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د. �شعيد يون�س
رئيــ�س اجلامعــة

معًا ن�شنع النجاح والتفّوق... 
و�أن  �جلديد،  �لدر��سي  �لعام  ببد�ية  �أهنئكم  �أن  ي�سعدين 
�أتوجه �إليكم بجميل �لتحيات و�أ�سدق �لأمنيات بتحقيق �لنجاح 

و�لتفوق �لذي ن�سنعه معًا. 
      لي�س ثمة ر�سالة يف �حلياة �أ�سمى من ر�سالة �لعلم و�لتعليم، 
و�ملجتمعات  �لأف��ر�د  وحمل  �لأمم،   لنهو�س  �ل�سبيل  هو  فالتعليم 
�سباب   ... جميل  حلدث  �إن��ه  �لد�ئمني.   و�لزده��ار  �لأم��ن  عامل  �إىل 
ز�هرلأبنائهم،  مب�ستقبل  �لأمل  يحدوهم  و�أهلون  �سو�عدهم،  ��ستدت 
ي�سطحبونهم �إىل رحاب جامعة حتتفي مبيالد �لنهار، لتنطلق بهم 
�إك�سابهم �خلرب�ت �ملعرفية، وتفجري  يف رحلة �أكادميية، تهدف �إىل 
�إل  عليها  لتقوى  كربى،  ملهّمة  �إنها  �لكامنة،  �لإبد�عية  طاقاتهم 

جامعة طموح تعمل على م�رشوع �أكادميي وطني ح�ساري.
و�إذ �أعربرِّ عن �رشوري بعودتي �إىل ح�سن جامعة �لقلمون رئي�سًا 
ُر  حمبا ون�سوحا، فاإين �أرى �لقلمون جامعة ُت�سّد �إليها �لرحال، تتجذَّ
عميقًا يف �أر�س �لوطن، وتطل بقامتها �لعالية على جتارب �لنجاح 
للجامعات �لعاملية �ملرموقة،  فهي جامعة وفرت كّل �أ�سباب �لنجاح 
تدري�سّي  كادر  توفري  �لأوىل على  �نطالقتها  منذ  و�لتمّيز، وحتر�س 
متمّيز، وبيئة تعلٍُّم ِخ�سبة. كّل ما فيها ُيغريك بالدر��سة و�لتح�سيل، 
ذلك  يع�سد  معا�رشة.  تدري�س  وطر�ئق  مطّورة،  مناهج  لعتمادها 
�ل�سعي �إىل تطبيق معايري �جلودة �ل�ساملة �لتي تعمل �جلامعة على 
حتقيقها، ون�رشثقافتها يف �ستى مناحي �لعملية �لتعليمية و�لإد�رية.
قادرعلى  متمّيز  خّريج  تقدمي  على  �لقلمون  جامعة  حتر�س 
�لعوملة  و�ملناف�سة  �لعاملّية يف زمن  بثبات على �حللبة  �لوقوف 
ي�سهده  ما  تدرك  فهي  �لعمل،  و�سوق  �لعليا  �لدر��سات  جمال  يف 
�لعلم  عامل  يف  كثرية  و�إب��د�ع��ات   مت�سارعة،  تغري�ت  من  �لعامل 
و�لتكنولوجيا، و�أثر ذلك يف تطّور �لتعليم �لعايل، وتدرك كذلك �أن 
�ملو�كبة تتطلب تبني ��سرت�تيجيات تطوير�أكادميي نوعي يحاكي 
و�لع�رشين،  �لو�حد  �لقرن  يف  و�لتحديث  �لتطوير  ��سرت�تيجيات 

وحتقيق ذلك مرهون بالنفتاح على �لتعليم �لعايل �لعاملي، و�إبر�م 
�تفاقيات تعاون مع �جلامعات �لعاملية �ملرموقة، وت�سجيع �لبحث 
�لتغرّي�ت  �لتعرف على حجم  �لعليا، ف�ساًل عن  �لعلمي و�لدر��سات 
و�لأهلّية  �حلكومّية  و�ملوؤ�س�سات  �لعمل  �سوق  يف  و�مل�ستجّد�ت 
�ملختلفة، ور�سد �لفجوة �لكبرية بني ما يتعلمه �لطالب على مقاعد 
يف  �لولوج  يحاول  عندما  منه  �ملطلوبة  �خلرب�ت  وبني  �لدر��سة  
ميادين �لعمل، مما ي�سّكل مرجعية مهّمة لل�تطوير�مل�ستمر ملنظومة 
�لتعليم، وحتديث �ملناهج، وتطوير طر�ئق �لتدري�س مبا ين�سجم مع 
م�ستجد�ت تقانة �ملعلومات و تطبيقاتها.  ويف �سبيل ذلك  تتطلع 
متو�زنة،  �إن�سانية  �سخ�سيات  طلبتها  �إع��د�د  �إىل  د�ئمًا  �جلامعة 
وعني  �لعلمّية،  �ملعرفّية  �ملهار�ت  على  عنٌي  م��وّزع:  فاهتمامها 
بالثقافة  وتع�ّسقها  ت�سقلها  �لإبد�عّية،  و�لطاقات  �ملو�هب  على 
�لإن�سانّية، وقد �أن�ساأت لذلك منظومة من �لأندية �لطالبية �ملختلفة، 
�لطلبة  �إىل  وفعالياتها   �أن�سطتها  وتنظيم  �إد�رتها  مهام  و�أوكلت 
�أنف�سهم، مما يك�سبهم روح �ملبادرة و�مل�ساركة، وحتمل �مل�سوؤولية، 

و�لنتماء �إىل �لوطن وعامل �خلري و�لإبد�ع .
و�إننا �إذ ن�ُقبل على عام در��سّي جديد، وبالدنا �سورية تتعافى 
�لأمل؛  بعني  �إليكم  ننظر  فاإننا  �لنت�سار،  ر�ية  وترفع  حمنتها  من 
�ملوؤمن  �لإن�سان  وبناء  �لوطن،  بناء  �إع��ادة  م�سرية  يف  للم�ساهمة 
و�لتقانة  �لعلم  �إجن��از�ت  �آخر  على  �ملّطلع  بقدر�ته،  �لو�ثق  بوطنه، 
ذلك  وحتقيق  �مل�سرية.  هذه  يخدم  مبا  لتوطينها  �ملثلى  و�لطرق 
بروح  �جلاد  و�لعمل  �حلثيث،  و�ل�سعي  �ملخل�سة،  ب��الإر�دة  مرهون 
�لفريق �لعلمي و�لإد�ري �ملتعاون �أ�ساتذة و�إد�ريني وطلبة، كي تبقى 
ر�ية �جلامعة �لتي تبحث عن مكان لها حتت �ل�سم�س خفاقة يف عامل 

�لعلياء و�لتمّيز . 
�لغايل  وبلدنا  در��سي  ع��ام  وك��ل  بالعلم  �لعلياء  �إىل  و 

�سورية بخري... 
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ذلك هو حفل  تخريج �لكوكبة �لثانية ع�رشة 
من �أبناء جامعة �لقلمون �خلا�سة، �لذي ترددت 
�أ�سد�وؤه فكر� وفنا وثقافة يف �ملدرج �ملك�سوف، 
�ل�سيفية  �ل�ساد�سة  �ل�ساعة  ن�سائم  تد�عبها 
�سدى  �ملتناغمة  �لهمهمات  لتعطي  �لقلمونية، 
2018/8/18م.  �جلمعة  يوم  فكان  �ملو�سيقا. 
وم�سادرها  �مل�ساعر  فيه  تختلط  حافال  يوما 

بالأفر�ح و�لآمال و�لعز�ئم �ملعقودة.

أصبح اليوم الثامن عشر من الشهر الثامن من كل عام موعدا دوريا لعرس 
البهيج، يجتمع فيه األهلون والخريجون والمدعوون والمسؤولون  القلمون 
وممثلو أهم فعاليات المنطقة الرسمية والمجتمعية، ليطوف طائف الفرحة 
ناثرا عطره في نفوس جميع الحضور: األهِل وقد نزل عن كاهلهم حمل مادي 
تفاصيله  ويرسمون  معالمه  يتخيلون  لالبن  جديد  أمل  مكانه  وَنَبَت  ثقيل، 
ورعاية  ومتطلباته.  النجاح  همُّ  يحركه  ووجيب  النجوم،  ملعبه  نشط  بخيال 
مشرفة  برتبة  تطمع  عارمة  رغبة  في  وقدراتها  الجامعة  أقدار  تتأمل  وزارية 
للجامعات السورية. وجامعة ترمق بحنان وود، شباب أبنائها وآمالهم، وحصاد 
جهودها، وقوام نجاحاتها، وفكر القائمين عليها الشارد دائما نحو المستقبل. 
وكوكبة المتخرجين تتراقص في وجههم اآلمال، ويأخذ الفرح على معالمهم 
أبهى صوره. تنتشي صدورهم بمفخرة النجاح، وتتطلع آمالهم إلى امتطاء 
سفينة التحصيل العلمي لتمخر بهم بحر الحياة، وتتحرك روحهم قائلة: اليوم 

ر والتدبير. للفرح، وغدا للتَفكُّ

و�رتقاء  �مل��درج  �إىل  �ملتخرجني  نزول  بد�أ 
�لتي  �أماكنهم  و�أخ��ذو�  �مل�رشح،  خ�سبة  درجات 
وبد�أ  �سم�س،  كاإ�رش�قة  �لبهجة  منها  ت�سع  كانت 
�حل�سور  جمهور  ليقف  �ل�سوري  �لعربي  �لن�سيد 
ن�ساله  وتاريخ  �لغايل  �ل�سوري  للوطن  �إكبار� 
�لوقوف  و��ستمر  �حلما�سي.  ن�سيده  يف  �ملج�سد 
�لعلم  فيه  �لذي متجد  بن�سيدها،  �جلامعة  لتجهر 

و�أهله، وتدعو �إىل م�سرية �لعلياء ب�سوت حازم.

يف  �سادحا  �ل�سوت  وجتاوب  �حلفل.  بد�أ  ثم 
�حلفل  بها  قدمت  ر�ئقة  بكلمات  �ملدرج  جنبات 
�لآن�سة رنا كويرت-وهي مذيعة لطيفة ون�سيطة يف 
قناة "�سما" �لف�سائية- ، رحبت فيها بال�سيوف 
�سعبنا  ن�سال  وحيت  �جلامعة،  با�سم  وبالأهلني 
وجي�سة وقيادته �ملتميزة، وخل�ست بكلمات عذبة 
�لعلياء  "�إىل  �ملوفقة  �جلامعة  م�سرية  معدودة 
لهم  ومتنت  و�لأه��ل،  �خلريجني  وهناأت  بالعلم"، 

مندوب قناة �سما يقابل رئي�س �جلامعة �ملكلف
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��ستمر�ر  للجامعة  متنت  كما  و�لنجاح،  �لتوفيق 
�لتقدم، و�لنجاح يف �لتميز بالتجديد و�لبتكار.

�لعايل  �لتعليم  وزي��ر  �ل�سيد  كلمة  وج��اءت 
�لدكتور  �ل�سيد  فيها  مثله  وق��د  �حلفل،  ر�ع��ي 
بطر�س ميالة، معاون وزير �لتعليم �لعايل، و�ألقى 
�لقلمون، وجمد  فيها بجامعة  �أ�ساد  كلمة طيبة، 
فيها  وركز  وقيادتنا،  وجي�سنا  �سعبنا  مو�قف 
بخا�سة على �رشورة تعاون �جلامعات و�لوز�رة 

يف جمال �لبحث �لعلمي، وعّده �لأولوية �لق�سوى 
للتقدم �لعلمي. –�لكلمة من�سورة جانبا-.

عميد  وهبة  عي�سى  �لدكتور  �ملنرب  �سعد 
وفا�س  �لقلمون.  بجامعة  �لأ�سنان  طب  كلية 
بن�سائح  �لأب��وي��ة،  روح��ه  من  �خلريجني  على 
بدوؤو� بفتح  �أنهم بتخرجهم مل ينتهو� بل  �أهمها 
ودعا  �لتوفيق،  لهم  ومتنى  وهناأهم  �لعلم.  باب 
�ملوحد  �لق�سم  �أد�ء  �إىل  �لطبية  �لكليات  خريجي 

�لذي �أد�ه �خلريجون بخ�سوع و�أمل.
�أ�سماء �خلريجني. و�سوت  �إعالن  وجاء دور 
�إليه  ��سم ين�ست  �لآن�سة رنا كويرت ي�سدح، وكل 
ويتقدم ل�ستالم  �أو�ساله طربا،  فتهتز  �ساحبه، 
تبخل  مل  جلامعة  ممتنا،  �ساكر�  تخرجه  ملف 
ويلقي  �سبيله.  يف  جهد�  ياألو�  مل  وقّيمني  عليه، 
برئا�سة  �ملكلف  ج��و�د  ع��ادل  حممد  �لدكتور 
�جلامعة كلمة �ساملة، عر�س فيها بعد �أن رحب 



وباحل�سور،  وب��الأه��ل��ني  �حلفل  ر�ع��ي  مبمثل 
يون�س  �سعيد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  بتعيني  وهناأ 
2018/9/1م.  تاريخ  من  بدء�ً  للجامعة  رئي�سًا 
�جلامعة،  حنايا  يف  �خلريجني  ذكريات  عر�س 
�إىل  �خل��ري��ج��ني  ودع���ا  �مل�ستقبل،  وت��وج��ه��ات 
متابعة �لعلم، وتوظيف ما علمتهم �إياه �جلامعة 
يف �قتحام �سوق �لعمل بكفاءة، كما دعاهم �إىل 
معاودة �جلامعة قائال: "لحت�سبو� تخرُّجكم فيها 
خروجكم منها" فهي �لأم �مل�ستاقة �أبد�ً. –�لكلمة 
حممد  �لدكتور  وختم  جانبًا-.  بن�سها  من�سورة 
عادل جو�د كلمته باإعالن تخرُّج �لكوكبة �لثانية 

ع�رشة يف جامعة �لقلمون �خلا�سة.
ثم دعت �لآن�سة رنا �لطالب حممد قباقبجي 
�ملتاألقة  كلمتهم  فاألقى  �خلريجني،  كلمة  لإلقاء 
ومعظمها من �ل�سعر �لعمودي �ملجدد، �أ�ساد فيها 
�لحتالل  مرحلة  منذ  �لوطن  حماة  بال�سهد�ء 
�سورية  يف  �لآث��م  �لإره��اب  �رشب  �إىل  �لعثماين 
بامتالك  و�لتقدم  �لنهو�س  على  وحث  �لبطلة. 
نا�سية �لعلم و�لتنمية، وختم كلمته –�ملن�سورة 

جانبا- بالبيت:
تنبهوا و اأنه�شوا فاحلق مهت�شم

من نام عن حقه اأودى به العدم

ويفرغ  �ل��ت��خ��رج،  م��ر����س��م  ب��ذل��ك  لتنتهي 
وطاقم  و�ملتخرجون  و�مل��دع��وون  �ل�سيوف 
�جلامعة، لتبد�أ مر��سم �لق�سف و�لعزف و�لهناءة. 
��ست�سافت �جلامعة �حل�سور على مائدة  �إذ  ذلك 
�لع�ساء �ملعد لهم يف مطعم �جلامعة �لو��سع وعلى 
�رشفاته ووجائبه يف �لهو�ء �لطلق �لعليل. بعدها 
نادت �لآن�سة رنا بالفنان ح�سني �لديك معلنة عن 
ليهبط  �أحلانها  �ملو�سيقا  فعزفت  �لفنية،  قامته 
يقدمونه  �لأ�سحاب  بثلة من  �مل�رشح معزز�  �إىل 
بد�أها  �لر�ق�سة،  نغماته  باأحلى  �مل�رشح  لدخول 

برفعة �سورية �لعزيزة �ملاجدة:
ا�شمعت ال�شم�س

تهم�س هم�س
�شباح اخلري �شورية

�شباح اخلري
يا اأر�س اخلري

�شم�شك مني يطفيا
�شورية يا اأر�س العز

مابرتكع ال هلل
مابتن�شام وما بتنهز

من�شورة باإذن اهلل
فالتخرج  �لغناء  قبل  باردة  �مل�ساعر  تكن  مل 

���س��وري��ة هزَّ  �ل��ن��ف��و���س، لكن ذك��ر  ي��ط��رب  ذ�ت���ه 
وتتمايل  �لنفو�س،  باأن�سه  و�نت�ست  �ل�سمائر، 
�خلريجني  لنجد  �حلما�سة  وتلتهب  �لأع��ن��اق، 
وبع�س ذويهم يوؤدون �لدبكات �ل�سعبية مع �أنغام 
فرحة  عن  بها  يعربون  �سورية،  وحما�سة  �لفنان 

�لتخرج وفتح �أبو�ب �مل�ستقبل وحب �لوطن.
ويتابع الفنان ح�شني الديك:

جمالك ما بيخل�س
ما بيقل ما بينق�س
اأنا عطرك بتنف�س

انت وب�س
ياللي بح�س

بحبك اأنتي وب�س
كرمالك روحي بتخل�س

بفنها،  ر�ئ��ع��ة  �سهرة  �حل�سور  ويق�سي 
بكلماتها، باأن�س �للقاء، ببهاء �جلالل و�جلمال، 
�سورية؛  ب��روح  �لغد،  باآمال  �مل�ساعر،  ب��دفء 
�خلريج،  يحمله  �ل��ذي  �ل��ز�د  كله  ذل��ك  ليكون 
و�لأمل �لز�هر �لذي يبهج نفو�س �لأهل. وتودع 
معاودة  �إىل  د�عية  �لأحباء  �أبناءها  �جلامعة 
كلما  �أو  بدنياه،  �خلريج  �ساق  كلما  �للقاء، 

�أزهرت يف نف�سه �آماله.



ممثاًل �سيادة �لوزير 
�لقلمون  جامعة  على  �لقائمون  �ل�سادة 

�خلا�سة
جمل�س  ورئ��ي�����س  �لأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 

�جلامعة و�أع�ساءهما
�أبنائي �خلريجني و�خلريجات

�ل�سادة �حل�سور
وزير  �ل�سيد  �أمّثل  �أن  ي�سعدين  �خلري.  م�ساء 
�لتعليم �لعايل يف رعاية تخريج �لكوكبة �لثانية 
مع  يتز�من  �ل��ذي  جامعتكم،  طالب  من  ع�رشة 
�لعربي  للجي�س  �ملتتالية  �لنت�سار�ت  حتقيق 
�ل�سوري على �لإرهاب ود�عمي �لإرهاب، بقيادة 

�ل�سيد �لرئي�س ب�سار �لأ�سد.
ل�سهد�ئنا،  و�لرحمة  جلي�سنا،  �لتحية  فكل 

و�ل�سفاء �لعاجل جلرحانا.
�أبنائي �خلريجني... �حلفل �لكرمي:

تاأ�سي�سها  منذ  �لقلمون  جامعة  حر�ست 
�لأكادميية  �لعملية  �أل يقت�رش دورها على  على 
فح�سب، و�إمنا �سعت �إىل تاأمني مكان مرموق بني 
�جلامعات �ملحلية و�لإقليمية يف �لبحث �لعلمي. 
ت م�سارها يف هذ� �ملجال من خالل ت�سخري  وَخطَّ

كافة �إمكاناتها لتحقيق هدفها، بحيث �أ�سبحت 
ور�سة عمل م�ستمرة للبحث �لعلمي �لذي ي�سارك 

فيه �لطلبة و�لأ�ساتذة.
ُيعتزُّ  علمية  منارة  جامعتكم  و�أ�سبحت 
و�إقليمية  عربية  �سمعة  وحققت  �سورية،  يف  بها 
ودولية و��سعة، وهذ� ما ي�سب يف م�سلحة �سورية 
�أول وم�سلحة �أبنائها ثانيا، و�رتبط ��سم جامعة 
و�عرت�فا  و�لعلمي،  �لأكادميي  بالتميز  �لقلمون 
منها بف�سل �لباحثني و�جلهود �لتي بذلوها يف 
�إجناز بحوثهم وت�سجيعهم على �ل�ستمر�ر بذلك، 

تنظم موؤمتر�تها �لعلمية يف كل عام.
تنفقه  مبا  يقا�س  �أ�سبح  �ل�سعوب  تقدم  �إن 
كافة  ندعو  لذلك  �لعلمي،  �لبحث  على  �ل��دول 
مو�زناتها  من  ج��زٍء  تخ�سي�س  �إىل  �جلامعات 
�لدعوة  �أوج��ه  �ملنا�سبة  وبهذه  �لعلمي،  للبحث 
لإيجاد  كافة،  و�حلكومية  �خلا�سة  للجامعات 
�لعلمي،  �لبحث  جهود  لتن�سيق  معينة  �سيغة 
�ل�رشكات  مع  علمي  تعاون  �تفاقيات  ولإب��ر�م 
على  �لعلمي  �لبحث  نتائج  لرتجمة  �ل�سناعية 
من  لذلك  ملا  �ملجالت؛  كافة  يف  �لو�قع  �أر�س 
جهة،  من  وتطورها  �جلامعات  حياة  يف  �أهمية 

وخلدمة �لقت�ساد �لوطني من جهة �أخرى.
�لتعليم  وز�رة  �أن  �ل�سياق  ه��ذ�  يف  ونوؤكد 
تطوير  على  د�ئم  ب�سكل  وحتر�س  تعمل  �لعايل 
خا�سة،  �ل�سعبة  �لظروف  هذه  ويف  جامعاتنا، 
�ليومية  �حلثيثة  و�ملتابعة  �لإ���رش�ف  خالل  من 
رفع  يف  �أهمية  م��ن  ذل��ك  يف  مل��ا  للجامعات، 
�سويتها، وجودة خمرجاتها �لتعليمية و�لبحثية، 
�لتي تنعك�س بطبيعة �حلال على �سمعة خمرجات 

�لتعليم �لعايل يف �سورية.
يل  ��سمحو�  ولكن  عليكم،  �لإطالة  �أري��د  ل 
و�لتهاين  �ملباركات  �أجمل  لكم  �أقدم  �أن  جمدد�، 
�لتو��سل  عليكم  �أمتنى  و�أن  تخرجكم،  مبنا�سبة 
�أج��ل  م��ن  وزم��الئ��ك��م؛  جامعتكم  م��ع  �مل�ستمر 
يف  و�مل�ساهمة  م�ستمر،  ب�سكل  معارفكم  تطوير 
�سورية  وبلدكم  خا�س،  ب�سكل  جامعتكم  تطوير 
و�لتعلم  �لعلمي  �لبحث  خالل  من  ع��ام،  ب�سكل 
�مل�ستمر، و�أن �أقدم �ل�سكر للقائمني على �جلامعة 
ملا بذلوه من جهد يف تنظيم هذ� �حلفل �جلميل. 
على  �لأ�ساتذة  �لزمالء  لل�سادة  مو�سول  و�ل�سكر 
جهودهم �لطيبة �لتي و�سلت بكم �إىل هذ� �ليوم 

�ملبارك. و�سكر�ً...

كلمة معاون وزير التعليم العايل د. بطر�س ميالة



معاون  ميالة  بطر�س  �لدكتور  �لأ�ستاذ   -
�خلا�سة  �جلامعات  ل�سوؤون  �لعايل  �لتعليم  وزير 
وزي��ر  �ل��ن��د�ف  عاطف  �لدكتور  �لأ���س��ت��اذ  ممثل 

�لتعليم �لعايل ر�عي هذ� �حلفل
�أمناء  جمل�س  رئي�س  �لدكتور  �لأ�ستاذ   -

جامعة �لقلمون و�ل�سادة �أع�ساء جمل�س �لأمناء
- �ل�سادة �أع�ساء جمل�س �جلامعة 

- �ل�سادة �أع�ساء جمل�س �إد�رة �لنرب��س
�لهيئة  و�أع�ساء  �لأق�سام  روؤ�ساء  �ل�سادة   -

�لتعليمية و�لهيئة �لإد�رية
�سيوفنا  �لأحبة،  و  �لأهل  �لأم��ور،  �أولياء   -

�لأعز�ء
هذ�  �أ�سحاب  �خلريجني  بناتي  و  �أبنائي   -

�حلفل
- �حل�سور �لكرمي 

جامعة  يف  بكم  ونرحب  �أوقاتكم،  �هلل  �أ�سعد 
تتويجًا  تاأ�سي�سها  جاء  �لتي  �خلا�سة،  �لقلمون 
جلهوٍد �سعت لتكوَن رديفًا وطنيًا حقيقيًا للتعليم 
يف  �لعمل  �سوق  رف��د  يف  ولت�ساهم  �حلكومي، 
مب�ستوًى  �لعلمية  بالكو�در  �لإقليم  ويف  �لوطن 
متميز من �ملعرفة و�لعلوم و�ملهار�ت وفق �أعلى 

معايري جودة �لتعليم �لعايل.
و  ز�ل��ت  وم��ا  �ساخمًة،  �جلامعة  ه��ذه  ول��دت 
حر�سها  خالل  من  �لتحديات،  كل  رغم  �ستبقى 

مثالية،  تعليمية  �أك��ادمي��ّي��ة  بيئٍة  خلِق  على 
و�لرقي  للتطور  با�ستمر�ر  �ل���دوؤوب  و�سعيها 
قيٍم ومبادىَء  �لتطور�ت، وفق  و�لتميز ومو�كبة 
مرتبطة باملو�طنة �ل�سحيحة و�لنتماِء �ل�سادق 

وخدمة �ملجتمع، بكفاءٍة و فاعليٍة و��ستد�مٍة.
�لرعاية  ل��ول  ذل��ك  ك��ل  ليتحقق  يكن  ومل 
و�ملتابعة �لر�سيدة من وز�رة �لتعليم �لعايل �لتي 
�أولتها ملختلف �أمناط �لتعليم �لعايل، و�أن تكون 
به يف تطبيق  �جلامعات �خلا�سة مثاًل يحتذى 
وقد  �لعايل،  �لتعليم  وجودة  �لعتمادية  معايري 
تطَبّق  �لتي  �لوحيدة  هي  �جلامعات  هذه  تكون 
عليها حاليًا معايري �لعتمادية من حيث حتديد 
عدد �لطالب يف �لفئة �أو يف �لزمرة، وكذلك ن�سبة 
�لتي  �لتحديات  من  �لرغم  على  لطالب  �أ�ستاذ 
وهنا  �لفرتة،  ه��ذه  خ��الل  �جلامعات  تو�جهها 
لبد من �لتاأكيد على �جلهود �لتي تبذلها �لوز�رة 
للحفاظ على �ل�سمعة �لعاملية لل�سهاد�ت �ل�سورية 
�لمتحانات  �إج��ر�ء  �ملثال  �سبيل  على  ونذكر 
على  للتاأكيد  تطويرها  على  و�لعمل  �لوطنية 

جودة �ملخرجات �لتعلمية للجامعات.
و�إنني �إذ �أت�رشف باإلقاء كلمة �جلامعة يف 
ي�رشين  فاإنه  مكلف،  كرئي�س  �لكرمي  �حلفل  هذ� 
يون�س  �سعيد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  ب��اأن  �أعلن  �أن 
من  �عتبار�ً  للجامعة  كرئي�س  مهامه  �سيبا�رش 

بد�ية �سهر �أيلول �ملقبل.
�لدكتور �سعيد يون�س حا�سل على �لدكتور�ة 
عام  بالهند  دلهي  جامعة  من  �حلا�سوب  بعلوم 
�لهند�سة  كلية  يف  بعدها  عني  حيث  1995م. 

�لكهربائية و�لإلكرتونية بجامعة حلب.
�لقلمون  و�سغل من�سب نائب رئي�س جامعة 
لعدة  �لإد�ري����ة  لل�سوؤون  ث��م  �لعلمية  لل�سوؤون 
ب�سلطنة  مزون  كلية  عميد  حاليًا   وهو  �سنو�ت، 
على  و�لإ�رش�ف  �لأبحاث  من  �لعديد  وله  عمان. 
�حلا�سوب.   علوم  يف  �لعليا  �لدر��سات  ر�سائل 
ومن �لطبيعي باأن ن�سكل جميعًا مع كل �لعاملني 

يف هذه �جلامعة فريق عمل و�حد.
اأيها احلفل الكرمي

نلتقي �ليوم لتخريج �لكوكبة �لثانية ع�رشة 
من خريجي هذ� �ل�رشِح �لأكادميي �لعمالق �لذي 

نعتُز به و نفخر ... 
يوٍم  �أوِل  �إىل  بذ�كرتكم  معكم  �أع��وُد  ولعّلي 
�لآم��اِل  وك��لُّ  �جلامعة،  ه��ذه  �إىل  فيه  و�سلتم 
�سورَة  �أمامي  و�أتخيل  خميلتكم،  يف  و�لطموِح 
�ملفا�سلة  بطاقِة  من  بد�أ  حيث  منكم،  و�حٍد  كلرِّ 
و�لتعرف �إىل موظفي �لقبول و�لت�سجيل و�سوؤون 
�لطالب، لأنتقل �رشيعًا �إىل �رشيٍط من �لذكرياٍت 
هذ�  �متحان  مع  �لقاعة،  �أوتلك  �ملخترب  هذ�  يف 
نن�سى  �أن  دون  �لختبار،  ذ�ك  �أونتيجة  �ملقرر 
�ملروَر على خمتلف �لفعاليات و�لن�ساطات �لتي 
وفرتها لكم �جلامعة مبا يلبي خمتلف �لرغبات 

ريا�سيًة كانت �أم فنيًة �أم �جتماعية.
هنا ع�ستم حياًة جامعيًة فاعلًة لن تن�سوها 

- ولدت هذه اجلامعة �شاخمة, ولزالت , و�شتبقى رغم كل التحديات
- هنا ع�شتم حياة جامعية فاعلة لن تن�شوها طيلة حياتكم

- ول حت�شبوا تخرجكم فيها خروجكم منها

كلمة د. عادل جواد الرئي�س املكلف نائب رئي�س اجلامعة



وعظيِم  وفخري  �رشوري  بو�عِث  ملن  �إنه 
�لأ�سنان،  ط��برِّ  كليِة  يف  وزمالئي  �سعادتي 
�أطبائنا،  من  �لكوكبَة  ه��ذه  �ل��ي��وَم  ن��زفَّ  �أن 
�سادقٍة  حثيثٍة  بجهوٍد  لإعد�دهم  عملنا  وقد 
ل  و�ل��روح��يرِّ  �لعلميرِّ  وبتو��سِل  وخمل�سة. 
للقيام  موؤهلني  ليكونو�  بينهما،  �نف�سام 
بو�جِبهُم �لإن�ساينرِّ و�لوطنيرِّ �ملتوخى، لإكماِل 
م�سريِة بناِء �لوطِن بتميٍز م�سهود، معتمدين يف 
م�رشٍف  وبالتز�ٍم  �أوًل  �لقديِر  �لعليرِّ  على  ذلك 
بلدنا  جتاه  و�لأخالقيِة  �لعلميِة  بامل�سوؤولية 

�حلبيب �سورية .
�أيها �لأهُل �أمهاِت خريجينا و�آباَءهم:

�أحبُّ  هم  �لذين  �أبناِئُكُم  بتخريِج  نهنئكم 
�خللِق �إليكم. بوركت م�ساعيكم، وبورك نهُجُكْم 
و�أظلكم �هلل بظلرِّه، عطفًا ورحمًة وقرة عني يف 
منا  فلكم  �أحبِتنا.  و�أحبِتُكْم  �أبناِئنا،  �أبنائكم 
مبا  بالتهنئة  وتبجياًل،  مقامًا  كم  يخ�سُّ ما 
�أعماركم، وما قدمتموه من عذِب  �آثرمتوه من 
قلوبكم، حمبًة و�سماحًة وحر�سًا. و�علمو� �أنكم 
�لر�بحون، و�أنهم �لأوفياء، كما ناأمل وتاأملون 

.
�أبنائي وبناتي �خلريجني :

�سرنتدي عباء�ت تخرجنا، ون�سمع �أ�سو�ت 
ت�سفيٍق من حوِلنا، فرحًا بهذه �للحظات �لتي 

توديعًا  تخرجنا  قبعات  و�سرنفع  �نتظرناها، 
ل�سنو�ت جميلة .

