
 

 

 
   

  االفتتاحيةاالفتتاحية
 بكًِ                                      

 ز٥ٝظ داَع١ االْديظ-ز٥ٝظ ايتخسٜس                                                                                 

 

ٜأتٞ إصدازْا هلرا ايعدد ٚيٛطٔ َجكٌ بايعدٜد َضٔ املطضتذدات ايضيت زَضال بعالهلضا عًض٢       

ايعدٜضضد َضضٔ اجملضضاالت ايطٝاضضض١ٝ ٚاالقتصضضاد١ٜ ٚايتعًُٝٝضض١ ضضضًبًا ٚإ ابضضًا ، يعضضٌ َضضٔ أبضضسش        

ايهبري ايرٟ غٗدٙ ازباْضب اشبضدَٞ ٚدبًضٞ يف َعاْضا٠ ايٓضاع يف      ضًبٝاتٗا ذيو ايرتادع 

اسبصٍٛ ع٢ً نجري َٔ اشبدَات األضاض١ٝ اييت فٝٗا قٛاّ َعاغِٗ نتهساز اْكطاعضات  

ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ ٚعدّ اضتُساز تٛفس احملسٚقات ، فطاًل عٔ ايتدٖٛز ايرٟ ٜػضٗدٙ ايٛضضع   

يف ايٛطٔ عًَُٛا ٚيف ايعاص١ُ صٓعا٤ ع٢ً ٚد٘ اشبصٛص ، ٚنضٌ ذيضو ٜعهضظ    األَين 

ْفط٘ ضًبًا ع٢ً طبتًف األْػط١ اسبٝات١ٝ يًُضٛاطٓني َٚضٔ بٝٓٗضا املؤضطضات ايتعًُٝٝض١      

َٚضضٔ أبسشٖضضا ازباَعضضات مبضضا أسبضضل أضضضسازًا َعٜٓٛضض١ َٚادٜضض١ بهافضض١ َٓتطضضبٝٗا ٚعًضض٢ زأضضضِٗ   

 ا .ايطالب ٚتعطٌٝ ايٓػاط ايعًُٞ ٚايبخجٞ بٗ

يهٔ يعٌ يف ذيو دزضًا ٜهٕٛ َصدز إلهلآَضا آيٝضات ايتػضٝري املػضسٚع ٚايطضعٞ ازبضاد سبضٌ        

يف ناف١ اجملضاالت ، ٚالضضُٝا َضع حطضٛز االٖتُضاّ ايضدٚيٞ ٚاإلقًُٝضٞ         اهلٝه١ًَٝػهالتٓا 

عٓٗضضا َضضٔ َضضؤ س عضضاّ     ضَٚضضا  خضض ملضضا ٜعتُضضٌ يف ايضضٛطٔ ٚاملتُجضضٌ يف املبضضادز٠ اشبًٝذٝضض١     

، ٚيعضضٌ ٖضضرٙ ٖضضٞ سٜإ اسبٝضضا٠ يًضضٛطٔعتبضضاز ٖضضرٜٔ اسبضضدثني ٜهْٛضضإ غضضيًخضٛاز ايضضٛطين ، با 

يف ظٌ ٖرٙ األحداخ ٚاملتػريات ايضيت َضس بٗضا ٚطٓٓضا يف      اإل ابٝات اييت ميهٔ اضتٓباطٗا

ٖضضضرٙ املسحًضضض١ املػضضضسف١ عًضضض٢ َضضضتػريات قادَضضض١ يف نضضضٌ األصضضضعد٠ عًضضض٢ َطضضضت٣ٛ ايطضضضاح١        

 ايٛط١ٝٓ .

ٛ إٔ املؤضطات ايتعًُٝٝض١ ٚعًض٢ زأضضٗا ازباَعضات     ْسٜد ٖٓا إٔ ْؤندٙ باضتُساز ٖ يهٔ َا

١ ٚاملضضالذ اآلَضضٔ ٝضضٚاألدا٠ ايعًُ ايٛطٓٝضض١ حهَٛٝضض١ َٓٗضضا أٚ أًٖٝضض١ ضضضتعٌ ٖضضٞ ايعكضضٌ املفهضضس 

إلعضضاد٠ دزاضضض١ ٚذبًٝضضٌ نضضٌ املػضضهالت ايضضيت ْٛادٗٗضضا يف طبتًضضف األصضضعد٠ ، ثضضِ اشبضضسٚج      

اٖٝضضض١ ياْطضضضإ  ؤٜضضض١ عًُٝضضض١ ٚعًُٝضضض١ سبًضضضٗا مبضضضا حيكضضضل أٖضضضداف ايتُٓٝضضض١ ٚحيكضضضل ايسف    سب

 باعتبازٙ أدا٠ ايت١ُٝٓ ٚغاٜتٗا .

