األبعاد االجتماعية 

  



 ١٢

 مداومة االتصال مع بعض الجهات المعنية بالجمهورية اليمنية لعقـد نـدوة             •

 ) .القطاعات القائدة لعملية التنمية (علمية حول 

  

مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والتحضير لعقد       ) فاهم  مذكرة الت ( إبرام   •

 حـول   ٢٠٠٨ندوة مشتركة في منطقة الخليج ، تعقد بمدينة الكويت خـالل            

 . موضوع يتفق عليه فيما بعد 

  
  :عقد الجمعية العمومية والمؤتمر العلمي السنوي 

لعلمي السنوي إلـى  الموافقة على تأجيل الدعوة النعقاد الجمعية العمومية ، والمؤتمر ا         -١

  .  لضمان التحضير الجيد وخاصة للمؤتمر العلمي السنوي – ٢٠٠٨أول نوفمبر 

وتحديـد  ) دور القطاع المالي في التنمية العربيـة        ( الموافقة على موضوع المؤتمر      -٢

محاوره األساسية وقرر مجلس اإلدارة إن يجرى االهتمام فـي الجوانـب التطبيقيـة              

نة، قطاعية وقطرية، تسهل التوصل إلى استنتاجات تركيبية        بإجراء دراسات حالة مقار   

 . تقدم دالالت محددة إزاء التنمية العربية بوجه عام 

  

كما تقرر أن يكون عدد األوراق البحثية محدوداً ، وفقاً للمحاور الرئيسية التي سـيتم               

لوقـت   ثم يتاح لهـا ا     –تحديدها  ، ويجرى إعدادها على مستوى أكاديمي رفيع المستوى           

  . الكافي للمناقشة من خالل جدول إعمال المؤتمر 

   
  :برنامج المنح البحثية  

 ، فـي    ٢٠٠٧/٢٠٠٨اقر مجلس اإلدارة تنفيذ برنامج المنح البحثية للعـام البحثـي             -١

 ) .القدرات التنافسية العربية ( موضوع 

  

    تخصص ثالثة جوائز لمحاور ثالثة أساسية لموضوع البرنامج ، كـل منهـا بقيمـة               -٢

 . دوالر ١٠٠٠

   

  
  

  
  
  
  



 ١٣

  
  
  

  حول 
   ٢٦/٨/٢٠٠٧نتائج الندوة المشترآة بدمشق 

  

 باالشتراك بين الجمعية العربية للبحـوث  ٢٦/٨/٢٠٠٧ناقشت الندوة المعقودة بدمشق يوم   

المزايـا  " االقتصادية واتحاد الغرف التجارية السورية بمقر غرفة تجاه دمشق  موضوع            

من خالل استعراض ست ورقات بحثية مقسمة على جلستين          " التنافسية للمنتجات العربية  

  : على النحو التالي

  
  :الجلسة األولى 

ا          نائب رئيس غرفة تجارة دمشق وتـم عـرض         / السيد األستاذ     رأس الجانب األول منه

/ د  .قـدمها أ  " تحليل المفاهيم األساسية واإلطار الدولي      " ورقتين بحثيتين ، األولى بعنوان      

اإلطـار  " ، أما الورقة الثانية فكانت حـول        ) رئيس مجلس إدارة الجمعية     ( س  منير الخم 

/ قــــدمها دكتـور  " العربي للتنافسية من خالل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى       

  . عبد الرحمن صبري  

  

وزيـر االسـتثمار    ( محمـود محـي الـدين       / د  .أأما الجانب الثاني من الجلسة فرأسه        

األول بعنوان  : وتضمن بحثين   )  العربية ، وعضو مجلس إدارة الجمعية        بجمهورية مصر 

محمد سمير مـصطفى    / د  .قدمه أ " تحليل المزايا التنافسية من وجهة نظر األبعاد البيئية         " 

  ) .أمين الصندوق بالجمعية ( محمود منصور عبد الفتاح / د .وقام بالتعقيب عليه أ

/ لألستاذ الـدكتور    " يا التنافسية في حالة النفط العربي       المزا" أما البحث الثاني فكان حول      

  ) . أمين عام الجمعية ( محمد عبد الشفيع عيسى /د .حسين عبد اهللا ، وقام بعرضه أ

  

  )عضو مجلس إدارة الجمعية ( مصطفى الكثيرى / د .والتي رأسها أالجلسة الثانية        أما 

قـدمتها             " المزايا التنافسية للمنتجات الـصناعية      " ن     فناقشت ورقتين بحثيتين ، األولى بعنوا     

مستشار ومدير مركز العالقات االقتصادية الدولية بمعهـد التخطـيط            ( فاديه عبد السالم    / د.أ

المزايا التنافسية على مـستوى المـشروع ، قـدمها    " أما الورقة الثانية فكانت حول    ) القومي  

  .البير داغر /دكتور 
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  :تجاهات الندوة ا

  : التالية  أسفرت مناقشة األوراق البحثية المقدمة للندوة عن االتجاهات

  

ضرورة إتباع منهج عربي متكامل إزاء التحديات الدولية للتنافسية، وخاصة في ضوء             -١

ويتحقق ذلك عن طريق التعامل الفعـال مـع         ) . الليبرالية الجديدة   ( انتشار سياسات   

) اإلصالحات االقتصادية   ( ،ومراعاة البعد االجتماعي في سياق       الكتل الدولية من جهة   