�أبنائي .... 
�نطلقو� �إىل دروب �لنجاح معززين بالعلم 
وجت�سيد  �لآم���ال  حتقيق  ففيها  و�لإمي����ان، 
فاأنتم  بينكم،  �لتو��سل  ج�سور  ومدو�  �ل��روؤى، 
�أنكم  وتذكرو�  �مل�ستقبل،  وبناُة  �حلا�رِش  �أمُل 

كنتم فخَر هذه �جلامعِة كما كانت فخر�ً لكم.

وفَقكم اهلل و�شدَد خطاكم
عميد كلية طب الأ�شنان   

�أ.د.عي�سى وهبة

من  خميلتكم  يف  �ستبقى  ولعلها  حياتكم،  طو�ل 
فيها  َجُكم  َتَخرُّ �سبو�  حَتْ ول  �لعمر.  مر�حل  �أجمل 

خروَجكم منها.
�أحيي كلَّ من قدم و يقدم  �أن  ول بّد يل من 
و�أكادمييًة  علميًة  قلعًة  لتبقى  �جلامعة  لهذه 
وطنيًة �ساخمًة بكم �أنتم لأنكم �ستكونون ممثلني 
و   ... �أوفياء  ور�سال   ... كنتم  �أينما  لهذه �جلامعة 

�أبناء �أحباء.
و�إنني �إذ �أ�سكر جميع زمالئي �أع�ساء �لهيئة 
و�لإد�ريني و�ملدربني  �لفنية  و�لهيئة  �لتدري�سية 
على  د�ئ��م��ًا  �سهرو�  �ل��ذي��ن  �لعاملني  وجميع 
�لبيئة  لتوفري  �لالزمة  �ملتطلبات  كافة  تاأمني 
�لآن  لتفخرو�  �جلامعية  و�حل��ي��اة  �لأك��ادمي��ي��ة 

وم�ستقباًل باأنكم خريجو جامعة �لقلمون.
�لأبر�ر  ل�سهد�ئنا  و�لإج��الل  �لإكبار  وحتية 

جميعًا  ندين  �لذي  �لبا�سل  جي�سنا  ولت�سحيات 
�لذود  يف  جنوده  لب�سالة  �ملنيع  �لوطن  هذ�  يف 
عن كل ذرة تر�ب، لنقف يف هذ� �ليوم مرفوعي 
لزرع  �سعى  من  كل  على  منت�رشين  �ل��روؤو���س 

�جلهل و�لتخلف. 
�لرئي�س  �لوطن  هذ�  لقائد  و�إياكم  وعهدنا 
�أوفياء  �لعهد  �أن نكون على  �لأ�سد  �لدكتور ب�سار 
كل  ت�سخرو�  و�أن  �لغالية،  �سورية  بناء  مل�سرية 
وتطوير   لالإعمار  �جلامعة  هذه  يف  ماتعلمتموه 

جمتمعنا. 
اأبناءنا اخلريجني

َترتكو�  ول   ... ه��ذ�  حفلكم  يف  لكم  نبارك 
فر�سًة للغرور َتَت�َسلَُّل لنفو�ِسكم، َفُتْن�سيكم دوَركم، 
َتْتويجًا  ْلُتم عليها لي�ست  �لتي َح�سَ �ل�سهادَة  و�إنَّ 

دو� ما ��ستطعتم. للِعلِم بل مدخاًل �إليه، َفَتَزوَّ

�لذين  �لآباء  و  �لأمهات   ... لأهلكم  ونبارك 
يعتربون هذ� �حلفل حفلهم ... و هذ� �ليوم يومهم 
يروكم  �أن  �أجل  من  بذلو�  و  �سهرو�  من  فهم   ...
�جلامعة؛  من  تتخرجون  �أنتم  و  �ليوم  هذ�  يف 
و�ل�ستفادة  بناء وطنكم،  لتبدوؤو� م�سو�ركم يف 
�لعملية  تعلمتموه يف حياتكم  و  در�ستموه  مما 
و  �حلب  كل  �لأمور  و�أولياء  ولالأهل  منا  لكم   ...

�لتقدير و �لوفاء.
و�ل�سد�د  بالتوفيق  جميعا  لكم  متنياتنا 
�أه��ال��ي��ُك��م بكم  �آم����اَل  َت��ن�����س��و�  و�ل��ن��ج��اح، ول 
ِل مع  وطموحاِتهم فيكم، كما ل َتْبخلو� بالتو��سُ

َمْن زّوَدُكم ِعْلمًا و�أْخَرَجكم رجال.
و�لآن �أت�رشف باإعالن:

طالب  من  ع�رشة  �لثانية  �لكوكبة  تخريج   
جامعة �لقلمون �خلا�سة.

كلمة د. عي�شى وهبة عميد كلية طب اال�شنان



�شماعًا بني العرب الأكرمني 
اأباة التواين حماة الذمم
اأفيقوا فمن نام عن حقه 

عراه الأذى اأو لواه العدم 
رعى اهلل �شعبًا يريد الُعال
و يطلبها حتت خفق العلم 

اإذا مل نقم قومة حرة 
ونرجع عهودًا طواها القدم 

فاأين الفخار الذي ندعي

واأين الإباء و اأين ال�شمم
و نادي ال�شباب كبار النفو�س
و نادي ال�شباب عماد الأمم 

فال اأمل اليوم اإل بهم 
لأن ال�شباب عماد الأمم

وقل لبني العرب ل تياأ�شوا
فاإن الهموم �شتحيي الهمم

و اإن املُقام على ال�شيم عار 
ول ُيغ�شل العاُر اإل بدم 

و ل بد من نه�شة للعال 
بها يرفع العرب ذاك العلم
 فنحن الذين عال جمدهم

فيا فخر قحطان عزِّ  الأمم 
�أيها  �خلريجني  زمالئي  �سادتي  �سيد�تي 

�حلفل �لكرمي �أ�سعد �هلل �أوقاتكم بكل خري

�إل  ماهو  �لكلمات  هذه  قال  من  �إن   -  1
على  هذه  كوقفتكم  �أمتنا  �سباب  مع  وقف  �ساب 
�أر�سكم هذه؛ ليت�سلمو� �سهادًة لي�ست ك�سهادتكم 
هذه. �سهادة بذلو� لها �لغايل و �لنفي�س، و باعو� 
حب  و  �هلل،  مر�ساة  بها  لي�سرتو�  روحهم  فيها 
�لوطن  �إنها �سهادة من �لعلي �لقدير؛ ليحّملوكم 
بعدها �أمانة ودر�سًا يف حب �لوطن و ع�سقه، حب 

األقاها اخلريج: حممد قباقبجي

كلمـــــة اخلــــريجـــــني



و�أول  �أبجدية،  �أول  فيها  �سدرت  �لتي  �لأر���س 
نة مو�سيقية، و�سدَّرت �حل�سارة لبالد كانت  مدوَّ
�لعريقة  �لطيبة  �لأر���س  �إنها  �لظلمات.  متلوؤها 
�ل�سنني وماز�لت حتمل  �آلف  �لتي جاوز عمرها 
�أبطالنا  و  علماِئنا  و  �سهد�ِئنا  �أمثال  تنجب  و 
�لع�سية  �لقوية  �لفتية  �سورية  �إنها  �أمثاِلكم.  و 

�ل�سماء.

�آم��ال  �لأم���ة  ه��ذه  �أب��ن��اُء  يخيرِّب  مل   -  2
ناهلني  بها،  باّرين  وماز�لو�  كانو�  و  وطِنهم، 
منها �لعلم و�لأخالق، حاملني و�ساياها: �أن ي�سد 
�لعهد  يف  �إخوًة  يكونو�  و�أن  باأخيه  ع�سده  �لأخ 
حافظني لها يف كل �أرجاء �ملعمورة �إذ �أو�ستهم 

وقالت: 
كونوا جميعًا يا بني اإذا اأعرتى       

خطٌب  ول تتفرقوا اآحادا      
تاأبى الرماح اإذا اجتمعن تك�شرًا

واإذا افرتقن تك�شرت اأفرادا   
  �ليوم بوقفتكم هذه َتفون بالعهد وبالأمانة 
يبد�أ  و  �أع��ن��اق��ك��م،  يف  �أه��ل��وك��م  و�سعها  �ل��ت��ي 
�سهد�ئنا،  و  وطننا  بعهد  َتفو�  ب��اأن  م�سو�ركم 
عهِدهم و ميثاِقهم و �لأمانِة �لتي حّملونا �إياها .

توؤدون  يوم  �لأمانَة كاملة‘ و جاء  و�  �أدَّ هم 
لالأجيال  حتملوه  و  بالعهد  وت��ف��ون  �لأم��ان��ة 

�لقادمة.

مل  لكننا  و  حرب  دع��اة  ل�سنا  نحن   -  3
ن�سكت على �لظلم، و ل نخ�سى باحلق لومة لئم. 
ذلك  نرتجم  و�ل��ي��وم  وحم��ب��ة،  �سلم  دع��اة  نحن 
�رشح  خال�س،  وطني  علمي  ب�رشح  بوقفتنا 
ت�سون  و  �لأمانة  ت��وؤدي  �لتي  �لقلمون  جامعة 
و  عملها  و  بعلمها  متميزة  تبقى  ب��اأن  �لعهد، 
�سباقة  كانت  لأنها  نف�سها  تناف�س  و  تطورها، 
لرتقى  �ستبقى  و  م��از�ل��ت  و  �لأخ���الق  و  للعلم 

ب�سبابنا �إىل �لعلياء بالعلم.

ٌة داري ل العرب اأهلي و ل �شوريَّ
اإن مل تهبوا لأخذ احلق بالثار

اأنا الذي دمه يف الأر�س منت�شٌر
كاأمنا هو نهر يف الفال جاِر

قتلت غدرًا و ظلمًا بل و ت�شحية
عنكم باأيدي وحو�س كلها �شاِر

اأعمالهم يف ظالم الظلم قد جمعْت
كل الرذائل من ذل و من عار   

�لعلم  �أ�سحاب  �خلريجني  زمالئي   -  4
عنا  د�فع  َمْن  نن�سى  لن  و�لإ���رش�ر:  �لف�سيلة  و 

على �جلبهات. لنكمْل م�سريتنا. و لنُكوَن قادرين 
على �لتحدي، �إنهم رجال �هلل يف �مليد�ن �جلي�س 

�لعربي �ل�سوري.
فاملوؤو�  �أو  �ل��وط��ن،  �أن��ح��اء  يف  ف��اذه��ب��و� 
�لأر�س طلبا للعلم، ولكن عودو�... فهنا  �أ�سقاع 

جذوركم و هنا �ستنبتون و�لعود �أحمد.
بح�سارتهم  �رت��ق��ت  �أب��ن��اء  �أن��ك��م  ت��ذك��رو� 

وعلومهم �أمم �لأر�س: 

ال�شرق دان لهم و الغرب دان لهم     
وحتت اأخم�شهم كم طاأطاأت قمم

�شل اأر�س اأندل�س اإن كنت جتهلنا          
و اأهل اأندل�س عنا مبا علموا

اآثارنا باقيات يف مرابعهم                
 و علمنا ناطق و الف�شل و ال�شيم

اإن يزعموا اأننا ل�شنا مناثلهم           
 يف كل مكرمة, يا ِكْذَب ما زعموا

تنبهوا و اأنه�شوا فاحلق مهت�شم        
 من نام عن حقه اأودى به العدم

ينفعنا  و علمنا ما  �نفعنا مبا علمتنا  �للهم 
و زدنا علما.

يودعهم بها: د.�شوقي نيوف- كلية العلوم
حتيًة لأعينكم �لتي مل ترهقها �لمتحانات �ل�سعبة...

حتية لأفئدتكم �ملالآى بغٍد �آمن مطمئن...
 حتية لأج�سامكم �لتي غلبت تعب �لليايل....

حبنا لكم يامن كنتم �لبذرة �لتي منت و�سبَّت و�أينعت وحان قطافها...
ود�عًا و�أنتم تخرجون من �لباب �لكبري �لذي دخلتموه يافعني، وخرجتم رجاًل 

ُيطورِّعون �لفد� ويبنون �مل�ستحيل...
حتية لكم و�أنتم تلجون مبنار�تكم باب �سورية �لو��سع �ملحيط...

�إذ  �لغرق،  �أو  �لبلل  من  عليكم  خوف  فال  �ملحيط  هذ�  وْلتمخرو�  لكم...  حتية 
بها  فاطماأنت  �لعلم  ومنار�ت  �لفكر  �أن��و�ر  من  لكم  �أورينا  مبا  عقولكم  ��ستنارت 
جلامعة  يحق  مر�سل.  خري  لهم  نكون  �أن  جنتهد  ُر�ُسٍل،  خري  �بتعثناكم  ثم  قلوبكم، 
مر�سية.  ر��سية  �ل�سم�س  لت�ستح�رش  باأيديكم  متتد  و�أن  بكم،  تفخر  �أن  �لقلمون 
جئتمونا يافعني، ونهلتم من �سدر جامعتكم خري �لعلوم، فا�ستقام عليها عودكم، 
�لرجال  خيار  من  فاأ�سبحتم  قلوبكم،  و�أزهرت  عقولكم،  و�أينعت  قناتكم،  و�سلبت 

خلري غٍد ماأمول تبنون فيه �رشوح �لوطن. 
حتية لكم ونحن نودعكم ن�ستلهم من ود�عكم كل معاين �لعطاء و�لت�سحية، 
فاإذ فتحنا �لباب و��سعا لود�عكم، حاملني من وجد�ننا �سهاد�تكم، فاإنه �سيبقى 
�لباب مفتوحا ل�ستقبال نبتات �أخرى غ�سة، �ست�سبح يف رو�سنا كما �رشمت �أنتم 
�هتمامنا  �سينهلون، ومن عايل  نهلتم  �لذي منه  �لنبع  �ساخمة. فمن  �سنديانات 
�أكفاء  متعلمني  وبكم  بهم  فمرحبا  �سيتمثلون.  متثلتموه  �لذي  �لقومي  باخللق 

و�أبناء �أِعّز�ء. 
نكم من �لنطالق جنوما يف ف�ساء �لوطن، �متاز  لقد �متاز �رشح �لعلم �لذي َمكَّ
ب�سدق �نتمائه �إىل خري �لأوطان، و�متاز باإخال�س مدر�سيه جّد�ً ومثابرًة و�جتهاد�ً، 
وبا�سمه وبا�سم �أ�ساتذته �أمتنى لكم -�أيها �خلريجون- �آفاقا �سعيدة جديدة حتلقون 
�لتي  �لأم��ل  ل�سورية  حقيقيني  بناة  تكونو�  كي  وِلِهَمِمُكم  جلهودكم  تت�سع  فيها، 
��ستع�ست على �لغادرين و�لطامعني. ولالأحبة �جلدد �أقول: مرحبا بكم، ونحن معًا 

على عهد �لعلم و�لبناء، بناء �سورية �لغد، �سورية �لأم و�لنتماء.

حتية للكوكبة )12( 
من خريجي جامعة القلمون



�سباح  من  �لتا�سعة  مت��اِم  يف  �فُتتح  وق��د 
م�سفى  م���درج  يف  2018/9/29م.  �ل�سبت 
بح�سور  �لقلمون،  بجامعة  �لطبية  �ملدينة 
رئي�س  نائب  ج���و�د،  ع��ادل  �ل��دك��ت��ور  �لأ���س��ت��اذ 
�لإد�ر�ت  من  وعدد  �لعلمية،  لل�سوؤون  �جلامعة 
ق�سي  �لدكتور  رّح��ب  حيث  و�لأ�ساتذة،  �لطبية 
م�سفى  يف  �لقلبية  �جلر�حة  �خت�سا�سي  �سوك، 
�ملدينة �لطبية بهم وبكافة �حل�سور من �أ�ساتذة 
ين، وعدد من �لأطباء �ل�سيوف، وطالب  حما�رشِ
من �ل�سنة �ل�ساد�سة من كلية �لطب �لب�رشي، وعدد 

من �ملهتمني بال�ساأن �لطبي.
يف  حا�رش  جل�ستني،  �لعلمي  �ليوم  ت�سّمن 

�لأوىل كل من:
"�خت�سا�سي  �إ�سماعيل  ع��دن��ان  �أ.د.   -
�لطبية  �ملدينة  م�سفى  يف  �ل�سدرية  �جلر�حة 

اليوم العلمي للأمرا�س ال�شدرية
حول:" المستجدات في تدبير األمراض الصدرية "

أقامت جامعة القلمون، ومشفى المدينة الطبية، بالتعاون مع المجلس 
العلمي للبورد العربي، والشركة المتحدة للصناعات الدوائية؛ اليوم العلمي 

لألمراض الصدرية.
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�لن�سيد �لوطني يفتتح �ليوم �لعلمي بح�سور نائب رئي�س �جلامعة

د.مازن ق�سيباتيد.هدى د�وود



بجامعة �لقلمون"،
�جلر�حة  �خت�سا�سية   " علو�س  مر�م  د.   -

�ل�سدرية يف م�سفى �لقلمون بالنبك"،

�جلر�حة  "�خت�سا�سية  �ل�سالح  وفاء  د.   -
�ل�سدرية يف م�سفى �بن �لنفي�س"،

"�خت�سا�سي �جلر�حة  - د.مازن ق�سيباتي 

�ل�سدرية يف م�سفى �بن �لنفي�س". 
ويف �جلل�سة �لثانية كانت �ملحا�رش�ت لكل من:

�جلر�حة  "�خت�سا�سية  د�ود  د.ه���دى   -
يف  �أ���س��ت��اذة  �لأط��ف��ال/  م�سفى  يف  �ل�سدرية 

جامعة دم�سق"
جر�حة  "�خت�سا�سية  علي  �سو�سن  ود.   -

�سدرية يف م�سفى �لأطفال"،
عناية  "�خت�سا�سية  �لبا�سا  ود.دع���اء   -

م�سددة يف م�سفى �لأطفال �جلامعي"
تدبري  يف  �مل�ستجد�ت  �ملحا�رش�ت  تناولت 
�لرئة  ذ�ت  �أعر��س  وبيان  �ل�سدرية،  �لأمر��س 
�سدرية  �أم��ر����س  عن  ومتييزها  �لأط��ف��ال،  عند 
�لهو�ئية وغريها  �ل�سعب  �أخرى كالربو و�لتهاب 
ت�سخي�س  وكيفية  �ل�سدرية،  �لأم��ر����س  م��ن 
�لعالج  وم��دة  �ل�رشيريات،  على  بناًء  �ملر�س 
و�ملر�قبة، وطرق ��ستئ�سال �لكي�سات �ملائية يف 
�لدو�ئية  و�ملعاجلة  �ملتمزقة،  و�لكي�سات  �لكبد، 
�ملو�سوع  تطرق  كما  وبعدها.  �جل��ر�ح��ة  قبل 
للحديث عن "برنامج �ل�سل �لوطني"، و�للقاحات 
�لتي تعطى لالأطفال منذ �لأ�سبوع �لأول للولدة.

�لتو�سيات  من  عدد  �إىل  �ملناق�سات  �نتهت 
يف  �لإي��ج��اب��ي��ة  �مل�ساهمة  ت��ق��دمي  �إىل  ت��ه��دف 

مقاومة �لأمر��س ون�رش �لوعي �ل�سحي.
ويذكر �أن �أعلى ن�سبة �إ�سابة يف �ل�سل هي يف 

�ل�سني و�لهند، و�أقلها هي يف �لرنويج. مد�خلة د.حممود فار�س

د.�سو�سن عليد.عدنان ��سماعيلد.وفاء �ل�سالحد.ق�سي �سوك

األيام العلمية في جامعة القلمون
من طبائع البحث العلمي
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رئاسة الجامعة دعت الهيئات التعليمية والتدريسية واإلدارية والفنية إلى 
أمسية لطيفة مفعمة بالمشاعر  الدافئة. ففي الركن التراثي كان لقاء جميع 
2018/9/18م. في الخيمة استقبلهم د.سليم دعبول  المدعوين يوم الثالثاء 
العاملين، وعلى  أثنى فيها على  ترحيبية،  بكلمة  األمناء  رئيس مجلس  نائب 
برئاسته  يونس  سعيد  الدكتور  وهنأ  جامعتهم،  إلى  وانتمائهم  إخالصهم 
للجامعة ، وتمنى له التوفيق ورحب بمن استضافته الجامعة هذا العام في 
عداد أسرتها، دعا الجمع إلى االستجابة لإلدارة والتعاون مع الرئاسة، وتعاون 
بعضهم مع بعض، والتقيد باألنظمة والقرارات والقوانين للتحليق فيما تقدمه 

الجامعة من خدمات تعليمية مميزة.   

اأ�شــرة اجلامعــة فـي �شـــــــــــــهرة �شــمر وّديـة
الركـن التـراثي يعلـن عن نف�ســه
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�سيافتها  و�آد�ب  بالقهوة  متمر�س  �لقوم  على  بها 
بلبا�سه �لعربي �لأ�سيل: �لقمباز و�ل�سرتة وغطاء �لر�أ�س 
من  ي�سكب  وكاأنه  للح�سور  ي�سكبها  �حلموي،  بالعقال 
�لرت�ثيون  و�لعازفون  �أدبا وذوقا.  روحه يف فنجانها 
يكاد �لناي يتهادى من �أ�سابع عازفهم ليطوف طربا 
بني �حل�سور �ملرتمنني، فتتجاوب �لربابة مع طفر�ته 
تر�ثية  نكهة  للجل�سة  جعل  مما  �لدربكة  �إيقاع  على 
فقد  دوره؛  عن  )�ملجوز(  يتو�ن  ومل  وحقيقية،  �أ�سيلة 
و�خليل  �ملرحة.  �ل�سعبية  �لدبكة  حلقات  �إىل  ��ستاق 
فار�سها  تنتظر  مزينة،  م�رشوجة  �خليمة  حول  مترح 
للجلو�س  �مُلعّدة  �ملتَّكاآت  بني  �حل�سور  َل  تنقَّ ب�سغف. 
�لطاولت على  يف جمموعات �سمر وت�سلية، وحافظت 
�مل�سحة �لرت�ثية مبا ُفر�س عليها من �ملطارف، ذ�ك بعد 
�لذي  �ل�ساخن  �لرغيف  يقدم  �لذي  �لتنور  على  �ملرور 
كان يخبز يف بلد�ن �لقلمون، وهو با�ستد�رة �لبدر مع 
ُبَقٍع ��سطلى فيها بالنار فاأعطى �للون �لوردي و�لقو�م 
�لكعكي �له�س، وهو خمتلف كليا عن خبز �لتنور �لذي 
دعما  �لأكرث  �ل�سند  )�جلعيلة(  وكانت  �ملدن،  يف  يباع 
لطاولة �ملقبالت، �إذ تزود �ملدعوين فرديا بال� )دفني( 
�ل�ساخن، تلك �لأكلة �لرت�ثية �ل�سهّية. يف جزيرة �لعرب 
يحركونه  بعظمه  و�للحم  �لقمح  من  �لهري�س  يطهون 
على نار بطيئة حتى ينف�سل �لعظم وُيخرج، وينعجن 
على  �لدفني  فيطهون  �لقلمون  يف  �أما  بالقمح.  �للحم 
من  ورفعه  بال عظم  �للحم  �سلق  بعد  �أي�سا  بطيئة  نار 
ي�سبح  حتى  �للحم  مب��اء  �لربغل  ويحركون  �لإن���اء، 
على  حمافظني  �للحم  في�سيفون  متما�سكا  نا�سجا 
يف  ذكر�ها  وتر�سخ  �ملعدة  يف  تر�سخ  �أكلة  هو  قو�مه. 
�لذ�كرة. كانت �ملائدة كلها من منتجات حملية منها 
ماهو تر�ثي خا�س بالقلمون ومنها ماهو تر�ثي �سائع 

ماز�ل �سديق �ملو�ئد. 
كانت ليلة �أن�س وماألفة ووّد. بخيمتها وتنورها 
وجل�سة  �مل�سامرة  وكلمات  وخيلها،  وجعيلتها 
�لنفو�س  ذلك:  من  و�لأهم  �لتقليدي،  �ملحلي  �لطعام 
�لنظر  وبعد  وموؤ�س�ستها  لعملها  �ملخل�سة  �لإيجابية 

يف حجم �لطموح.

ثم �ألقى د.�سعيد يون�س رئي�س �جلامعة �جلديد كلمة 
رحب فيها باجلمع و�سكرهم على ح�سورهم، و�أكد �أنه 
لي�س غريبا على �جلامعة فقد كان فيها ومنها، وهو �إن 
كان جزء� من تلك �ملوؤ�س�سة، فكل ما نعمله جميعا هو 

جزء من نه�سة �لوطن و��سرتد�د عافيته.
�ل�سعر  بيوت  ت�سميم  �إىل  �أق��رب  �خليمة  وكانت 
�لرت�ثية  باملفرو�سات  �أر�سها  ُفِر�ست  �ل��ب��و�دي.  يف 
�لنمارق  �أي  و�لركايات  و�لطر�حة،  و�لبال�س،  �لب�ساط، 
جمره  على  )�ملنقل(  و�أمامها  �لو�سائد.  �أو  و�لزر�بّي 
يدور  �لنحا�سية،  ركوتها  يف  �ل�ساخنة  �لعربية  �لقهوة 

اأ�شــرة اجلامعــة فـي �شـــــــــــــهرة �شــمر وّديـة
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جامعة  ع�رشة  ث��الث  �لبطولة  يف  ���س��ارك 
و�لوطنية،  و�لعربية،  �لقلمون،  ه��ي:  خا�سة 
و�لر�سيد، و�إيبال، و�جلزيرة، و�حلو��س، و�ل�سهباء، 
وقرطبة، وقا�سيون، و�ل�سورية، و�لعربية �لدولية، 
م�سوؤول  عبده  نبيل  �لأ�ستاذ  وق��ام  و�ل���و�دي. 
�لريا�سية،  �ل�سالة  ومدير  �لريا�سي  �لن�ساط 
�لعامة  �لعالقات  وف��ري��ق  �لإ���س��ك��ان  ومديرية 
�لت�سهيالت  كافة  بتقدمي  �لإط��ع��ام  ومديرية 
جناح  لت�سهيل  �جلامعة  با�سم  �لتنظيم  و�أعمال 

�لبطولة، ور�حة �لفرق �مل�ساركة.
رئي�س  نائب  و�مل��ب��اري��ات  �لف��ت��ت��اح  ح�رش 
دعبول،  د.�سليم  �لقلمون  جامعة  �أم��ن��اء  جمل�س 
�جلامعة  رئي�س  ن��ائ��ب  ج���و�د  ع���ادل  ود.حم��م��د 
�جلامعة  �أمني  ك�سيبي  �أمين  ود.  �ملكلف،  ورئي�سها 
�أ�رشة �جلامعة  �لعمد�ء وعدد من  �ل�سادة  وعدد من 
�لحت��اد  وم��ن  و�لطالبية،  و�لإد�ري����ة  �لتعليمية 
�لوطني لطلبة �سورية: �لزميلة د�رين �سليمان ع�سو 
�سورية  لطلبة  �لوطني  لالحتاد  �لتنفيذي  �ملكتب 
�خلا�س،  و�لتعليم  �ملعلوماتية  مكتبي  رئي�سة 
و�لزميل: عامرطال�س ع�سو �ملكتب �لتنفيذي رئي�س 
�لفتتاح  ومت  �ملركزي.  �لريا�سي   �لن�ساط  مكتب 
�لريا�سية  �ل�سالة  يف  ظهر�  �لو�حدة  �ل�ساعة  يف 

القلمون حتت�سن اجلامعات اخلا�سة ال�سورية بدعوة من

فرع القلمون للحتاد الوطني لطلبة �شورية
إلى  الخاصة  الجامعات  منتخبات  سورية  لطلبة  الوطني  االتحاد  فرع  دعا 
ألعاب هي:  الخاصة في ثالث  للجامعات  المركزية  البطولة  المنافسة على 
بدءا  أيام  ثالثة  ُعِقَدْت في  والشطرنج.  الطاولة،  الطائرة، وكرة  الريشة  لعبة 
من يوم السبت 2018/9/15م.  بضيافة كريمة من جامعة القلمون شملت 

الصالة الرياضية والِقرى والمبيت في السكن.



تالها  �ل�سهد�ء  �أرو�ح  على  �سمت  دقيقة  بالوقوف 
�لن�سيد �لعربي �ل�سوري، ثم ن�سيد �جلامعة، ثم �أعلن 
�لقلمون  رئي�س فرع جامعة  �لزميل حممد مندورة 
بكلمة  �لبطولة  بدء  �سورية  لطلبة  �لوطني  لالحتاد 
"�إن  �لأ�سد:  ب�سار  �لرئي�س  �ل�سيد  كلمة  �إىل  ��ستندت 

�لإجناز�ت �لريا�سية يجب �أن ت�سكل حافز�ً من �أجل 
من  �لريا�سي  �مل�ستوى  لتطوير  �جلهد  من  �ملزيد 
م�ستلزمات  كافة  وتوفري  �مل�ستمر،  �لتدريب  خالل 
�لنجاح و�لتفوق، و�إن �لتفوق �حلقيقي يف �لريا�سة 
و�لأخ���الق  ب��ال��روح  �إمن��ا  فقط،  بالفوز  لُي��ق��ا���س 

و�لأن��دي��ة،  �ملنتخبات  حتملها  �لتي  �لريا�سية 
و�لالعبون �لذين ميتلكونها". وجرت �ملباريات يف 
بنتيجتها  وفاز  و�ل�رشور،  باملرح  يرفل  وّدي،  جو 

من جامعة �لقلمون:
باملركز  عليوي  وحممد  �ل�سدقة  وليد   -

�لأول يف زوجي �لرجال للري�سة �لطائرة.
- حممد عليوي باملركز �لثاين لفردي �لرجال.

لفردي  �ل��ث��اين  باملركز  طيفور  ���س��ارة   -
�لبنات.

- نو�ر حبابة باملركز �لثالث لفردي �لبنات.
- ور�ما نعمان باملركز �لأول لفردي �لإناث 

بكرة �لطاولة.
بلعبة  �ل��ث��اين  ب��امل��رك��ز  �سفاف  ورغ���د   -

�ل�سطرجن.
�لكوؤو�س  توزيع  جرى  �لبطولة  ختام  ويف 
�لدكتور  بتوزيعها  قام  للفائزين.  و�مليد�ليات 
و�لدكتور  ج��و�د  ع��ادل  و�لدكتور  دعبول  �سليم 



و�لزميل  �سليمان  د�رين  و�لزميلة  ك�سيبي  �أمين 
عامر طال�س و�لزميل حممد مندورة.

