االفححبحٍة

االفتتاحية

بكًِ

زٝ٥ظ ايتخسٜس -زٝ٥ظ داَع ١االْديظ

ٜأت ٞإصدازْا هلرا ايعدد ٚيٛطٔ َجكٌ بايعدٜد َضٔ املطضتذدات ايضيت زَضال بعالهلضا عًض٢
ايعدٜضضد َضضٔ اجملضضاالت ايطٝاضضضٚ ١ٝاالقتصضضادٚ ١ٜايتعًُٝٝضض ١ضضضًب ًا ٚإ اب ض ًا  ،يعضضٌ َضضٔ أبضضسش
ضًبٝاتٗا ذيو ايرتادع ايهبري اير ٟغٗد ٙازباْضب اشبضدَٚ ٞدبًض ٞيف َعاْضا ٠ايٓضاع يف
اسبص ٍٛعً ٢نجري َٔ اشبدَات األضاض ١ٝاييت فٗٝا قٛاّ َعاغِٗ نتهساز اْكطاعضات
ايتٝاز ايهٗسباٚ ٞ٥عدّ اضتُساز تٛفس احملسٚقات  ،فطالً عٔ ايتدٖٛز ايرٜ ٟػضٗد ٙايٛضضع
األَين يف ايٛطٔ عَُٛاً ٚيف ايعاصُ ١صٓعا ٤عًٚ ٢د٘ اشبصٛص ٚ ،نضٌ ذيضو ٜعهضظ
ْفط٘ ضًباً عً ٢طبتًف األْػط ١اسبٝات ١ٝيًُضٛاطٓني َٚضٔ بٗٓٝضا املؤضطضات ايتعًُٝٝض١
َٚضضٔ أبسشٖضضا ازباَعضضات مبضضا أسبضضل أضضضسازاً َعٜٓٛضضَٚ ١ادٜضض ١بهافضضَٓ ١تطضضبٗٝا ٚعًضض ٢زأضضضِٗ
ايطالب ٚتعط ٌٝايٓػاط ايعًُٚ ٞايبخج ٞبٗا .
يهٔ يعٌ يف ذيو دزض ًا ٜهَ ٕٛصدز إلهلآَضا آيٝضات ايتػضٝري املػضسٚع ٚايطضع ٞازبضاد سبضٌ
َػهالتٓا اهلٝهً ١ٝيف ناف ١اجملضاالت ٚ ،الضضُٝا َضع حطضٛز االٖتُضاّ ايضدٚيٚ ٞاإلقًُٝضٞ
ملضضا ٜعتُضضٌ يف ايضضٛطٔ ٚاملتُجضضٌ يف املبضضادز ٠اشبًٝذٝضضَٚ ١ضضا خ ضض عٓٗضضا َضضٔ َضضؤ س عضضاّ
يًخضٛاز ايضضٛطين  ،باعتبضضاز ٖضضر ٜٔاسبضضدثني ٜهْٛضضإ غضسٜإ اسبٝضضا ٠يًضضٛطٔٚ ،يعضضٌ ٖضضرٖ ٙضضٞ
اإل ابٝات اييت ميهٔ اضتٓباطٗا يف ظٌ ٖر ٙاألحداخ ٚاملتػريات ايضيت َضس بٗضا ٚطٓٓضا يف
ٖ ضضر ٙاملسحً ضض ١املػ ضضسف ١عً ضض َ ٢ضضتػريات قادَ ضض ١يف ن ضضٌ األص ضضعد ٠عً ضضَ ٢ط ضضت ٣ٛايط ضضاح١
ايٛطٓ. ١ٝ
يهٔ َا ْسٜد ٖٓا إٔ ْؤند ٙباضتُساز ٖ ٛإٔ املؤضطات ايتعًُٝٝضٚ ١عًض ٢زأضضٗا ازباَعضات
ايٛطٓٝضض ١حهَٝٛضضَٗٓ ١ضضا أ ٚأًٖٝضض ١ضضضتعٌ ٖضض ٞايعكضضٌ املفهضضس ٚاألدا ٠ايعًُٝضٚ ١املضضالذ اآلَضضٔ
إلعضضاد ٠دزاضضضٚ ١ذبًٝضضٌ نضضٌ املػضضهالت ايضضيت ْٛادٗٗضضا يف طبتًضضف األصضضعد ، ٠ثضضِ اشبضضسٚج
بسؤ ٜضض ١عًُ ٝضضٚ ١عًُ ٝضض ١سبً ضضٗا مب ضضا حيك ضضل أٖ ضضداف ايتُٓ ٝضضٚ ١حيك ضضل ايسفاٖ ٝضض ١ياْط ضضإ
باعتباز ٙأدا ٠ايتُٓٚ ١ٝغاٜتٗا .
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إْٓ ضضا ْأَ ضضٌ َ ضضٔ ص ضضٓاع ايكضضساز إٔ ٜط ضضتُعٛا مل ضضا ٜسف ضضع هل ضضِ َ ضضٔ ْ ضضدا َ ٤ضضٔ أد ضضٌ إٔ ٜع ٝضضدٚا
يًذاَعضضات ٚيًُسانضضص ايبخجٝضضَ ١هاْتٗضضا املسَٛقضضٚ ١زضضضايتٗا املٓػضضٛد ٠نضض ٞتضضؤد ٟدٚزٖضضا