 .من جهة أخرى 

  

 )التمكين قبل التحرير ( التدرج في تحرير التجارة وفقا لمبدأ  -٢
  

مراعاة البعد العربي التكاملي في سياق التنمية ودعم القـدرات التنافـسية العربيـة ،       -٣

 تنافسية على مـستوى الـوطن       قدرة( بحيث يمكن صياغة إطار عام عبر الزمن لـ         

سعياً إلى  ) منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى      ( ويبدأ ذلك من تفعيل     ) العربي ككل   

 ) . منطقة عربية مشتركة للتجارة واالستثمار والمواطنة والتشغيل والتكنولوجيا ( بناء 
 

" االسـتدامة  " ر مراعاة األبعاد البيئية للنمو والتنمية في الدول العربية ، لتحقيق عنص          -٤

الحقيقية مع تحقيق التوازن الحقيقي بين العنصر البيئي واعتبارات التوسع االستثماري           

اإلنتاجي بالمعايير العالمية وكذا مراعاة االستثمار الحقيقي لمورد النفط تنموياً وماليـاًُ            

 .حتى ال ينتهي عصر النفط بنضوب يترتب عليه انكشاف عربي عام والمستقبل 
   

مية تعزيز المزايا التنافسية للقطاعات اإلنتاجية في الدول العربية ، فـي الزراعـة              أه -٥

والصناعة والخدمات ذات الطابع العلمي والتكنولـوجي الحـديث ، وذلـك بطريقـة            

متكاملة وشاملة على مستوى االقتصاد الكلـى والمـستوى القطـاعي ، ومـستوى              

يز مسيرة النمو االقتـصادي وتهيئـة       سعياً إلى زيادة اإلنتاجية وتعز    ... المشروعات  

 .  البيئة العربية للتنمية الشاملة
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  ورش العمل
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  :  ورشة عمل حول 

  "المجتمع المدني وثقافة اإلصالح" 
  " رؤية نقدية للفكر العربي"

 شوقي جالل   . أ
ة ورشة عمـل بمقرهـا المركـزي  بتـاريخ           عقدت الجمعية العربية للبحوث االقتصادي    

حول الموضوع السابق وفيما يلي أهم ما قدمه األستاذ شوقي جالل من أفكار             ٢٦/٢/٢٠٠٧

  : حول الموضوع

تواتر الحديث فجأة عن المجتمع المدني ودوره في اإلصالح دون الحديث عن إستراتيجية             

ديات وصـورة مجتمـع     تطوير حضاري للمجتمع والكشف عن مواطن الخلل وحقيقة التح        

انصب الحديث على السلطة وتداولها دون الحديث عن تغيير         . وإنسان المستقبل ، الهدف     

 –البنية االجتماعية أو عن بناء اإلنسان أو إعادة تنظيم البنية الذهنية لإلنـسان المـصري      

ومدى العربي قوام وأداة وهدف النهضة ، وال نجد حديثا عن الثقافة العربية كمنظومة قيم               

  .مالءمتها للتقدم أو دورها في التخلف 
 



 ١٧

  مستويان للكشف عن التحديات التي نواجهها 
 سياق عالمي مأزوم يعانى من فراغ  فكرى تعبيرا عن حالة مخاطر االنتقال إلى               -١  

  . جديد ) بارادايم ( إطار فكرى 

  

  

  
  :مظاهر األزمة على الصعيد العالمي 

  .في التطبيق سقوط مبادئ الليبرالية الجديدة   - أ

 .إخفاق اليسار التقليدي  - ب

  .  سقوط مزاعم التنوير عن العقل الكلى والحداثة والتحديث والمحورية الغربية -ج

  . إخفاق عدد من حركات التحرر الوطني وفقدانها لشرعيتها-د

  . الحضور القوى لثقافة وفكر واقتصاد بلدان شرق وجنوب آسيا-هـ 

  . نهاية القرن األمريكي  - و

  .تسارع المذهل للتقدم العلمي والتكنولوجي  ال-ز

  .  البشرية على أعتاب طفرة جديدة إلنسان جديد -ح

   .  سياق محلى يعانى من جمود في الفعل اإلنتاجي-٢

ماذا أصاب اإلنسان في بالدنا  بحيث أصبح على هذا الحال ؟ومـن              :البداية إجابة على سؤال    

فة احتفالية ومهرجانات بل إعادة تنظيم البنية الذهنيـة         ثم فإن سياسة الثقافة يجب أال تكون  ثقا        

 إلنسان فاعل مشارك بإيجابية في إطار استراتيجية قوميـة للتطـوير            – تنوير جديد    –الثقافية  

  . الحضاري 

  :  والجدير بالذكر أن المجتمعات تنقسم تأسيساً على القيم الثقافية السائدة إلى نوعين

  

ة الوضع    • د الموروث ، وتعطـل إرادة التغييـر وإنتـاج          قناعة بالرصي  : ثقاف

  .الوجود والفكر 

إرادة التغيير وإبداع الجديد في صـورتيه الوجـود المـادي            : ثقافة الموقف   •

 ) .الثقافة المتجددة ( والفكر 
 

ويقتضي تطوير المجتمع وبناء اإلنسان على مستوى تحديات حضارة العصر أن نتأمل بعقـل              

عيدا عن االنحيازات والتهويهمات االنتقائية وإنما في ضوء اإلجابـة          ناقد حقيقة الفكر العربي ب    