 االفححبحٍة
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ٓ اع ايكضضض  ملضضضا ٜسفضضضع هلضضضِ َضضضٔ ْضضضدا٤ َضضضٔ أدضضضٌ إٔ ٜعٝضضضدٚا    إٔ ٜطضضضتُعٛا ازسإْٓضضضا ْأَضضضٌ َضضضٔ صضضض

      ٞ تضضؤدٟ دٚزٖضضا   يًذاَعضضات ٚيًُسانضضص ايبخجٝضض١ َهاْتٗضضا املسَٛقضض١ ٚزضضضايتٗا املٓػضضٛد٠ نضض

َضضات حٝضضضح  ايضضرٟ ٦ٖٝضضال يضض٘ بهضضٌ نفضضا٠٤ ٚاقتضضضداز ، خصٛصضضًا عٓضضد حًضضٍٛ ايػضضدا٥د ٚاألش         

زدضاٍ ايعًضِ ٚايفهضس ، إذ إٕ ايعًُضا٤ ٚاملفهضسٜٔ ٖضِ        اسباد١ َاض١ يالضتطضا٠٤ بعًضّٛ ٚزؤ٣  

األقداز ع٢ً حٌ َجٌ ٖضرٙ املعطضالت بعٝضدًا عضٔ أٟ حطضابات تػًضب َصضًخ١ األفضساد عًض٢          

 َصًخ١ ايٛطٔ ٚاأل١َ .

ٚضضضتعٌ داَعتٓضضا داَعضض١ األْضضديظ يًعًضضّٛ ٚايتكٓٝضض١ ٚاحضضد٠ َضضٔ ازباَعضضات ايضضيت ذبُضضٌ     

َٔ خضالٍ َٓربٖضا ايعًُضٞ ٚايبخجضٞ     ع٢ً ناًٖٗا َجٌ ٖرٙ ايكِٝ ٚاملعاْٞ ايٓب١ًٝ ، ٖٚٞ 

) صبًضض١ األْضضديظ يًعًضضّٛ االدتُاعٝضض١ ٚايتطبٝكٝضض١ ( تطضضع٢ إىل تٛضضضٝع فسصضض١ قسا٤تٗضضا        

ٚتداٍٚ ضبتٜٛاتٗا َٔ خالٍ اعتُاد ْعاّ ايٓػس اإليهرتْٚضٞ املٛض ضع ياصضدازات املتتايٝض١     

يًذاَع١ ، يهٞ ٜطٌٗ ع٢ً األنادميٝني ٚمجٝع املٗضتُني باجملضاٍ   ع٢ً املٛقع اإليهرتْٚٞ 

ايبخجضضضٞ َتابعضضض١ ددٜضضضد األحبضضضاخ املٓػضضضٛز٠ عضضضرب ٖضضضرٙ ايٓافضضضر٠ ، ٚقضضضد دضضضس٣ اعتُضضضاد آيٝضضض١    

ايتٛاصٌ باجملاٍ ايبخجضٞ َتابعض١ ددٜضد األحبضاخ املٓػضٛز٠ عضرب ٖضرٙ ايٓافضر٠ ، ٚقضد دضس٣           

هرتْٚٝضضضًا مبضضضا ٜبطضضضط اإلدضضضسا٤ات    اعتُضضضاد آيٝضضض١ ايتٛاصضضضٌ ٚايرتاضضضضٌ ٚذبهضضضِٝ األحبضضضاخ إي    

ٚخيتصضضضس ايضضضصَٔ َضضضٔ أدضضضٌ إتاحضضض١ ايفسصضضض١ يٓػضضضس أنضضضرب قضضضدز َضضضٔ األحبضضضاخ ٚايدزاضضضضات    

ايع١ًُٝ ، ٚازباَع١ تطُح يف إصداز اجمل١ً بصٛز٠ ربصص١ٝ َطتك١ً حبٝح ٜػطٞ عضدد  

أحبضضاخ ٚدزاضضضات يف اجملضضاٍ ايعًُضضٞ ٚايتطبٝكضضٞ ٚعضضدد دزاضضضات ٚأحبضضاخ ايعًضضّٛ يف اجملضضاٍ       

 الدتُاعٞ مبا حيكل تٛضعًا أفكًٝا ٚزأضًٝا يف صباٍ ْػس األحباخ ٚايدزاضات .األدبٞ ٚا

ٜٚػضضضٌُ ٖضضضرا ايعضضضدد باقضضض١ َضضضٔ ايكطضضضاٜا اسبٜٝٛضضض١ ٚايبخضضضٛخ ٚايدزاضضضضات املتدصصضضض١ َضضضٔ    

 ٞ ٚاألدبضٞ االدتُضضاعٞ ، ٚازباَعضض١ َضٔ خضضالٍ صبًتٗضضا ذبضضسص    اجملضايني ايعًُضضٞ ايتطبٝكضض

 ٛ فري َٓضضرب عًُضضٞ هلضضِ ٜػضضذعِٗ عًضض٢ املصٜضضد دَٚضًا عًضض٢ اضضضتكطاب ايبضضاحجني املتُٝضضصٜٔ ٚتضض

َضضضٔ اإلْتضضضاج ايعًُضضضٞ ٚايبخجضضضٞ باعتبضضضازٙ إحضضضد٣ املؤغضضضسات االضضضضرتاتٝذ١ٝ يٓٗطضضض١ األَضضض١     

 ٚتكدَٗا .

ٖضضرا ٓا إال إٔ ْػضضهس نضضٌ تًضضو األقضضالّ ٚاألٜضضادٟ ايضضيت ح تضضأٍ دٗضضدًا حتضض٢ ظٗضضس      ٚالٜطضضع

 ايعدد إىل ايٓٛز ..

 َٔ ايتكدّ ٚاالشدٖاز .َتُٓني يٛطٓٓا ٚيهٌ َؤضطاتٓا ايتع١ًُٝٝ َصٜدًا 

 

 و3664 نىفًبر(  6انعدد انعبشر  انًجهد ) ىو االجحًبعٍة وانحطبٍقٍةيجهة األندنس نهعه 9


