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اسمحرير – رئة

تعملة األدنلس

ميكنك أن تدوس الزهور  .....لكن ال ميكنك ان تؤخر الربيع
ٖتصاوَ صدٔز العدد الطابع وَ جمم ٛاالٌدلظ لمعمًٕ ٔالتكٍٗ ٛاالدتىاعٗٛ
ٔالتطبٗكٗ ٛوع ٌّاٖ ٛالعاً احلال٘ ٔ ً3122قد غّد ِرا العاً العدٖد وَ االحداخ
املتطازع ٛعم ٜاملطتٕ ٝاحملم٘ ٔالعسب٘ اليت الكت بظالهلا عم ٜخمتمف املؤضطات
خصٕصا وؤضطات التعمٗي العال٘ اليت كاُ هلا الٍصٗب االٔفس  ،باعتباز اُ وٍطٕبّٗا
وَ كٕادز اكادميٗٔ ٛادازٖٔ ٛطالب كإٌا يف طمٗع ٛوَ ٌادٔا بالتغٗري ٔاالصال
ٔاملدٌٗٔ ٛلعن ِرٓ االحداخ كاٌت ٔلٗدٓ لمطاعْ االشلٗ ٛاليت تصٔز عكازبّا كن وكاُ
يف ِرا العامل حمدث ٛالكجري وَ التغٗريات ٔتسضي ادٔازا ددٖدٔ ٚتفسض العبني ددد
ٔفل خازط ٛذات ابعاد مل تكَ يف احلطباُ.
ٔوا ٌسٖد أُ ٌػري الْٗ يف ِرا املٍح ِٕ ٜالتأكٗد عم ٜالدٔز السٖاد ٙملؤضطات التعمٗي
العال٘ يف صٍاع ٛاملطتكبن ٔزضي والحمْ يف ضٕ ٞوتطمبات التٍىٗٔ ٛمبا حيكل ضعادٚ
االٌطاُ.
ٔضتظن اجلاوعات دطداً بال زٔ وامل تتحسك عذم ٛالبحح العمى٘ ال٘ االواً حمدثٛ
جتدٖدا ٖميب االحتٗادات ٔحين املػكالت اليت ٖٕادّّا البػس ٔوتطمبات االشدِاز
ٔالتكدً.
ٔلٍحسص مجٗعا عم ٜاملػازك ٛاالجيابٗ ٛكال يف جمالْ لبٍا ٞالٗىَ اجلدٖد ٔإعادٚ
دٔزٓ السٖادٔ ٙاحلطازٔ ٙعىكْ االضرتاتٗذ٘ يف املٍطكٔ ٛالعامل.
إُ العامل الًٕٗ ٖرتقب وَ الٗىَ دٔزا بٍاٞا ٖعكظ وطاوني الكٗي االٌطاٌٗٔ ٛاحلطازٖٛ
اليت ٖتىتع بّا الػعب الٗىينٔ ،وَ خاله اجلاوعات يف الٗىَ ٔدٔه املٍطك ٛضٗعاد
صٗاغ ٛبعض املتطمبات ٔبٍا ٞبعض املّازات الفكسٖٔ ٛالعمىٗٔ ٛالتكٍٗ ٛلإلٌطاُ الٗىين
ٔمبا ميكٍْ وَ وٕادّ ٛالتحدٖات املطتكبمٗ ٛلٗجبت الٗىَ لمعامل ٔوَ خاله
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خمسدات اجلاوعات ٔوؤضطات التعمٗي العال٘ بأُ االٌطاُ الٗىين وٕقعْ حكٗك٘ أُ
ٖكُٕ يف قىس ٚالكٗادٔ ٚيف وكدو ٛالصفٕف ِٔرٓ حكٗك ٛتأزخيٗٔ ٛحطازٖ ٛال ٍٖكسِا
اال وكابسٔ ،لعن وا وس بْ غباب الًٕٗ قد غكن ثكافْ حتد ددٖد ٚاواً كن وا ٖكف يف
طسٖل احلسٖٔ ٛالعدالٔ ٛالطالً  ،فكد كاُ السبٗع العسب٘ ٔضٗظن داوع ٛتغٗري
تطتمّي وٍْ غعٕب العامل ٔكن وَ ٍٖػد احلسٖٔ ٛالعدالٔ ٛاملدٌٗٔ ٛالطالً اعىل
وعاٌ٘ التطحٗٔ ٛالصرب ٔالفدا.ٞ
ٔيف حكٗك ٛاالوس فاُ دِٕس وا تطع ٜاجلاوعات عرب خمتمف بساجمّا ِٕ إحداخ
التغٗري ٔصٍاع ٛالعالق ٛالفازق ٛحلطازٔ ٚودٌٗ ٛددٖدٖ ٚصٍعّا دٗن ددٖد بأدٔات
وبتكس ٚمل تف طَ الّٗا اذِاُ االدٗاه املاضٗ ِٕٔ ،ٛاهلدف ٌفطْ اليت خسدت الػعٕب
لرتفعْ ٔتٍاد ٙبْ.
اُ ا ٙوطمع عم ٜجمم ٛاالٌدلظ لمعمًٕ االدتىاعٗٔ ٛالتطبٗكٗ ٛلٗدزك حذي اجلّد
ٔاملطؤٔلٗ ٛاليت تططمع بّا اجلاوع ٛيف حتكٗل زضالتّا يف خدو ٛاجملتىع ٔصٍاعْ
التغٗري املٍػٕز وَ ادن وطتكبن افطن.
حيِٕ ٙرا االصداز باق ٛزاٟع ٛوَ الدزاضات ٔاالعاخ يف جماالت االدب ٔالطري ٔاالدازٚ
ٔعمًٕ الكساُ الكسٖي ٔاالدب ٔاالدممٗص.ٙ
ٔاجلاوع ٛمبٍاضب ٛصدٔز ِرا العدد تجىَ دّٕد كن الباحجني الرَٖ اضّىٕا يف اثساٞ
اجملم ٛباألعاخ الكٗىٔ ٛتدعٕا كن الساغبني لمٍػس يف اجملم ٛال٘ تٕخ٘ االصالٛ
ٔاالبتكاز ٔكن ددٖد ٖالوظ ِىًٕ الٍاع ٔاملؤضطات خصٕصا فٗىا ٖتعمل بالٕاقع
الٗىين ،لٍطّي ظداز ٚيف حن املػكالت ٔحتسٖك عذم ٛالبٍا.ٞ
ٔالػكس وٕصٕه لطاقي حتسٖس اجملم ٛعم ٜدّٕدٓ املػكٕز ٚلظّٕز اجملم ٛعم ٛددٖد.ٚ
ٌتطمع أُ ٖكُٕ ميٍٍا ٔداوعاتٍا الٗىٍٗ ٛيف قادً االٖاً يف احطَ حاه ٔيف تكدً ٔاشدِاز.
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