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    األميرآية نعت البروفسور محمد أمين دياب
 

  في   توفي   الذي   بيروت عالم االقتصاد البارز البروفسور محمد أمين دياب،   نعت الجامعة األميرآية في
  . يناهز الواحد والثمانين عامًا   دمشق عن عمر 
 

بيروت حيث درس    ثم التحق بالجامعة األميرآية في .  يها ترعرعوف   دمشق،   وقد ولد الراحل في
ثم  .  االقتصاد   جامعة شيكاغو حيث حصل على شهادة الماجستير في   وتابع دراسته في   االقتصاد وتخّرج،

االقتصاد وحيث أشرف على    هولندا حيث حصل على شهادة الدآتوراه في   التحق بجامعة روتردام في
  . 1970   العام   الحائز على جائزة نوبل لالقتصاد في   يان تنبرجن،   الم االقتصاد المعروفاطروحته ع

 
  بيروت بدءًا   الجامعة األميرآية في   عاد الدآتور دياب إلى بيروت ليدّرس االقتصاد في   بعد روتردام،   
ى دراسة التجارة البينية العربية عل   وهو انكّب .  آأستاذ مساعد   1957 - 1956   من العام الدراسي 

وأّلف آتابا حول    ، صحف اقتصادية عربية وأجنبية   ونشر حولها عدة مقاالت في   ومجاالت تطويرها،
     . 1963   نشر عام   العربي   التعاون االقتصادي

 
  هذا المرآز حتى العام   مر فيواست    . 1970   العام   في )  بروفسور (  الدآتور دياب إلى رتبة أستاذ   وقد رّقي

  وبعد أن بات   األميرآية،   مدى الحياة في   غادر لبنان بسبب الحرب بعد أن أصبح استاذًا   حين   1976 
  والدآتور البرت بدر،   مثل الدآتور سليم الحص،   الجامعة،   ُيعتبر دعامة من دعائم دائرة االقتصاد في 
  وقد تخرج على أيديهم أسماء المعة وبارزة في   يوسف صائغ،   والدآتور   والبروفسور برهان الدجاني، 
  . ميادين االقتصاد والتجارة والمال 
 

لوزارة    آان البروفسور دياب قد توّلى وظيفة المستشار االقتصادي   وخالل عمله آأستاذ جامعي،
  للصندوق الكويتي   الرئيسي   والمستشار االقتصادي   مصر وسوريا،سوريا أيام الوحدة بين    التخطيط في

  . للتنمية العربية 
 

  العام   ثم أسس في .  الكويت   في   مؤسسة حكومية للتوظيف العقاري   البروفسور دياب في    وبعد لبنان عمل
  شرآة تصنيف إئتماني   وهي   شرآة آابيتال انتلجنس،   مع بعض رجال األعمال الكويتيين،   1987 
ولقد شقت هذه  .  لها   واالداري   وآان هو العصب العلمي   قبرص،   ومقرها في   العالم العربي،   واألولى في 

  . مرموقا بين مؤسسات التصنيف العالمية   المؤسسة طريقها لتحتل مرآزًا
 



ويفتخر    وشديد التهذيب،   النكتة، وسريع   وحاضر البديهة،   وقد عرف البروفسور دياب آأستاذ صارم،
      . بانتمائه العربي
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