ث���م ����س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة �ل��ق��ل��م��ون 
�لثالثاء  ي��وم  يون�س  �سعيد  �لدكتور  �لأ���س��ت��اذ 
جامعة  ف��ري��َق  مكتبه  يف  2018/9/25م. 
�لأول يف  �ملركز  �حلائز على  �لريا�سي  �لقلمون 

لعبة �لري�سة �لطائرة؛ �سمن هذه �لبطولة.
�متناٍن  ��َة  ه��ديَّ �لفوز  ك��اأ���َس  �لفريق  وَق���دَّم 
�لإجن���از�ت  حتقيق  بتو�يل  و�ع��دي��َن  للجامعة، 

�لريا�سية مبو�ز�ة �لنجاح �لعلمي.
�لريا�سة جزء�ً  �لتي جعلت  �لقلمون  جامعة 
وقدرته،  �لطالب  �سخ�سية  بتنمية  �هتمامها  من 
من  �ملزيد  حتقيق  من  طلبتها  يتمكن  �أن  تاأمل 
من  يحققون  ما  مب��و�ز�ة  �لريا�سية  �لنجاحات 

�لنجاحات �لعلمية.



         الجـســـــــــــــم 
الرياضي يسـتطيع 
االستجابة لطموح 

العقـل النامـي

�لن�ساط  وم�سوؤول  �لأن�سطة  مديرية  ب��د�أت 
�لأطر  و�إعد�د  �لريا�سي  �لأفق  حتريك  �لريا�سي 
�لريا�سية، وبث �حلما�سة مع بدء �لعام �لدر��سي:

بني  ملعبها  ودية يف  مبار�ة  �أقامت  فقد   -
منتخب جامعة �لقلمون ونادي �لنبك �لريا�سي 
2018/9/22م.  �ل�سبت  ي��وم  �ل�سباب  لفئة 
بالتعادل  �نتهت  �خلام�سةو�لن�سف،  �ل�ساعة 
مطلع  يف  �ملنتخب  جتميع  �إىل  وهدفت   3×3

�لف�سل �لدر��سي و�لتاأكد من جاهزية �لالعبني.
��ستعر��سية  ريا�سية  مبار�ة  و�أق��ام��ت   -

بكرة �لقدم، بني فريق من فرع جامعة �لقلمون 
وف��ري��ق من  ���س��وري��ة  لطلبة  �ل��وط��ن��ي  ل��الحت��اد 
�ملتطوعني يف مديرية �لأن�سطة. وذلك يوم �لأحد 
و�لن�سف.  �خلام�سة  �ل�ساعة  2018/9/30م. 

و�نتهت بالتعادل 3×3
�لقدم  - �ستبد�أ بطولة كليات �جلامعة بكرة 

يوم �لأحد 2018/10/28م.
�ل�����س��ل��ة  - مت����ت دع������وة ف���ري���ق���ي ك�����رة 
��ستعد�د�  بالتدريبات  للبدء  �لطائرة  و�ل��ك��رة 

لال�ستحقاقات �لقادمة.

اجل�شـم ال�شــليم ينميـه 
عقـل �شــليم

اأ.نبيل عبدو- م�سوؤول الن�ساط الريا�سي ومدير ال�سالة الريا�سية



الـرائـــد اليكـــذب قـومـــه

الطـلب اجلـدد يتلم�شـون درب امل�شـتقبل
مع مديرية االأن�شطة دار
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مديرية النشاطات في الجامعة دعت الطالب الجدد إلى حفل للتعارف، هدف إلى 
التعريف بالجامعة: أساسياتها وإداراتها ومرافقها وبما يحيط فيها من صروح الدعم؛ 
إليناسهم وإلنارة طريقهم ومعرفة صالبة أرضهم، وما تقدمه البنية التحتية في 

الجامعة من سبل الراحة، وما تقدمه اإلدارة والبنية الفوقية من ثقافة وعلم.

مت ذلك يوم �لثالثاء 2018/9/25م. �ل�ساعة 
�ألقى  �لعمارة.  هند�سة  مدرج  يف  م�ساء  �ل�ساد�سة 
�لطالب نادر دهبي م�سوؤول مديرية �لأن�سطة كلمة 
فيلم  لعر�س  مر�فقة  حما�رشة  قدم  ثم  ترحيبية، 
ُيعررِّف مبن�ساآت �جلامعة و�سخ�سياتها. ثم قام من 
�لعامة  �لعالقات  كل كلية طالب من طالب فريق 

�لقائمة  �لعلمية  وبالقياد�ت  بكليته  بالتعريف 
يف  �سارك  �لكلية.  و�إد�رة  �جلامعة  �إد�رة  على 
�لتعريف كل من: جورج فر� وفاروق غندور )�لطب 
)طب  زيد  �أبو  وليليان  طيفور  و�سارة  �لب�رشي(، 
�لأ�سنان(، وموفق مندورة )�سيدلة(، ومهند بر�زي 
)�لإع��الم  علي  �حل��اج  �آلء  و�لإد�رة(،  )�لأع��م��ال 

)�لهند�سة  رم�سان  ون��ورة  �لتطبيقية(،  و�لفنون 
)هند�سة  حمود  وميا�س  و�ملعمارية(،  �ملدنية 
�لأكادميية،  �لقياد�ت  �إىل  �إ�سافة  �لت�سالت(. 
�جلدد،  �لطالب  تعريف  مت  �لتعليمية،  و�ملن�ساآت 
حياتهم  ت�سهيل  يف  ودوره��ا  �جلامعة  مبديريات 
و�ل�  �مل�سفى  مثل  �لأخ��رى  و�مل��ر�ف��ق  �لدر��سية، 
)مول( �ملجاور و�رشكة �لنرب��س �ملالكة ومديرية 

�لنقل و�ل�سكن، وكل ما يهم �لطالب �جلديد.
لل�سيافة  �لكلية  بهو  �إىل  �حل�سور  �نتقل 
تهذب  �لتي  �لر�قية  �ملو�سيقى  �إىل  و�ل�ستماع 
�لروح وت�رش �خلاطر. و�نطلق كل �إىل حياته �آملني 

عاما در��سيا طيبا وحياة در��سية موفقة.

�سارة طيفورنادر دهبيموفق مندورةمهند بر�زيليليان �بو زيد 



        رياضة واعتداد 
بـــالـــنـــفـــس وقــــوة 
يجتمع  أيـــن  ـــن.  وف

كـــل ذلـــــــك؟

من ذلك �لن�ساط �لريا�سي و�سالته ومالعبه... 
و�ملوقع �لرت�ثي �لذي �أقيم فيه حفل �لتعارف، و... 
�ملحمية �لطبيعية �لتي حوت �لطيور ومنها �لنعام، 
و�ل�سرب  لالحتمال  رم��ز�  م���از�ل  �ل��ذي  و�جل��م��ل 
حمط  ت�سكل  �لتي  �جل��ي��اد  و�خل��ي��ول  و�لأ���س��ال��ة، 

�هتمام �لعامل �أجمع، وخا�سة �خليول �لأ�سيلة.
�هتمامها  �هتمت باخليل  �لن�ساط  مديرية 

بكل خري... فاأعلنت عن دورة لتدريب �لطالب 
�مل�ساركني على �لفرو�سية باإ�رش�ف فر�سان من 
و�أحمد  عرفة،  علي  حممد  هم:  �جلامعة  طلبة 
�لأ�سبوع  يف  وذلك  ب��ر�زي....  و�سند  �لبيطار، 
2018/10/20م.  يف  ي��ب��د�أ  �ل��ذي  �ل�سابع 
يف  ينتهي  �لذي  ع�رش  �لر�بع  �لأ�سبوع  وحتى 
�لفرو�سية  كانت  و�إن  2018/12/13م. 
�سحة  على  �إيجابا  تنعك�س  ريا�سية  ممار�سة 
�جل�سد، �إل �أنها يف �لوقت نف�سه قيم �جتماعية 
�لأدباء  رو�يات  يف  �لعامل،  جمدها  و�أخالقية 
"دون  �ملعروفة  �لكوميرت�جيدية  �لرو�ية  مثل 
�لتي كان حمورها قيم  كي�سوت" ل�سريفانت�س 
�لفرو�سية يف غري ع�رشها وما �نبثق عن ذلك 
�لرتوبادور  و�سعر�ء  م�سحكة،  مفارقات  من 
و�لدر��سة،  بالتحليل  قيمهم  حظيت  �لذين 

وتكفي  �لعربي،  �لأدب  يف  �لفر�سان  و�ل�سعر�ء 
قيمهم  على  ���س��و�ه��د  لتكون  قليلة  �أب��ي��ات 
"يوزع ج�سمه يف ج�سوم  �ملاجدة، فال�سنفرى 
حاجته  رغم  �لقليل  طعامه  يوزع  �أي  كثرية" 

�إليه، وعنرتة �لقائل:

يخربك من �شهد الوقيعة اأنني
اأغ�شى الوغى واأعف عند املغنم

وما �أروعها من حكمة ن�سيها فر�سان �لع�رش 
�حلديث لت�سبح �حلرب نهبا بال �رشف، وقوله:

واأغ�س طريف اإن َبَدت يل جارتي
حتى يواري جارتي ماأواها

)يحملق(  ول  �لذمار،  �لفار�س يحمي  وهكذ� 
فاإذ�  �فرت��سه.  �سهية  يف  ويتلظى  له،  لي�س  فيما 
كانت �أخالق �لفر�سان لن تعود موجها ل�سلوكنا 
فال �أقل من �أن نحافظ على ذ�كرتنا �لتي حتملها 

ع�سى �أن ننتفع بها يوما.
�ستنتهي  هل  �لن�ساط:  ملديرية  و�ل�����س��وؤ�ل 
�لدورة بعر�س فرو�سية ت�سهده �جلامعة، وتتج�سد 

فيه قيم �لفرو�سية؟

اأيــن الفر�شـــــان
انصب اهتمام جامعة القلمون والشركة المالكة على المبنى التدريسي، 
وقاعات الدرس، وأجهزة التدريس والمخابر وكافة مستلزمات التعلم. لكنها 
التي تضمن استقرارا وراحة  للمرافق  بالغا  أولت اهتماما  الوقت نفسه  في 
والورود  واألشجار  الخضراء  بالمساحات  ُعنيت  فقد  واالرتقاء.  للتعلم  وتفرغا 
واستيعاب  التنقية،  ومحطة  وتنقيتها،  المياه  ومصادر  واألرصفة  والشوارع 

المساكن وجمالها، إلى أدق التفاصيل المريحة. 



مركز مهارات ومهن في جامعة القلمون ما فتئ يقدم لطالبها المهارات 
الالزمة لخوض غمار الحياة بقوة واقتدار، وتتعدد فعالياته بين البرامج العلمية 
الفترة  أقام خالل  الدقيقة. وقد  االجتماعية والمهارات  واللغات والمناسبات 

الماضية الفعاليات اآلتي ذكرها:

طلب القلمون ومهارات احلياة دار
 ال

بار
أخ

حميد  �أمين  د.  مع  �لن�سائية  �ل�سحة  يف  دورة   -  1
2018/9/23م.  �لأح��د  بيوم  ب��دء�ً  �ساعة  ع�رشين  يف 
و�نتهاء بالثالثاء 2018/10/2م. �ل�ساعة 4-8 تناولت 
�لآمنة  و�لأدوية  �حلمل،  منع  حلبوب  �جلانبية  �لتاأثري�ت 
�لدو�ئي  �لعالج  تو�سيات  و�لر�ساعة،و�آخر  �حلمل  يف 
�لعظام،  له�سا�سة  وكذلك  �لأك��ي��ا���س،  متعدد  للمبي�س 
ذلك  وغ��ري  �لياأ�س،  �سن  لأع��ر����س  �لدو�ئية  و�لعالجات 
من  وهو  معرفته،  �ل�سحية  �لكليات  بطالبات  يح�سن  مما 

�ملهار�ت �حلياتية لغريهن.
يف  ن�سيب  �لعمارة  ق�سم  �لهند�سة  ولطلبة   -  2
�لتقدم �إىل م�سابقة "ت�سميم �ملدن �مل�ستقبلية" �لعاملية 
�ملقدمة من )DEZEEN(  وجائزتها �لأوىل )5000( 
يورو، وم�سابقة )EVOLO(  لعام 2019م. لناطحات 
لهم  فكانت  ي��ورو.   )15000( وجائزتها  �ل�سحاب، 
�ملحا�رشة �لتعريفية من �ملهند�س خالد �أبو �سلو بعنو�ن 
"�أ�س�س �لتقدم للم�سابقات" يوم �لأحد 2018/9/16م.

على  كنت  �إذ�  �جل�سد"  ولغة  �لتو��سل  "فن   -  3
�إذن  فاأنت  مروؤو�سوك،   �أو  مديرك  ي�ستجب  ومل  �ل�سو�ب 
�لآخرين  ��ستمالة  ت�ستطع  ومل  فكرتك،  عر�س  حت�سن  مل 
�ملدربة  �أد�رتها  �لتي  �لدورة  تلك  كانت  لذ�  مل�ساندتك. 
منى كيو�ن يومي �ل�سبت و�لأحد 29 و 2018/9/30م. 
للتو��سل  �لحرت�فية  �لتقنيات  على:  �مل�ساركني  لتدرب 
�لفعال. و�لتو��سل باحرت�فية مع �ملدر�ء،وفن �لتو��سل 

يف �سوق �لعمل.
Java programing – Level 1 - 4 دورة 
ربيع  حممد  �لدكتور  بها  ق��ام  �لهند�سة  كلية  لطالب 
من  ب��دء�  وثالثاء  �إثنني  كل  �ساعة  ثالثني  يف  �ساهني 

2018/9/30م. من �لر�بعة �إىل �لثامنة.
مع  ك��ان��ت  �لثانية  و�ل��ل��غ��ة  �لل�سان  ت��ق��ومي   -  5
�لإجنليزية  باللغة  تقوية  دورة  يف  ميا�سة  �سذ�  �لآن�سة 
ع�رشون  �ملتقدم.  وللم�ستوى  �ملتو�سط  فوق  للم�ستوى 
�لإثنني  يوم  بد�أت  �للغوية  بالقدرة  �لرتقاء  من  �ساعة 

2018/10/1 �ل�ساعة 6,30-4.
هل  �أذو�قهم.  ح�سب  ونلب�س  �أزياءنا  ي�سممون   -  6
جنرب �أذو�قنا؟ دورة ت�سميم �لأزياء كانت مع �مل�سممة 
�لإثنني  �أيام  من  و�ل�ساد�سة  �لر�بعة  بني  فار�س  �سند�س 

و�لثالثاء لع�رشين �ساعة بدء� من 2018/10/8م.

- "مهارات ومهن" المركز الذي يفي بما َوَعد.
- مجموعة نشاطات ضرورية لحياة هانئة.

- العلم يبني الشخصية والمعارات تكملها.

فن �لتو��سل- منى كيو�ن

�سذ� ميا�سة . �لتقوية بالإجنليزية

د.حممد ربيع �ساهني يف دورة Java programing�سند�س فار�س يف دورة ت�سميم �لأزياء

د.�أمين حميد يف دورة �ل�سحة �لن�سائية



غرائـب طبّيـة

من �ملعروف و�ل�سائع دور �ملو�سيقا يف �لعالج، 
لكن معظمنا مل ي�سدْد ف�سوَله هذ� �لعنو�ن ليتعمق فيه، 
يف  يحدث  عّما  لتقروؤو�  �لقر�ء  �أيها  �أنف�سكم  فجّهزو� 
�لدول �لغربية فيما يخ�س ذلك، و ما �ساأخّطه عبارة 
عن مقتطفات حديثة �لعهد مكتوبة بني عامّي 2015 

و 2018م. موّثقة من مو�قع طبية م�سهورة.
�أن  يجب  �ملو�سيقا  �أن  على  عندهم  كبرٌي  ح��ثٌّ 
قد  و  �جلنينية،  �ملرحلة  منذ  �لب�رش  �إليها  ي�ستمع 
!!!!! ماذ� ؟ �سماعات  �سممو� �سماعات خا�سة للجنني 
"، و حتى ل  " غر�ئب  للجنني ؟! نعم فاملقال عنو�نه 
تذهبو� باأذهانكم باأنهم يفتحو� بطن �حلامل لي�سعو� 
ما  هي  فال�سماعات  جنينها،  �أذيّن  على  �ل�سماعات 

ترونها يف �ل�سورة �لتالية :
فقد  تنظيمات،  له  ُو�سعت  باملو�سيقى  �لعالج 
لت �لر�بطة �لربيطانية و�لر�بطة �لأمريكية للعالج  �ُسكرِّ
يف  دور�  للمو�سيقى  �أن  توؤكد�ن  �للتان  باملو�سيقى 
�لذ�كرة و  �لتماثل لل�سفاء و حت�سني �مل�ساعر و تعزيز 

حت�سني �لأد�ء �لفيزيائي .
�لعناية  لأق�سام  �أدخ��ل��وه  باملو�سيقى  �لعالج 
�إيجابي  �أثر  من  له  ملا  و�لبالغني  لالأطفال  �مل�سددة 
ت�سفية  يف  دور  من  وماله  �لنوم،  نوعية  حت�سني  يف 

�ل�سو�ساء وتخفيف جرعات �مل�سكنات و �ملهدئات - 
�آمن  فهو   - �قت�سادية  جدوى  له  �أن  �أثبت  بالتايل  و 
و قليل �لأعر��س �جلانبية، و �أ�سافو� �لفيديو لل�سوت 
خالل  من  �لطبيعة  يحاكي  مبناخ  �ملري�س  لي�سعر 
عر�س مناظر طبيعية و �أ�سو�ت �لطبيعة ك�سوت �ملطر 

و�لطيور وخرير �ملاء .
ع�سو�ئيا  �لعالج  من  �لنوع  هذ�  يكون  ل  كي  و 
باملو�سيقى"  "معالج  بيد  يكون  �أن  ����س��رُتط  فقد 
مرّخ�س، �أي لديه �سهادة، �إما فني عالج باملو�سيقى 
على �لأقل  �أو حا�سل على �سهادة �لبورد، وَمن منكم 
ينوي �حل�سول على هكذ� بورد فليت�سل بي لأعطيه 
قا�سية  �رشوطه  لكن  للبورد،   �ملانح  �ملوقع  عنو�ن 
ونوعية  �لتدريب  �ساعات  عدد  يخ�س  فيما  ن�سبيا 
�ملعتمدة  �ل�سبعني  و  �لثالثة  �مل��ر�ك��ز  و  �لتدريب 

للتدريب يف �أمريكا .
�لعالج  يف  عادة  �مل�ستخدمة  �ملو�سيقية  �لآلت 

معظمها �لآلت �لوترية .
باإيقاعات  �لتطبيل  بيتا،  �ل�سعر  من  ولأزيدكم 
و�لقلق  لالإجهاد  عالج  �أنه  در��ساتهم  خل�ست  معينة 
و�لتهابات  �ملزمن  و�لأمل  و�لربو  �ل�سغط  و�رتفاع 
�سعف  و  �لإدم���ان  و  �لعقلية  و�لأم��ر����س  �ملفا�سل 

�ملناعة و حتى �ل�رشطان . 
من  �ل��ن��وع  ه��ذ�  �إىل  لال�ستماع  ���س��ّدين  ف�سويل 
�خرتت  �لكثري؛  فوجدت  بحثت  �لعالجية،  �ملو�سيقى 
يل  بالن�سبة  برتكيز،  �إليها  �أ�ستمع  و�رشت  مقطوعة 
هذه  لأن  رمبا  مملة،  مرت�بطة،  غري  نغمات  وجدتها 
�أمثايل فوجدتها  �ملو�سيقا مل تو�سع لأ�سّحاء �جل�سم 

كذلك، و�لعليل رمبا يجد فيها رنة �لطرب يف �أذنيه. 
يف  �مل�سددة  �لعناية  وح��دة  �إىل  �أحيانا  �أدخ��ل 
�إىل  ي�ستمعون  �ملمر�سني  فاأجد  �سباحا  م�ست�سفانا 
رف�سا  غ�سبا  وجهي  مالمح  فتتغري    ، فريوز  �أغ��اين 
للمو�سيقا يف �لعناية �مل�سددة ف�سجيج �لأجهزة كاف 
منهم  �أعتذر  �أن  يجب  فهل  للمري�س،  �إزع��اج  كعامل 

تبعا ملا ُذكر �أعاله ؟
�لعالج باملو�سيقى كطب م�ساعد �أ�سبح �أمر� طبيا 
�أكرث  لكنه  �لطبية  �ملو�قع  كربى  من  معتمد�  و�قعا 
 ....... �لأليفة  �حليو�نات  مب�ساعدة  �لعالج  من  �سيوعا 

رويدك يا عبد�حل�سيب ، ماذ� قلت ؟؟!!!.
للطب  جديد  فرع  �أ�سيف   فقد  �لكر�م،  �أيها  نعم 
بال�ستعانة  �لعالج   " ��سمه  �لأجانب  عند  �مل�ساعد 
باحليو�نات �لأليفة "، فُم�سّماه و �ل�سورتان �لتاليتان 

ي�رشحانه .
 �أعجبني مقال ��ستوقفني يف �أحد �ملو�قع �لطبية 
�ل�سهرية فحو�ه �أنه يوجد �أنو�ع معينة من �لكالب تنّبه 
�ل�سكر  م�ستوى  نزول  بد�ية  �ل�سكري عند  �لد�ء  مري�س 
هذه  تعرف  خ��الل  من  �لأع��ر����س  ح��دوث  قبل  عنده 
نزول  �ُثناء  �لإن�سان  ج�سم  ر�ئحة  تغري  على  �لكالب 

م�ستوى �ل�سكر عنده .
ن��د�ء�ت  هي  و  �لغر�ئب  تلك  �إىل  ت�ساف  غريبة 
يف  �ل��زي��ارة  بفتح  بال�سماح  �مل�ست�سفيات  لإد�ر�ت 
ووقتا  عدد�  �ملر�سى  لذوي  �مل�سددة  �لعنايات  �أق�سام 
وزمنا، و �لإذن لهم ليح�رشو� جولت �لأطباء، فعلى 
و  �ل�ست�سفاء،  على  �إيجابي  �أث��ر  له  ذلك  �أن  زعمهم 
عامليا  �ل�سهرية  �لطبية  �ملر�كز  بع�س  بالفعل  ب��د�أْت 

بال�ستجابة للند�ء.
�أتخيل نف�سي منبهر� بالتطور�ت �لطبية يف بالد 
�أعاله،  �ملذكورة  �لثالثة  للغر�ئب  مطبقا   ، �لأعاجم 
�مل�سددة  �لعناية  �ملر�سى يف  �إحدى غرف  �إىل  د�خال 

لأجد �أمامي ما ت�ساهدونه يف �ل�سورة �لتالية :
جمرد  لنا  بالن�سبة  �سيظل  �آنفا  ذكر  ما  بعد،  و   
"غر�ئب طبية "،  ل�سنا ملزمني بالأخذ بها، فال ت�سمح 
ت�سمح  ولن  �أفكار  هكذ�  نتبنى  �أن  تقاليدنا  و  �أعر�فنا 

بذلك، و هذه هي قناعتي.

المحاضرات  قاعة  وفي  الواحدة  الساعة  في  2018/8/1م.  األربعاء  يوم 
الحسيب  عبد  الدكتور  ألقى  القلمون  بجامعة  الطبية  المدينة  بمشفى 
طرابلسي محاضرة بعنوان "غرائب طبية" خلص منها إلى أن تقاليدنا الطبية 
التسمح بهذا النوع من المعالجة الرديفة، لكنها غرائب موجودة، ربما تفيدنا 

َرة منها في المساعدة على الشفاء: حاالت مطوَّ

 د.عبد�حل�سيب طر�بل�سي يلقي �ملحا�رشة



ذ�ك  ه��و  التقليدي:  الكيميائي  ال����دواء 
�سل�سلة  خالل  من  ��سطناعه  يتم  �لذي  �ملركب 
جزيئات  ليعطينا  �لكيميائية  �لتفاعالت  من 
 Tablet,( خمتلفة  �سيدلنية  باأ�سكال  دو�ئية 

 )Capsule
يف  هي  )البيولوجية(:  احليوية  الأدوي���ة 
يتم  �أن  م��ن  ب��دل  بروتينية  جزيئات  �لغالب 
�لأدوية  ��سطناعها كيميائيًا كما هو �حلال يف 
�لتقليدية فاإن �إنتاجها يتم بالعتماد على �أحياء 

دقيقة كالبكرتيا و�خلمرية. 
و�أ�سهر  �أق��دم  من  و�ح��د�  يعترب�لأن�سولني 
�إنتاجه  �لذي يتم  �لبيولوجية �ملعروفة،  �لأدوية 
تقنية  با�ستخد�م    E.coli بكرتيا  طريق  عن 
 Recombinant( �ملوؤ�سبة  �ل��ربوت��ي��ن��ات 
بحجمها  �جلزيئات  هذه  ومتتاز   .  )protein
�لكبري �إذ �إنها �أكرب ب� 1000 مرة من �جلزيئات 

�لدو�ئية �لتقليدية. 

 Rheumatoid لتهاب �ملفا�سل �لرثياين�
ذ�ت��ي  مناعي  م��ر���س  ه��و   :Arthritis RA
مزمن يهاجم فيه جهاز �ملناعة �لغ�ساء �لزليل 
�لع�سلية،  �لأربطة  و�أغ�سية  للمفا�سل  �ملبطن 
يف  وتاآكال  للغ�ساريف  وتخريبا  �لتهابا  م�سببا 
�لعظام خ�سو�سا يف �ملفا�سل �ل�سغرية )�ليد-

وح��ر�رة  ت��ورم  �إىل  ي��وؤدي  مما  �ملع�سم-�لقدم( 
�حلادثة  يف  ي�سرتك  �ملتاأذية،  �ملناطق  يف  و�أمل 
�للتهابية عدد من �خلاليا �ملناعية �لن�سطة مثل:

 T-cell, B-cell, macrophage,
fibro blasts، �لتي حترر بدورها �لعديد من 

�ل�سيتوكينات �ملحفزة لاللتهاب.

 بالن�شبه للعالج:
لعالج  �مل�ستخدمة  �لأدوي���ة  تق�سيم  ميكن 
ملجموعات  �لرثو�نية  �لروماتزمية  �لأمر��س 

ثالث:
�مل�����س��ادة  �لأدوي�����ة   :NSAIDS  -  1  

لاللتهاب �لال�ستريوئيدية.
�ل�سرتوئيد�ت   :2-Cortico steroids  

�لق�رشية.
ل��ط��ب��ي��ع��ة  �مل����ع����دل����ة  �لأدوي�����������ة   -  3
 Disease-Modifying �مل����ر�����س 
 )DMARDS( Antirheumatic Drugs
�لأوىل  �ملجموعتني  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على 
و�لثانية فعالتان يف حت�سني �أعر��س RA �إل �أن 
 DMARDS �ملر�س  لطبيعة  �ملعدلة  �لأدوية 
�ملر�س  ح��دوث  �آليات  على  توؤثر  من  فقط  هي 

وحت�سن من نتائج �لفح�س �لر�ديوية. 
جمموعتني:  �إىل    DMARDS تق�سم 
و�جل��زئ��ي��ات  �ل�سنعية  �ل�����س��غ��رية  �جل��زي��ئ��ات 

�لبيولوجية. 
عالجيًا  خطًا  �لبيولوجية  �لأدوي���ة  تقدم 
جديد�ً معتمد�ً على نتائج �لدر��سات �حلديثة �لتي 

أحدث العالج البيولوجي في العقود األخيرة ثورة عالجية هامة لألمراض 
المزمنة كالتهاب المفاصل الرثياني، الصدفية، مرض كرون، والتصلب اللويحي 
األورام  أنواع عدة من  نطاق واسع لعالج  أنه يستخدم على  المتعدد. كما 

السرطانية.
الكيميائي  الدواء  بين  الفرق  ببيان  نبدأ  البيولوجي  العالج  عن  وللحديث 

التقليدي والدواء البيولوجي.

)RA( العلج البيولوجي اللتهاب املف�شل الرثياين
Biological Drugs Used For Treatment Of Rheumatoid Arthritis

تداووا... فلكل داء دواء 

عظمة  رغــــم        
ــــــان، فــقــد  ــــــس اإلن
إلى  الحياة  تحيجه 

أصغر بكتريا!     

ت
اال

مق

د.عادل احلبال
كلية ال�شيدلة



�أظهرت باأن �حلو�دث �للتهابية �ملناعية هي من 
 RA يوؤدي �إىل حدوث �لتهاب �ملفا�سل �لرثياين

منها:
 TNFα �أو    Anti-TNFα  -  1  
inhibitor مثبطات �لعامل �ملنخر للورم : يعترب 
�لتهابات  لعالج  به  DMARDSيعرتف  �أول  
�ملنخر  �لعامل  مثبطات  ترتبط  حيث  �ملفا�سل 
�ملنخر  بالعامل    TNFα inhibitor للورم 
للورم )TNFα( يف �لدم و�ملادة �لزللية مانعا 
بذلك �رتباط  TNFαمع م�ستقبالته يف �أغ�سية 
TNFα  خلاليا موؤديا بذلك �ىل تناق�س فعالية�
�للتهابية  �حل��و�دث  �سالل  تناق�س  وبالتايل 

Pro-inflammatory cascade
T-cell blocking agents  -  2
�لعو�مل �حلاجبة للخاليا �لتائية : هذه �لعو�مل 
ملولد�ت  �حلاملة  �خللية  مع  بالرتباط  تتدخل 
�ل�سد مثالها:ENBREL  وهو بروتني ملتحم

يرتبط عادة مب�ستقبالت    Fusion protein
  T-cellسطح� على  �مل��وج��ودة   86/CD80
�لثانوية  �ملو�سلة  �لإ����س���ار�ت  ب��ذل��ك  مانعا 
وبهذ�   secondary delivery signals
يقطع  �حل�رش  T-cellوه���ذ�  تفعيل   يتناق�س 
�ل��دو�ء  هذ�  يعطى   .RA ل�  �لإمر��سي  �لطريق 

حقنا حتت �جللد مرتني �أ�سبوعيًا.
 B-Cell  -  3
�لعامل   depleting agent
�لبائية  ل��ل��خ��الي��ا  �مل�ستنفد 

 :  B-cell
م���ث���ل ري��ت��وك�����س��ي��م��اب 
ب��روت��ني    RITUXIMAB
م���اأ����س���وب مل�������س���اد ح��ي��وي 
ب���������رشي وح����ي����د �ل��ن�����س��ي��ل��ة 
 humanized ل�������� 
 monoclonal  antibiotic
مي���ي���ز ع��������ادة �مل�����س��ت��ق��ب��ل

ب�سكل  ي��وج��د  �ل���ذي    CD20
�خلاليا  �سطوح  على  ح�رشي 
يرتبط و�ل�����س��اذة،  �لطبيعيه 

  CD20مع  RITUXIMAB
�خللية  ت��دم��ري  ب��ذل��ك  م�سببا 
�لهدف. وعلى �لرغم من �أن �آلية 
مفهومة  غري   in-vivoلتاأثري�
در��سات  �أن  �إل  كامل،  ب�سكل 
 RITUXIMAB �أن  �قرتحت 
�خلاليا  وحجم  ع��دد  من  يقلل 

�لبائية بعدة طرق:
�خل��ل��وي��ة  �ل�����س��م��ي��ة   -  1

�ملعتمدة على �لربوتينات �ملتممة: 
 Commentaryملتممة� �لربوتينات   -
من  ك���ب���رية  جم��م��وع��ة    proteins CP
�لق�ساء  على  تعمل  �لتي  �لبالزمية  �لربوتينات 

على �لأج�سام �لغريبة و�خلاليا �مل�رشطنة. 
ت�سكيل  �لربوتينات عن طريق  - حتفز هذه 
CD20 و �لذي بني  كذلك  معقد �سد-م�ست�سد 

 RETUXIMAB
مع  ويرتبط  مييز  �لأول  �ملتمم  �لربوتني   -
من  �سالل  �إىل  موؤديا   RETUXIMAB ذيل  
بروتينية  ثقوبا  عنها  ينتج  �لتي  �لتفاعالت 
خ��روج  م�سببة   B-CELL غ�����س��اء   ت��خ��رتق 

�ملحتوى �خللوي مما يوؤدي �إىل موت �خللية.
�جل�سم  تفاعل  على  �ملعتمدة  �ل�سمية   -  2  

�مل�ساد )�ل�سد(:
مع   RETUXIMAB يرتبط  عندما   -  
�مل�ستقبل  CD20 على �سطح �خللية فاإن تفاعل 
�أخرى مثل  �سد–م�ست�سد يجذب عو�مل مناعية 
�خلاليا �لقاتلة  KILLER CELL �لتي لديها 
م�ستقبالت متيز RITUXIMAB وترتبط معه، 

�سامة  بجزيئات  غنية  حبيبات  حتمل  �أنها  كما 
للخاليا. 