والعامـة فـي قـضايا المجتمـع        / كيف يفكر اإلنسان العربي من القادة       : على أسئلة محددة    



 ١٨

وتحديات العصر ؟ ما هي مرجعياتنا ؟ هل الحضارة إرث عن السلف أم فعل إرادي متجدد ؟                 

  .  نحن فقهاء عصرنا –ليكن شعارنا 

  

ذلك يمثل الوعي الزائف بالتاريخ عقبة أخرى على طريق التقدم والتطوير واالنتماء ، ويمثل              ك

سبباً لظاهرة اختالل األنا الوطنية ، لذلك فمن الضروري الدراسة النقدية للتـاريخ المـوروث               

الذي سطره السيد المنتصر أو المتسلط وذلك أسوة بما أنجزته في جرأة كل الشعوب الناهضة               

  . دى التاريخ على م

  

البقاء اطراد عشوائي   .. الخطر الحقيقي في ظل واقع ثقافة الجمود أن نقنع بالبقاء دون الوجود             

ولكن الوجود مشروع إرادي ، وإبداع جمعي إلنتاج الذات المجتمعية وتطوير الهوية ، ذلك              .. 

تافيزيقيا موروثـاُ   ألن الهوية هي عين إرادة الفعل اإلبداعي للوجود المتجدد وليست تهويما مي           

إن المجتمع الذي ال يعرف صورة وطريقاً لمـستقبله يـصبح           . ومجهوالً في غيابات التاريخ     

والتخلف في جوهره تعطـل قـوى الفعـل اإلنتـاجي           ...  مصيره مجهوال وأمره ليس بيده      

بينما التقدم إبداع متجدد لفعـل الوجـود        ....فكر بل تراجعه  اإلبداعي للوجود ومن ثم جمود ال     

  .. والفكر 

  

... ليس هناك من يقطع بأن اإلنسان الحديث بالمعنى االركيولوجى هو خـاتم البـشر               

ولكن كل الدالئل تؤكد إن عشائر وشعوب عجزت عن امتالك أسباب التكيف فخلفها التطـور               

  . وراءه
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  :  ورشة عمل حول 
  

  أزمة المياه في الوطن العربي واتجاهات إلدارة أآثر رشدا لها
  احمد رشاد الشربينى                             

                  
  منير سعد ، مرآز بحوث الصحراء ، القاهرة/ عن  دراسة للدآتور 

  

مم المتحدة والمتخصصة في مجال الميـاه       أكدت المنظمات الدولية والسيما الوكاالت التابعة لأل      

" إلى أن المياه وليس الطاقة هي مشكلة القرن الحادي والعشرين ، وعزز هذا كل من مـؤتمر                

 ، وخلص هذان المؤتمران إلى أن       ١٩٩٤عام  " ريودى جانيرو   " ، ومؤتمر    ١٩٩٢عام  " دبلن  

ظم األيكولوجية معرضة للخطر    صحة اإلنسان ورفاهيته واألمن الغذائي والتنمية الصناعية والن       

  . ما لم تتم إدارة الموارد المائية واألراضي بفاعلية أكثر مما كانت عليه فى الماضي 



 ٢٠

  

من عدد سكانه ، إال أنه      % ٥من مساحة العالم ، و    % ١٠وبالرغم من أن العالم العربي يشغل       

م ، وال يتجاوز نصيبه     من الموارد المائية العذبة المتجددة في العال      % ٠,٥ال يحظى بأكثر من     

  . من اإلجمالي العالمي لألمطار % ١,٥سوى 

  

 ١٧٣ سنوياً ال يستثمر منهـا سـوى         ٣ مليار م  ٣٣٨ويقدر حجم الموارد المائية المتاحة بنحو       

  .  فقط ٣مليار م

  

 أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية         ١٩٩٣ويوضح تقرير البنك الدولي لسنة      

مع استبعاد مخزون المياه الكامنـة فـي بـاطن          ( بلة للتجدد فى الوطن العربي      المتجددة والقا 

 تنـاقص إلـى     ٣م٣٤٣٠ بعدما كـان     ٢٠٢٥ متراً مكعباً في سنة      ٦٦٧سيصل إلى   ) األرض  

   ) . ٢٠٢٥  في عام ٣ م٦٦٧ ويتوقع أن يصل إلى ٣ م١٤٣٠

  

أن " ي كيوتو اليابانيـة     ف " ٢٠٠٣وأكد التقرير الصادر عن المنتدى العالمي للمياه في مارس          

معظم البلدان العربية تعانى من انخفاض نصيب الفرد من الموارد المتاحة والمتجددة ، وتشير              

 بحلول ٣ م٨٠٠التقديرات المختلفة إلى أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة سيقل عن           

  . من حصة الفرد على المستوى العالمي % ١٠ وهو ما يعادل ٢٠١٥

  

الزراعة العالميـة فـي     " وقع التقرير الذي أعدته منظمة األغذية والزراعة مؤخراً بعنوان          ويت

لسد الفجوة الغذائية ومواجهة    % ٦٠، انه سيتعين زيادة األغذية في العالم بنسبة         ٢٠١٥/٢٠٣٠

  .النمو السكاني والتكيف مع أنماط التغذية في العقدين القادمين 

  

ربية للتربية والثقافة والعلوم ، والمركـز العربـي لدراسـات    وكذلك توقع كل من المنظمة الع  

