االفخخبخٍت

االفتتاحية

 بكًِ
زٝ٥ظ ايتشسٜس -زٝ٥ظ داَع ١االْديظ

 ٜــأت ٞإص ــدازْا هل ــرا ايع ــدد ٚٚطٓٓ ــا ق ــد خط ــا غ ــٛطًا بادب ــا ٙن ــجري َ ــٔ ايكط ــاٜا
املطسٚس ١بٌ ٚاملًش ١يف نٌ ايطاس ١ايٛطٓ ١ٝطٛالً ٚعسضًاٚ ،الضُٝا بعـد ايتفـاؤٍ ايـرٟ
عاّ مجٝع األٚضاط ايداخًٚ ١ٝاشبازد ١ٝبعد ظباح َؤمتس اسبٛاز ايـٛطين ايػـاٌَ ايـرٟ
أخــسز ايــَ ُٔٝــٔ عٓــل ايصدادــٚ ،١تتذــ٘ ازبٗــٛد ايٝــ ّٛيرتمجــ ١طبسداتــ٘ ايــيت ٜــأت ٞيف
طًٝعتٗـا إقــساز ايٓعــاّ االذبــاد ٟايفٝــدزاي ٞيًدٚيــ ١ايُٝٓٝــ ١ازبدٜــدٚ ،٠عًٝــ٘