- فعند �رتباطها تطلق حمتوياتها �حلبيبية 
�لتي �ستخرتق �لغ�ساء �خللوي:

- بع�سها ي�سكل ثقوبًا مما يوؤدي �إىل خروج 
حمتوى �خللية. 

مما  �خللية  ن��و�ة  ويخرب  يدخل  بع�سها   -
يوؤدي �إىل موت �خللية. 

�خل��ل��وي  �مل���ربم���ج  �مل�����وت  حت��ف��ي��ز   -  3
 :Apoptosis

طبيعية  �آلية  هو  �ملربمج:  �خللوي  �مل��وت 
يف �جل�سم يهدف منها �إىل �لتخل�س من �خلاليا 
غري �ملحتاج �إليها يف �خللية عند �رتباط �سد-

متاوت  ل�ساللت  حتفيز�ً  ي�سبب  مما  م�ست�سد 
�خللية �لذي يوؤدي �إىل:

�لهيكل  ت�ساوؤل  مع  �خللية  �سكل  تغري   -  
�خللوي لها. 

- تكاثف �لنو�ة. 
- تقوم �لأنزميات بتحطيم �ل� DNA   لقطع 

�سغرية مما يوؤدي �إىل موت �خللية.
�أن  لوحظ  �ملبكر:  �لعالج  مع   
�ملناعية  �ل�ستجابة  خ�سائ�س 
تتثَبط  �أن  ميكن   RA  � لل�  �لذ�تية 
�أو  �لتخفيف  نحو  �لطريق  ممهدة 

حتى �لتعايف من �ملر�س.
�لبيولوجية  �لأدوي����ة  تتميز 
ي�سجع  مم��ا  و�لأم����ان،  بالفعالية 
�حلالت  ��ستخد�مها يف  كثري� على 
�ملعقدة من �أمر��س �ملناعة �لذ�تية. 
�مل�ستفيدين  ع��دد  و�سل  �أن��ه  حيث 
مليون   325 م��ن  �أك��رث  �إىل  منها 

مري�س حول �لعامل.
�ل�سلبيات  بع�س  هناك  لكن   

لها:
�لفعل  وردود  �لتفاعالت   -  1  
�لناجتة عن �إعطائها حقنًا بالوريد.

 2 - �لتكلفة �ملرتفعة لت�سنيع 
وبيع مثل هذه �لأدوية. 

�جل��ان��ب��ي��ة  �ل���ت���اأث���ري�ت   -  3
�ملرتبطة بالعالج. 

�ل�ستخد�م  م��ن  ح��د  ه��ذ�  ك��ل 
كخط  �لبيولوجية  لالأدوية  �لو��سع 

عالج �أول.

325 مليـــــــون مــريـــــــض اســـــــتفـادوا 
مـــــــن العـــــــــالج البيــولـــوجـــــــــي



ما �لطاقة �ل�سم�سية؟:
هي  )�لكهرو�سوئية(  �ل�سم�سية  �لطاقة 
�لناجمة عن  �ل�سوء �ملنبعث و�حلر�رة  حتويل 
وذلك  مبا�رشة.  كهربائية  طاقة  �إىل  �ل�سم�س 

با�ستخد�م �خلاليا �ل�سم�سية �لتي يتم جتميعها 
�لكهرو�سوئية  باللو�قط  تدعى  �أل��و�ح  �سمن 
)voltaic-photo pv panels( ويو�سح 
ومن��اذج  �ل�سم�سية  �خللية  عمل   )1( �ل�سكل 

في  الكهروضوئية  الطاقة  استخدامات  بعض  سوريا  في  تظهر  بدأت 
محدودًا  مازال  المنزلي  استخدامها  ولكن  والخاصة  العامة  المنشآت  بعض 
جدًا. سنبين في هذه المقالة التكلفة التقريبية لمنزل يرغب باستجرار طاقته 

الكهربائية بالكامل من الطاقة الشمسية )الكهروضوئية(.

ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية 
)الكهرو�شوئية( يف املنازل ت

اال
مق

لبع�س �للو�قط �لكهرو�سوئية.
  

الكلفة  ملــعــرفــة  الــعــمــل  خــطــوات  اأوًل: 
الــتــقــريــبــيــة ملــنــزل يــ�ــشــتــخــدم الــطــاقــة 
تتطلب  التقريبية  الكلفة  اإن  ال�شم�شية. 

ح�شاب مايلي:
للمن��زل  �ل���الزم���ة  �ل��ط��اق��������ة   -  1
ب��ال��ك��ي��ل��������وو�ط ���س��اع��ي ل��ك��اف��ة �لأج��ه��زة 

�لكهربائية على مد�ر �ليوم.

د.حممد حمود 
عميد كلية العلوم التطبيقية

هل سنشهد عجز مساحاتنا في 
المستقبل القريب عن استيعاب 

اللواقط الكهروضوئية؟



عدد الجهازالتسلسل
األجهزة

استطاعة 
الجهاز بالواط

عدد ساعات 
العمل يومياً

الطاقة المسحوبة بالكيلو واط 
kw/day ًيوميا

الكلفة الشهرية للطاقة 
بالليرة السورية

1120089.6x30x10=2880مكيف1

115000.250.375x30x10=112.5مكنسة2

1120011.2x30x10=360غسالة3

110000.50.5150مكواة4
13002061800براد5
154063.61080مصابيح6
3100103900مراوح7
تلفزيون+8

110080.8240ريسفر
27540.5150حاسب9

خالط+10
شواحن+
شفاط 
115030.45135مطبخ

ل.س 26.0257807

�ل��ع��اك�����س  يف  �مل���ت���ب���ددة  �ل��ط��اق��ة   -  2
)converter( ومنظم �جلهد )Inverter(

3 - �لطاقة �ملطلوبة �لالزم ��ستجر�رها من 
�للو�قط �ل�سم�سية.

4 - عدد �للو�قط �ل�سم�سية �لالزمة وكلفتها.
لو�سع  �ملنزل  �ملطلوبة فوق  �مل�ساحة   -  5

�للو�قط عليها.
�ملطلوبة  �لبطاريات  ع��دد   -  6

لتخزين �لطاقة وكلفتها.
)�لعاك�س،  �مللحقات  كلفة   -  7

منظم �جلهد، �لأ�سالك،.....(
8 - �لكلفة �لإجمالية.

ثانيًا: مكونات املنزل:
على:  يحتوي  �ملنزل  �أن  لنفر�س 
مكيف و�حد، مكن�سة، غ�سالة، مر�وح، 
)نيونات(،  �أو  م�سابيح  بر�د،  مكو�ة، 
تلفزيون وم�ستقبل )ري�سيفر(، حا�سب، 
خالط ور�ديو و�ساحن و�سفاط مطبخ.

امل�شحوبة  الطاقة  ح�شاب  ثالثًا: 

الكهربائية  لــالأجــهــزة  وال�شهر  الــيــوم  يف 
املنزلية: 

يتم ح�ساب �لطاقة �مل�سحوبة يوميًا بالكيلو 
و�ط خالل �ليوم �لو�حد وفق �ملعادلة �لتالية

عدد    xو�ط بالكيلو  �جل��ه��از  ��ستطاعة 
�ساعات  ع��دد   x �ل��و�ح��د  �لنوع  ذ�ت  �لأج��ه��زة 

�لت�سغيل باليوم 
 ، �مل�سحوبة  للطاقة  �ل�سهرية  �لكلفة  �أم��ا 
وفق  تتم  ل.���س،   10 و�ط  �لكيلو  �سعر  بفر�س 

�ملعادلة �لتالية:
x 30 يوم  بالكيلوو�ط  �لطاقة �مل�سحوبة يوميًا 

)�سهر( x �سعر �لكيلوو�ط )10 ل.�س(
هاتني  ع��ل��ى  وب��الع��ت��م��اد 
ننظم  �ل�سابقتني  �مل��ع��ادل��ت��ني 

�جلدول )1(:

امل�شتخدمة  الأجهزة  رابعًا: 
ومردودها )كفاءتها(:

خمططًا   )1( �ل�سكل  يبني 
ل��الأج��ه��زة �مل�����س��ت��خ��دم��ة يف 
�إىل  �ل�سم�سية  �لطاقة  حتويل 
وبفر�س  كهربائية  ط��اق��ة 
منظم  )ك��ف��اءة(  م���ردود  �أن 
 converter �جل����ه����د 
�لبطاريات  وم���ردود   %90
�لعاك�س  وم�����ردود   %85

. )Inverter( %92

�جلدول )1(

�ل�سكل 1 : ر�سم تو�سيحي لتحويل �لطاقة �ل�سم�سية �إىل طاقه كهربائية



المبلغ )ل.س(التجهيزات المطلوبةالتسلسل

1560000اللواقط الشمسية1

2100000البطاريات2

العاكس ومنظم الشحن ومتممات 3
1200000التوصيل

المجموع = 4860000

منظم  يف  ــددة  ــب امل الــطــاقــة  خــامــ�ــشــا: 
اجلهد والعاك�س:

�ملنزل  لت�سغيل  �ملطلوبة  �لطاقة  �أن  وجدنا 
�أن كافة  kw بفر�س   26.025 باليوم هي 
�لأجهزة �لكهربائية تعمل بنف�س �لوقت، ومبا�أن 
يتغذى  �أن  فيجب   90% �جلهد  منظم  كفاءة 
�ملنظم بطاقة �أكرب ليعطي �لطاقة �ملطلوبة وهي 

وبنف�س �لطريقة �لعاك�س كفاءته 92%  جند   

طاقة  �ل�سم�سية  �خلاليا  من  �ملطلوب  �إذ�ً 
�ل��ي��وم، وذل��ك  ق��دره��ا   على م���د�ر 
�أن �لأجهزة �لكهربائية يف �ملنزل تعمل  بفر�س 
�سعيف  �لحتمال  وهذ�  �لوقت  بنف�س  جميعها 

جد�ً.
وامل�شاحة  و�شعرها  اللواقط  عدد  �شاد�شًا: 

املطلوبة:
�إن عدد �ساعات �لإ�سعاع �ل�سم�سي يف بالدنا 
و�سطيًا على مد�ر �لعام تقارب 6 �ساعات يوميًا 
�ل�سم�سية  �ملطلوبة من �خلاليا  �لطاقة  وبالتايل 

يف �ل�ساعة �لو�حدة  

                       
 m2 �أبعادها  ولتكن �للو�قط �ملتوفرة لدينا 
watt فيكون عدد   200 )1x2( وتعطي طاقة 

�للو�قط �لالزم توفرها 26 لقطًا. 

على  ت��و�ف��ره��ا  �ل��و�ج��ب  �مل�ساحة  فتكون 
�ل�سطح  x 2m2 = 52 m2 لقطًا 26

و�إذ� فر�سنا �أن �سعر �لو�ط �لو�حد  300ل.�س 
فاإن �سعر �لالقط �لو�حد 60000  وبالتايل فاإن 

�سعر �للو�قط 
60000x26 =1560000 ل.�س  

ومنظم  البطاريات  كلفة  �شابعًا:ح�شاب 
ال�شحن والعاك�س.

�ملو��سفات    ذ�ت  بطاريات  ن�ستخدم  �سوف   
 A 200  و  V 24

ه��ذه  �ستغذي  �ل��ت��ي  �ل��ط��اق��ة  �أن  وج��دن��ا 
�لبطاريات هي 

                     
للبطاريات  �ملطلوب  �لتيار  �سعة  فتح�سب 

وفق �لعالقة �لتالية:

حيث �أن:
  Ed: Batteries energy per day
 , DOD : Depth of Discharge of

Batteries
   فرق كمون �لبطاريات :  VB        ،      مردود 

 : eff لبطاريات�
ت�سحن  ���س��وف  �ل��ب��ط��اري��ات  �أن  لنفر�س 
هذه  يف  �لتيار  �سعة  فتكون  ون�سف  يوم  خالل 

�لبطاريات هي 

CAh = 1888x15 = 2832   Ah
    A 200 ومبا �أننا �خرتنا بطاريات تيارها

فيكون عدد �لبطاريات 
بطارية  

ل.�س   150000 �لبطارية  �سعر  كان  فاإذ� 
فاإن ثمن �لبطاريات

 14X150000 = 2100000 ل.�س 
و�إذ� �أخذنا خرج �لعاك�س 5KW  �إ�سافة �إىل 
منظم �ل�سحن و�لأ�سالك ومتممات تثبيت �للو�قط 
 1200000 تقدر كلفتها  و�لتي  �لكهرو�سوئية 

فاإننا نح�سل على �لكلفة �لجمالية 
من  �لبيوت  كهرباء  ��ستجر�ر  ف��اإن  وهكذ� 
�لطاقة �ل�سم�سية مفيدة يف حال �نقطاع �لكهرباء 
يف ظروف طارئة، ويف حال �لتح�سب ملثل تلك 

�لظروف.
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ت�شمية القلمون: 
قلمون ح�سب �لت�سمية �لقدمية كلمة يونانية 
و )مون( وتعني جبل  موؤلفة من مقطعني )قال( 
على  �لإغريق  �أطلقها  ت�سمية  هي  وكذلك  �حللو، 
لأ�سجار  �لو��سع  لالنت�سار  نظر�  �ملنطقة  هذه 
�أر��سيها، وحيث كانا  )�لعنب و�لتني( يف  �حللو 

عماد �حلياة �لزر�عية لغالبية ل�سكانها.
ومعنى اآخر لكلمة قلمون : 

�سطرين  م��ن  موؤلفة  لتينية  كلمة  فهي 
�إلهة  �أم��ون  �لإل��ه��ة  وتعني  )�أم���ون(  و  )ق��ل��م(، 

�مل�رشيني �لقدماء .
 – )قال  �لقلمون  جبال  �لرومان  �سمّى  وقد 
�أق�سام  �إىل ثالثة  �لقمر وق�سموها  �أي بنت  مون( 
 – بعلبك  وعا�سمتها  �لأع��ل��ى  �لقلمون  وه��ي 
و�لقلمون �لأو�سط وعا�سمتها �لنبك – و�لقلمون 

�لأ�سفل وعا�سمتها جريود .
�لقدم  يف  �سبقتها  �أخ��رى  ت�سمية  وهناك 
كلمة  وهي  )�سينري(  كلمة  وهي  قلمون  لكلمة 
�لثلوج  لكرثة  نظر� ً  �لنور  جبل  تعني  �آر�م��ي��ة 
وتعني  جبالها  على  تت�ساقط  و�لتي  �ملرت�كمة 

�جلبل �لأبي�س. 
وكلمة قلمون ح�سب قو�عد �لنحو و�ل�رشف يف 

�للغة �ل�سرييانية هي جمع مذكر �سامل لكلمة قلم.

�سال�سل  ثالث  على  �لقلمون  منطقة  وترتكز 
جبلية تبد�أ جبالها من قرية ح�سيا �سماًل وتنتهي 
من  �لقلمون  ُحدرِّدت  )لذلك  جنوبًا  قا�سيون  بجبل 

�لربيج �إىل �لدريج(.
ثم تبد�أ �سل�سلة جبال حرمون )حره- مون( 
�أي ح�سب �لقمر وقد ورد ذكرها يف �لتور�ة ح�سب 
 ) ) كليمان هو�ر  �لفرن�سي  �لأثري  �لعامل  م�سدر 
يف كتابه �ل�سارد عام 1878 م  بعنو�ن ) �أمايل 

رحلة يف �سوريا( نقال عن موؤرخني رومان.
كما ذكر �لكاتب �لباحث �أحمد و�سفي زكريا 
معنى  �لأول(  )�جل��زء  �ل�سوري  �لريف  كتابه  يف 
)ومون  �حللو(  )قالت  �لفينيقية  باللغة  �لقلمون 
�لقلمون  منطقة  وتعترب  �حللو  جبل  �أي  جبل(   –
منطقة ��سرت�تيجية هامة لأنها تقع و�سط �سوريا 
غربًا  لبنان  بني  وتقع  ب�سمالها  جنوبها  تربط 
من  كبري  ج��زء  وه��ي  �رشقًا  �ل�سورية  و�لبادية 
ريف  حمافظة  من  �لأكرب  �جلزء  هي  كما  �سوريا 
�جلبال  من  و��سعة  م�ساحة  على  حتتوي  دم�سق 

و�ل�سهول و�لوديان و�لبادية.
�لغربية  �جلهة  من  �لقلمون  منطقة  ويحد 
لبنان  جبال  و�سل�سلة  �لبقاع  �سهل  م�سارف 
�ل�سمال  وم��ن  تقريبا،  كم   80 بطول  �ل�رشقية 
�أر��سي و�سهول حم�س ، ومن �ل�رشق بادية �ل�سام 

جبل  �جلنوب  وم��ن  �رشقًا  �ملنب�سطة  ب�سهولها 
قا�سيون وقرى و�دي بردى.

وميتد يف �سال�سل جبال �لقلمون و�دي جمر 
من  ويتجه  فيها  �حلياة  �رشيان  وهو  �لقلمون 
�جلنوب �لغربي نحو �ل�سمال �ل�رشقي مع �إنحد�ر 
حتى  �رشقًا  �إجتهنا  كلما  �لإت�ساع  يف  وتز�يد 
من  �لو�دي  هذ�  و�متد�د  كم   20 مل�سافة  ي�سل 
�لنبك حتى قرى �سدد و�حلفر يف نهايته ي�سمى 

و�دي �لذخائر .
طريق  منه  �ل�رشقية  �جلهة  يف  مير  كان  كما 
�حلرير �لقدمي، وعلى �أر�سه ن�ساأت �أقدم �حل�سار�ت 

وخلفت �أو�بد لز�لت �ساخمة حتى �لآن.
قمة  �أع��ل��ى  تعترب  �جلبلية  �لقلمون  وق���رى 
ماأهولة يف �سوريا مثل )ر�أ�س �ملعرة – �ل�رشخة – 
–ع�سال �لورد( و�إرتفاعها  – رنكو�س  حو�س عرب 

1650 م عن �سطح �لبحر 

القلـمــــون 

الأ�شتاذ : موفق بحبوح

ما - اأهواك ياقلمون, اأهوى �شحبة          عقدوا العزمية اأن تظلَّ ُمَكرَّ
- القلم هو قطب الرحى يف ت�شمية القلمون.

ِب       وقـال  بظِلّي  من  مطٍيّ  وراكِب  -  وكم  مَرّ بي من  مدلٍج  ومـوؤِوّ
فما  كان  اإل  اأن طوتهم  يُد  الردى        وطارت بهم ريح النوى والنوائِب 



الطب امل�شند بالدليل
والفلسفة،  والشعوذة  بالسحر  مرتبطًا  القديمة  العصور  في  الطب  نشأ 
ورغم أنَّ أبقراط وجالينوس استطاعا تحرير الطب من سيطرة الخرافات والقوى 
العصر  حتى  قائمًا  ظلَّ  ة  النظريَّ بالفلسفة  ارتباطه  فإّن  للطبيعة،  الخارقة 
القديم  العالم  في  تأثيرًا  وأكثرهم  األطباء  أشهر  أنَّ  سنجد  وهكذا  الحديث. 

كابن سينا وابن رشد هم فالسفة أصلًا.
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بعلم  �مل�سريي  �لتالحم  هذ�  �أ���رشَّ  بالطبع 
�لطب  ر  تطوُّ �أعاق  جهة  فمن  كبري:  ب�سكٍل  �لطب 
كعلم م�ستقل قائم بذ�ته، ومن جهة �أخرى جعله 
و�ل�ستنتاج  �لتاأمل  على  يعتمد  نظريًا  علمًا 
�أو  ة  �لعمليَّ للتجربة  �حتكام  �أي  دون  �لعقلي 

�هتمام بها.
بقي �حلال هكذ� �ألفي عام تقريبًا، حتى ظهر 
�أطباء ع�رش  �لطب �حلديث على يد جمموعة من 
�لأ�سلوب  على  مت��رَّدو�  �لذين  �لأوربية،  �لنه�سة 
�ل�سك،  مبد�أ  و�عتمدو�  �لكال�سيكي،  �لإغريقي 
�لتجربة. عندها  �أي معلومة ل تدعمها  ورف�سو� 
�لأمام  �إىل  وثبات  ب�رشعة  يخطو  �لطب  علم  بد�أ 

ومنهم مثاًل ل ح�رش�ً :
 Andreas ف��ي�����س��ال��ي��و���س  �أن���دري���ا����س 
�حلديث،  �لت�رشيح  علم  موؤ�س�س   Vesalius

مكت�سف   William Harvey ه��اريف  وليم 
هاللر  فون  �ألربت  �لقلب،  وعمل  �لدموية  �لدورة 
�لفيزيولوجيا،  �أبو   Albrecht von Haller
 Giovanni Battista مورغاين  جيوفاين 
Morgagni موؤ�س�س علم �لباثولوجيا، جوزيف 
�لتعقيم،  خم��رتع   Joseph Lister لي�سرت 
و��سع   Louis Pasteur با�ستور  لوي�س 
هذه  وبعد  �أخ��ري�ً  ة...  �ملر�سيَّ �جلر�ثيم  نظرية 
علم  �أنَّ  �إىل  ن�سري  �ل�رشيعة  �لتاريخيَّة  �ملقدمة 
ر خالل �آلف �ل�سنني و�سل �أخري�ً  �لطب �لذي تطوَّ
�حلديث،  و�لأمثل يف ع�رشنا  �لأكمل  �ل�سكل  �إىل 

مع ما بات يعرف بالطب �مل�سند بالدليل.
Evidence- بالدليل  �مل�سند  �لطب  يقوم 

EBM( based medicine( على �لحتاد 
�ل�رشيرية  �ملمار�سة  �ث��ن��ني:  لأم��ري��ن  �لوثيق 

و�لأدلة و�لرب�هني �لعلميَّة.
�لطبية  �ل�رشيرية  �ملمار�سة  �سياغة  يتم 
�ل�سحيحة �عتماد�ً على �لدر��سات �ملوثوقة و��سعة 
فو�ئد  �ل��در����س��ات:   لهذه  مثاًل  ون�رشب  �لنطاق، 
��ستخد�م �لرقعة �أثناء �إ�سالح �لفتق �لإربي، ندر�س 
يف هذه �حلالة عدد�ً كبري�ً من �لعمليات �جلر�حية 
لإ�سالح �لفتوق �لإربية بع�سها با�ستخد�م �لرقعة 
دون  �لتقليدية  بالطريقة  وبع�سها   mesh
�لنتائج  بني  نقارن  ث��مَّ  وم��ن  �لرقعة،  ��ستخد�م 
�لعمل  مدة  �لفتق،  نك�س  ن�سبة  �حلالتني:  كلتا  يف 
ويف  �لخ��ت��الط��ات،  �مل��ادي��ة،  �لتكلفة  �جل��ر�ح��ي، 
يف  �ستكون  و�لتي  �لنتائج  �إىل  نخل�س  �لنهاية 
�إ�سالح  يف  �لرقعة  ��ستخد�م  �إنَّ  مثاًل:  �حلالة  هذه 
�لفتق �لإربي �أظهر معدلت نك�س �أقل من �لطريقة 
�لختالطات،  يف  مهمة  زي���ادة  دون  �لتقليدية 
وبعدها يتم ن�رش هذه �لدر��سة وتوثيقها و�عتمادها 
ا يوؤدي �إىل  يف �لكتب و�ملر�جع �ملعنية بالأمر؛ ممَّ
تغيري هام يف �ملمار�سة �ل�رشيرية بح�سب �لنتائج 
در��سات  تو�فر  عند  �آخ��ر:  مبعنى  عليها.  �ملرتتبة 
طريقة  من  �جل��ر�ح��ون  �سيغريُّ  وموثوقة  كافية 
تعاملهم مع �لفتوق �لإربية، و�سي�ستخدمون �لرقعة 
حدث  ما  -وه��ذ�  �إ�سالحها  �أثناء  روتيني  ب�سكل 
تبنى  كيف  بال�سبط  ح  يو�سرِّ �ملثال  هذ�  بالفعل-. 
�ليوم،  �لطب  علم  يف  �ل�رشيرية  �ملمار�سة  �أ�س�س 

وكيف ميكن تعديل �أو تغيري هذه �لأ�س�س.
يتم  و�لتي  �لعلميَّة  �لأدل���ة  هو  �لآخ��ر  �لأم��ر 
�حل�سول عليها غالبًا عن طريق �ملخترب�ت ومر�كز 
م�ساد  تاأثري  در����س��ة  ذل��ك:  �أمثلة  من  �لأب��ح��اث، 
كيف  �ملجهر،  حتت  معينة  جرثومة  على  حيوي 

الدكتور حممد الأبر�ص
ع�شو الهيئة التعليمية يف جامعة القلمون

��ستخد�م �لأ�سربين للوقاية وعالج �لأمر��س �لقلبية �لوعائية �أحد �أبرز �لأمثلة عن ��ستخد�م �لطب �مل�سند بالدليل

حبة األسبرين بين الدليل والممارسة 
السريرية أنقذت أرواحًا كثيرة



يحطم  وكيف  �جلرثومة،  مع  �ل��دو�ء  هذ�  يتفاعل 
�جلد�ر �خللوي لها �أو يثبط ن�سخ DNA �جلرثومة. 
�ملخربية  �لتجربة  هذه  �أنَّ  نوؤكد  �أن  �ملهم  ومن 
�لدو�ء هو  �أنَّ هذ�  غري كافية مبفردها حتى نقول 
�لب�رش؛  ال �سد هذه �جلرثومة عند  �ساد حيوي فعَّ
لأنَّ �سلوك كل من �لدو�ء و�جلرثومة يف �ملخرب قد 

يختلف عن �سلوكها يف �جل�سم �لب�رشي.
على  يقوم  بالدليل  �مل�سند  �لطب  �إنَّ  قلنا 
�حتاد �لأمرين معًا: �ملمار�سة �ل�رشيرية مع �لدليل 

�لعلمي، وفيما ياأتي مثال �سهري يو�سح ذلك:
هو  �لأ�سربين  �أنَّ  �أك��دت  ة  �ملخربيَّ �لأدل���ة 
دم  يف  �لدموية  �ل�سفيحات  للت�ساق  م�ساد 
�أنَّ  �أظ��ه��رت  �ل�رشيرية  و�ملمار�سة  �لإن�����س��ان، 
هو  منخف�سة  يومية  بجرعة  �لأ�سربين  ��ستخد�م 
�لقلبية،  �لع�سلة  �حت�ساء  من  هام  وقاية  عامل 
و�عتماد�ً على �لأمرين معًا �أو لنقل �عتماد�ً على 
�لب�رش  �لطب �مل�سند بالدليل: مئات �ملاليني من 
للوقاية  يوميًا  ملغ   81 �أ�سربين  حبة  يتناولون 
ماليني  �أنقذ  ا  ممَّ �لقلبية؛  �لع�سلة  �حت�ساء  من 

�لأرو�ح حول �لعامل.
مثال �آخر من �لتاريخ �لطبي من �ملفيد ذكره 
على  �لإن�سان  �كت�سفه  دو�ء  �أعظم  �لبن�سلني  هنا: 

�أيدينا  ر بني  ال توفَّ �أول �سالح فعَّ �لإطالق. وهو 
ملحاربة �جلر�ثيم �لتي كانت تفتك بالب�رش �لذين 
�كت�سف  �لبد�ية  �أمامها، يف  لهم  ل حول ولقوة 
فلمنغ  �ألك�سندر  �ل�سهري  و�لبيولوجي  �ل��ع��امل 
 Alexander Fleming 1881 �لبن�سلني 
فطر  �أنَّ  خم��ربه  يف  لح��ظ  عندما  1955 –م. 
للدفاع  للجر�ثيم  قاتلة  مادة  يفرز  �لبن�سلينوم 
ون�رش  �جلر�ثيم.  هذه  تهاجمه  عندما  نف�سه  عن 

هذ� �لكت�ساف �لهام يف ورقة علمية بحثية.
من  �ثنان  ب��د�أ  �لبحث  ه��ذ�  على  و�عتماد�ً 
 Howard ف��ل��وري  ه���و�رد  وهما  �ل�سيادلة 
ت�سني  و�إرن�ست  Florey 1898 – 1968م. 
Ernst Chain 1906 – 1979م. ��ستخد�م 

عند  �جلرثومية  �لأم��ر����س  عالج  يف  �لبن�سلني 
�لب�رش، وخ�سو�سًا �إنتانات �جلروح خالل �حلرب 
�لعاملية �لثانية. و�لنتيجة كانت مذهلة ويعرفها 
�جلميع. يف هذ� �ملثال فلمنغ مُيثرِّل �لدليل �لعلمي 

وفلوري وت�سني ميثالن �ملمار�سة �ل�رشيرية.
�كت�ساف �لبن�سلني و��ستخد�مه، وبد�ية ع�رش 
للوقاية  �لأ�سربين  و��ستخد�م  �ل�ساد�ت �حليوية، 
و�أ�سهر  �أب���رز  هما  �لقلبية،  �لأم��ر����س  وع��الج 
مثالني عن �أهمية �لطب �مل�سند بالدليل وجناحه 
ويف  وكبري.  �رشيع  ب�سكل  �لطب  علم  ر  تطوُّ يف 
�لنهاية �إنقاذ ماليني بل ورمبا مليار�ت �ملر�سى 

وحت�سني نوعية �حلياة �لب�رشية.
فقط  لي�س  ���ه  �أنَّ �إىل  ن�سري  �أن  يجب  طبعًا 
تف�سيل  �أو  �أي مو�سوع  بل  و�لأ�سربين  �لبن�سلني 
�تخاذه  يتم  طبي  ق��ر�ر  �أي  �أو  �لطب  يف  �سغري 

�ليوم يجب �أن يقوم على �لطب �مل�سند بالدليل.
ت�ستمل  �ملرموقة  �لعامليَّة  �جلامعات  �أغلب 
بالدليل،  �مل�سند  �لطب  مادة  على  مناهجها  يف 
�لطبية  �مل��ر�ج��ع  مقدمة  يف  �سنجد  ��ن��ا  �أنَّ كما 
�لطب  �لأطباء وطالب  كل  يعرفها  �لتي  �ل�سهرية 

حول �لعامل مثل :
 Harrison's Principles • هاري�سون 

of Internal Medicine
 Schwartz's Principles �سو�رتز   •

of Surgery
 Davidson's دي���ف���ي���د����س���ون   •
 Principles and Practice of

Medicine
�مل�سند  �لطب  ع��ن  تتحدث  كاملة  ف�سول 
يف  �ل�سحيح  �لقر�ر  �تخاذ  كيفية  وعن  بالدليل 
لالأ�سف  �لف�سول  هذه  ولكنَّ  �لطبية،  �ملمار�سة 
من  �ل��ك��ر�م؛  م��رور  عليها  مُي��رُّ  �أو  غالبًا،  تهمل 
�أجل ذلك كله كانت هذه �ملقالة تلخي�سًا لأبرز 
بالدليل،  �مل�سند  �لطب  مو�سوع  يف  �لنقاط 
�لأ�سنان  وطب  و�ل�سيدلة  �لطب  لطالب  وتنبيهًا 

على �رشورته و�أهميته �لبالغة.