 ٢٦١المناطق الجافة واألراضي القاحلة ، ظهور عجز مائي في المنطقة العربية يقدر بحوالي              

   . ٢٠٣٠ في عام ٣بليون م

  

 مليون نسمة في حين بلغ عجز المـوارد         ٣٠٠ بلغ عدد سكان الوطن العربي       ٢٠٠٥وفى عام   

  ٣ مليار م  ٣٣٨ وذلك ألن حجم الموارد المائية المتاحة تبلغ         ٣ مليار م  ١٢٧نحو  المائية العربية   

  .  فقط ٣ مليار م١٧٣سنوياً ال يستثمر منها  سوى 

  



 ٢١

 سنوياُ وهو مـا يمثـل       ٣مليار م ١٩٠,٧وتقدر استخدامات المياه في الدول العربية بما يناهز         

جملـة االسـتخدامات المائيـة فـي     من إجمالي الموارد المائية المتاحة ، وتعادل   % ٧٢نسبة  

 مليـاراً تـستخدم     ١٥٧ فى السنة ، منها حوالي       ٣ مليار م  ١٦٦,٥الزراعة في الوطن العربي     

سنوياً في الري السطحي ، مما يعكس أن نسبة هامة من الموارد المائية تضيع هدراً وتـسرباً                 

  . وتبخراً وتلوثاً 

  

 من أهمها تدنى مستوى كفاءة إدارة الموارد        ويعزى الهدر في الموارد المائية إلى عدة عوامل       

المائية ، وتدنى مستوى أو افتقاد الوعي المائي وما يرتبط به من إسراف وتبذير وتلويث للمياه                

 .  

  

وتخلف مستوى التجهيزات والبنية التحتية في مجال استخدام المياه في أغلب الـدول العربيـة               

  . خاصة بصورة عامة ، واستخداماتها في الري بصورة 

  

وال بد من أجل تلبية تحديات المستقبل من إنعاش االستثمار في الزراعـة واسـتخدامه لـدعم      

إستراتيجية تضم معاً األبحاث والممارسات الزراعية المحسنة وبناء قدرات مستخدمي الميـاه            

من وهو ما يستوجب تكامل الجهود العربية للحد        . وتعزيز تجارة المنتجات الزراعية في العالم       

سوء استخدام المياه المتاحة الالزمة إلنتاج زراعي يقابل الطلب علي الغذاء في وطننا العربي              

.  

  

  

  

  
   :وذلك من خالل 

  التوسع في استخدام طرق الرى الحديثة ، والتعريف بتقنيات الرى التكميلي الحديثة -١

 . تطوير طرق حصاد األمطار مثل إقامة السدود التعويقية ، والخزانات  -٢

انة المياه الجوفية والمحافظة عليها من الهدر والتدهور بسالمة إدارتها واستخدامها           صي -٣

 . االستخدام األوفق 

مثـل  ( تقليل معدالت البخر من الخزانات المائية السطحية باسـتخدام التكنولوجيـا             -٤

 ) . استخدام المواد الغروية 

 . استنباط سالالت مقاومة للجفاف وتحمل الملوحة  -٥



 ٢٢

الالت تمكث في األرض فترات قصيرة وغير شـرهة إلسـتهالك الميـاه             استنباط س  -٦

 . خاصة في زراعات األرز وقصب السكر 

استخدام الطرق العلمية الحديثة لحساب المقننات المائية لمختلف المحاصيل الزراعية           -٧

 تحت ظروف اإلنتاج المختلفة
          (Perman Equation 1984, Doorenbos & Pruitt 1977, Perman – 

Monteitg Equation 1991)                                               
استخدام طرق النمذجة الحديثة فى إعادة التراكيب المحصولية بما تحقق التوافق بـين              -٨

وجهة النظر القومية فى ترشيد استخدام المياه فى الري ، وجهة نظر المنتجـين فـى                

  .تعظيم الربح 

لومات الجغرافية فى مجال المياه إلنتاج خرائط ملونة توضح درجـة           تطبيق نظم المع   -٩

التلوث ومقارنة ذلك بالمواصفات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ، كمـا يمكـن              

مصانع، (التعرف على أسباب هذه الخطورة بالنظر إلى مصادر التلوث حول المحطة            

   ) .نفايات ، مبيدات زراعية ، الخ

  
  بين أعمدة الصفحات عناوين يتم وضعها

 
   ٣ مليار م١٧٣  من المياه سنويا ال يستثمر منها سوى ٣ مليار م٣٣٨ -١

  .٢٠٣٠ بليون متر مكعب عجز مائى فى عام ٢٦١ -٢

  . لالستخدام الزراعي سنويا ٣ مليار م١٦٦,٥ -٣

  

  

  
  
  
  

  الجمعية العربية للبحوث االقتصادية
  : ورشة عمل حول 

    
   " واإلقليمي أزمة دارفور في اإلطار الدولي" 

   حلمي شعراوى. أ                  
    

فكل القوافل باتت تسلك مسالك شتى ، إال أن         ! ادري بشعابها   ... لم يعد أهل دارفور     

وقد بات التحليل عصياً على البحث ، عندما نحاول أن نمسك           ! تنعقد عند مصالح أهل دارفور      



 ٢٣

حتى أصحاب المساعدات   ..  الدولي   بمستوياته المختلفة ، على المستوى المحلى أو اإلقليمي أو        