تػــهٌٝ

زبٓ ــ ١األق ــاي ِٝاي ــيت أعًٓ ــت بص ــٛز ٠زمس ٝــ ١ع ــٔ إْػ ــا ٤األق ــاي ِٝاإلداز ٜــَ ١ساع ٝــ ١ي ــد٣
تهٜٗٓٛا ازبٛاْب ايتازخيٚ ١ٝايجكافٚ ١ٝايطـٗٛي ١اإلدازٜـ ١ملٛاطٓٗٝـاٖٚ ،ـ ٞضـتشكل دٚزٖـا
اسبكٝكــٚ ٞاملسدــَٗٓ ٛــا إذا دــسَ ٣ــٔ خالهلــا تٛشٜــع عــادٍ يًطــًطٚ ١ايجــس ،٠ٚنُــا دــس٣
تػــه ٌٝزبٓــ ١صــٝاغ ١ايدضــتٛز املٓــاط بٗــا ذبٜٛــٌ َكــسزات َــؤمتس اسبــٛاز إىل صــٝاغات
قاْْٝٛــًَ ١صَــ ١متجــٌ عك ـدًا ملــٛاطين ازبُٗٛزٜــ ١االذبادٜــ ١ايٛيٝــدٖٚ ٠ــِ ايــر ٜٔضــٝتِ
اضتفتاؤٖ ِ يف ايفرت ٠ايكً ١ًٝايكادَ ١يٝصـب ايدضـتٛز املستكـب ضبـٌ تٓفٝـر يهـٌ ايكـ٣ٛ
ايطٝاضٚ ١ٝضا٥س غسا ٥اجملتُع .
ٚنايعــادْ ٠ؤنــد ْٚػــدد باضــتُساز عًــ ٢إٔ املؤضطــات ايتعًُٝٝــٚ ١املسانــص ايبشجٝــ١
ٚعًــ ٢زأضــٗا ازباَعــات ايٛطٓٝــ ١سهَٝٛــَٗٓ ١ــا أ ٚأًٖٝــَٚ ،١ــٔ بٗٓٝــا داَعــ ١األْــديظ
ض ــتعٌ ٖ ــ ٞايعك ــٌ املفه ــس ٚاألدا ٠ايعًُٝـ ـٚ ١امل ــالذ اآلَ ــٔ إلع ــاد ٠دزاض ــٚ ١ذبً ٝــٌ ن ــٌ
املػهالت اييت ْٛادٗٗا يف طبتًف األصعد ،٠ثِ اشبسٚز بسؤ ١ٜعًُٚ ١ٝعًُ ١ٝسبًـٗا مبـا
حيكل أٖداف ايتُٓٚ ١ٝحيكل ايسفاٖ ١ٝيإلْطإ باعتباز ٙأدا ٠ايتُٓٚ ١ٝغاٜتٗا.
إٕ داَعتٓا داَع ١األْديظ يًعًٚ ّٛايتكٓٚ ١ٝاسدَ ٠ـٔ ازباَعـات ايـيت ذبُـٌ عًـ٢
ناًٖــٗا َجــٌ ٖــر ٙايكــٚ ِٝاملعــاْ ٞايٓبًٝــٖٚ ،١ــَ ٞــٔ خــالٍ َٓربٖــا ايعًُــٚ ٞايبشجــٞ
(صبً ــ ١األْ ــديظ يًعً ــ ّٛاإلْط ــاْٚ ١ٝاالدتُاع ٝــ )١تط ــع ٢إىل تٛض ــٝع فسص ــ ١قسا٤تٗ ــا
ٚتــدا ٍٚضبتٜٛاتٗــا عــرب اعتُادٖــا ْعــاّ ايٓػــس اإليهرتْٚــ ٞاملٛضّــع يإلصــدازات املتتاي ٝـ١
عً ٢املٛقع اإليهرت ْٞٚيًذاَع ،١يهٜ ٞطٌٗ عً ٢األنادميٝني ٚمجٝع املٗتُني باجملاٍ
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ايبشج ــَ ٞتابع ــ ١دد ٜــد األحب ــاخ املٓػ ــٛز ٠ع ــرب ٖ ــر ٙايٓاف ــرٚ ،٠ق ــد د ــس ٣اعتُ ــاد آي ٝــ١
ايتٛاصــٌ باجملــاٍ ايبشجــَ ٞتابعــ ١ددٜــد األحبــاخ املٓػــٛز ٠عــرب ٖــر ٙايٓافــر ،٠نُــا
اعتُ ــاد آي ٝــ ١يًتٛاص ــٌ ٚايرتاض ــٌ ٚذبه ــ ِٝاألحب ــاخ إيهرتْٝٚـ ـاً مب ــا ٜبط ــط اإلد ــسا٤ات
ٚخيتص ــس اي ــصَٔ َ ــٔ أد ــٌ إتاس ــ ١ايفسص ــ ١يٓػ ــس أن ــرب قــدز َ ــٔ األحب ــاخ ٚايدزاض ــات
ايعًُ. ١ٝ
إٕ ازباَعـ ١قــد خطـت َٓــر ايعـدد املاضــ ٞغـٛطًا أبعــد ٚأعُـل داليــ ،١متجـٌ يف إصــداز
اجملً ١بصٛز ٠ربصصَ ١ٝطتكً ١حبٝح ٜػط ٞعدد َٔ اجملً ١أحبـاخ ٚدزاضـات يف اجملـاٍ
ايتطبٝكٚ ٞحيٌُ اضِ ( صبً ١األْديظ يًعً ّٛايتطبٝكٚ ،) ١ٝعدد آخس دزاضـات ٚأحبـاخ
ايعًـ ّٛيف اجملــاٍ االدتُــاعٚ ٞاإلْطـاْ ٞحيُــٌ اضــِ ( صبًـ ١األْــديظ يًعًــ ّٛاإلْطــاْ١ٝ
ٚاالدتُاعٚ ،) ١ٝال غو إٔ ٖر ٙاشبط ٠ٛضتشكل ،نُـا ْعتكـد ،تٛضـعاً أفكٝـاً ٚزأضـٝاً يف
صبــاٍ ْػ ــس األحب ــاخ ٚايدزاض ــات ،هل ــرا فك ــد أعــدْا ت ــسق ِٝاألع ــداد يٝشُ ــٌ ٖ ــرا ايع ــدد
زقِ( )1تبعًا يًعدد األ ٍٚايطابل يَ٘ ،ـع االستفـاظ ايتطًطـً ٞيرتتٝـب اجملًـداتٚ ،ايـٓص
عً ٢ضٓ ١اإلصداز  ٖٞٚاآلٕ ايطٓ ١ايعاغـسٚ ،٠إْٓـا يٓأَـٌ إٔ عبعـَ ٢ـٔ مجٝـع ايبـاسجني
ٚايدازض ــني يف ازباَع ــات اسبه َٝٛــٚ ١األًٖ ٝــٚ ١ايهً ٝــات املتدصص ــٚ ١املسان ــص ايبشج ٝــ١
بايتفاعٌ ٚايتٛاصٌ ٚاملػازن ١بأحباثِٗ يف نال اجملايني ايتدصصني مبا ٜػـهٌ إغٓـا٤
يًُاد ٠ايعًُ ١ٝهلر ٙاجملً ١احملهُ. ١
ٜٚػـ ــٌُ ٖـ ــرا ايعـ ــدد باقـ ــَ ١ـ ــٔ ايكطـ ــاٜا اسبٜٛٝـ ــٚ ١ايبشـ ــٛخ ايعًُٝـ ــٚ ١ايدزاضـ ــات
املتدصص ١يف اجملاٍ االدتُاعٚ ٞاإلْطاْٚ ،ٞازباَع َٔ ١خـالٍ صبًتٗـا ٖـر ٙيتشـسص
د َٚـاً عًــ ٢اضــتكطاب ايدازضــني ازبــادٚ ٜٔايبــاسجني املتُٝــصٚ ٜٔتــٛفري َٓــرب عًُــ ٞهلــِ
ٜػ ـ ــذعِٗ عً ـ ــ ٢املص ٜـ ــد َ ـ ــٔ اإلْت ـ ــاز ايعًُ ـ ــٚ ٞايبشج ـ ــ ٞباعتب ـ ــاز ٙإس ـ ــد ٣املؤغ ـ ــسات
االضرتاتٝذ ١ٝيٓٗط ١األَٚ ١تكدَٗا .
ٚال ٜطــعٓا يف ختــاّ نًُتٓــا إال إٔ ْػــهس نــٌ تًــو األقــالّ ٚاألٜــاد ٟايــيت مل تــأٍ
دٗداً ست ٢ظٗس ٖرا ايعدد إىل ايٓٛز ..
َتُٓني يٛطٓٓا ٚيهٌ َؤضطاتٓا ايتعًَٚ ١ُٝٝسانصْا ايبشجَ ١ٝصٜدًا َٔ ايعطا٤
ٚايتكدّ ٚاالشدٖاز .
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