�ألك�سندر فيلمنغ يت�سلَّم جائزة نوبل عن �كت�سافه للبن�سلني

      سلوك كل من 
والجرثومة  الــدواء 
ــر هو  ــمــخــب ال ـــي  ف
الجسم  فــي  غيره 

البــشـــــــــري



مشروع  من  تاله  وما  البشري  الجينوم  دراسة  في  االكتشافات  توالت 
آالف  عمل  كيفية  يستكشف  يزال  ال  الذي  الواسع؛  الجينوم  ارتباط  تحليل 
إبداعات  يخص  وفيما  البشرية.  الخلية  ضمن  والمكان  الزمان  في  الجينات 
التقانات الحيوية, بدءًا من فك الشيفرة الوراثية, وتشخيص الطفرات الجينية, 
وتطبيقات التشخيص الجزيئي الطبّي والعالج الجيني والتحوير الجيني؛ فإننا 
نواجه اليوم في الطب التشخيصّي والعالجّي, عقبات كثيرة كالتعامل مع 

المادة الجينية داخل خلية الثدييات بشكل عام والخلية البشرية بشكٍل خاص.

اجِلراَحـة النـانوّيـة 
والَتْحِويُر اجِلْيُنومّي

د.عبد البا�شط امل�شلّم
كلية الطب الب�رشي

ن���ووّي  ج��ي��ن��وم��ني؛  �ل��ب�����رشي��ة  �خل��ل��ي��ة  ت�سم 
)nDNA( يف نو�تها، ويرتكب من 3.2 مليار �سفٍع 
مورثة  �أل��ف   23 عن  يزيد  ما  ُز  ُيَرمرِّ  ، نوكليوتيديٍّ
�ملتقدرة/�مليتوكوندريا  يف  وجينوٍم  بنيوية؛ 
�سفع   16569 من   mtDNA يرتكب   .)mtDNA(
طفر�ت  تتدرج  مورثة.   37 ��ُز  وُي��َرمرِّ نوكليوتيدي، 
�أمر��ٍس  �إىل  �لأثر،  عدمية  �ل�سامتة  من   mtDNA
للطاقة  م�ستهلكٍة  �أن�سجة  يف  موؤثرة  مدمرة  ور�ثية 
بكمياٍت كبرية. ت�سري �إح�سائية �إىل �أن 1 من 5000 
بالغ يف �سمال �رشق بريطانيا يعانون من طفر�ت 
�سيدة   200 من   1 ون�سبة   ،mtDNA يف  مر�سية 
 .mtDNA لأمر��س ور�ثية يف Carriers ناقالت

معًا،  و�مل��ت��ق��درّي  �ل��ن��ووي  �جلينوم  ي��ت��اآزُر 
��سطناع  يف  �خللية  ن��و�ة  مورثات  ُت�سارُك  حيث 
�ملتقدرة  وظ��ائ��ف  يف  ت�ساهم  ب��روت��ني،   1500
يف  وظيفيٌة  ��سطر�باٌت  ُد  وجُت�سرِّ �حليوي.  وتخلقها 
ور�ثيٍّ  مر�ٍس   250 من  �أكرث  يف  �لربوتينات  هذه 
�أكرثها  من  �لطاقة  ��سطناع  �أمر��س  وُتعدُّ  ب�رشي. 
 150 �أيٍّ من  �سيوعًا، ويتجلى مر�ٌس يف و�حٍد من 
مورثة مرمزة لها، باأعر��ٍس �رشيرية و��سعة �لطيف 
و�لع�سالت  و�لكبد  �لع�سبية  و�جلملة  �لقلب  ت�سيب 
�ملثال،  �سبيل  على  �ملفاجيء.  و�لعمى  �ملخططة 
 ،mtDNA يف   A3243G �لنقطية  �لطفرة  ُتوؤثُر 
��سطناع  يف  ت�ساهم  بروتينًا   13 ��سطناع  يف 
من  �لطفرة  حاملو  وُي��ع��اين  �جل�سم،  يف  �لطاقة 
 90-50 وُيعاين  و�لتوحد،  �ل�سكري  د�ء  �أم��ر����س 
وتتظاهر  مركبة،  ور�ثية  متالزمة  من  منهم   %
بانحالل �لع�سالت �لع�سبي �ملتقدرّي و�حم�سا�س 

ميلري  متالزمة  وتتجلى  دماغية.  و�سكتات  لبنيٍّ 
بت�سوهات ت�رشيحية بنيوية متعددة وت�سوهات يف 
باعتالل  عدة  متالزمات  وتتظاهر  �ل�سام،  �لن�سيج 
يف �سبكية �لعني و�لع�سالت و�لع�سبونات، و�عتالل 
�لع�سب �لب�رشي و�لعمى �ملفاجيء، و�سلل ع�سالت 
�ملركزية  �لع�سبية  �جلملة  وحتلل  �ملرتقي،  �لعني 

�ل�سفنجّي.
تتجلى �لأهد�ف �لتطبيقية يف حتوير �ملتقدر�ت 
و�ملتقدرة  �ل��ن��و�ة  جينومّي  ب��ني  �لتفاعل  لفهم 
و�ل�ستقالب،  �لأف�سل  �لطاقة  �إنتاج  وظائف  وفهم 
عن  ناجمٍة  لأمر��ٍس  جينيٍّ  عالٍج  �إجر�ء  و�إمكانية 
طفر�ت يف mtDNA. وتنح�رش حاليًا جهود �لعالج 
عام،  ب�سكٍل  �ملر�سى  �سحة  على  �ملحافظة  يف 
تعديل  �إجر�ء  �أو  ��ستبعاد  �أو  لرتميم  �لتدخل  بدون 
�خلطرية  �لآث��ار  بتحمل  ي�سمح  مبا   mtDNA يف 
حتوير  يف  �ملحدودة  قدر�تنا  وتعد  �لطفر�ت.  لهذه 
جينوم �ملتقدرة عائقًا �أ�سا�سًا يف جمال �لتطبيقات 

�ل�رشيرية وفهم �لن�ساط �حليوي للمتقدر�ت.
��ستبد�ل  عملية  هو  �مُلَتَقدرَِّر�ِت  ِجْيُنوِم  ِويُر  حَتْ
خلية  يف  جينومها  يف  بخلل  م�سابة  متقدر�ٍت 
جينوم  يف  تعديٍل  �إجر�ُء  �أو  نظاميٍة،  مبتقدر�ٍت  ما 

 . �ملتقدرة ذ�تها �سو�ٌء يف �لو�سط �حلي �أو �ل�سنعيرِّ
هيوىل  �إج��م��ايل  م��ن   25% �مل��ت��ق��درُة  ت�سغل 
وقد  و�أل��وف،  مئات  بني  وعددها  �لثدييات،  خاليا 
تكون مفردة �أو مت�سلة على �سكل �أ�رشطة. ُيحيطها 
غ�ساء�ن بينهما فر�غ وجوف د�خلي يوجد فيه ن�سٌخ 
�أو  با�سطناع  �ملتقدرة  تقوم   .mtDNA من  عدة 
 Ca2+ معاجلة �جلزيئات �ل�سغرية، وتنظيم �سو�رد

�حلمو�س  و�أك�سدة  �لأمونيا  �سمية  من  و�لتخل�س 
�ملناعة  يف  و�مل�ساهمة  �حل��ر�رة  وتوليد  �لد�سمة 
وتنظيم موت �خللية �ملربمج، و��ستجابات �لتهابية 
�لفريو�سية كالتهاب  وم�سار�ت ذ�ت �سلٍة بالعدوى 
�ملركزية  �لع�سبية  �جلملة  و�أمر��س حتلل   C-لكبد�

مثل باركن�سون و�لزهامير. 

تقانات حتوير جينوم املتقدرة يف الثدييات:
�لنووية  �ل��د�خ��ل��ي  �لق��ت��ط��اع  �إن��زمي��ات   .1
حاليًا  ت�ستخدم  �ملتقدرة:  جينوم  حترير  و�إنزميات 
طفر�ت  معاجلة  يف  جينيًا  ��ْت  ُه��ْن��ِد���سَ �إن��زمي��ات 
جينوم  لتحوير  حم���ددة  مناطق  يف   mtDNA
�خللوية  �لهجن  جت��ارب  نتائج  �أ�سارت  �ملتقدرة. 
�لهيولية بني خاليا �جلرذ�ن و�لإن�سان وبا�ستخد�م 
ن�سبة  تبديل  �إىل   Sma-I و   Pst-I �لإن��زمي��ني 
 6 خ��الل  �لطبيعّي  �لنمط  �إىل  �لطافرة   mtDNA
�ساعات فقط. وعلى �لرغم من �لنجاحات، لكن توجد 
يف  �لنوعية  �ملو�قع  حتديد  ك�سعوبة  عليها؛  ماآخذ 
حمدودة  وقدر�ت  �لطبيعية،  �أو  �لطافرة   mtDNA
�لقطع  وي���وؤدي   ،mtDNA حتوير  �إن��زمي��ات  م��ن 
�لتغلب  �إىل تفككه. ومت   mtDNA ل�سل�سلة  �ملزدوج 

على �ل�سعوبات عرب:
�مليثيل  ن��اق��ل  �ل��ب�����رشي  �لإن�����زمي  رب���ط  �أ - 
بحيث  نوعي،  بروتينيٍّ  موجه  �إىل    DNMT3a

�أ�سبح ممكنًا منع �لطفرة من �لتعبري عن ذ�تها.
ب - ج���ر�ح���ة ن��ان��وي��ة، ع���رب رب���ط �مل��وج��ه 
 )mitoZFNs( نوعيٍّ  قاطٍع  �إنزمي  مع  �لربوتينّي 
�لطافرة  �لنوكليوتيد�ت  مو�قع  ل�ستئ�سال  وذلك 

بدقة متناهية.
�أن  ي�ستطيع  �لذي   ،Fok-I �إنزمي  ت�سميم  ت - 

ت
اال

مق



وي�ستاأ�سل  و�لطبيعّي  �لطافر   mtDNA بني  ُيفرق 
�إ�سالح  بنجاح  ومت  و�حد.  نوكليوتيد  متييز  بقدرة 
مثل  �لإن�����س��ان  عند  ور�ث��ي��ة  �أم��ر����س   mtDNA
و�لن��ح��الل   ،Leigh Syndrome م��ت��الزم��ة 
ومتالزمة  �ل�سبكية،  وت�سبغ  �لرنحي  �لع�سبي 
هذه  يف  �جلينية  �لتحوير�ت  و�أدت  ز�ي��ر.  كرينز 
�إىل  مزروعة  جتريبية  ب�رشية  خاليا  يف  �لأمر��س 
ررٌِّر  حتوير mtDNA �لطافر �إىل طبيعي. و�أ�سيف حُمَ
ِط �لن�سخ  جديٌد فعاٌل هو �ملحرر �مُلَوْجُه ل�سبيه ُمَن�سرِّ
 .)mitoTALENS( �ملتقدرة  نوكليوز�ت  م�ستفعل 
 CRISPR-Cas9 جينوميٌّ  حمرٌر  موؤخر�ً  َر  وُطورِّ
�إنزمي  على  �ملحرر  هذ�  يعتمد  �ل�سعاب.  ذللَّ جميع 
ومر�سٍد   ،Cas9 nuclease هو  و�ح��د  نوكلياز 
�ل�  ب��ني  ُي��َف��ررِّْق  �أن  ي�ستطيع   RNA �ل���  م��ن  و�ح���ٍد 

mtDNAعلى م�ستوى �لنوكليوتيد �لو�حد.
�إدخال  �أ�سحى ممكنًا  RNA �ملوجه:  2. �لرنا 
�لتي  �لطافرة  �ملتقدرة  د�خل  �إىل  طبيعّي   tRNA
�لطبيعية.  �حلالة  ��ستعادة  وبالتايل  �إليه،  تفتقر 
�آلية �لنقل هذه لدى خاليا ب�رشية ملفاوية  وطبقت 
�لع�سلي،  �ل��رم��ح  مر�س  فيها  ملتقدر�ت  ط��اف��رة 
حالتها  �إىل  �لطافرة  �ملتقدر�ت  عودة  لوحظ  حيث 
من   )RIC( معقد  د  ُم��َوررِّ رنا  و��ستخدم  �لطبيعية. 
�إدخال  يف  �ساعد  حيث   ،Leishmania �لطفيلّي 
�لب�رشية، مما  �ملتقدرة  �إىل ح�سوة   mt-tRNALys
 MERRF متالزمتّي  متقدر�ت  �إع��ادة  يف  �ساهم 

وكرينز ز�ير �إىل حالتهما �لطبيعية.
تقانة  تطبق  �خلاليا:  بني  �ملتقدر�ت  نقل   .3
)TNTs(، و��ستخد�م  عمل نفق نانوي بني خليتني 
بنيات خلوية قطرها nm 200-50/نانومرت كنفق 
 TNTs بني خليتني. ومت بنجاح نقل متقدر�ت عرب
خاليا  من  �لنقل  مثل  خمتلفة،  ب�رشية  خاليا  �إىل 
جذعية �إىل خاليا ع�سلية قلبية. فلدى نقل متقدر�ت 
�إىل  �ل��ق��در�ت  متعددة  �سحمية  جذعية  خاليا  من 
خاليا ع�سلية قلبية عند �لفئر�ن، �أن �لأمر �رشوريٌّ 
�أخ��رى  �أن�سطة  ولوحظت  �خلاليا.  برجمة  لإع��ادة 
�خلاليا  مقاومة  و�إف�سال  �خلاليا  �نق�سام  كتنظيم 

م�سجعة  �لنتائج  وتعد  �لكيميائي.  للعالج  �لورمية 
حالت  يف  خا�سة  �ل�رشيري،  �مل�ستوى  على  ج��د�ً 
و�جلرذ�ن،  �لفئر�ن  لدى  �لرئة  ظهارة  خاليا  تاأذي 
��ستعادت  وري��دي��ًا،  طبيعية  متقدر�ت  نقل  فعند 
حيو�نات �لتجربة ن�ساطها و�سفيت من �رشٍر رئويٍّ 
�خلاليا  ق��درة  مع  مرت�فٌق  �لأم��ر  �أن  ووج��د  �سديد. 

�جلذعية على ترميم تاأذي �خلاليا �لظهارية. 
�حلر�رية  �ل�سوئية  �لنانوية  �لن�سل  تقانة   .4
بالتحكم  متتاز   :photothermal nanoblade
�لتجربة.  ظروف  يف  �ملتقدر�ت  نقل  على  و�لقدرة 
قطرها  جمهرية  ما�سة/ن�ساًل  �لتقانة  ت�ستخدم 
~m~ 3 ومطلية مبعدن �لتيتانيوم �ملا�س لل�سوء. 
ُتالم�س �ملا�سة �سطح �خللية بز�ويٍة مائلٍة ومن ثمَّ 
 .nm  532 ُي�َسلَُّط �سوٌء نب�سيٌّ ليزريٌّ بطول موجة 
ي�سبب �لليزر متدد�ً �رشيعًا و�نفجار�ً لفقاعات بخار 
�نتقاليًا  تهتكًا  ُي�سبُب  �ملا�سة، مما  ر�أ�س  �ملاء عند 
موؤقتًا للغ�ساء مرت�فقًا مع قوة �سغط �حلقن لإي�سال 
�ملتقدر�ت �إىل �خللية. ومت نقل متقدر�ت من �ساللة 
خاليا ورمية ثديية ب�رشية �إىل �ساللة خاليا ب�رشية 
لحتوي متقدر�ت. ولوحظ ثبات �ملتقدر�ت �ملنقولة 
�إىل  �مل�ستقبلة  �ل�ساللة  خاليا  وحتول  و��ستد�متها، 
قدره  زم��ن  خ��الل  �لعملية  متت  �لطبيعي.  �أ�سلها 
ثانية(.  نانو  ثانية=109   1( ثانية  نانو   200~
مفردة  خللية  �حلمولة  �إي�سال  على  قادرة  �لتقانة 
100 خلية/�ساعة  �إىل  فقط، ومبعدل نقل متقدر�ت 
�إىل  �لتقانة  وحيوية �خلاليا م�ستد�مة. ولقد طورت 
نقل  تنفيذ  ت�ستطيع  كليًا  موؤمتتة  �آلية/روبوتية 
متقدر�ت �إىل 100,000 خلية/دقيقة دفعة و�حدة 
ب�سكل فعال ومردود مرتفٍع. و�أ�سحت ت�سمى تقانة 
�حليوي  �لفوتوين  �لليزر  على  �ملعتمدة  �جلر�حة 

.)BLAST(

تقانات اإدخال mtDNA اإىل داخل املتقدرة:
جزيئات  �إدخال  مت  �لليبوزومات:  بو�ساطة   .1
و�ملعروفة  �لنانوية  �لليبوزومات  بو�ساطة  عمالقة 
د�خل  �إىل   MITO-Porters ميتوبورترز  با�سم 

ح�سوة �ملتقدرة.
�جلزيئات  تعدُّ  �لنانوية:  �جلزيئات  بو�ساطة   .2
على  قادرة   dequalinium ديكو�لينيوم  �لنانوية 

نقل حمولٍت �إىل �ملتقدرة. 
3. بو�ساطة �لتثقيب �لكهربائّي يف و�سط يحوي 
�إّل  �لنجاحات،  من  �لرغم  وعلى  فقط:  حرة  متقدر�ٍت 
�أنَّ �ملتقدر�ت �لب�رشية �ملحورة مل تن�سط بعد �إدخالها 
�إىل �خلاليا �لب�رشية، وقد ُعِزَي �لأمر لتاأذي �ملتقدر�ت 

�أثناء عملية �لإدخال.
�لثدييات:  �ملتقدرة يف  �أخالقيات حتوير جينوم 
�خلاليا  يف   mtDNA تغيري  كون  من  تخوٌف  يوجد 
م�ستقباًل  �سيوؤدي  �لب�رشية(،  )�لبوي�سة  �ملن�سئة 
للفرد،  �لأ�سا�سية  �خل�سائ�س  تغيري  على  �لعمل  �إىل 
وبالتايل �لتعدي على حقوق �لطفل �ملولود يف م�ستقبٍل 
هو   nDNA تغيري  �أنَّ  �سحيٌح  �لعو�قب.  معروف  غري 
حتوير  عو�قب  �أن  �إّل  �لفرد،  خ�سائ�س  �سيغرُي  �لذي 
mtDNA غري معروفٍة. توحي �لنجاحات �لر�هنة باأنَّ 

�لتطبيقات �ل�رشيرية �ستحدث قريبًا:  
�أوريغون-�لوليات  يف  �لباحثون  ��ستطاع   .1

�ملتحدة �حل�سول على ثالثة قردة �أ�سحاء.
�ملتحدة  �ململكة  يف  �لباحثون  ��ستطاع   .2
خم�سبة  مهملٍة  ب�رشية  بوي�ساٍت  نوى  طليعة  نزع 
�سناعيًا بطريقة فا�سلة، ونقلها �إىل بيو�ٍس ب�رشيٍة 

منزوعة �لنو�ة.
�لأجنة  على  ممنوعًا  �جلينيُّ  �لتحوير  يعد 
�لأورب��ي  �ملجل�س  ميثاق  يف  ورد  كما  �لب�رشية 
خماوف  وم��ن  �حل��ي��وي.  و�لطب  �لإن�سان  حلقوق 
يف  و�ل�سالمة  �لأم��ان  خماطر  mtDNA؛  حتوير 
ب�رشية  لأجنة  �لأخالقي  و�لتقييم  �لتقانات،  هذه 
 – �أم  من  �لبوي�سة  )ن��و�ة  �جلينية  �لأب��وة  ثالثية 
من  �لنطفة  نو�ة   – ثانية  �أم  من  �لبوي�سة  هيوىل 
حتوير  يوؤثر  هل  ب�رشية.  �أجنة  وقتل  وتخليق  �أب(، 
mtDNA يف هوية �لطفل؟ لقد �رشََّع جمل�س �لعموم 
�لربيطاين حتوير mtDNA �لإن�سان عام 2005م. 
يغري  لن   mtDNA حتوير  �أنَّ  على  �لت�سديد  ومت 
من  ُم�سبقًا  �ملحددِة  �جلينية  �ل�سفات  �أو  �لهوية 
جيناته  عمليًا  �لفرد  يرث  �ل�رشعيني.  �لطفل  �أبويرِّ 
وخ�سائ�سه من �أبويه، ويعد �لتحوير �جليني تدخاًل 
�سافر�ً يف حقوق مولود �مل�ستقبل مبا يتفق وروؤية 
ولأجل  ذلك  على  وبناًء  قناعاتهما.  ح�سب  و�لديه 
منع �أن تتم برجمة �لطفل نحو خطة نوعية م�سبقة 
�لتحديد تخ�س حياته، فاإنه يبدو من �ملعقول فقط 
للهدف  �لو��سع  �ملجال  �سمن  بتحوير�ت  �ل�سماح 
لتنفيذ  و�لقيرِّمة  �ملفيدة  �لقدر�ت  ي�سم  وهذ�  �لعام، 
جميع خطط �حلياة تقريبًا. مبعنى �أنه يجب �ل�سماح 
يخدم  مبا  �مل�ستقبل  لأط��ف��ال  �جليني  بالتحوير 

جميع مفاهيم �حلياة �ل�سليمة.



كنا  نكبر؟!  عندما  نصبح  أن  نريد  ماذا  المبكرة  طفولتنا  في  مرارًا  ُسئلنا 
أهداف  الناس  جميع  يدرك  ال  لألسف،  واألحالم؛  باآلمال  مفعمين  حينها 
الناس اعتادوا  حياتهم، وهذا األمر ال يعود غالبًا إلى عوامل خارجية،  بل ألن 

على تقييد أنفسهم.

ترجمة: د. رمي عي�شى  كلية الأعمال والإدارة

ت
اال

مق

دليلك االأ�شا�شي لت�شبح 
االأف�شـل يف ما تقوم بـه

د. رمي عي�شى
كلية الأعمال والإدارة

�يلي كابالن ، �لرئي�س �لتنفيذي و�ملوؤ�س�س، LexION Capital ، �لرئي�س �لتنفيذي وموؤ�س�س، 
LexION Alpha

وبالرغم  �أنه  لأدرك  كربت  جتربتي،  �إىل  ��ستناًد� 
�أنه غري كاٍف  �إل  لتطوره  �أ�سا�سي  �لفرد  �أن طموح  من 
و��سحة  و�إج����ر�ء�ت  خطة  �إىل  يحتاج  �إن��ه  ل��وح��ده، 

لتحويله �إىل حقيقة.
قال تريي ليهي، �لرئي�س �لتنفيذي �ل�سابق ل�رشكة 

Tesco ذ�ت مرة، "�إذ� كانت لديك فكرة، �عمل عليها. 
فاحللم هو جمرد حلم."

ا طموًحا هو �شيء �شلبي؟: لذا, هل كونك �شخ�شً
يف  �إنه  �سلبيًا،   �سيئًا  لي�س  طموًحا  كونك  ل، 

حت�سني  �إىل  تهدف  كنت  �إذ�  جيدة  بد�ية  �لو�قع 
على  خاطئًا  �أم���ر�ً  يعد  قد  لكنه  حياتك،  نوعية 
�لعديد من �مل�ستويات كاأن تكون طموًحا لكنك غري 
��ستخد�م  �إىل  متيل  و�سلبيا؛  �لعزمية،  فاتر  حا�سم، 
نقاط �سعفك كذريعة لعدم �لقيام مبا هو مطلوب 
ي�سمح  لت�سبح ناجحًا. كما هو �حلال عندما  منك 
ل�سكه  جريئة  طموحات  ذو  مبتدئ  �أعمال  مبادر 
جديدة  مهار�ت  تعلم  طريق  يف  يقف  �أن  �لذ�تي 

�رشورية لنجاحه.

 – جناحك  )وحده(  الطموح  ي�سمن  “ال 
بع�س العادات �ستحقق ذلك”



تقدمي  ع��رب  �لنجاح  �إىل  طريقك  ت��خ��رب  ل 
�متالك  منك،  متوقع  هو  ما  تنفيذ  لعدم  �لأع��ذ�ر 
طريق  عن  �لتطور  يف  �لرغبة  وعدم  كهذه،  عقلية 
�لتعلم و�لت�سحية، يوؤدي �إىل نتائج عك�سية بالرغم 
من جميع �جلهود �لأخرى �لتي تبذلها يف مطاردة 

طموحاتك.

ا�شاأل نف�شك , ما الذي �شتحققه اإذا كنت تخ�شى 
دومًا اجتياز حدود منطقة راحتك؟

     "يف �لعمل: �خلطري هو عدم �لتطور" - جيف 
Amazon بيزو�س، �لرئي�س �لتنفيذي ل�رشكة

طموحًا،  كونك  من  ينتق�س  �أن  ميكن  �آخر  �سيء 
هو بب�ساطة �متالك عقل �سلبي.  فاحلقيقة �أن �لنجاح 
�إذ� كنت متلك بالفعل هذ�  يبد�أ منك �أنت، يف قناعتك. 
توؤمن  �أن  عليك  به،  توؤمن  كنت  و�إذ�  �لكبري  �لطموح 
يت�سلال  �أن  و�ل�سلبية  للخوف  �ل�سماح  مبجرد  بنف�سك. 
�أن  عليك  بابك.  من  تخرج  �أن  للفر�س  �ست�سمح  �إليك، 
�لتي  و�مل�ساعب  �لظروف  كل  و�سط  �إيجابيًا  تبقى 
قوتك،  نقاط  يف  �لثقة  عرب  لها  تتعر�س  �أن  ميكن 
�لعو�طف  تدع  ل  ل�ساحلك،  و��ستخد�مها  وتعزيزها، 

تتدخل يف �تخاذ �لقر�ر �حلا�سم.
�رتكاب  نخ�سى  جميعًا  نحن  �لف�سل؟  يخيفك  هل 
�لأخطاء، ل نريد �لإخفاق، نود �أن نبدو مثاليني دومًا، 
لكننا حقيقة ل�سنا كذلك، علينا �أن نف�سل يف �حلياة يف 
�لكثري من �لأحد�ث و�ملو�قف، �لف�سل �أمر حتمي علينا 
تقبله فحدوثه �سيعلمنا  �لعديد من �لأ�سياء �ل�رشورية 
�لتي نحتاجها لتنفيذ �أعمالنا و�ل�ستمر�ر يف �لتطور، 

عليك عند كل ف�سل �أن ت�ستمر يف �لنهو�س.
�أن تكون على  �لف�سل، عليك فقط  "ل تقلق ب�ساأن 
�مل�سارك  �ملوؤ�س�س  "- درو هيو�سنت،  حق مرة و�حدة 

Dropbox و�لرئي�س �لتنفيذي ل�رشكة
حقًا  يل  بالن�سبة  �لأم��ر  يتطلبه  �ل��ذي  ما  �إذن، 
�لعاد�ت  ه��ذه  بني  �لتوفيق  ج��ّرب  ناجحًا؟  لأ�سبح 

وطموحاتك لتحقيق �لقفزة �لتي كنت تريدها دومًا.

التزم ب�شكل كامل بالأهداف ال�شرتاتيجية:
�بق  �أو  عاليًا  بطموحك  "حلق  �ملثل،  يقول  كما 
�لكامل  �لل��ت��ز�م  من  تتمكن  مل  �إذ�  �لأر�س".  على 
لن  �أن��ك  �لقول  �لآم��ن  فمن  �ل�سرت�تيجية،  باأهد�فك 
حتققها �أبًد�ً.  مبجرد �لنتهاء من و�سع خططك، يجب 
�أن تكون مرنًا، و�أن تكون قادر�ً على مر�جعتها، بّناًء 
�لتي  �لأه��د�ف  لتحقيق  مطلوبة  تعديالت  �أي  لتحديد 
ثابتًا يف وجه  تكون  �أن  عليك  كما  لتحقيقها،  ت�سعى 
ر�أيك،  تغيري  على  جتربك  قد  �لتي  �لكثرية  �لإغ��ر�ء�ت 
من  متاأكد�ً  �إذ� كنت  �لطريق.  �لرت�جع يف منت�سف  �أو 

وجهتك، فاإن �لتز�مك باأهد�فك لن يتد�عى.
�أولئك  ي�سيب  �لنجاح  لكن  بقوة  يبد�أ  �جلميع   "

خط  �إىل  ي�سلو�  ب��اأن  يحيد  ل  �ل��ت��ز�م  لديهم  �ل��ذي��ن 
ل�رشكة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �سولتز،  هو�رد   -" �لنهاية 

Starbucks

تقبل التغيري:
تغري  فاإنك  �لعامل،  بروؤية  طريقتك  غريت  �إذ�   "
�لتنفيذي  �لرئي�س  نادل،  �ساتيا  ير�ك" -  �لذي  �لعامل 

Microsoft ل�رشكة
�سيعزز  ر�ئع  �أمر  �لتغيري  على  منفتحًا  تكون  �أن 
قول  هناك  �أعلى.  قمم  �إىل  ويقودك  �ملعنوية،  روحك 
�أن �ل�سيء �لوحيد �لثابت يف هذ� �لعامل  ماأثور مفاده 
هو �لتغيري، لذلك عليك �أن تفهم �أنه ل ميكنك �لتحكم 
لأنك  �لظروف  تغيري  حتى  حت��اول  ل  �سيء،  كل  يف 
جتاوز   ، ذلك  عن  عو�سًا  حينها.  بالإحباط  �ست�ساب 
جتاهه،  موقفك  بتعديل  لالأحد�ث  مفاجئ  حتول  �أي 
حاول �أن تكون �أكرث �إيجابية، و�أن حتول وجهة نظرك 
من  بدًل  معها  �لتعامل  ميكن  �أهمية  �أكرث  �أ�سياء  �إىل 

�ل�ستغر�ق يف ما ل ميكنك �إ�سالحه.