  .. اإلنسانية في الموقف ، باتوا أحد مصادر الصعوبة في تقديري 

  

والعارفون بأزمة دارفور ، باتوا يعتقدون اآلن انه بدون حل شامل ودستوري للموقف               

في السودان ، فلن تساعد استعادة مفردات أبوجا، وال قرارات مجلس األمـن المتـشددة فـي                 

  " .بالد السودان الواسعة " لموقف ، ومن ثم تبقى الماليين عارية في صحراء مساعدة ا

  

بـين  ! ويمثلهم اآلن أكثر من ستة أطراف ويقال انهم تـسعة  ... ولنبدأ بأبناء دارفور    

حركات أساسية منقسمة ، أو حركات مصطنعة ، وبعض هؤالء في ليبيا ، وآخرون في تشاد                

األحزاب التقليدية ، ورابع يغازل الحكومة ليلتحق بـبعض         ، وطرف يلجأ للسعودية مع بعض       

المكاسب ، أو يتجنب فرق التصفية فيما يسمى الجنجاويد أو اشباهم من بقايا الهـاربين مـن                 

 ،  نأما كتلة أهل دارفور الحقيقيـي     .. معسكرات ليبيا وتشاد على السواء ، والبعض في أسمرة          

لمساعدات اإلنسانية ومراقبة األمم المتحـدة ، وال        ففي المعسكرات يعيشون اكثر آمنا في ظل ا       

يتأملون أن تكون حكومة الوحدة الوطنية في الخرطوم ممثلة لرغبتهم في التوحد أو تكون أكثر               

شفقة بهم ، ولذلك فحين تلوح األمم المتحدة بضرورة وجود القوات الدولية فإن ذلك ال يـزعج           

المتحدة ، خاصة وقد باتت قوى سياسية كبيـرة         أهل دارفور حتى ولو كان بدفع من الواليات         

فيما يتطلبه الموقف من حل سريع إلى أن تتحقـق          " عوجاً  "  ال ترى في ذلك      –من المعارضة   

  . خططهم مع الحكم في الوحدة الوطنية 

  

مـساحة  " بالتدخل األجنبي   " باتت مساحة القبول    ... إذن فعلى المستوى المحلى أيضا    

ن أهل الجنوب وقادة الحركة الشعبية باتوا أكثر قلقاً من صورة الـساحة             كما أ . قابلة للتفاوض   

  .الوطنية التي يفترض أن يؤهلوا أنفسهم لدخولها في وقت لم يعد بعيداً  

  

أمـامهم ،   " إطفاء الحرائق   " والموقف الدولي يدور حول رغبة األمريكيين الملحة اآلن في        

مـرة أو   " سياسة اعتـدال    "  الحريق يبدو    هنا كما في العراق والصومال ، ومجرد إطفاء       

مرة أخرى ، لكن ال نتصور الرئيس بوش مرجحاً لسياسة الفوضى البناءة            " خطاب جديد   "

فضالً عن القلق الشديد من     .... في لحظات حرجة تسبق عام انتخابات الرئاسة األمريكية         

د حديث اإلبادة   الذي قفز فجأة بحديث عن الصين والروس بع       " الحضور الصيني الخطر    " 

بعض أهل دارفور باتوا يتشككون أيضا فيمـا تطرحـه          ...  دارفور   فيواغتصاب الدماء   



 ٢٤

دوائر األمم المتحدة واالتحاد األفريقي مؤخراً من حلول توفيقية ، حول اسـتعادة اتفـاق               

  " .أبوجا بحضور كل األطراف 

  

ومن هو عدوهم وفق " صليحهم " وفى هذا الخضم ال يعرف كثير من أهل دارفور من هو            

  . تعبير أحد الخبراء السودانيين

  

 لو تنازلنا عن صـفتها      –لتحقيق األمان في السودان     " قوات دولية   " أننا حين نتحدث عن     

فال يمكن أن يكون ذلك ذا فاعلية بأي درجة ما لم يتحقـق الوفـاق               " كقوات تدخل أجنبي    

تي توجد بعـشرات اآلالف اآلن فـي        الداخلي الشامل في السودان ، ألن القوات الدولية ال        

الجنوب وفى جبال النوبة وال يقلق منها أحد ، إنما تحقق ذلك في جو الوفاق وليس كقـوة                  

  ..شرطة كتلك المرشحة لتأتى إلى دارفور 

  

الواجب الوحيد اآلن أن ندفع جميعاً إلى ضغط موحد من اجل سودان جديد يطمئن له أهل                

  .لمتسارعين دستورياً واجتماعياًوكافة ا... دارفور أهل الجنوب 

  

وعلى المجتمع المدني والديمقراطي العربي أن يقف موقفاً متميزاً اللتقاط اللحظة المناسبة            

  .. من طول االنتظار ربديالً لمنهجية اللعب على األطراف المرتبكة إنقاذا ألهل دار فو
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  ٢٠٢٠الدراسات المستقبلية ومشروع مصر 
  إبراهيم العيسوى.د.أ

  
عقدت الجمعية العربية للبحوث االقتصادية ورشة عمل بمقرها المرآزي 

 حول الدراسات المستقبلية ومشروع ١٢/١١/٢٠٠٧مساء يوم االثنين 
  ٢٠٢٠مصر 

  وقدمها األستاذ الدآتور إبراهيم العيسوى
  وفي العدد القادم من الرباط نقدم عرضًا لموجز ورقة العمل والمناقشات
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  أعمال ثقافية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  سر العالقة الخاصة بين الواليات المتحدة وإسرائيل: البترول 

