
 

 

  
  االفتتاحيةاالفتتاحية

 بكًِ                            

 ز٥ٝظ داَع١ االْديظ-ز٥ٝظ ايتشسٜس                                                                                 
 

  ٚ ــدد  ــرا ايعـ ــدازْا هلـ ــأتٞ إصـ ــاٜا      ٜٚـ ــٔ ايكطـ ــجري َـ ــاٙ نـ ــًٛطا بادبـ ــا غـ ــد خطـ ــا قـ طٓٓـ

طٛاًل ٚعسًضا، ٚالضُٝا بعـد ايتفـاؤٍ ايـرٟ     ايطاس١ ايٛط١ٝٓ املطسٚس١ بٌ ٚاملًش١ يف نٌ

عاّ مجٝع األٚضاط ايداخ١ًٝ ٚاشبازد١ٝ بعد ظباح َؤمتس اسبٛاز ايـٛطين ايػـاٌَ ايـرٟ    

تتذــ٘ ازبٗــٛد ايٝــّٛ يرتمجــ١ طبسداتــ٘ ايــيت ٜــأتٞ يف  أخــسز ايــُٝٔ َــٔ عٓــل ايصدادــ١، ٚ

طًٝعتٗـا إقــساز ايٓعــاّ االذبــادٟ ايفٝــدزايٞ يًدٚيــ١ ايُٝٓٝــ١ ازبدٜــد٠، ٚعًٝــ٘   تػــهٌٝ  

زبٓـــ١ األقـــايِٝ ايـــيت أعًٓـــت بصـــٛز٠ زمسٝـــ١ عـــٔ إْػـــا٤ األقـــايِٝ اإلدازٜـــ١ َساعٝـــ١ يـــد٣   

ٛاطٓٝٗـا، ٖٚـٞ ضـتشكل دٚزٖـا     تهٜٛٓٗا ازبٛاْب ايتازخي١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايطـٗٛي١ اإلدازٜـ١ مل  

اسبكٝكــٞ ٚاملسدــٛ َٓٗــا إذا دــس٣ َــٔ خالهلــا تٛشٜــع عــادٍ يًطــًط١ ٚايجــس٠ٚ، نُــا دــس٣    

تػــهٌٝ زبٓــ١ صــٝاغ١ ايدضــتٛز املٓــاط بٗــا ذبٜٛــٌ َكــسزات َــؤمتس اسبــٛاز إىل صــٝاغات        

قاْْٛٝــ١ ًَصَــ١ متجــٌ عكــًدا ملــٛاطين ازبُٗٛزٜــ١ االذبادٜــ١ ايٛيٝــد٠ ٖٚــِ ايــرٜٔ ضــٝتِ           

ِ يف ايفرت٠ ايك١ًًٝ ايكاد١َ يٝصـب  ايدضـتٛز املستكـب ضبـٌ تٓفٝـر يهـٌ ايكـ٣ٛ        اضتفتاؤٖ

 . ايطٝاض١ٝ ٚضا٥س غسا٥  اجملتُع

 ٚاملسانــص ايبشجٝــ١ إٔ املؤضطــات ايتعًُٝٝــ١ ْؤنــد ْٚػــدد باضــتُساز عًــ٢  ٚنايعــاد٠

 ، َٚــٔ بٝٓٗــا داَعــ١ األْــديظ  ٚعًــ٢ زأضــٗا ازباَعــات ايٛطٓٝــ١ سهَٛٝــ١ َٓٗــا أٚ أًٖٝــ١    

ــٞ ا  ــتعٌ ٖـ ــس ضـ ــٌ املفهـ ــٚاألدا٠ ايعًُ يعكـ ــٌ     ٝـ ــٌ نـ ــ١ ٚذبًٝـ ــاد٠ دزاضـ ــٔ إلعـ ــالذ اآلَـ ١ ٚاملـ

، ثِ اشبسٚز بسؤ١ٜ ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ سبًـٗا مبـا   ت اييت ْٛادٗٗا يف طبتًف األصعد٠املػهال

 .ٕ باعتبازٙ أدا٠ ايت١ُٝٓ ٚغاٜتٗاحيكل أٖداف ايت١ُٝٓ ٚحيكل ايسفا١ٖٝ يإلْطا

١ٝٓ ٚاسد٠ َـٔ ازباَعـات ايـيت ذبُـٌ عًـ٢      داَعتٓا داَع١ األْديظ يًعًّٛ ٚايتك إٕ

ــٗا َــٔ خــالٍ َٓربٖــا ايعًُــٞ ٚايبشجــٞ     ، ٖٚــٞ َجــٌ ٖــرٙ ايكــِٝ ٚاملعــاْٞ ايٓبًٝــ١     ناًٖ

ــّٛ   ) ــديظ يًعًـ ــ١ األْـ ــا١ْٝاإلصبًـ ــ١ٚاال ْطـ ــ١   دتُاعٝـ ــٝع فسصـ ــع٢ إىل تٛضـ ــا ( تطـ قسا٤تٗـ

١ ايٝــْعــاّ ايٓػــس اإليهرتْٚــٞ املّٛضــع يإلصــدازات املتت   ٖــااعتُاد ٚتــداٍٚ ضبتٜٛاتٗــا عــرب 