قطعة واحدة يف كل مرة:
�إنه  عطاء،  �ل��ذ�ت  منو  نف�سك،  مع  �سبور�  "كن 
 -" ذل��ك  من  �أك��رب  ��ستثمار  يوجد  ل  مقد�سة.  �أر���س 

�ستيفن كويف
ل حتاول تعلُّم كل �لأ�سياء يف وقت و�حد، يجب 
�أن تعمل على �إتقان مهارة و�حدة يف كل مرة لتح�سل 
م�رشوعك  �بد�أ  حم�سلة.  �أكرب  على  �ملطاف  نهاية  يف 
�جلديد على خطو�ت - ما �لذي حتتاج �إىل تعلمه �أوًل 
لت�سبح قادر�ً على �مل�سي قدًما؟ هل تعرف كيف تقر�أ 
�لنوتات �ملو�سيقية لتعزف على �لغيتار �لذي ��سرتيته 
�لتمارين  و�إج��ر�ء  �لإحماء  كيفية  تعلمت  هل  للتو؟ 
�لالزمة لال�سرت�ك يف �سباق �ملار�ثون؟ ��ستمر يف فعل 
ذلك و�ستح�سل على نتيجة مميزة �أكرث مما قد حت�سل 

عليه فيما لو جربت �لقيام بكل �سيء يف �لوقت ذ�ته.

ا�شتثمر يف مدرب:
�سيء  لكل  مدرب  لدينا  كان  �أطفاًل،  كنا  عندما 
- بعد �ملدر�سة كنا ننتظر درو�س �ل�سباحة، ويف �أيام 
�لقدم  �لرق�س، مار�سنا كرة  �إىل درو�س  �ل�سبت ذهبنا 
ياأتي  �لكمان  �لأربعاء كان مدر�س  �لإثنني، يوم  �أيام 
�إىل �ملنزل يف درو�س خا�سة. نحن كبالغني منيل �إىل 
حماولة �لقيام باأ�سياء مبفردنا، وهو ما ل يتفق معه 
ك. �أندر�س �إريك�سون، �لعقل �ملدبر �لذي يقف ور�ء هذه 

�ملدر�سة �لفكرية.
فاإن  �سيء،  ت�سبح خبري� يف  �أن  �إذ� كنت حتاول 
ا تتعلم  �أن جتد �سخ�سً �أول �سيء يجب عليك فعله هو 
منه، ميكن للمدرب �أن يقدم لك مالحظاته و�أن ينتقدك 
�أمر لن تتمكن من �لقيام  بالكثري من �لأ�ساليب، وهو 

�لجت��اه  يف  �سيقودك  م��درب  وج��ود  �إن  بنف�سك.  به 
و�لتوقعات  �لأه��د�ف  بتحديد  يتعلق  فيما  �ل�سحيح 
عنه  تبحث  ما  معرفة  على  ا  �أي�سً ي�ساعدك  و�سوف 

عندما تكون م�ستعًد� يف �لنهاية للتدريب بنف�سك.

اف�شل كثريًا:
مل  �أنني  لدرجة  نف�سي  عن  �أ�سياء  �لف�سل  "علمني 

�أ�ستطع �لتعلم عرب �أي طريقة �أخرى"- ج.ك. رولينج
ج.ك.  قالت  ه��ارف��ارد  جامعة  يف  خطابها  يف 
�إىل  جناحها  م��ن  ك��ب��ري�ً  ج���زء�ً  تعزو  �إن��ه��ا  رولينج، 
�ملمار�سة �ملتاأنية، فقد �نتقلت من �ختيارها لدر��سة 
جامعية  كال�سيكية مب�سار متاأٍن  �إىل حماولت م�ستمرة 
�إىل  بوتر  هاري  ملوؤلف  �لأوىل   �ملخطوطات  لإخر�ج 
�لنور، �إن : " �لفو�ئد �لإ�سافية للف�سل" هي �ل�سبب يف 
ما و�سلت �إليه �ليوم. وجدت �سحيفة نيويورك تاميز 
من  �ملزيد  �جلليد  على  �ملتزجلني  �أف�سل  "يق�سي  �أن 
وقت تدريبهم يف حماولت �لقفز �لتي مل ينجحو� فيها 
�سابقًا، يف حني �أن �ملتزجلني �لأقل �ساأنًا يعملون �أكرث 
�إعادة  �أتقنوها بالفعل". من خالل  على �لقفز�ت �لتي 
ميكنك  ر�ئًعا،  يجعلك  �سيًئا  باعتباره  �لف�سل  تعريف 
�لبدء يف تنفيذ مهمتك ب�سكل متاأنٍّ – �سقل مهار�تك 
�لتكر�ر  بدًل من  للف�سل  �ل�سغرية  �مل�ستويات  من  بدء�ً 

غري �ملجدي ملهار�ت �أتقنتها �سابقًا.
ب�سيطة،  ه��ن��ا  ن��ظ��ري  وج��ه��ة  ب��امل��ح�����ش��ل��ة: 
و�لطموحات ت�سبه �ملنظار، فهي متكنك من روؤية ما 
تريد �أن تكون عليه، و�أين تريد �أن تذهب، لكنك حتتاج 
�ملثابرة  �إىل  حتتاج  �أنت  هناك،  �إىل  ياأخذك  ما  �إىل 

و�لعمل �جلاد و�لت�سحية. 
�أنت ل حتقق �لنجاح يف هذ� �لعامل فح�سب، فاأنت 
ول  �لأم��ر.  يتطلبه  عما  �لنظر  بغ�س  �أجله  من  تعمل 

ت�ست�سلم!
"�إذ� كان هناك �سيء مهم مبا فيه �لكفاية، حتى 
يف  ت�ستمر  �أن  فيجب  �سدك،  �لحتمالت  كانت  لو 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملوؤ�س�س  مو�سك،  �إيلون  فعله." – 

SpaceX ل�رشكة
medium.com ن�رشت �أ�سال يف

- مت �لن�رش يف WISDOM بتاريخ 22 مار�س 
2018م.

ر�بط �لن�س �لأ�سلي 
https://www.thriveglobal.com/
s to r ies /26600-your -u l t imate-
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the-world-at-what-you-do?utm_
source=Arianna&utm_medium=Li
nkedIn&lipi=urn%3Ali%3Apage%3
Ad_flagship3_feed%3BaSGZNRm

 4Q%2FqLJ7dcFxuUrA%3D%3D



معلقًا  �سيء  كل  يبقى  �أن  ليجوز  ولأن��ه 
�إثبات  حلني  �أو  �ملفقود  �ل�سخ�س  ع��ودة  حلني 
�أو وفاته، مما يعود ب�رشر كبري يتجاوز  حياته 
�سخ�سه لي�سيب �أ�رشته و�ملتعاملني معه د�ئنني 
ومدينني؛ فقد خ�س�س قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية 
�ل�سوري �ملو�د من 202 �ىل 206 ملعاجلة هذ� 

�ملو�سوع.
�أو  حياته  لتعرف  �سخ�س  كل  هو  �ملفقود: 
له  ليعرف  لكن  حمققة  حياته  تكون  �أو  مماته 

�لأح��و�ل  قانون  من   202 �مل��ادة  وفق  مكان 
�ل�سخ�سية. 

 203 �مل��ادة  بح�سب  فهو  �لغائب  �أم��ا 
ظ��روف  منعته  �ل���ذي  وه���و  ك��امل��ف��ق��ود، 

�إد�رة  �أو  �إىل مقامه،  �لرجوع  قاهرة من 
�سوؤونه بنف�سه، �أو بوكيل عنه مدة تزيد 

م�ساحله  بذلك  وتعطلت  �سنة  ع��ن 
وم�سالح غريه.

�لتعاريف  ه��ذه  �سوء  وعلى 
يعترب كل مفقود غائبًا، يف حني 
ليعد �لغائب مفقود� �إل �إذ�  قام 

�ل�سك فيما �إن كان حيًا �أو ميتًا.

 اأحكام املفقود:
قانون  م��ن   206  202- م��ن  �مل���و�د  ع��د� 
�لأحو�ل �ل�سخ�سية هناك ن�س عام يف �لقانون 

�ملدين �ل�سوري يف �ملادة 34 على �أنه:
�لأحكام  »ي�رشي يف �ساأن �ملفقود و�لغائب 
�ملقررة يف قو�نني خا�سة، فاإن مل توجد فاأحكام 

�ل�رشيعة �لإ�سالمية«.

فاإنه  �ل�سخ�سية  �لأح��و�ل  قانون  وبح�سب 
تتحقق  �أخباره ومل  و�نقطعت  �ل�سخ�س  �إذ� غاب 
حول  قائمًا  يظل  �ل�سك  ف��اإّن  مماته  من  حياته 
م�سريه �إىل �أن يبلغ �لثمانني من عمره، وتتقرر 
ق�سائي  بحكم  �حلالة  ه��ذه  يف  �ملفقود  حياة 
��ستناد�ً �إىل رجحان �حتمالها ولي�س �إىل ثبوتها 

ثبوتًا قاطعًا. 
�لذي  �ملفقود  يعود  قد  �لأحيان  بع�س  ويف 
حياته  فتتاأكد  ثانية،  �لظهور  �إىل  بوفاته  حكم 
�لقا�سي  �حلكم  بذلك  ويتعار�س  ج��دي��د،  م��ن 
�أحكام  �ستت�سمن  وهكذ�  �ل��و�ق��ع.  مع  بوفاته 
�ملفقود حتديد و�سعه �لقانوين يف هذه �حلالت 
�لثالث: حالة �ل�سك حول حياته �أو مماته، وحالة 
بعد  �لظهور  �إىل  عودته  وحالة  بوفاته،  �حلكم 

�حلكم بوفاته.

�أو  �ملفقود  حياة  حول  �ل�سك  حالة   -  1
�ملفقود  غياب  منذ  �حلالة  هذه  ت�ستمر  مماته: 

كبيرعلى  سلبي  تأثير  عادة  لها  يكون  التي  الحروب  مفرزات  هي  كثيرة 
منذ  البالد  لها  تتعرض  التي  الكونية  الحرب  هذه  خضم  وفي  المجتمعات، 
سبع سنوات، فرضت وقائع جديدة على المجتمع السوري لم تكن موجودة 
بهذه الكثرة قبلًا من ضمنها  تكاثر أعداد المفقودين والغائبين  نتيجة  للخطف 

أو نتيجة للعمليات الحربية  الدائرة أو ماشابه ذلك.
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اأحكام املفقود
مداخلة قانونية

اأ.ح�شن �شعبان
الق�شم القانوين

        بيـن الغــائب 
والمفقود مصالح 

تمضي وتعود



للوجود،  ثانية  يظهر  �أن  �إىل  �أخباره  و�نقطاع 
و�سعه  تنظم  �لتي  و�لأحكام  موته.  يثبت  �أو 
من  �سيئًا  ترتب  ل  �حلالة  ه��ذه  يف  �لقانوين 
و�أمو�له  حقوقه  جميع  فتبقى  عليه؛  �لآث��ار 
�ل�سك  وي��زول  م�سريه،  يتبني  ريثما  حمفوظة 

حول حياته �أو مماته.

2 - ح��ال��ة �حل��ك��م ب��وف��اة �مل��ف��ق��ود: ن�س 
�لقانون يف �ملادة 205 على �أّن �لفقد�ن ينتهي 
باعتباره  باحلكم  �أو  مبوته  �أو  �ملفقود  بعودة 
يف  فقد  �إذ�  �لعمر  من  �لثمانني  بلوغه  عند  ميتًا 
بلد  �إىل  �لهالك، كامل�سافر  فيها  يغلب  ظروف ل 
�أجنبي للعمل �أو للتجارة. �أو بعد �أربع �سنو�ت من 
فقده �إذ� ُفقد فيما يغلب معه �لهالك كالعمليات 

�حلربية وما مياثلها. 
تنتهي  �حلكم  هذ�  �سدور  تاريخ  من  وب��دء�ً 
موتًا  �مليت  معاملة  ويعامل  �ملفقود،  �سخ�سية 

حقيقيًا، مما يرتب �لآثار �لتالية: 
اأ- حكم زوجة املفقود:

زوجها  عنها  غاب  �لتي  �لزوجة  ت�ستطيع 
م�سي  بعد  �لغياب  لعلة  �لتفريق  بدعوى  �لتقدم 
كان  ول��و  مقبول،  ع��ذر  دون  غيابه  على  �سنة 
مل  و�إذ�  نف�سها.  على  �لإنفاق  على  �لقدرة  لديها 
تبقى  فاإنها  �ل�سبب  لهذ�  �لتفريق  �لزوجة  تطلب 
على ع�سمة زوجها، وفق �ملادة )109(. ويطبق 
باعتبار  �أوىل،  باب  �ملفقود من  هذ� �حلكم على 
�أّن حالة �لفقد �أ�سد من حالة �لغياب. وهكذ� تعتد 
�ل��زو�ج  لها  ويجوز  �لوفاة  عدة  �ملفقود  زوج��ة 

بغريه بعد �نق�ساء هذه �لعدة. 
ب- حكم اأموال املفقود والأموال التي توؤول 

اإليه يف اأثناء فقده: 
ملكيته  يف  للمفقود  �لعائدة  �لأمو�ل  ت�ستمر 
طو�ل فرتة غيابه حتى تاريخ �حلكم مبوته. و�إذ� 
ورثته  على  �أمو�له  توزع  مبوته  �لقا�سي  حكم 
�أما  ميتًا،  باعتباره  �حلكم  وق��ت  �ملوجودين 
هذ�  �سدور  وقبل  فقده  بعد  ماتو�  �لذين  ورثته 
�حلكم فال يرثونه؛ لأّن �حلكم باعتباره ميتًا حكم 

من�سئ لهذ� �ملوت ولي�س كا�سفًا له.
�لتي  �لأم��و�ل  �ملفقود  تركة  يف  يدخل  ول 
�لذين  �أقربائه  من  �لإرث  طريق  عن  �إليه  �آل��ت 

توفو� �أثناء فقده، و�لتي كانت قد �أوقفت له حتى 
يعرف م�سريه، بل ترد هذه �لأمو�ل �إىل من كان 
�لورثة وقت وفاة مورثه. و�ل�سبب  ي�ستحقها من 
يف ذلك �أّن حياته غري حمققة عند وفاة مورثه، 
و�ملري�ث ل ي�ستحقه �إل �لورثة �لأحياء �لذين تعد 

حياتهم متحققة عند وفاة �ملورث.
�إىل  فقده  حني  من  �ملفقود  يعد  هذ�  وعلى 
يف  �أي  تركته  حق  يف  حيًا  مبوته  �حلكم  حني 
كاإرث  غريه  وتنفع  ت�رشه  �لتي  �حلقوق  �ساأن 
�أي  تركة مورثيه  ميتًا يف حق  ويعد  منه،  غريه 
يف �ساأن �حلقوق �لتي تنفعه وت�رش غريه كاإرثه 
من   302 �مل��ادة  من  �لأوىل  )�لفقرة  غريه  من 

قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �ل�سوري(.

بعد  �لظهور  �إىل  �ملفقود  ع��ودة  حالة   -  3
بعد �سدور  �ملفقود حيًا  �إذ� ظهر  بوفاته:  �حلكم 
�حلكم باعتباره ميتًا وتوزيع تركته، فاإنه ي�سرتد 
�إرث من  ��ستحق من  وما  �أم��و�ل  له من  ما كان 
ني من �أيدي �لورثة �إن كان قائمًا،  �أقاربه �ملتوفَّ
�لأم��و�ل  هذه  من  بقي  ما  �إل  ي�سرتد  ل  �إن��ه  �أي 
�أو  ه��وؤلء  به  ت�رشف  ما  �أما  �لورثة،  �أي��دي  بني 
��ستهلكوه فال ي�سرتد منه �سيئًا لأنهم مل ي�ستولو� 
متلكو�  و�إمنا  �أنف�سهم،  تلقاء  من  �غت�سابًا  عليه 
�لت�رشف يف هذه �لأمو�ل بناء على حكم ق�سائي 

وبالتايل فال �سمان عليهم.

اأحكام الغائب: 
�لأح��و�ل  قانون  من   203 �مل��ادة  ن�ست 
هو  �ل��غ��ائ��ب  �أن  على  �ل�����س��وري  �ل�سخ�سية 
من  ق��اه��رة  ظ���روف  منعته  �ل���ذي  �ل�سخ�س 
�أو  بنف�سه  �سوؤونه  �إد�رة  �أو  �إىل مقامه  �لرجوع 
�سنة، وتعطلت  �أكرث من  �إقامة وكيل عنه مدة 

بذلك م�ساحله �أو م�سالح غريه.
عن  يغيب  �ل��ذي  �ل�سخ�س  هو  �لغائب  �إذ�ً 
موطنه �أو حمل �إقامته، ولكنه يكون حيًا وتكون 
حياته معلومة، �سو�ء كان له حمل �إقامة معروف 
�لغائب  �أم مل يكن. ويتوىل متثيَل  خارج موطنه 
عليها  و�لإ�رش�ف  �أمو�له  �إد�رة  يف  عنه  و�لنيابَة 
وكيل عام حلفظ م�سالح �لغائب نف�سه �أو م�سالح 

�لآخرين. 
وكياًل  فقده  قبل  ترك  قد  �لغائب  كان  فاإذ� 
عامًا معينًا من قبله فاإّن �ملحكمة حتكم بتثبيته 
يف  تو�فرها  �لو�جب  �ل�رشوط  فيه  تو�فرت  متى 
�ملحكمة  له  عينت  وكياًل  يرتك  مل  و�إذ�  �لو�سي، 

وكياًل تختاره يدعى بالوكيل �لق�سائي.
�ل�سوري  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قانون  وين�س 
د�مت  ما  �لغائب  بوفاة  �حلكم  جو�ز  عدم  على 
�لن�س  ه��ذ�  على  ويرتتب  ر�ج��ح��ة.  غري  وفاته 

�لآثار �لتالية:
اأ- فيما يتعلق باأمواله: 

مبا �أّن �لغائب ل يعد مفقود�ً، وبالتايل فاإّن 
غيابه ل يوؤثر على �سخ�سيته �لقانونية �أبد�ً، مما 
ورثته  على  تركته  توزع  �أن  يجوز  ل  �أنه  يعني 
فتطبق  مفقود�ً  يعد  �أو  موته  يثبت  حتى  مطلقًا 

عليه عندئٍذ �أحكام �ملفقود.
ب- فيما يتعلق بزوجته: 

�ل�سخ�سية  �لأحو�ل  109 من قانون  �ملادة 
�لغائب  بني  �لتفريق  جو�ز  �إىل  ذهبت  �ل�سوري 
�أن  ب�رشط  غيابه،  من  �سنة  مرور  بعد  وزوجته 
بعذر  كان  ف��اإذ�  مقبول،  عذر  بال  غيابه  يكون 
مقبول مل يجز لها طلب �لتفريق. ومعنى ذلك �أّن 
�لقانون قد �أخذ مبذهب �حلنبلية يف عدم �لتفريق 
مبذهب  و�أخ��ذ  ع��ذر،  بغري  �لغياب  ك��ان  �إذ�  �إل 

�ملالكية يف حتديد �لغياب ب�سنة على �لأقل. 
�ملحكوم  نف�سها   109 �مل��ادة  ع��ّدت  وق��د 
بال�سجن مدة تزيد على ثالث �سنو�ت غائبًا، �أي �إّن 
�لقانون �ل�سوري قد �سّوى بني �لغائب و�ل�سجني 
وبالتايل  فاأكرث.  �سنو�ت  ث��الث  م��دة  �ملحكوم 
لزوجته  يجوز  فال  مثاًل  ب�سنتني  �حلكم  كان  �إذ� 
طلب �لتفريق �أبد�ً. ومن �لبديهي -حتى ت�ستطيع 
�لزوجة �لحتجاج باحلكم- �أن يكون هذ� �حلكم 
قطعيًا غري قابل لأي طريق من طرق �لطعن. كما 
�إل بعد  ل يجوز لها طلب �لتفريق ب�سبب �ل�سجن 
مرور �سنة على �ل�سجن فعاًل. ووفقا للقانون فاإن 

�لتفريق ب�سبب �لغياب يعد طالقًا رجعيًا.
�أعاد �هلل كل غائب �أو مفقود �إىل �أهله وذويه 

ورفع �لبالء عن �لعباد و�لبالد.

        ما الحكـــــم إذا 
عـاد المفقــود بعـد 

الحكـم بوفـاته

        القانــــون يجـــب أن ينظـــم الحــاالت 
االفتراضيــة ألنهــا قابلــة للحــدوث
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�ل�سحالب ف�سيلة و��سعة �لنت�سار يتبع لها �أكرث 
هجني.   نوع   100000 و  بري  نوع   30000 من 
وتتميز  �ملعمرة  �لزهرية  �لنباتات  �أو�سع  من  وهي 
باإزهر�ر متنوع ورو�ئح عطرية جذ�بة، ت�ستخدم يف 
�سناعة �لعطور و�لتو�بل و�ملعاجلة �لتقليدية لبع�س 
�للغة  من  ��سمها  وي�ستق  �آ�سيا.  �رشق  يف  �لأمر��س 
�لالتينية orchis  وتعني �خل�سى testicle ن�سبة 
�لنامية  �لأن��و�ع  بع�س  عند  �لثنائية  �لدرنات  �إىل 
يف  �لأوركيد  مفهوم  �رتبط  وقد  �لرتبة،  �سطح  حتت 
تعتقد  وكانت  و�لن�ساط  بالرجولة  �لإغ��ري��ق  ب��الد 
�لن�ساء �لإغريقيات بولدة �ملولود ذكر�ً �إذ� �أكل �لو�لد 

درنات �ل�سحلب حديثة �لت�سكل.
فاإن  لالأزهار  �لهائل  �لتنوع  عن  �لنظر  بغ�س 
�سبالت  ثالث  وجود  هي  للزهرة  �لأ�سا�سية  �لبنية 
 ، للزهرة  �لتكاثري  باجلزء  حتيط  بتالت  وث��الث 
جانبيتني  �سبلتني  ب�سكل  �لثالث  �ل�سبالت  ترتتب 
و�سبلة خلفية، �أما �لبتالت �أي�سا ترتتب ب�سكل بتلتني 
 ) �إىل حد ما  �ل�سبلتني �جلانبيتني  )ت�سبة  جانبيتني 
و�لثالثة ت�سمى �ل�سفة وهي متغرية جد�ً بني �لأنو�ع 

وعادة  بع�سها.  عن  �ل�سحالب  �أن��و�ع  مامييز  وهذ� 
�إما  وهي  و�ل�سبالت  �لبتالت  من  �أكرب  �ل�سفة  تكون 
�أو  مف�س�سة  و�أحيانا  مربعة  �أو  د�ئرية  �أو  بي�سوية 
حمدبة �أو مقعرة �أو مهمازية �ل�سكل، �إذ ت�سكل �أنبوبًا 
�ملهماز  هذ�  يحوي  قاعدتها،  عند  متطاوًل  جموفًا 
�ل�سفة  تكون  �مُللقحات.  يجذب  �لذي  �لرحيق  على 
�لأ�سفل  نحو  مدببة  �لأوركيد  �أزه��ار  كل  يف  تقريبا 
لتوؤ�س�س حافة ي�سهل على �مللقحات �لرتكاز عليها 

�أثناء زيارتها للزهرة وتلقيحها.
جند  �إذ  �حل��ج��وم  يف  �ل�سحالب  وت��ت��ف��اوت   
  Plztystele �لنقدية  �لقطع  بحجم  منها  �ل�سغري 
ي�سل  ومنها  )2مم(   jungermanniodes
مثل  �ل�سخمة،  بال�سحالب  وت�سمى  م   2.5 حلجم 
�لتي    Grammatophyllum speciosum

ي�سل وزنها �إىل 100 كيلو
  in orchids السحالب  �لتطور يف     مو�كبة 

Coevolution
�لتطور  مو�كبة  ظاهرة  �ل�سحلبيات  ُتظهر 
من  �لزهرية   �لنباتات  بني  من  متميز  ب�سكل 

خالل جو�نب عديدة.

1 - اأ�شكال الأزهار: 
تكون   Ophrys speculum زه��رة  ففي 
�أنو�ع �ليعا�سيب وتنتج  �لزهرة م�سابهة لأنثى �أحد 
مما  �ليع�سوب  ذك��ر  جل��ذب  فرمون  ذ�ت��ه  بالوقت 
بالنباتات  تعرف  لذلك  �لزهرة  تلقيح  يف  ي�ساهم 
 Orphys �لطائر  �ل�سحلب  يف  وجن��د  �خل��ادع��ة. 
�سعري�ت  وذ�ت  خمملية  �ل�سفة  �أن   insectifera
من  وخالية  �ل��زه��رة  مركز  يف  م�سعة  م���ر�آة  م��ع 
�لتي  �ملرفرفة  �لأجنحة  ب�سكل  وتبدو  �ل�سعري�ت، 
�أن لها  �لذكر من �حل�رش�ت و�لأكرث من ذلك  جتذب 
ماي�سبه زوج من �لعيون �للماعة يف �لأعلى وتزهر 

يف بد�ية حزير�ن )�ل�سكل 3(
     

2 - قلة املدخرات الغذائية
�سغر  ب�سبب  بالغبار  �ل�سحالب  ب��ذور  تو�سف 
حجمها كما تتفكك ب�رشعة لقلة �ملدخر�ت �لغذ�ئية 
وعدم ت�سكل �ل�سويد�ء فيها، خمتلفة بذلك عن باقي 
على  �نت�سارها  فهم  يجعل  مما  �لزهرية  �لنباتات 
عادة  ما.  حد  �إىل  �سعبًا  �أمر�  �لأر�سية  �لكرة  �سطح 
لتحملها  �لأمطار  مياه  بوجود  �إل  بالنتا�س  لتبد�أ 
�أ�سعة  من  لتحميها  �لأور�ق  وتغطيها  �لرتبة  د�خل 

�ل�سم�س.
�إن قلة �ملدخر�ت �لغذ�ئية فيها يجعلها معتمدة 
على فطريات �لرتبة للح�سول على طاقة ت�ساعدها 
يف �لنتا�س، وتعتمد �ل�سحالب على فطريات حمددة 
�أخرى على طيف  لبدء �لنتا�س و�لنمو بينما تعتمد 

و��سع من �لفطريات لنف�س �لغاية.
بالبذرة  ب��الإح��اط��ة  �لفطريات  خيوط  تقوم 

كنا نسير في شوارع مدننا العامرة وبرودة الصباح الشتائي تلفح رؤوس 
الخاطر؛  وفي  الجسم  في  تسري  البرد  بقشعريرة  لنحس  واألصابع،  الخدود 
السحلب  إناء  تّصاعد من  البخار  المنعطف عند كل ملتقى، سحب  لنجد في 
المغلي، وبجانبه الكعك الطري المسمسم منضدا في أشهى أناقة. هناك 
وقفة هنيئة تطرد البرد والجوع. هل تساءلنا ما فوائد هذا الذي نتناوله؟ أم 
أم من  النشاء  أم من  اللبان  أم هل هو مستخلص من  استطباباته؟  ما هي 

مصدر نباتي أو حيواني آخر؟

د. ندى عمله    
العلوم التطبيقية

ال�شحلب الذي كان 
زينة ال�شباح ال�شتوي 
Orchidaceae



وتخرتق �لبذرة و�جلنني لتقدم �لغذ�ء �لالزم لعملية 
�إل  �لإنتا�س و�لنمو بينما لتعود بالنفع على �لفطر 
و�لقيام  �أور�ق��ه  وتكوين  �ل�سحلب  منو  تاأ�سي�س  بعد 
�ل�سحلب  ب��ذور  ت��ب��د�أ  عندما  �ل�سوئي.  بالرتكيب 
�خليوط  تغلغل  من  حتد  فاإنها  و�لنمو  بالنتا�س 
بنية  تظهر  بحيث  فيها  حم��ددة  ملناطق  �لفطرية 
ت�سلها  �سغرية  جذور  ذ�ت   protocorm ت�سمى 
�إىل  �ملغذية  �مل���و�د  م���رور  لتوؤمن  �لفطر  خ��ي��وط 
عملية  وبدء  لل�سحلب  �لأور�ق  �نبثاق  فور  �ل�سحلب. 
�عتماد  تدريجي  وب�سكل  يقل  �ل�سوئي،  �لرتكيب 
�ل�سحلب على �لفطر حتى تنتهي هذه �لعالقة ب�سكل 
�لفطريات  هذه  عادة  تنت�رش  ذلك  �أجل  من  نهائي، 
بالغابات لتتمكن من �ل�ستفادة من �أ�سجار �ل�سنوبر 

وغريها لأنها غريية �لتغذية.
من  جمردة  طفيلية  �سحالب  توجد  باملقابل 
وتعتمد  عامتة  مناطق  يف  وتعي�س  �ليخ�سور 
�لغذ�ء ويكون لها  �أجل تاأمني  �لفطريات من  على 
درنات حتت �لرتبة �أو جذ�مري لتاأمني �إدخار �لغذ�ء 
مثال  �لتالية  �ل�سنو�ت  يف  �لالحق  �لنمو  �أجل  من 
 Neottia �لطري  ع�س  �سحلب  �لنباتات  تلك  عن 
�لت�سمية لأن جذموره  nidusavis و�سمي بهذه 
�أع�سا�س  مباي�سبه  مرتبة  غري  بطريقة  مت�سابك 
 Collarhiza �ملرجان  ج��ذر  و�سحلب  �لطيور 
جذموره  لأن  �لت�سمية  بتلك  و�سمي   trifida

 Epipogium �ل�سبح  و�سحلب  �ملرجان  ي�سبه 
aphyllum )�ل�سكل 4(

  
:Orchid mantis 3 - اللواحم ال�شحلبية

وهي ح�رش�ت ي�سبه �سكلها زهرة نبات �ل�سحلب 
هذه  تظهر  �سنة.   100 منذ  معروفة  وهي  متاما، 
�جلزء  ويكون  و�لزهري  �لأبي�س  باللون  �حل�رش�ت 
ي�سبه  مبا  �لقلب  وب�سكل  م�سطح  �أرجلها  من  �لعلوي 
�لبتالت. عندما حتط �حل�رشة على �أور�ق �ل�سحلبيات 
تبدو ب�سكل مريب ومده�س للنظر �أما عندما حتط على 
�لزهرة فالميكن �لتمييز بينها وبني �لزهرة خا�سة 
�ل�سحلبي  �لالحم  وي�سكل  لها،  �مللتقطة  �ل�سور  يف 
قالب ي�سبه �لزهرة متاما �أي تتطابق �لأجز�ء �لزهرية 
تاأكل  �حل�رشة  ه��ذه  �أن  �لغريب  وم��ن  بع�سها.  مع 
مايعرف  وه��ذ�  �ل�سحلب  لزهرة  �مُللقحة  �حل�رش�ت 
�أن  �لتجارب  �أظهرت  وقد   . �لتطور  مو�كبة  بظاهرة 
�ل�سحلبية  ت�سبح  �للو�حم  �لتي حتط عليها  �لأزهار 
�لأزه��ار  من  �أك��رث  �مُللقحة  �حل�رش�ت  لزيارة  حمط 
�خلالية منها. وعلى ذلك فهي ت�ستغل �لزهرة بو�قع 
هذه  ُملقحات  باألونها  جتذب  �لوقت  وبنف�س  �لأمر 
�أن هدف  ويعتقد  لها.  �سائغا  فتكون طعاما  �لزهرة 
زيارة هذه �للو�حم �ل�سحلبية هو نوع من �لحتماء 
من مفرت�ساتها . وهكذ� جند هذه �لعالقة �ملت�سابكة 
�مللقحة.  و�حل�رش�ت  �ل�سحلبي  و�لالحم  �لزهرة  بني 
لإختباء  م��ك��ان  ه��ي  �ل��زه��رة  جهة  فمن 
و�ل��ذي  مفرت�ساته،  من  �ل�سحلبي  �لالحم 
بدوره يجذب ملقحات �لزهرة بكفاءة �أكرب 

و�لتي بدورها ت�سكل غذ�ًء له )�ل�سكل 5(.
     