  
  حسين عبد اهللا: دآتور              

  

يتبارى المرشحون لرئاسة الواليات المتحدة في بذل وعود المساندة إلسرائيل ، كما انضم إليهم 

 فلماذا تختص الدولة ٠ريكي تشيني في خطابه أمام الوكالة اليهودية ايباك نائب الرئيس األم

  اليهودية دون غيرها بذلك الدعم المطلق ؟
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 وقف بن جوريون في متحف تل أبيب إلعالن قيام دولة إسرائيل ، ١٩٤٨ مايو ١٤في يوم 

  .وبعد ساعات كانت الواليات المتحدة أول حكومة تعترف بها 

  

تحولت الواليات المتحدة من مصدر للبترول إلى مستورد صاف ، ) ١٩٤٨(وفى نفس العام 

 وكانت ٠كما تبنت برنامج مارشال إلعادة تعمير أوروبا وهى أهم شريك تجارى لها 

المنطقتان في أشد الحاجة لبترول الشرق األوسط الذي تسيطر عليه الشركات األمريكية 

قة لكي يتدفق البترول لتغذية اقتصادات الغرب واألوروبية ، فانفتحت الحقول العربية العمال

وبذلك ارتفع إنتاج البترول العربي من مليون برميل .  المتعطشة للطاقة بهدف إعادة التعمير 

 . مليون في منتصف السبعينيات وبأسعار غاية في التدني ٢٢يوميا إلى نحو 
 

 العربي بتلك األسعار ، ولذلك ولم تكن سيطرة الشركات الغربية كافية الستمرار تدفق البترول

شجعت الدول الصناعية الغربية بقيادة الواليات المتحدة على غرس إسرائيل كشوكة في ظهر 

  .المنطقة العربية في محاولة لصرف أذهان العرب عن المطالبة بحقوقهم المشروعة

  

إال أن  دوالر للبرميل ٢,١٨ كان ١٩٤٧ومع أن السعر المعلن لبترول الشرق األوسط عام 

الشركات الغربية التي كانت تسيطر على بترول المنطقة حرصت على أال يتجاوز نصيب 

 ، وذلك على امتداد ربع القرن السابق على ١٩٤٧الدول المنتجة ثالثين سنتا مقومة بدوالر 

   .١٩٧٣حرب أكتوبر 

  

زولى الذي وكمثال دامغ على الدور اإلسرائيلي فإن أسعار البترول لم تتحرك من الضغط الن

كانت تمارسه عليها الدول الغربية بمعاونة شركاتها العمالقة إال بعد أن انكسرت شوكة 

إسرائيل في حرب أكتوبر ، فقد كان أقصى ما تحقق بالتفاوض مع الشركات العالمية في 

  . سنتا للبرميل إلى دوالرين ٩١مستهل السبعينيات ارتفاع نصيب الدول المنتجة من 

 ١٩٧١يادة كانت عرضة للتآكل في قيمتها الحقيقية نتيجة لتعويم الدوالر في  وحتى هذه الز

وما تبعه من تخفيض قيمته مرتين ، وذلك باإلضافة إلى موجة التضخم العارمة التي سادت 

  .في مستهل السبعينيات وعصفت بالعائدات البترولية 

  

الوضع ولكن الشركات  بمطالبة الشركات بتصحيح ١٩٧٣لذلك قامت دول أوبك ، في خريف 

لم تستجب، بل وتطوع نيكسون رئيس الواليات المتحدة آنذاك ، بتحذير القادة العرب عالنية 



 ٢٨

 بأنهم سيخسرون أسواقهم إذا استمروا في المطالبة بزيادة األسعار ١٩٧٣ سبتمبر ٥يوم 

  .نيومذكراً إياهم بمصير مصدق الذي تم عزله وسجنه بعد قيامه بتأميم البترول اإليرا

  

 قررت أن يتفاوض أعضاؤها في فينيا يوم ١٩٧٣ سبتمبر ١٥يوم ) دول أوبك(وفى اجتماعها 

ومع ذلك )  أكتوبر٦( أكتوبر لرفع األسعار ، وكانت المعارك قد سبقت هذا الموعد بيومين ٨

 ٣,٢٥ دوالرات إلى ٣التقى مندوبو الطرفين حيث عرض ممثلو الشركات رفع السعر من 

   .دوالرا للبرميل

  

وكانت نتائج المعارك على الجبهة المصرية قد أخذت تؤكد أن الجانب العربي سوف يفلح في 

استرداد كرامته التي استهان بها الغرب ، ومع ما هو معروف من ارتباط أسعار البترول 

بالسيادة الوطنية ومدى ما تتمتع به الدولة المنتجة من استقالل اإلرادة ، اشتدت المفاوضين 

 دوالرا ٣,٤٦عادت الشركات تعرض . ومعهم إيران فرفضوا مقترح الشركات العرب 

للبرميل غير أن فريق الخليج الذي عززت المعارك موقفه التفاوضي رفض االقتراح وتوقفت 

  .المفاوضات 

  

