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بكًِ

زٝ٥ظ ايتشسٜس -زٝ٥ظ داَع ١األْديظ

إٕ إصــدازْا هلــرا ايعــدد اجلدٜــد ٜــأت ٞيف ظــسف ٜتطــِ بتشــد بــايؼ يعــسٚف
غا ٜــ ١يف ايص ــعٛب ،١ؾٛطٓٓ ــا ٜػ ــٗد تكًبــات عً ــ ٢مج ٝــع األص ــعدٚ ،٠الض ــُٝا عً ــ٢
َطت ٣ٛايطاس ١ايطٝاض ٚ ،١ٝضتطؿس عٔ تًـو املـتػريات نـجري َـٔ ايتشـٛالت يف
سسن ١اجملتُع يف اضتكسازٚ ٙضًُ٘ األًٖٚ ،ٞنٌ َا ٜٓػد ٙأَٛ ٟاطٔ بطٝط ٖٛ
اضتكساز األدٛا ٤ايطٝاضْٚ ١ٝكاٗ٥ا َٔ االضطسابات ايؿذا ١ٝ٥نٜ ٞتؿسؽ حلٝاتـ٘
ايعًُْٚ ١ٝػاط٘ االدتُاع. ٞ
نُــا ؾذعــت األٚضــاط ايعًُٝــٚ ١األنادميٝــ ١يف ايــٚ ُٔٝاخلًــٝر بسسٝــٌ
ٚاسد َٔ نباز أضاتر ٠اجلصٜس ٠ايعسبٝـٚ ١زٚادٖـا يف ايعًـٖٚ ،ّٛـ ٛايربٚؾطـٛز أمحـد
ضــعٝد بارلسَــ ،١عــٔ عُــس ٜٓــاٖص ايطــبعني عاَقــا ،زأع قطــِ االقتصــاد ٚاإلداز ٠يف
داَع ١املًو عبد ايعصٜص ٖٛٚ ،دنتٛز ٜٓاٍ َستبـ ١األضـتاذ ١ٜيف عًـِ االقتصـاد يف
املًُه ــ ١ايعسب ٝــ ١ايط ــعٛد ٖٚ ،١ٜــ ٛب ــريو ٜع ــد أس ــدخ قاَ ــات أض ــس ٠آٍ بارلسَ ــ١
احلطـسَ ١ٝاملعـسٚف بأعالَٗـا يف ايتـازٜخ ايجكـايف ٚايعًُـ ٞاحلطـسَ ٞيف دلـاالت
َتعدد ٠يف عً ّٛايتازٜخ ٚايؿك٘ ٚاألدب .
إٕ داَعتٓــا داَعــ ١األْ ــديظ يًعً ـٚ ّٛايتكٓ ٝــٚ ١اســد َ ٠ــٔ تًــو األٚع ٝــ١
ايعًُ ١ٝاييت حتٌُ عً ٢ناًٖٗا نجري َٔ ايكٚ ِٝاملعاْ ٞايٓب ١ًٝمتجٌ دـصَ ٤ـٔ
زضــايتٗا ٚأٖــداؾٗا اجلاَعٝــٖٚ ،١ــَ ٞــٔ خــالٍ َٓربٖــا ايعًُــٚ ٞايبشجــ( ٞدلًــ١
األْديظ يًعً ّٛاإلْطاْٚ ١ٝاالدتُاع )١ٝتطع ٢إىل تٛضٝع ؾسصـ ١قسا٤تٗـا ٚتـداٍٚ
ذلتٜٛاتٗا َ ٔ خالٍ اعتُـاد ْعـاّ ايٓػـس اإليهرتْٚـ ٞاملٛضّـع ياصـدازات املتتايٝـ١
عً ٢املٛقع اإليهرت ْٞٚيًذاَع ، ١يهٜ ٞطٌٗ عً ٢األنادميٝني ٚمجٝع املٗتُ ـ ـ ـني
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باجملــاٍ ايبشج ــَ ٞتابع ــ ١دد ٜــد األحب ــاخ املٓػــٛز ٠ع ــرب ٖ ــر ٙايٓاؾ ــرٚ ،٠ق ــد د ــس٣
اعتُــاد آيٝــ ١ايتٛاصــٌ باجملــاٍ ايبشجــَ ٞتابعــ ١ددٜــد األحبـاخ املٓػــٛز ٠عــرب ٖــرٙ
ايٓاؾرٚ ،٠قد دس ٣اعتُاد آي ١ٝايتٛاصٌ ٚايرتاضٌ ٚحتهـ ِٝاألحبـاخ إيهرتْٝٚـاً مبـا
ٜبطـط اإلدــسا٤ات ٚخيتصـس ايــصَٔ َـٔ أدــٌ إتاسـ ١ايؿسصــ ١يٓػـس أنــرب قـدز َــٔ
األحباخ ٚايدزاضات ايعًُ. ١ٝ
ٚيكد مت حبُد اهلل تطذ ٌٝاجملً ١بصٛز ٠دا ١ُ٥يف ايسقِ ايتطًطً ٞملعاٜري
ايٓػس ايعاملٚ ،١ٝضتذين اجملًٚ ١باسجٖٛا ٚقازٖٛ٥ا َٔ ذيو ؾٛا٥د َٔ أبسشٖا
محا ١ٜسكٛم املؤيؿني ٚايٓاغس ٜٔذلًٝاً ٚعًُٝاًٚ ،ضٗٛي ١طًب اجملًٚ ١ايعصٚ
إيٗٝا عٓد ايٓكٌ َٓٗا عٔ طسٜل ايسقِ ايتطًطً ٞاملعٝاز ٟايدٚي.ٞ
ٜٚػٌُ ٖرا ايعدد باق َٔ ١ايكطاٜا احلٜٛٝـٚ ١ايبشـٛخ ايعًُٝـٚ ١ايدزاضـات
املتخصصــ ١يف اجملــاٍ اإلْطــاْٚ ٞاالدتُــاعٚ ،ٞاجلاَعــَ ١ــٔ خــالٍ دلًتٗــا ٖــرٙ
يتشــسص دَٚــاً عً ــ ٢اض ــتكطاب ايدازضــني اجل ــادٚ ٜٔايب ــاسجني املتُ ٝــصٚ ٜٔت ــٛؾري
َٓرب عًُ ٞهلِ ٜػذعِٗ عً ٢املصٜد َٔ اإلْتاز ايعًُٚ ٞايبشجـ ٞباعتبـاز ٙإسـد٣
املؤغسات االضرتاتٝذ ١ٝيٓٗط ١األَٚ ١تكدَٗا .
ٚال ٜطـعٓا يف ختــاّ نًُتٓــا إال إٔ ْػـهس نــٌ تًــو األقـالّ ٚاألٜــاد ٟايــيت
مل تأٍ دٗداً ست ٢ظٗس ٖرا ايعدد إىل ايٓٛز .
َتُٓني يٛطٓٓا االضتكساز ٚاألَإ ٚٚسد ٠ايهًُٚ ،١يهٌ َؤضطاتٓا
ايتعًَٚ ١ُٝٝسانصْا ايبشجَ ١ٝصٜداً َٔ ايعطاٚ ٤ايتكدّ ٚاالشدٖاز .
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