ال�شتخدمات الطبية: 
ل��درن��ات  �ملغلي  �ل�سائل  ي�ستخدم 
لال�ست�سفاء    Bletia purpurea نبات 
�أور�ق  مغلي  وي�ستخدم  �لأ�سماك  �سم  من 

�لنفا�س  حمى  ملنع   Nerviliia aragoana
  Anoectochitus �سحلب   �أور�ق   وت�ستخدم 

كخ�سار يف �لطعام يف ماليزيا
 spiranthes درن�����ات  ت�����س��ت��خ��دم  ك��م��ا 
ت�سيلي،  يف  خا�سة  للبول  قوي  كمدر   diuretica
من  �ملخاطية  �مل��ادة  فت�ستخدم  �لإك��و�دور  يف  �أما 

�سحلب catasetum جلرب �لعظام �ملك�سورة.
  Gastroidia وتوؤكل درنات �أنو�ع من �سحلب
 Dendrobium �أور�ق  ت�ستخدم  و  �لبطاطا  مثل 

salaccense كمنكهات للرز.

      من العجائب أن الفطريات تتغذى من النباتات، 
لكن السحلب يستمد غذاءه من الفطريات!

)�ل�سكل 5( ح�رش�ت ت�سبه زهرة �ل�سحلب 

)�ل�سكل 3( 

)�ل�سكل 2( تفاوت حجم �ل�سحالب



عة
سا

 و
عة

سا

من طرائف لغتنا اجلميلة واأدبنا ال�شاحر

قال: حدثني  �لأبر�س،  �سالم  بن  يحيى  قال 
�أباد  �أبي قال:  خرج �لر�سيد لل�سيد يومًا بعدما 
�لرب�مكة؛ فاجتاز بجد�ر خر�ٍب من جدر�ن بني 

برمك؛ فر�أى لوحًا مكتوبًا عليه هذه �لأبيات:
يا منزًل لعب الزمان باأهله

ٍق ل يجمع فاأبادهم بتَفرُّ
اإن الذين عِهْدَتهم فيما م�شى
كان الزمان بهم ي�شرُّ وينفع

اأ�شبحَت ُتفِزع من راآك, وطاملا
كنا اإليك من املخاوف َنْفَزع

ذهب الذين يعا�س يف اأكنافهم
بقي الذين حياتهم ل تنفع

�لأ�سمعي  على  و�أقبل  �لر�سيد،  فبكى  قال: 
وقال: �أتعرف �سيئًا من �أخبار �لرب�مكة حتدثني 
ولك  ق��ال:  �لأم���ان؟  ويل  �لأ�سمعي:  فقال  ب��ه؟ 
�لأمان. فقال: �أحدثك ب�سيء �ساهدته بعيني من 
لل�سيد  يومًا  خرج  �أنه  وذلك  يحيى:  بن  �لف�سل 
على  �أعر�بيًا  ر�أى  �إذ  موكبه،  يف  وهو  و�لقن�س، 
ناقة قد �أقبل من �سدر �لربية يرك�س يف �سريه، 

قال: هذ� يق�سدين. فقلت: ومن �أعلمك؟ قال: 
ل يكلمه �أحٌد غريي.

 فلما دنا �لأعر�بي ور�أى �مل�سارب ت�رشب 
�لغفري،  و�جلّم  �لكثري،  و�لع�سكر  تن�سب  و�خليام 
�أم��ري  �أن��ه  ظ��ن  و�ل�سجة،  �لغوغاء)1(  و�سمع 
وق��ال:  وتقدم  ر�حلته  وعقل  فنزل  �ملوؤمنني، 
وعليك  ق��ال:  �ملوؤمنني.  �أم��ري  يا  عليك  �ل�سالم 
�ل�سالم  ق��ال:  �ملوؤمنني.  باأمري  ول�ست  �ل�سالم، 
ول�ست  �ل�سالم،  وعليك  قال:  �لوزير.  �أيها  عليك 
قال:  �لأم��ري.  �أيها  عليك  �ل�سالم  قال:  بالوزير. 
له  فقال  �لأعر�بي  فجل�س  �جل�س.  قاربت،  �لآن 
قال: من  �لعرب؟  �أخا  يا  �أقبلت  �أين  �لف�سل: من 

ق�ساعة. قال: من �أدناها �أم من �أق�ساها؟ 
فالتفت  �لأ�سمعي:  قال  �أق�ساها.  من  قال: 
�أر���س  �إىل  �ل��ع��ر�ق  من  كم  وق��ال:  �لف�سل  �إيل 
�أخا  يا  فقال:  فر�سخ.  ثمامنائة  فقلت:  ق�ساعة؟ 
�إىل  �لعرب، مثلك مل يق�سد من ثمامنائة فر�سخ 
�لأماجد  هوؤلء  ق�سدت  قال:  ل�سيء.  �إل  �لعر�ق 
�لبالد.  يف  معروفهم  ��ستهر  قد  �لذين  �لأجن��اد، 
قال: من هم؟ قال: �لرب�مكة. قال �لف�سل: يا �أخا 
�لعرب �لرب�مكة خلق كثري، وفيهم جليل وخطري، 
�أفردت لنف�سك  ولكن منهم خا�سة وعامة، فهال 

و�أتيته حلاجتك؟ قال:  لنف�سك  منهم من �خرتت 
�أجل! �أطولهم باعًا و�أ�سمحهم كفًا. قال: من هو؟ 
قال: �لف�سل بن يحيى بن خالد. فقال له �لف�سل: 
عظيم  �لقدر  جليل  �لف�سل  �إن  �لعرب،  �أخ��ا  يا 
�خلطر، �إذ� جل�س للنا�س جمل�سًا عامًا مل يح�رش 
و�ل�سعر�ء  و�لأدباء  و�لفقهاء  �لعلماء  �إل  جمل�سه 
و�لكتاب و�ملناظرون للعلم. �أعامل �أنت؟ قال: ل. 
�أنت  �أفعارٌف  قال:  ل.  قال:  �أنت؟  �أفاأديب  قال: 
باأيام �لعرب و�أ�سعارها؟ قال: ل. قال: هل وردت 
يا  فقال:  ل.  قال:  و�سيلة؟  بكتاب  �لف�سل  على 
�أخا �لعرب غّرتك نف�سك، مثلك يق�سد �لف�سل بن 
باأي  �جلاللة،  من  عنه  عّرفتك  كما  وهو  يحيى، 
يا�أيها  و�هلل  قال:  عليه؟  َتْقُدم  و�سيلة  �أو  ذريعة 
�لأمري ما ق�سدته �إل لإح�سانه �ملعروف، وكرمه 
�ملو�سوف، وبيتني من �ل�سعر قلتهما فيه. فقال 
�لف�سل: يا �أخا �لعرب �أن�سدين �لبيتني فاإن كانا 
ي�سلحان �أن تلقاه بهما �أ�رشت عليك بلقائه، و�إن 
كانا ل ي�سلحان �أن تلقاه بهما بررتك ب�سيء من 
مايل ورجعت �إىل باديتك، و�إن كنت مل ت�ستحق 
قال:  �لأم��ري؟  �أيها  �أفتفعل  قال:  �سيئًا.  ب�سعرك 

نعم. قال: فاإين �أقول: 
اأمل تر اأن اجلود من عهد اآدم

حتدر حتى �شار ميلكه الف�شل 
ها جوع طفلها ولو اأن اأّمًا َق�شَّ

ونادت على الف�شل اغتذى الطفل
قال  ف��اإن  �ل��ع��رب.  �أخ��ا  ي��ا  �أح�سنت  ق��ال: 
�ساعرو�أخذ  بهما  مدحنا  قد  �لبيتان  هذ�ن  لك 
تقول؟  فما  غريهما  فاأن�سدين  عليهما،  �جلائزة 

قال: �أقول:
قد كان اآدم حني حان وفاته

اأو�شاك, وهو يجود باحلوباء)2(
ببنيه اأن ترعاهمو, فرعيتهم
وكفيت اآدم َعيلة)3( الأبناء

لك  قال  فاإن  �لعرب،  �أخا  يا  �أح�سنت  قال: 
من  �أخذتهما  �لبيتان  ه��ذ�ن  ممتحنًا:  �لف�سل 
وقد  تقول،  ما  غريهما  فاأن�سدين  �لنا�س،  �أف��و�ه 
رمقتك �لأدباء بالأب�سار، و�متدت �لأعناق �إليك، 

وحتتاج �أن تنا�سل عن نف�سك؟ قال: �إذن �أقول:
مّلت جهابذ)4( ف�شل وزن نائله

ومل كاتُبه اإح�شاء ما يهب
واهلل لولك مل مُيدح مبكرمة

الف�شـل بن يحيـى واالأعرابـي
خلق, ومل يرتفع جمد ول ح�شب

لك  قال  فاإن  �لعرب،  �أخا  يا  �أح�سنت  قال: 
هذ�ن �لبيتان �أي�سًا �أخذتهما من �أفو�ه �لنا�س ما 

كنت قائاًل؟ قال: �أقول: 
وللف�شل �شولت على مال نف�شه

يرى املال منه باملذلة والعنا
ولو اأن رب املال اأب�شر ماله

ل�شلى على مال الأمري واأذنا
قال  ف��اإن  �ل��ع��رب،  �أخ��ا  ي��ا  �أح�سنت  ق��ال: 
�أن�سدين  م�رشوقان،  �لبيتان  ه��ذ�ن  �لف�سل:  لك 

غريهما ما تقول؟ قال: �إذن �أقول:
ولو قيل للمعروف ناد اأخا العال

لنادى باأعلى ال�شوت يا ف�شل يا ف�شل
ولو اأنفقت جدواك من رمل عالج

لأ�شبح من جدواك قد نفد الرمل
يا  �أح�سنت  �لأعطية. قال:  -و�جلدوى هي 
�أخا �لعرب، فاإن قال لك �لف�سل: هذ�ن �لبيتان 
تقول؟  ما  غريهما  �أن�سدين  �أي�سًا  م�رشوقان 

قال: �أقول: 
وما النا�س اإل اثنان: �شب وباذٌل

واإين َلذاك ال�شب والباذل الف�شل
على اأن يل مثاًل كما ذكر الورى

ولي�س لف�شٍل يف �شماحته مثل
لك  قال  فاإن  �لعرب،  �أخا  يا  �أح�سنت  قال: 
�أقول:  قال:  تقول؟  ما  غريهما  �أن�سدين  �لف�سل: 

�أيها �لأمري:
حكى الف�شل بن يحيى �شماحة خالد

فقامت به التقوى وقام به العدل
وقام به املعروف �شرقًا ومغربًا
ومل يك للمعروف َبعٌد ول َقبل

لك:  فاإن قال  �لعرب،  �أخا  يا  �أح�سنت  قال: 
�أن�سدين  و�ملف�سول  �لفا�سل  من  �سجرنا  قد 
بيتني على �لكنية ل على �ل�سم ما تقول؟ قال: 

�إذن �أقول:
األ يا اأبا العبا�س يا واحد الورى

ويا ملكًا خد امللوك له نعل
اإليك ت�شري النا�س �شرقًا ومغربًا

فرادى واأزواجًا كاأنهم نحل
لك  قال  فاإن  �لعرب،  �أخا  يا  �أح�سنت  قال: 
و�لقافية.  و�لكنية  �ل�سم  غري  �أن�سدنا  �لف�سل: 
بعد  و�متحنني  �لف�سل  ز�دين  لئن  و�هلل  ق��ال: 
�إليها عربي  �أبيات ما �سبقني  �أربعة  هذ� لأقولن 
قو�ئم  لأجمعن  بعدها  ز�دين  ولئن  �أعجمي،  ول 
ناقتي هذه و�أجعلها يف فم �لف�سل و�أرجعن �إىل 
ق�ساعة خا�رش�ً، ول �أبايل.  فنك�س �لف�سل ر�أ�سه، 



ت�رشين  ع���دد  يف  ن�����رشن��ا  ق���د  ك��ن��ا 
حال  عن  �لأ�سى  تثري  �أخ��ب��ار�  2016م. 
من  مرحلة  يف  تربعو�  �لذين  �لعرب  �أم��ة 
ومدنية  علما  �لعامل  قمة  على  �لتاريخ 
ليرتبع  عنها  ن��زل��و�  وق���د  وح�����س��ارة، 
باملخرتعات  و�ل�����رشق  �ل��غ��رب  عليها 
�لعلوم،  ن��و�جت  و�أده�����س  و�مل�سنوعات 
�لعظيمة،  برثو�تهم  �لعرب  �أمة  و�أ�سبحت 
ونتاج  مناخ  وتنوع  �لب�رشي،  وتعد�دهم 
�أ�سفل  يف  �لبغاث  تز�حم  �لكبري  وطنهم 
و�دي مو�سوعة جين�س لالأرقام �لقيا�سية؛ 
فدخلو� �ملو�سوعة من باب �أ�سخم �حتفال 
يف  ج��رى  �لنارية.  بالألعاب  �لعامل  يف 
�ل�سنة  ر�أ���س  �حتفالت  يف  دب��ي،  مدينة 
قر�بة  �أط��ل��ق  حيث  2015م.  �مليالدية 
�حتاجت  �ملفرقعات  من  �أطنان  خم�سة 

ون�رشت  �لأ�سالك  من  مرت  �ألف   )25( �إىل 
وبلغت  دبي،  �سماء  يف  �سعاع  �ألف   )25(
�متالأ  وبذلك  دولر.  مليار  ن�سف  كلفتها 
قلب عرب �لقد�س �ملحتلة �سعادة وكر�مة. 
ويف �لأردن دخلنا �ملو�سوعة ب�سنع �أكرب 
�رشكة  �سنعته  �لعامل  يف  فالفل  قر�س 
 )74,750( وزن��ه  م��ارك(  )لن��د  فنادق 
م�����رش دع��ت  ف��ق��ري، ويف  ي��ذق��ه  ك��غ ومل 
�لعامل  يف  مائدة  �أط��ول  �إىل  �ل�سكندرية 
تكن  ومل  ك���م.   )4,303( ط��ول��ه��ا  ب��ل��غ 
يوم  ويف  �لفقر�ء!.  لإفطار  خريية  مائدة 
عرو�سا   )1926( �ليمن  يف  تزوج  و�حد 
-كلمة عرو�س تطلق للمذكر �أي�سا- بلغت 
ولنا  دولر.  مليون   )2,582( تكاليفها 
�لعامل  يف  كباب(  )�سيخ  �أك��رب  نتذكر  �أن 
تبولة  �سحن  و�أك��رب  �ل�سمود،  حلب  من 

يف �لعامل من بلد مل ي�ستطع �لتو�فق على 
رئي�س ير�أ�سه منذ �سنو�ت.

لنا  حتمل  �لظروف  ه��ذه  يف  و�ليوم 
)عرو�س(  لأط��ول  ت�سنيعنا  نباأ  �سحفنا 
مرت�   )80( طولها  بلغ  �لعامل،  يف  فالفل 
و�حتوت 1200 قر�س فالفل مت توزيعها 
�لعاملي  �ليوم  مبنا�سبة  �جلمهور  على 

لل�سالم.
�أمرُّ  �ل�سخرية مرة فو�قعنا  و�إذ� كانت 
و�دي  من  ن�سعد  متى  و�ل�سوؤ�ل  و�أث��ق��ل. 
جين�س باجتاه قمتها نحمل �أكرب عدد من 
بر�ء�ت �لخرت�ع، �أو �أعظم بحث علمي، �أو 
�أ�رشع حالة تنمية ... و�ل� )�أو( تتكرر لكننا 
مل نحدد خيارنا بعد بانتظار همة �أبنائنا 
�سيطول  فهل  �ملهاجرة،  عقولنا  وع��ودة 

�لنتظار؟! 

�أ�سمعني �لأبيات  �أخا �لعرب  وقال لالأعر�بي: يا 
�لأربعة. قال: �أقول:

ولئمٍة لمتك, يا ف�شل, يف الندى
فقلت لها: هل يقدح اللوم يف البحر

اأتنهني ف�شاًل عن عطاياه للغنى
فمن ذا الذي ينهى ال�شحاب عن القطر

كاأن نوال الف�شل يف كل بلدٍة
حتدر هذا املزن يف مهمٍه قفر
كاأن وفود النا�س يف كل وجهة

اإىل الف�شل لَقوا عنده ليلة القدر
على  و�سقط  فيه،  عن  �لف�سل  فاأم�سك  قال: 
�أخا  يا  وق��ال:  ر�أ�سه  رفع  ثم  �ساحكًا،  وجهه 
ما  �سل  يحيى،  ب��ن  �لف�سل  و�هلل  �أن��ا  �ل��ع��رب، 
لهو؟  �إنك  �لأمري  �أيها  باهلل  �ساألتك  فقال:  �سئت. 
�هلل،  �أقالك  ق��ال:  َفاأَِقْلني.  له:  قال  نعم.  ق��ال: 
قال  دره��م.  �آلف  ع�رشة  ق��ال:  حاجتك.  �ذك��ر 
�لعرب،  �أخا  يا  وبنف�سك،  بنا  �زدري��ت  �لف�سل: 
ُتعطى ع�رشة �آلف درهم يف ع�رشة �آلف. و�أمر 
بدفع �ملال، فلما �سار �ملال �إليه ح�سده وزيره 
ياأتيك  �إ���رش�ف  هذ�  م��ولي  يا  وق��ال:  �لف�سل، 
من  ��سرتقها  باأبيات  �لعرب  �أجالف  من  ِجلف 
�أ�سعار �لعرب فتجزيه بهذ� �ملال؟ فقال: ��ستحقه 

بح�سوره �إلينا من �أر�س ق�ساعة.
�إل  م��ولي  يا  عليك  �أق�سمت  �ل��وزي��ر:  ق��ال 
�أخذت �سهمًا من كنانتك وركبته يف كبد قو�سك 
و�أوماأت به �إىل �لأعر�بي فاإن رد عن نف�سه ببيت 
يف  له  ويكون  مالك،  ��ستعدت  و�إل  �ل�سعر،  من 
بع�سه كفاية. فاأخذ �لف�سل �سهمًا وركبه يف كبد 
قو�سه و�أوماأ به �إىل �لأعر�بي وقال له: رد �سهمي 

ببيت من �ل�سعر؟ فاأن�ساأ يقول:
َلقو�شك قو�س اجلود والَوْتر والندى

و�شهمك �شهم العز فارم به فقري
قال: ف�شحك الف�شل واأن�شاأ يقول:

اإذا ملكت كفي مناًل ومل اأُِنل
فال انب�شطت كفي ول نه�شت رجلي

على اهلل اإخالف الذي قد بذلته
فال ُم�شعدي بخلي ول ُمتلفي بذيل

اأروين بخياًل نال جمدًا ببخله
وهاتوا كرمياً مات من كرثة البذل

�لأع��ر�ب��ي  �أع��ط  ل��وزي��ره:  �لف�سل  ق��ال  ث��م 
�ألف  ومائة  و�سعره،  لق�سده  دره��م  �أل��ف  مائة 
�لأعر�بي  فاأخذ  ناقته.  قو�ئم  ليكفينا �رش  درهم 
�لف�سل:  له  فقال  ؛  يبكي  وهو  و�ن�رشف،  �ملال 
�لذي  باملال  ��ستقالًل  �أع��ر�ب��ي  يا  ب��ك��اوؤك  مم 

�أعطيناك؟ قال: ل، ولكني �أبكي على مثلك ياأكله 
�لرت�ب وتو�ريه �لأر�س، وتذكرت قول �ل�ساعر:

لعمرك ما الرزية فقد ماٍل
ول فر�س ميوت ول بعري

ولكن الرزية فقد حر
ميوت ملوته خلٌق كثري

وتوجه �لأعر�بي باملال م�رشور�ً.

)1( �لغوغاء: �ل�سوت و�جللبة. )2( �حلوباء: 
جمع   )4( و�لفقر.  �حلاجة  �لعيلة:   )3( �لنف�س. 

ِجهِبذ وهو �لنّقاد �خلبري.

ــة مـــن اأ�ــشــرة  ــــراء املــجــل نــنــتــظــر مـــن ق
ميجدونه  فيما  واآراء,  تعقيبات  اجلامعة 
يف  الـــراأي  مثل  الق�شة,  يف  ينقدونه  وفيما 
وما  بهم,  فعلها  من  وبكاء  الربامكة,  جمزرة 
جليل  من  اإياهم  نكبته  رغم  الر�شيد  جمعه 
وبدون  بحق  الكرم  يف  والإ�شراف  الأعمال. 
حق, وقابلية الق�شة للت�شديق وما جاء فيها 
من قيم وحكم, واأ�شلوب ت�شلية, وما جاء فيها 
من ال�شعر, وغري ذلك, لنن�شر يف العدد القادم 

ما يبدو من اآراء متما�شكة.

العــرب فـي مو�شــوعة جينيــ�س!
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من طرائف لغتنا اجلميلة واأدبنا ال�شاحر

- َمن اأكَرُم من معن بن زائدة ال�شيباين
-لتخدعنك نف�شك. هناك من هو خري منك دائما!

- هل ينخلع اأحد من جميع ماِله؟
- ملاذا )امليجاثيميا( املدمرة؟

معن بن ز�ئدة �ل�سيباين من ُولة �لأمويني. ��ستهر 
روينا ق�سة حلمه  وقد  لغريه،  ُيعرف  �لذي مل  باحللم 
2017م. وملا  �لأول  كانون   )50( �لعدد  وكرمه يف 
�سقطت �لدولة �لأموية َجدَّ �خلليفة �لعبا�سي �أبو جعفر 
ماَلُه  كلرِّ  لإب��ادة  حملته  �سمن  طلبه،  يف  �ملن�سور 
ملن  وجعل  �لأم��وي��ني،  عمومته  �أبناء  بدولة  عالقة 
فا�سطررت  معن:  قال  �ملال.  من  مبلغا  �إليه  يحمله 
حتى  لل�سم�س  �أتعرَّ�َس  �أن  �لطلب  يف  �لإحل��اح  ل�سدة 
جمال،  وركبت  �سوف،  ُجبَّة  فلب�ست  وجهي،  َحْت  لوَّ
وخرجت متوجها �إىل �لبادية لأقيم بها. فلما خرجت 
تبعني عبد  بغد�د-  �أبو�ب  �أحد  –وهو  باب حرب  من 
�أ�سود متقلد� �سيفه؛ فقب�س على خطام �جلمل فاأناخه 

وقب�س على يدي؛ فقلت ما بك؟ قال: �أنت مطلوب �أمري 
�ملوؤمنني. فقلت: ومن �أنا حتى �أُطلب؟ فقال: �أنت معن 
�أنا من معن؟  �أين  �تق �هلل،  له: ياهذ�  بن ز�ئدة. فقلت 

فقال: دع هذ�! فو�هلل �إين لأَعَرف بك منك.
عقد  هذ�  قلت:  �حلديث  يف  �جلد  منه  ر�أي��ُت  فلما 
�أ�سعاف ما وهَبُه �ملن�سور  ي�ساوي  جوهر قد حملته 
دمي.  �سفك  يف  �سببًا  تكن  ول  فخذه  بي  يجيئه  ملن 
ول�ست  قيمته،  يف  �سدقَت  وق��ال:  فيه  ونظر  فاأخذه 
�لقول  �سدقتني  ف��اإن  �أم��ر  عن  �أ�ساألك  حتى  قابَلُه 
و�سفوك  قد  �لنا�س  �إنَّ  ق��ال:  تكلَّْم.  فقلت:  �أطلقتك. 
ل.  قلت:  كّله؟  مالك  مّرة  فاأخربين هل وهبت  باجلود 
قال: فن�سفه �أو ثلثه؟ قلت ل. حتى �ساألني: هل وهبَت 
هذ�.  َفَعْلُت  �أين  �أظنُّ  وقلُت:  فا�ستحييت،  مالك؟  ُع�رش 
)لميلك  ر�ج��ل  و�هلل  و�أن��ا  بعظيم.  ذ�ك  وما  فاأجاب: 
كل  درهما  ع�رشون  جعفر  �أب��ي  من  ورزق��ي  َركوبة( 
�لدنانري، وقد وهبته  �ألوف  �سهر، وهذ� �جلوهر قيمته 

�لنا�س.  بني  �ملاأثور  وجل��ودك  لنف�سك  ووهبتك  لك، 
فال  منك.  �أج��ود  هو  َم��ن  �لدنيا  ه��ذه  يف  �أن  ولتعلم 
ول  فعْلَتُه،  جود  كل  هذ�  بعد  ولتحقر  نف�ُسك،  ُتعجْبك 
فا. فقلت:  تتوقف عن مكرمة. ورمى �لعقد ووىّل ُمن�رَشِ
ياهذ�... و�هلل لقد ك�سفَت �أمري، وَل�َسْفُك دمي �أهون علّي 
مما فعلَت. فُخْذ ما دفعته لك فاإين غنيٌّ عنه. ف�سحك 
وقال: �أردَت �أن ُتكذبني يف مقايل؟ فو�هلل لن �آُخَذُه. ول 
�آخذ ملعروف ثمنًا �أبد�ً. وم�سى ل�سبيله. وبعدها طلْبُتُه 
بعد �أن �أِمْنُت وبذلت مَلن ياأتيني به ما �ساء، فما عرفُت 

له خرب�ً وكاأن �لأر�س �بتلعته.
و�حللم  �ل��ك��رم  �أولده����ا؟  ت��اأك��ل  قطٌة  نحن  ه��ل 
�سورة،  �أب�سع  يف  �لقتل  من  َمْعنًا  حتِم  مل  و�لكيا�سة 
�إذ �غتالته جمموعة من �خلو�رج و�سقو� بطنه بخنجر 
وقتلهم  �أخيه  �بن  مزيد  بن  يزيد  فتبعهم  به،  لو�  وَمثَّ
عظيمة  قَيٌم  فيها  �لأك��ارم؟  ُقّر�ئنا  تعليق  ما  جميعا. 

ومثالب، فما لها وما عليها؟

- الأديب احلق يرفع جمهوره اإليه ول ينزل هو اإىل اجلمهور.
- اأن تتوا�شع للنا�س وتتب�ّشط لهم اأمر, واأن تتقم�س 

   اأهواءهم اأمر اآخر.
- لالأديب قيم هي �شخ�شيته يدعو اإليها, فال ميحو نف�شه مل�شايرة الأهواء.

و�أن  �ن يتفاعل مع جمهوره وجها لوجه،  �لأديب يجب  �أن  �لنقاد  يرى بع�س 
ينتج �أدبا يقبله �جلمهور �أو يقبل عليه، وعليه �أن يعدل وجهات نظره ومز�يا �أ�سلوبه 
يف  �لأدب  حتديثات  مع  متو�فقا  يكون  �أن  �لأدي��ب  وعلى  �جلمهور،  مز�ج  ملو�فقة 
�لعامل.... وغري ذلك كثري مما لو �سار عليه �لكرثة �لغالبة من �لأدباء لوجدنا �أنف�سنا 

يف غمرة من �ل�سوقية و�لبتذ�ل.
هوى  على  َت�سوق  خمتلفة  مو�قف  يف  �أ�ستاتًا  تاأتينا  �لتي  هذه  �لنظر  وجهات 
لها  لميكن  �إليها-  �لنظرة  لتتكامل  �سغرية؛  باقة  هنا  منها  ملمنا  -وقد  �ل�سوق، 
�أن تكون بند� من نظرية نقدية �أدبية، ول ميكن �عتمادها دون �أن نلغي �لأدب من 
�حلياة �لب�رشية. فما يدعون �إليه قد يكون ت�سلية لبع�س �لنا�س، وقد يكون فيه بع�س 

�لإ�رش�قات بامل�سادفة، لكنه بالتاأكيد لي�س من �لأدب يف �سيء.
�لتوجهات،  تلك  مثل  نتاج  من  �ملعا�رشة  حياتنا  يف  �لأدب  عزلة  تكون  وقد 
وقد يكون بع�سهم م�ستهرت� بفكر �ملجتمع ونو�جته. فاأهل �حلد�ثة وما بعد �حلد�ثة 
جمهورهم  لهم  كما  �عتقادهم،  يف  �لأدب  ومعايري  وجتربتهم،  نظرهم،  وجهة  لهم 
من �أهل �لثقافة �لعربية �أو �لأ�سيلة �ملتفاعلة مع �لثقافة �لغربية، وباخت�سار لهم 
�أو �لتغريب  جمهورهم �لو�عي ملا ينتجون، جمهور مثلهم يحمل م�رشوع �لتحديث 
يعجبنا،  مل  �أم  �أعجبنا  �أدبي  وطبع  ثقايف  بجهد  معايريه  �ختار  جمهور  �أحيانا، 
له  فلي�س  �حل��الت-   من  جد�  �لكثري  �جلمهور-يف  عامة  �أما  �لختالف.  حق  ولنا 
�لثقافة ن�سيب ولو كان يف كفاءة علمية �خت�سا�سية، ومل يعد مييز بني  يف هذه 
�ل�سعر و�لنرث، وبني �لكالم و�للغو، وبني �لغث و�ل�سمني، حتى ترى �جلمهور ذ�ت مرة 

ميالأ مدرج �أحد �ملر�كز �لثقافية، وي�سفق بحما�سة بالغة ل� )18( "ق�سيدة" لل�سعر�ء 
�ل�سباب ما فيها ن�س و�حد ميكن ت�سميته بالق�سيدة ل �ملنظومةول �ملنثورة. ومن 
و�أدرج  �ساعرة،  �سارت  �لبتد�ئي  �ل�ساد�س  يف  �بنتي  �لتو��سل:  موقع  على  كتب 
جمموعة جمل �عتربها ق�سائد ملجرد �أنها كتبت كل جملة منها يف �سطر، وهي من 
�لت�سجيع،  �إذ� قي�س بالأدب، لكنه �هتمام لتلميذة �سغرية ت�ستحق عليه  غث �لكالم 

و�أ�رش�ب ذلك كثري.
�لأدب  �لتي �سار عليها  �لأفالطونية  �لتطهري  �لأدب من نظرية  تطورت وظيفة 
َرَدحا طويال من �لدهر، وُعدَّ �لأدب على �أثرها ُمكلفا بالتنوير، وجاءت �لرومان�سية 
بوظيفة �لتعبري تومئ �إىل تلك �لوظيفة باإ�سبع �سدق �ل�سعور، وتهتم بدقة مو�فقة 
�أو نو�مي�س  �لق�سيد خللجات �لنف�س وروؤى �ل�ساعر بغ�س �لنظر عن موقف �ملتلقياأ 
�لأديب مع نف�سه، ووظيفة �خللق بدل  �ملجتمع، حتى جاءت �حلد�ثة موؤكدة �سدق 
ي�سري  حيث   ، �لن�س  عن  �لنقد  د  وجترُّ �خللق،  باإعادة  �ملتلقي  و�رش�كة  �ملحاكاة، 
�إىل  �لأدب  وظيفة  نظريات  ت�سري  �لأح��و�ل  كل  ويف  �أول.  نف�سه  �إىل  �لنقدي  �لن�س 
�رتقاء �لأديب بعلمه وثقافته وموهبته، لريتقي معه جمهوره، وي�سعل �سموع �لأدب 
لي�سيء بها طريق �رتقاء �لأمة. فهي دور �أنيط بالأديب وحتم عليه �لرتقاء بالأمة 

�أو �ل�سقوط من مكانة �أديبها �أو �ساعرها.
مو�جهات  يف  �جلمهور  هوى  مع  يتفاعل  �أن  �لأدي��ب  على  تفر�س  �أن  �أم��ا 
و�قرت�حاته  �جلمهور  ذلك  لرغبات  وفقًا  م�ساره  ي�سحح  و�أن  خاطفة،  �رجتالية 
�لثقافية،  �لقيادة  مرتبة  لإخالء  دعوة  فهي  و�لقبول  بال�سهرة  ليحظى  �ملرجتله 
و�لنزول �إىل مرتبة �لعامة، و�ل�سري معها فيما ل يقبل �ل�سعود ول يه�سم �لتطوير. 
تكون  وقد  �سارة،  تكون  وقد  ممتعة  تكون  قد  ت�سلية  �لتفاعلية  �أن  و�خلال�سة 
متم�سية مع �أمناط حياتنا �ملعر�سة للنقد با�ستمر�ر، لكنها يف كل �لأحو�ل لي�ست 

من �لأدب �لرفيع يف �سيء.