 أكتوبر بدأ في الكويت اجتماع وزراء بترول الخليج أعضاء أوبك، حيث تقرر ١٦وفى يوم 

 دوالر ، ٥,١٢ دوالرات إلى ٣ تاريخ الصناعة زيادة السعر من فيرة من جانب واحد ألول م

ولم تشارك مصر علنا في هذا االجتماع ألنها لم تكن عضوا في أوبك وكان القرار صادرا 

باسم المنظمة ولكن مصر كانت تحمل المسئولية الكاملة عن القرار بحكم انتصارها في 

  .المعارك 

  

، ) أوابك(ألعضاء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول في اليوم التالي عقد اجتماع 

% ٥ثم بنسبة % ٢٥وكانت مصر عضوا بها ، حيث تقرر خف إنتاج البترول العربي بنحو 

  .شهريا، وهو ما يساند زيادة السعر ويؤكد حقيقة انتفاع البترول بانتصار أكتوبر

  

 المشروع في السيطرة على إنتاج هكذا استرد العرب بقدرتهم على كسر شوكة إسرائيل حقهم

السياسة السعرية الجديدة، " الستيضاح"ولما طلبت الشركات عقد جلسة . وتسعير البترول 

أصرت أوبك على أن ال تكون جلسة مفاوضات ، وأن األسعار سوف تتحدد مستقبال بقرارات 

  .منفردة منها 

  



 ٢٩

 حيث ٢٢/١٢/١٩٧٣طهران يوم وتأكيدا لهذا الموقف اجتمع وزراء الخليج أعضاء أوبك في 

 ، وهو ما يعادل أربعة أمثال ما ١٩٧٤ دوالرا ساريا من يناير ١١,٦٥تقرر رفع السعر إلى 

وبذلك تصاعدت العائدات البترولية للدول العربية السبع . كان عليه قبيل انتصار أكتوبر 

 قيام الثورة  أثر١٩٨٠ ملياراً عام ٢١٣ إلى  ١٩٧٢ مليار دوالر عام ١٤أعضاء أوبك من 

اإليرانية ، وتوالت بعد ذلك القرارات النابعة من تحرر السيادة الوطنية وانكسار شوكة 

 .إسرائيل بحيث انتقلت السيطرة الكاملة على صناعة البترول إلى أصحابها الشرعيين 

  

عادت الدول الصناعية الغربية تنظم صفوفها إلجهاض مكاسب أكتوبر مستخدمة حزمة من 

 من بينها إعادة تسليح إسرائيل وتزويدها بسالح نووي ، وبذلك تآكلت أسعار السياسات

-١٩٨٦البترول في مطلع الثمانينيات ثم انهارت إلى أقل من خمسة دوالرات خالل الفترة 

  . ، وهو ما يعادل ثلث ما تحقق في ظل انتصار أكتوبر والثورة اإليرانية ٢٠٠٣

  

وأهمها المجموعة (حققتها الدول المستوردة للبترول وتجدر اإلشارة إلى أن المكاسب التي 

 مليار دوالر ١٥٠٠ ال تقل عن ٢٠٠٣-١٩٨٦وخسرتها دول أوبك خالل الفترة ) الغربية

أي ( مليار دوالر ٧٥٠٠وهو ما يعادل بالقيمة الحالية للدوالر نحو ) ١٩٧٣عند (ثابت القيمة 

  ) .  تريليون دوالر٧,٥

  

ائيل باعتبارها شرطي المصالح الغربية في المنطقة العربية من فكم يمثل ما حصلت عليه إسر

تلك المكاسب التي حققتها الدول الغربية بقيادة الواليات المتحدة ؟ وكم حجم ما خسرته الدول 

العربية المصدرة للبترول نتيجة النشغالها بمواجهة الشرطي اإلسرائيلي واستجابتها للضغط 

  الغربي لخفض أسعار البترول ؟

  

وكم حجم ما خسرته الدول العربية غير البترولية وفى مقدمتها مصر من رجالها ومن ثروتها 

الوطنية نتيجة لخوضها عددا من الحروب مع إسرائيل حماية للكرامة والحقوق العربية 

  المشروعة ؟

  

وكم حجم ما يمكن أن يتحقق من المكاسب الغربية على حساب الدول العربية عبر المستقبل إذا 

عادت شوكة الشرطي اإلسرائيلي لكي تشتت جهود المنطقة العربية وتصرفها عن حماية 

  حقوقها المشروعة ؟

  



 ٣٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



 ٣١

  
  
  
  
  
  

  
  

  جائزة نوبل في االقتصاد 
  

 ، المعروفة ٢٠٠٦في ذكرى الفريد نوبل ، منح بنك السويد جائزة العلوم االقتصادية   

الذي ناهز عمره  "  Phelpsفيلبس "لالقتصادي األمريكي " االقتصاد جائزة نوبل في " باسم 

عن أعماله المتميزة في مجالي التضخم والبطالة ، وفيما عدا جائزة نوبل في األدب .  عاما٧٣ً

وجائزة نوبل للسالم ، كان إدموند فيلبس سادس أمريكي يحصل على هذه الجائزة في عام 

٢٠٠٦.  
 