  ، يهٞ ٜطٌٗ ع٢ً األنادميٝني ٚمجٝع املٗتُني باجملاٍع٢ً املٛقع اإليهرتْٚٞ يًذاَع١
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ــد ا  ــ١ ددٜـ ــر٠  ايبشجـــٞ َتابعـ ــرٙ ايٓافـ ــاخ املٓػـــٛز٠ عـــرب ٖـ ــ١  ألحبـ ــاد آيٝـ ــس٣ اعتُـ ، ٚقـــد دـ

 عــرب ٖــرٙ ايٓافــر٠، نُــا    ايتٛاصــٌ باجملــاٍ ايبشجــٞ َتابعــ١ ددٜــد األحبــاخ املٓػــٛز٠    

ــ١ ي اع ــاد آيٝـ ــٌتُـ ــسا٤ات      ًتٛاصـ ــط اإلدـ ــا ٜبطـ ــًا مبـ ــاخ إيهرتْٚٝـ ــِٝ األحبـ ــٌ ٚذبهـ ٚايرتاضـ

دز َـــٔ األحبـــاخ ٚايدزاضـــات  ٚخيتصـــس ايـــصَٔ َـــٔ أدـــٌ إتاســـ١ ايفسصـــ١ يٓػـــس أنـــرب قـــ  

 ايع١ًُٝ .

      ٌ يف إصــداز  إٕ ازباَعـ١ قــد خطـت َٓــر ايعـدد املاضــٞ غـًٛطا أبعــد ٚأعُـل داليــ١، متجـ

يف اجملـاٍ  أحبـاخ ٚدزاضـات    َٔ اجمل١ً اجمل١ً بصٛز٠ ربصص١ٝ َطتك١ً حبٝح ٜػطٞ عدد

ٚأحبـاخ  دزاضـات   آخس ٚعدد ٚحيٌُ اضِ ) صب١ً األْديظ يًعًّٛ ايتطبٝك١ٝ (، ايتطبٝكٞ

ٚاإلْطـاْٞ حيُــٌ اضــِ ) صبًـ١ األْــديظ يًعًــّٛ اإلْطــا١ْٝ    االدتُــاعٞايعًـّٛ يف اجملــاٍ  

يف  تٛضـعًا أفكٝـًا ٚزأضـٝاً    ، نُـا ْعتكـد،  شكلضت ٚاالدتُاع١ٝ (، ٚال غو إٔ ٖرٙ اشبط٠ٛ

  ِ األعـــداد يٝشُـــٌ ٖـــرا ايعـــدد  صبــاٍ ْػـــس األحبـــاخ ٚايدزاضـــات، هلـــرا فكـــد أعــدْا تـــسقٝ

تبًعا يًعدد األٍٚ ايطابل ي٘، َـع االستفـاظ ايتطًطـًٞ يرتتٝـب اجملًـدات، ٚايـٓص       ( 1زقِ)

ع٢ً ض١ٓ اإلصداز ٖٚٞ اآلٕ ايط١ٓ ايعاغـس٠، ٚإْٓـا يٓأَـٌ إٔ عبعـ٢ َـٔ مجٝـع ايبـاسجني        

سبهَٛٝـــ١ ٚاألًٖٝـــ١ ٚايهًٝـــات املتدصصـــ١ ٚاملسانـــص ايبشجٝـــ١  ٚايدازضـــني يف ازباَعـــات ا

بايتفاعٌ ٚايتٛاصٌ ٚاملػازن١ بأحباثِٗ يف نال اجملايني ايتدصصني مبا ٜػـهٌ إغٓـا٤   

 يًُاد٠ ايع١ًُٝ هلرٙ اجمل١ً احمله١ُ .

   ٛ ــاٜا اسبٝ ــٔ ايكطــ ــ١ َــ ــدد باقــ ــرا ايعــ ــٌُ ٖــ ــات   ٜٚػــ ــ١ ٚايدزاضــ ــٛخ ايعًُٝــ ــ١ ٚايبشــ ٜــ

تشـسص  ي ٖـرٙ  ، ٚازباَع١ َٔ خـالٍ صبًتٗـا  ٚاإلْطاُْٞاعٞ االدتاملتدصص١ يف اجملاٍ 

ٔ  دَٚــًا عًــ٢ اضــتكطاب  ايبــاسجني املتُٝــصٜٔ ٚتــٛفري َٓــرب عًُــٞ هلــِ    ٚ ايدازضــني ازبــادٜ

ــسات         ــد٣ املؤغـــ ــازٙ إســـ ــٞ باعتبـــ ــٞ ٚايبشجـــ ــاز ايعًُـــ ــٔ اإلْتـــ ــد َـــ ــ٢ املصٜـــ ــذعِٗ عًـــ ٜػـــ

 االضرتاتٝذ١ٝ يٓٗط١ األ١َ ٚتكدَٗا .

ــاّ نًُتٓــا  ٓاٚال ٜطــع ــأٍ       إال يف خت ــادٟ ايــيت مل ت إٔ ْػــهس نــٌ تًــو األقــالّ ٚاألٜ

 ايعدد إىل ايٓٛز ..ٖرا دٗدًا ست٢ ظٗس 

َٚسانصْا ايبشج١ٝ َصٜدًا َٔ ايعطا٤  َتُٓني يٛطٓٓا ٚيهٌ َؤضطاتٓا ايتع١ًُٝٝ

 .ٚايتكدّ ٚاالشدٖاز 
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