ايضضر٦ٖٝ ٟضضال يضض٘ بهضضٌ نفضضاٚ ٠٤اقت ضضداز  ،خصٛص ض ًا عٓضضد حًضض ٍٛايػضضدا٥د ٚاألشَضضات ح ٝضضح
اسبادَ ١اض ١يالضتطضا ٠٤بعًضٚ ّٛزؤ ٣زدضاٍ ايعًضِ ٚايفهضس  ،إذ إٕ ايعًُضاٚ ٤املفهضسٖ ٜٔضِ
األقداز عً ٢حٌ َجٌ ٖضر ٙاملعطضالت بعٝضدًا عضٔ أ ٟحطضابات تػًضب َصضًخ ١األفضساد عًض٢
َصًخ ١ايٛطٔ ٚاألَ. ١
ٚضضضتعٌ داَعتٓضضا داَعضض ١األْضضديظ يًعًضضٚ ّٛايتكٓٝضضٚ ١احضضدَ ٠ضضٔ ازباَعضضات ايضضيت ذبُضضٌ
عً ٢ناًٖٗا َجٌ ٖر ٙايكٚ ِٝاملعاْ ٞايٓب َٔ ٖٞٚ ، ١ًٝخضالٍ َٓربٖضا ايعًُضٚ ٞايبخجضٞ
( صبًضض ١األْضضديظ يًعًضض ّٛاالدتُاعٝضضٚ ١ايتطبٝكٝضض ) ١تطضضع ٢إىل تٛضضضٝع فسصضض ١قسا٤تٗضضا
ٚتدا ٍٚضبتٜٛاتٗا َٔ خالٍ اعتُاد ْعاّ ايٓػس اإليهرتْٚض ٞاملٛضضع ياصضدازات املتتايٝض١
عً ٢املٛقع اإليهرت ْٞٚيًذاَع ، ١يهٜ ٞطٌٗ عً ٢األنادميٝني ٚمجٝع املٗضتُني باجملضاٍ
ايبخج ضضَ ٞتابع ضض ١دد ٜضضد األحب ضضاخ املٓػ ضضٛز ٠ع ضضرب ٖ ضضر ٙايٓاف ضضرٚ ، ٠ق ضضد د ضضس ٣اعتُ ضضاد آي ٝضض١
ايتٛاصٌ باجملاٍ ايبخجضَ ٞتابعض ١ددٜضد األحبضاخ املٓػضٛز ٠عضرب ٖضر ٙايٓافضرٚ ، ٠قضد دضس٣
اعتُ ضضاد آي ٝضض ١ايتٛاص ضضٌ ٚايرتاض ضضٌ ٚذبه ضض ِٝاألحب ضضاخ إيهرتْٝٚض ضاً مب ضضا ٜبط ضضط اإلد ضضسا٤ات
ٚخيتص ضضس اي ضضصَٔ َ ضضٔ أد ضضٌ إتاح ضض ١ايفسص ضض ١يٓػ ضضس أن ضضرب ق ضضدز َ ضضٔ األحب ضضاخ ٚايدزاض ضضات
ايعًُٚ ، ١ٝازباَع ١تطُح يف إصداز اجملً ١بصٛز ٠ربصصَ ١ٝطتكً ١حبٝح ٜػط ٞعضدد
أحبضضاخ ٚدزاضضضات يف اجملضضاٍ ايعًُضضٚ ٞايتطبٝكضضٚ ٞعضضدد دزاضضضات ٚأحبضضاخ ايعًضض ّٛيف اجملضضاٍ
األدبٚ ٞاالدتُاع ٞمبا حيكل تٛضعاً أفكٝاً ٚزأضٝاً يف صباٍ ْػس األحباخ ٚايدزاضات .
ٜٚػ ضضٌُ ٖ ضضرا ايع ضضدد باق ضض َ ١ضضٔ ايكط ضضاٜا اسب ٜٛٝضضٚ ١ايبخ ضضٛخ ٚايدزاض ضضات املتدصص ضض َ ١ضضٔ
اجملضايني ايعًُضض ٞايتطبٝكضضٚ ٞاألدبض ٞاالدتُضضاعٚ ، ٞازباَعضضَ ١ضٔ خضضالٍ صبًتٗضضا ذبضضسص
دَٚضاً عًضض ٢اضضضتكطاب ايبضضاحجني املتُٝضضصٚ ٜٔتضضٛفري َٓضضرب عًُضض ٞهلضضِ ٜػضضذعِٗ عًضض ٢املصٜضضد
َ ضضٔ اإلْت ضضاج ايعًُ ضضٚ ٞايبخج ضض ٞباعتب ضضاز ٙإح ضضد ٣املؤغ ضضسات االض ضضرتاتٝذ ١ٝيٓٗط ضض ١األَ ضض١
ٚتكدَٗا .
ٚالٜطضضعٓا إال إٔ ْػضضهس نضضٌ تًضضو األقضضالّ ٚاألٜضضاد ٟايضضيت ح تضضأٍ دٗضضداً حتضض ٢ظٗضضس ٖضضرا
ايعدد إىل ايٓٛز ..
َتُٓني يٛطٓٓا ٚيهٌ َؤضطاتٓا ايتعًَ ١ُٝٝصٜداً َٔ ايتكدّ ٚاالشدٖاز .
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