،  " Yale’s Cowlsييلز كاولز"اله عن النمو االقتصادي في مؤسسة بأعم" فيلبس"وقد اشتهر 

األجور /وكان معروفا منذ أواخر الستينيات بتطوير نظرية تحديد التشغيل ، وديناميات األسعار

المعدل " ، وتضمينها توقعات االقتصاد الجزئي ، وكانت أكثر أعماله تميزاً هي نظريته عن 

  " .الطبيعي للبطالة 

  

د فيلبس أن التضخم المزروع في االقتصاد يمكن أن يقود إلى ركود تضخمي برغم وقد أك

وجود درجة عالية من البطالة ، وهو ما يعنى أيضا أنه إذا ما وضعت توقعات التضخم تحت 

  .السيطرة فإنه يمكن أن يدار االقتصاد بدرجة أقل من البطالة 
 

 ١٩٥٥ في عام Amherstرست على درجة البكالوريوس من كلية أمهي" فيلبس "حصل 

  .١٩٥٩في عام   " Yaleييال  "والدكتوراه من جامعة 
 

وبدأ حياته األكاديمية في هذه الجامعة ، ثم انتقل إلى جامعة ببنسلفانيا ، وأخيراً إلى جامعة 

  .كولومبيا حيث يعمل لها حاليا أستاذاً لالقتصاد السياسي 

  

ه الجائزة أن أعماله عمقت فهمنا للعالقة بين تأثيرات وقد ذكرت األكاديمية السويدية حين منحت

  .السياسة االقتصادية في المديين القصير والطويل 
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  )عروض الكتب ( 
  آتاب               

    دور  –الصيف الطويل " 
  المناخ في تغيير الحضارة  

  

ل دور المناخ الصيف الطوي"صدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكويت كتاب 

  .مصطفى فهمي / برامين فاغان ، ترجمة د/ في تغيير الحضارة ؟ األستاذ 

  

يطرح الكتاب خلفية معرفية ومعلوماتية من علوم المناخ واألرض واآلثار والتاريخ توضح 

تأثير المناخ في تاريخ اإلنسان والحضارات منذ نشأة الحياة البشرية على األرض ، ويناقش 

القات البشر بالبيئة الطبيعية وبالتغير المناخي والتي اتسمت بالتقلب في المدى المؤلف قضية ع

  .القصير دائما 

  

ويعنى إهمال أمر المناخ إهمال إحدى الخلفيات الدينامية للخبرة البشرية ، والخمسة عشر عاما 

افات الكبرى الجف: الماضية تعطينا أمثلة كثيرة لتغيرات المناخ التي لعبت دورا تاريخيا رئيسيا 

في جنوب شرقي آسيا التي نتج عنها التعجيل بتجارب زراعة األعشاب البرية ، الجفاف 

المتوسع للصحراء الكبرى التي جلب رعاة الماشية إلى وادى النيل ومعهم أفكارهم المميزة 

عن القيادة ، ثم تأثيرات الموجات المتوسعة لفترة دفء العصور الوسطى التي كانت لها 

  .ت مختلفة جدا في أوروبا واألمريكتين تأثيرا

  

كما يناقش المؤلف مخاطر تغيرات المناخ على المدى القصير والبعيد ، فقد أصبحت هذه 

التغيرات أموراً تزيد دائما صعوبة وتكلفة التعامل معها ، فزيادة عدد السكان وبداية الزراعة 

رات التي كان يطرحها التنقل في ومعها إنشاء القرى الدائمة المرتبطة بالحقول قلل الخيا

وأصبحت المخاطر أكبر عندما صار المزارعون يعتمدون . التعامل مع هذه التغيرات المناخية 



 ٣٣

على فيضانات األنهار وسقوط األمطار غير المنتظمة ، ومع نمو السكان واالنتشار الكوكبي 

، ولم يؤدى التقدم للثورة الصناعية زادت المخاطر وغدا إمكان وقوع الكوارث متوقعاً 

التكنولوجي بعد إلى توفير األمان ، وأصبحت الكوارث الطبيعية تتسبب في خسائر بأرقام غير 

  .مسبوقة 

  

وفى هذا تبدو مشكلة االحترار الكوكبي الحالية دليال على آخر نوايا الرأسمالية الرتكاب 

لثورة الصناعية خطوة عمالقة الجرائم الناجمة عن تزايد القوة الصناعية ، وقد خطا العالم مع ا

إلى عصر يتم التعرض فيه على نحو واسع إلى جوانح كامنة يعززها نشاط اإلنسان في زيادة 

حرارة األرض ، وخالل القرن التاسع عشر مات على األقل عشرون مليونا من األفراد 

ة على  مليون نسم٢٠٠بالجوع واألوبئة الناتجة عن المجاعة ، ويعيش حاليا ما يزيد عن 

أراضى تعد زراعياً حدية في شمال شرق البرازيل ومنطقة ساحل الصحراء الكبرى وأثيوبيا ، 

وأجزاء كثيرة من آسيا ويحدث إزالة الغابات سنويا بمعدل يقرب من مساحة أريزونا مما 

يعرى األرض من غطائها ، ويسكن ماليين الناس في مباني مرتفعة وفى الضواحي وفى 

 في المدن الصناعية الكبرى حيث يتعرضون إلى مخاطر األعاصير األحياء الفقيرة

  .والعواصف العنيفة وليس لديهم خيار االنتقال إلى مكان آمن

  

إن قضية التغير المناخي الذي يترجمه االحتباس الحراري هي الوجه اآلخر لقضية الطاقة التي 

دها اعتبارات سيادة الدول تشغل بال العالم والتي تتطلب جهودا تعاونية دءوبة ال تقف عن

والمصالح القومية بمفهومها الضيق ، وإال فإن العالم سيدفع من وجوده ثمن األنانية الرأسمالية 

  .المفرطة 
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