التفـاعلـي والـذاتـي

دائما يف الدنيا من هو اأف�شل منك
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االأ�شتاذ العلم:
املرحـوم يا�شـني طـربـو�س

فيها  وت���ويف  1904م.  �ل��ن��ب��ك  يف  ول���د 
�لعلم  خ��دم��ة  يف  ح��ي��ات��ه  ق�����س��ى  1977م. 
و�ملتعلمني، فكان �سباقا يف كل ما فعل. ح�سل 
باعا  ���رشب  �أن  بعد  �جلامعية  �لإج���ازة  على 
كربيات  يف  علَّم  ثم  �لعربي،  �لأدب  يف  طويلة 
�س  ودرَّ و�ملح�سنية،  كالتجهيز  دم�سق  مد�ر�س 
�سديقه  مع  دم�سق  جامعة  يف  �لعربي  �لنحو 
�أما  �لأفغاين.  �سعيد  �ملرحوم  �لعربي  �لنحو  علم 
بنبيهة  َرنا  ذكَّ فقد  �لقلمون  لثانوية  تاأ�سي�سه 
�لنا�رش  �لتي جعلت من بيت �أبيها يف مدينة بري 
ز�لت  وما  1924م.  عام  �بتد�ئية  مدر�سة  زيت 
جامعة  1972م.  عام  منذ  �أ�سبحت  حتى  بها 
بري زيت �ل�سهرية خري جامعات �لأر�س �ملحتلة 
و�سوكة حديدة يف حلق �مل�ستعمر �ل�سهيوين. فقد 
وماله  نف�سه  من  بذل  مبا  يا�سني  �لأ�ستاذ  �أ�س�س 
عام  �لقلمون  ثانوية  �ملح�سنون  ت��ربع  ومب��ا 
1949م. يف �لنبك مبتدئا بالإعد�دية، وجعلها 
لأبناء �لقلمون �لأعلى و�لأدنى و�لبادية –تخرج 
على  معتمد�  وطورها  �لأح���رف-،  كاتب  فيها 
مو�سيقية  فرقة  فيها  ن  وك��وَّ �لأ�ساتذة،  �أف�سل 
قيمة  يعرف  مربيا  كان  فقد  �لفرق،  خرية  من 
على  �ل�سخ�سيةو�إقد�رها  تنمية  يف  �لفنون 
د�خليا  ق�سما  فيها  و�أن�ساأ  و�لأع��م��ال،  �لعلوم 
للو�فدين من نو�حي �سورية، و�أ�سدر فيها جملة 

وقائمة.  حية  ز�لت  ما  �لقلمون"  "�سدى  با�سم 
وتخرج يف تلك �لثانوية معظم مثقفي �لقلمون. 
هما:  �أخريني  ثانويتني  دم�سق  يف  �أ�س�س  كما 
�لليبية  �جلامعة  يف  وترك  و�ل�ساد�سة.  �خلام�سة 
يف بني غازي �أثر� طيبا يف رحيق �لأدب و�للغة، 
بذلك،  ت�سهد  �جلامعة  يف  �سورته  ز�ل��ت  وم��ا 
روح  فيها  ي��زرع  �سنو�ت  ع�رش  فيها  �أم�سى  �إذ 
بعدها  عاد  �ل�سايف.  �لر�ئق  ول�سانها  �لعروبة 
هامة  علمية  مو�سوعة  ليوؤلف  �لوطن  �أر�س  �إىل 
�لق�س�س  من  وع��دد�  �لرت�ث"  "م�سالك  �سماها: 
�لأدبية، وكذلك �لو�قعية �لذ�تية مثل "حياتي يف 
ق�س�س". و�لكثري �لكثري وكله �ليوم قيد �لطباعة 

و�لن�رش.
�ل�ساد،  بلغة  �لعتز�ز  كثري  �هلل  رحمه  كان 
حمبا لها، عرف �أ�رش�رها، وبذل �لكثري لتعليمها 
وجه  بها  يرجو  لتدري�سها  بيته  وفتح  ون�رشها 
خو�طر  يف  ي�رشي  �مل��رح،  �إىل  ميال  وكان  �هلل. 

�لنا�س بدعاباته �لأدبية �جلميلة.
مربٍّ  لكل  دليل  فحياته  تعاىل،  �هلل  رحمه 
لكل  فنقول  �حلياة.  وجه  بالعلم  يجلو  �أن  يرغب 
ومبثله  طربو�س،  يا�سني  �لأ�ستاذ  هو  هذ�  مربٍّ 

فاقتِدْه.
رثاه �لكثريون، نرث� و�سعر�ً وما ز�لت ذكر�ه 
على  در�س  �أو  عرفه  من  كل  قلب  يف  و�حرت�مه 

يديه �أو �سمع مباآثره. ومما �جتز�أناه من ق�سيدة 
عبد  �للو�ء  �ملرحوم  �ل�ساعر  بها  رث��اه  جميلة 
ذكرى  يف  1977/6/10م.  يوم  �لتجار  �ملجيد 

�لأربعني بعد وفاته:

يف يوم ذكراه ما �شيغت قوافينا
اإل لتكرمي من كانوا املربينا

ذكرى املُربي �ِشِجلٌّ خالٌد ُكِتَبْت
�شطوره من اأحا�شي�س املحّبينا

بالأم�س ُكّنا وكان الفخر يغمرنا
وراية ال�شاِد ُنعليها وُتعلينا

بالأم�س كنا تالميذًا وكان لنا عَلٌم
يفديه بالروح قا�شينا ودانينا
ُه اجليل يف �شرٍب وُير�ِشُدُه يوجِّ
َق يف �شمٍت مرامينا حتى نحقِّ

َمنا اإذا ا�شتبدَّ بنا باٍغ َتَقدَّ
مي�شي لتقوي�س �شرح امل�شتِبّدينا
بالأم�س كان وفاء النبك مفخرة

كلُّ جريانها جاوؤوا ُمَعّزينا
ما كان يا�شني اأ�شتاذًا مبدر�شٍة

ول مديرا كاأمثال املديرينا
بل كان مو�شوعًة اأحَيْت معاهدنا

براية العلم تزهو يف نوادينا
ماذا اأقول بذكرى الأربعني وما
َكلَّْت �شهام الرزايا وهي ترمينا
اأبا �شليم ُم�شاب القوم لي�س لُه

َحدٌّ فاإنك من اأغلى غوالينا
فارُقْد واأنت قريُر العني مغتبٌط 

مادام �شعُيَك م�شكورًا وميمونا
ما ماَت َمْن َو�َشَم الدنيا مبي�شمه
ما مات َمن اأجنَب الُغرَّ امليامينا
فالذكُر باٍق مِلَن راياته َخَفَقْت

ْت اأمانينا ُكلَّما َخَفَقْت َرفَّ

إذا عرفت أنه كان صديقا للمرحوم األستاذ سعيد األفغاني عرفَت من هو: 
مه وترَكه لغة جميلة سائغة على  علم رفع راية اللسان العربي، فأّعّزه وعظَّ
قويما  سلوكا  فتركها  والتعليم  التربية  شعار  ورفع  المجتمع.  خيار  ألسنة 
على جوارح أهل العلم يغتذي من عقولهم الُمضاءة بشموعه. وخالط الناس 
ُر المتقعرين، وال استعالء المتطفلين؛ فكان محببا  بخلق حسن لم َيُشْبُه تقعُّ
إلى الناس، لطيف المعشر، جميل الفكاهة، أدبية كانت أم اجتماعية مسلية. 

ذلك هو المرحوم ياسين طربوش قدوة المرّبين، ولسان الُعرب المبين.
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يف بلدي
الطالبة: بتول ال�شميعات

 
يف بالدي ..

ُيِعُد الأطفاُل زغاريَد املوِت
برباءٍة فادحة

ويحفظوَن جميَع الكلماِت
التي اإىل العزاِء توؤدي

يف بالدي
ُنعد الأكاليَل

ومن�شْي خلَف �شهيدنا
ى بدمعٍة َحرَّ

وُحرقٍة َثكلى
نحمُل الأمَل ِنربا�شًا 
نقتاتُه ِمن بقايا دٍم

قد زيَن ثيابنا
فناأبى الركوَع

رغم دموِع الأمهاِت
وحزِن ال�شماواِت      

و�شذوِذ الالفتاِت
يبقى الهوى فينا

�شوَق  ليلكٍة دم�شقيٍة
وبيا�َس ُفلٍة يتيمٍة

و�شباَح  ن�شٍر
ُتغنيِه الع�شافرُي

مع طلوِع ُكِل فجٍر
وبزوِغ ُكِل �شم�ٍس
ترّدد كّل �شباح:

�شوف نبقى هنا

 ال�شعر املوزون

اأيوب املهاجر
الطالب:اأحمد الرحمون

 ما باُل وجهَك بالعبو�ِس تكدرا؟
اأَتَرى الزماَن وجوَهنا  قد غريا؟

ا لي�س املاَلُم على الزماِن واإمنَّ
�شحُر ابت�شاماِت احلياِة تغرّيا

بالأم�ِس كنا نحت�شي كاأ�س َالهوى
ون�شوُغ �ِشعرا غيُمه قد اأمطرا

با ونعي�ُس اأحاَلم الطفولِة وال�شِّ
فرتى ربيَع احلِب فينا اأزهرا

 كانت هناءُتنا بلقمة ِ عي�ِشنا
وباأن نرى وجه الأحبة نرّيا

لي�س الغنى ما نبتغيه واإمنا
طعم ال�شعادِة ما ُنح�سُّ وما نرى

هلل درُّ الذكرياِت ُتعيُدنا
ا  تاه الورى نحَو احلقيقِة كلمَّ

ها واليوَم اأ�شرفِت النفو�ُس ِبِغيِّ
ولهيُب حرِب الظاملنَي ت�شعرا

فرتى الأَب املفجوَع يبكي اإبَنه
ودموُع َثكالُه ُت�شاَءُل: ما جرى؟

حُب الذين َح�ِشْبُتهم وتفرَق ال�شّ
�شجَر الأخوِة يف الرتاِب جَتذرا

�شار الدُم امل�شفوُك اأرخ�َس �شلعٍة
لُتباع يف �شوِق احلروِب وُت�شرتى

نا رْبِ اأيوُب �شار م�شائاِل عن �شَ
حتى يكاَد ب�شرِبنا اأْن ي�شربا

الق�شة

ن�شيُت ا�شمي..
ق�شة الطالبة: حال ُعطبة

تبلُغ  تكاُد  �لتي   طفلتي  �سوى  منَك  يل  يبَق  ومل 
يِلَك  تفا�سِ َفناٍن..بكلرِّ  يُد  �أبَدَعْتها  لوحٌة  �لعاَم..كاأنها 
با�ستطالِة وجِهَك..ب�سمرِتَك...وعيوٍن حتمُل من �ليتِم ما 
يكفي لأجياٍل و�أجياْل...�أتذكُر حبيبي كم من �ل�ساعاِت 
مرْت ونحُن نخطُط ل�سِم �أمريِتنا؟! وكما �أردَت �أ�سميُتها 
�حلناِن يف  �إىل  �ساأحتاُج  كم  تعلُم  كنَت  ...ُتر�َك  حنان 
تبكي ظماأَ  يا�سمينُة حزير�َن  ُغربتي عنَك؟..وجاءتني 
�أبوِتها وت�رشُخ باأعلى �سوٍت ت�ستنكُر �ليتَم و�لفقد�َن... 
�أن�سى  �أمًا..�أبًا...�أْم  �أ�أكوُن  بال�سياع:  يوَمها  و�أح�س�سُت 
و�ملهِد؟!  �لأمومِة  بحقرِّ  و�أكتفي  �مل�سوؤوليِة  �أعباِء  كلَّ 
..و�أطالُبها �أْن تكوَن �أّمًا يل وعائلًة و�أحفاد�ً ..تهُت من 
.... فاجعتي  ذ�كرِة  �إىل  وعدُت  �لن�سيان  �أح�سان  بني 

عدُت �إىل �أولرِّ ني�سان.....
�أن��َك  �مل�ساِء...َح�ِسبُت  عنَد  ي��وٍم  ككِل  �أن��ت��ظ��ُرَك 
�ن�سغلَت ب�سيٍء ما فحاولُت مكاملتَك...وطال �لنتظاُر...

كلُّ �سيٍء كاَن �ساكنَا ....كما لو �أنَّ �لأر�َس توقفت عن 
�أن�سى �سورَتها  �ل��دور�ِن...و�إذ� بي �أرى �أرقامًا �أكاُد ل 

على �سا�سِة هاتفي...مل �أعِطها �ملزيَد من �لهتماِم....
�سيئًا  فهمُت  �خًا....ما  �رشُ �إل  �أ�سمْع  رَدْدُت...ومل 
حاولُت  عليَّ  غريبًا  �ل�سوُت  يكن  ....مل  ن��ز�ر  �سوى 
�لإن�ساَت، و��ستنفرُت حو��سي كلها لعلها تلتقَط بع�َس 

�لكلماِت و يتو�ىل �ل�رش�ُخ:
...�نفجار...��سعاف...نز�ٌر ميوُت...." "�سظايا 

و��سَمَك!  ��سمي  ن�سيُت  كيف  يوَمها  �أعلْم  ومل 
�أيَّ  و�أرف�ُس  �لن�سياِن  على  ذ�كرتي  �أُجرِبُ  كنُت  هل 

�حتماٍل للموت؟!.

اخلاطرة  )1(

دمعة وابت�شامة
 الطالب: ح�شام الك�شتو 

كامل  نهار  غ�سة  طياته  يف  يحمل  �لليل  ج��اَء 
ممتلئ بالبوؤ�س.. 

�ُحَت�رش على حافِة �ل�سوق يف كل ثانية حما�رش�ً 
بالرماد..

�أتكوُر على نف�سي  كثقب متاآكل من �سد�أ �حلنني..

طلب جامعة القلمون يتطارحون ال�شعر واالأدب 
يف ندوة منوعة بهيجة

جامعة  شحارير  الكبير  المدرج  في  كانت  2018/5/14م.  اإلثنين  يوم 
والقصة  المنثور  والشعر  الشعر   من  المتنوعة،  األدب  بفنون  تغرد  القلمون 
القدس  وقصيدة  واألجنبية  العربية  واألغنية  الطريفة  والحوارية  والخاطرة 
الفائزة. فآثرنا  البرغوثي. لم تتسع صفحات العدد الماضي للنصوص  لتميم 
يكون  كي  زمالئهم؛  لهمم  وتحفيزا  لألدباء  تشجيعا  العدد  هذا  في  نشرها 

اإلبداع الراقي سمة حضارية لطالب القلمون.



ك�ساعة يف يد رجل �أعمى.. 
ك�سجادة �سالة يف غرفة ملحد.. 

�لتي  �لبوؤ�س  جليو�س  مرتعًا  مني  جعل  غيابِك 
غزت قالع روحي �ملنهكة..

لأخفي  �أ�سطنعها  بابت�سامة  دمعتي  �أ�ستبدل 
م ذ�تي، فخافقي يرتع�س �أمام تلك �لدموع.. ته�سُّ

يخيفني �سكون �لليل فال �أ�سمع �سوى �رشير قلمي 
و�أغنيتي، ول �أجد �سوى �أور�قي �ملبعرثة.

اخلاطرة  )2(

حياة يف نب�س اجلحيم
اآية اأبو الري�ص

�أتوه بني �لكلمات..
�أحار يف ��سطفاء �لعبار�ت..

�أ�أكتب عن و�قع مرير..
�أم عن حلم �أ�سري؟..

لن �أكتب �سيئًا...�ساأغفو  يف �أح�سان �لأمل..
لأ�سحو يف �سباح فريوزي...تنع�س ن�سماته 

فوؤ�دي..
ثم �أر�سُف فنجان قهوتي...�أرتدي ثوبَي �لرمادي..

�أحمل حقيبة �ملحبة...�أنتعل حذ�ء �ل�سمود...
�ساأنطلق لأ�سعل نار �لأمل...و�أ�سّمد جروح �لبالد..

يف  �ل�����س��م��اء...و�أن��رثه��ا  م��ن  �ل��ن��ج��وم  �ساألتقط 
�أرجائك...تنري دروب �لتائهني..

�ساأقب�س �لغيوم من �لف�ساء...و�أفر�سها يف �آفاقك..
تروي ظماأ �لعطا�س..

�ساأجعل �لأمل ملكًا على عر�س �لهزمية..
لأجلِك يا بالدي يا بالدي يا بالدي..

 
اخلاطرة  )3(

عانقني ال�شجن
عبد اهلل �شامر املحمد طه

بات قلبي �سومعًة للذكريات �لبائ�سة
�أ�سعلت جمر�ُت �لوقت �للهيَب يف �سدري

�أنا �ل�سفينة يابيتي و�أنت مينائي
كل  بعد  �ملحيطات  تلك  �إىل  �إبحاري  جدوى  فما 

هذ� �لطو�ف يف مو�نئ �حلزن و�لت�رشد.
مرجعي �أنت �أيها �مليناء، فاأين �أر�سو بعد كلرِّ هذ� 

�لطو�ف يف مو�نئ �حلزن و�لبعاد.
�أنَت يابيتَي �لبعيد، فحتى مر�رُة �أيامك  كالقهوة 

وذكرياُتك جميلُة �ملذ�ق.
كنَت منبع �لأ�سالة وروح �لود�عة

كنت نغمة عذبًة يف �أغنية حبٍّ �سجية.
كنَت �لفرح يف �أهازيج �ل�سماء

و�ليوَم..بعيد�ً عنك..�أ�سارع �لذكريات و�لأ�سو�ق.
ولكنها هزمت قلبي وروحي

كان حلمي �لوحيد �أن �أكحل عيني بلقياك
�زد�د �حلزن يف �لقلب عمقًا

تغريت مالمح �لأ�سياء..مل يعد ذلك �لبيت �لد�فئ
كانت �لرياح تعوي فيه وتع�سف 

دون �سرٍت �أو جد�ر...

اخلاطرة   )4(

غربة وحنني
�شما الطحان

فاملوُت �أهون من �أن تخ�رش وطنًا
دم�سق جريحٌة و�أَثقل �لدُم ثياَبها،قا�سيوُنها يبكي 

وينادي �أبناَءها
غربتي  يف  لها  �سوقي  بكائي،  دموع  �أ�ستن�سقُت 

دو�ئي
يف  ��سَمها  �لن�ساِء،�أحفُر  �أزهى  ت�ستهيه  �سوٌق  لها 

�سدرَي قالدًة
يف  ح�سنها،�أبكي  �إىل  حنينا  وحدتي  يف  �أبكي 

ليلَي ملجرد ِذكرها
�أ�ستاق �ىل عناقيِد �لعنب ومدفاأة �حلطب

�إىل ليِل �ستاء�ِتها �لباردِة وثلِجها �لنا�سع
�إليها ككثبان �سحر�َء تاهْت فيها هو�دُج  �سوقي 

�لعر�سان؟!
حكاية كتبت على جدر�ن �ملا�سي

باأور�ق �لغار و�أغ�سان �لزيتون
ُطويْت يف كتاٍب مغلٍف باأزهاِر �لبيل�سان

دم�سق �لتي عانق جمَدها �لتاريخ.
 

املقالة

اأحبب ذاَتك
الطالبة لني زرزور

�أنانية؟  �ل��ذ�ت  حّب  �إن  يقولون  من  ت�سدق  هل 
مهاًل.. �إذ�ً كيف لنا �أن نطمع بحّب �لأخرين لنا �إذ� كنا 

نحن ل جنيد فعل ذلك لأنف�سنا؟
�إليها. لي�س  �أحبب ذ�تك باأن حتّن عليها وت�ستمع 
باأ�رش�ٍر  لها  تبوح  و�أن  نف�سك،  مع  تتحّدث  �أن  جنونَا 
هي على علٍم م�سبِق بها، و�أن تعيد �ل�ستماع �إليها بكل 
عناية، وكاأنك ت�ستمع �إليها للمّرة �لأوىل. كن مع نف�سك 
دومَا ول تكن عليها !  لي�س عيبًا �أن تعاقبها وتوبخها 
عليها  تق�سو  و�أن  �آخ��ر،  �إىل  حني  من  تق�سريها  على 
كما تفعل مع طفٍل �سغري لئال يعيد �لكّرة، ومن �لعدل 
�أي�سًا �أن تكافئها عندما ت�سّد جزء�ً من هذ� �لتق�سري �أو 

تغطيه كليًا.
تهذيب  تتوىل  �أن  �ساأنك  من  فلي�س  بنف�سك..  �ب��د�أ 
�لأخرين وتقومي �أد�ئهم ، ملاذ� لين�سغل كّل منا بتهذيب 
نف�سه ويرو�سها على حب �لذ�ت ومن ثم حب �لآخرين؟ .
�حلياة  �نتقاد  من  م�ستمرة  نبقى يف حالٍة  ملاذ� 
ق�سوة  من  �لالمتناهي  و�لتذمر  و�ملجتمع،  و�لظروف 
�لب�رش وب�ساعة تعاملهم، فاإذ� كنا جميعًا مالئكة فاأين 
هم �ل�سياطني ؟ جميعنا نلعب دور �ل�سحية ول نبحث 
طاقاتها  و�ّدخرنا  ذ�تنا  �أحببنا  �أننا  لو  �جل��اين.  عن 
جمر�ها  وغرّينا  �لآخرين  ونقد  �لتذمر  يف  �ملهدورة 
�لأ�سخا�س  لن�سبه  �أخطاءنا  و�سّححنا  ذو�تنا  نحو 
�لناجحني �لطيبني �لذين نر�سمهم يف خيالنا ونتمّنى 
يفوق  �حلايل  عاملنا  لأ�سبح   و�قعنا  يف  نلقاهم  �أن 

توقعاتنا. 
جميعًا  لنعي�س  حبَا  حولك  من  و�هِد  ذ�تك  �أحبب 

يف �سالم وعطاء و�إبد�ع......

�آية �أبو �لري�سح�سام �لك�ستوحال عطبة�أحمد �لرحمونبتول �ل�سميعات
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يف رثاء ابن عمي ال�شهيد امللزم زياد الفطراوي
جاءتنا قطعة رثاء موؤثرة من الطالب ال�شيد حممد الفطراوي. ولدى قراءتها وجدنا اأن معظمها ميتاز – 
اإ�شافة اإىل اللغة ال�شعرية، وال�شورة املعربة- ميتاز مبوافقة الوزن ال�شعري العرو�شي )املو�شيقا اخلارجية( 
فقمنا با�شتكمال وزن الأ�شطر غري املوزونة مع حر�ص �شديد على اللغة والفكرة وال�شورة والتاأثري العاطفي 

فكان هذا الن�ص على النحو الآتي، والرحمة جلميع �شهدائنا:

وقفت عند قربك باكيا 
م�ستذكر� �أيام �أفر�حي 

يا قرة �لعينني يا قلبي 
ذ�ب �لفوؤ�د على غيابك و�نحنى 

و�أبى �للقاُء تلطفا
فالقلب مزَّقه �لفر�ق 

�أيا حبيب �لروح حرت وحارت �لكلمات 
�أ�أزف للنف�س �لعز�ء �أم �لر�سى

هل كان موعدنا �للقاء �أيا �بن عمي هكذ�
- يارفيق �لدرب -  ملفوفا باأعالم �لوطن

فلقد �أتيت ملفعا تزهو بك �لأعالم حممول على درب �خللود
وجر�حك �لنجالء حتكي جمدها

ق�س�س �حلنني و�سوقها
كانت حتاكي حبك �لوطنّي 

يا زهو �ل�سباب وقد تعّجل بالرحيل 
كنا على عهد �لطفولة نحفظ �لب�رشى معا

حتى رحلت تركتني متلوعا
يف قلبي �لأحز�ن ... هل �أ�سكو �جلر�ح

ها �أنت قد �أ�سبحت جرحا يف مالذ�ت �لوطن
يا �سام �أهوى فيك قلبا بات حرز� للوطن

ت ُلهاها بالدماء وطني �جلميل م�سارٌح غ�سّ
تلك �ملر�بع كم َزَهْت �أفر�حها 
�سارت يبابا ر��سفات بالقيود

ودموعنا �سارت لظى 
فليفتح �لتاريخ �أ�سفار �ل�سهيد

وليفتح �لتاريخ �أبو�ب �ملر�ثي ريثما

�أجد �حلروف �ملر�سد�ت �إىل رثائك يا زياد
كي يزدهي �لتاريخ با�سمك يابطل

بحروفه تزد�ن �أعر�ق �لذهب
فهنا �سهيد يف �ليمني

 وعلى �لي�سار دماء �آخر ر�عفات
و�أٌب وعمٌّ �أو �أٌخ

 نادى باأعلى �ل�سوت ليت �ملوت يرحم �سيعتي
كم نادٍب ُترديه �أنياب �ل�سدى

و�أخو �ل�سهيد على �لطريق
و�لطفل ي�رشخ مل يزل مبحوحة �أّناُتُه

وجتيبه �أمٌّ بحرقة قلبها 
ما �نظرهناك �إىل �جلنان جتد �أباك منعَّ

فريى �ل�سماء لكي يرى �آثار نزف جر�حه
ل �سيء �أكرث من نزيف جر�حه

قبرِّْل ثرى �أقد�مه و�ْقُف �لأثر
تاأن�س بعطر دمائه و�إذ� تطاولِت �مِلَحْن

و�إذ� متزقنا و�ُسترَِّت �سمُلنا      
فله �جلنان وثاأره يزقو لكي يحيا �لوطن 

فالروح ترخ�س و�لبالد عزيزة
و�هلل يلطف بالبالد و�أهلها

�ساقت بنا �لدنيا فيا �هلل فّرج كربها
ر�ً ولك �ل�سالم حمرَّ

 ُدْم �سيد� وموحد� ...وطَن �ل�سهيْد

الطالب حممد الفطراوي- كلية الطب الب�رشي



building represent the second 
type of tectonic architecture, 
the structure is hidden behind 
the exterior membrane of 
the building. Includes also a 
restaurants, stores, offices and 
an auditorium. According to 
Ben van Berkel, joint founder 
and director of UN Studio “The 
Mercedes Benz Museum sets 
up an interface for a series of 
radical spatial principles in order 
to create a completely new 
typology” )2( . The design is based 
on the geometry of a clover, with 
the spaces connected between 
two helical ascending ramps, 
around a central atrium. To 
achieve this geometry concept’s 
the designer hide the structure 
behind an external coverage, and 
used materials such transparent 
glass and Aluminum which 
differently to the concept of 
museum designs that used to 
be oriented towards inside. To 
conclude the advantages of this 
approach the designer developed 
a new approach of materiality and 
technique, is concerned with how 
materials, the function that the 
materials have and the technique 
with which they are processed 
influence and condition the 
architectural expression. 

2. Digital Design and 
Phenomenology

The example I would like 
to discuss is the Salvador Dali 
Museum in St. Petersburg, Florida 
)see Figure 3(. Which designed 
by HOK Design Team, the project 
design never imitate natural form – 
bio mimicry forms through Utilizing 
free-form geodesic geometry, 
the triangulated glass organically 
flows around and attaches to the 
rigid unfinished concrete box, a 
play of hard and soft, protecting 
Dali’s paintings and simultaneously 
providing natural daylight and 
openness to the adjacent bay )3(. 
The material choices provide a 
subtle juxtaposition along with an 
obvious nod to Dali’s allure with the 
double helix and other spiral forms 
in nature. The designer developed 
a new digital technology approach 
“Component and Composition”, 
is concerned with how building 
components, their assembly and 
the joints between them influence 
and condition the architectural 
expression. This concern the span 
from the smallest scale of the 
material to the largest scale of the 
organization of the building. To 
conclude, the digital technology 
ability to compute, geometrically 
manipulate and visualize does 

achieved all the needs to address 
material, components and structural 
principles to a degree that was 
not necessary when the digital 
architecture remained aesthetic 
experiments in the virtual world. 
Finally the digital technology 
succeed to generate novel structural 
forms in the Salvador Dali Museum.

To summarize, three main 
approaches can describe the 
tectonic concept: 

- Materiality and Technique: is 
concerned with how materials, the 
function that the materials have and 
the technique with which they are 
processed influence and condition 
the architectural expression. 

- Component and Composition: 
is concerned with how building 
components, their assembly and 
the joints between them influence 
and condition the architectural 
expression.

- Building Principle: is concerned 
with how the choice of structural, 
environmental and acoustical 
principles in a building influence 
and condition the architectural 
expression. 

Architecture can be tectonic 
either by being concerned with all 
three tectonic approaches or by 
only focusing on one or two of the 
approaches.

Figure 3: Salvador Dali Museum )3(

)2(  http://www.archdaily.com/72802/mercedes-benz-museum-un-studio-photos-by-michael-schnell/
)3(  http://www.archdaily.com/103728/salvador-dali-museum-hok/
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During the last centuries tectonic 
practice has been coevolved with 
the technological development 
due to the mutual relationship 
in-between. This significance 
relationship led architects to 
investigate discovering various 
materials, techniques, components, 
composition and building principles. 
Nowadays digital technology forms 
a real challenge facing architects, 
therefore an urgent need emerged 
to discuss to which degree this 
technology is a potential to the 
tectonic practice. Anna Schmidt 
argued that the hope is that this 
discussion will enable architects, 
engineers, project managers and 
others involved with the building 
industry to consciously manage 
building projects, organize 
collaborative practices and create 
design tools that will support the 
creation of architectural quality 
and not only make building 
more effective and economic. 
Architectural tectonics is often 
considered to be the inevitable in 
building – the pragmatic concerns 
of materials, joints and construction 
that an architectural idea needs 
to adhere to in order to be build. 
Therefore tectonics has been one 

of the key sources of inspiration 
throughout architectural history. 
In this context, architectural 
tectonic is a matter for evolving 
innovative idea and for developing 
the conceptual design from the 
smallest to the largest scale.

In the next paragraph a brief 
analysis of two main tectonic 
and digital design practices are 
performed in order to understand 
the concept of tectonics in 
architectural practice. 

1. Tectonic Expression in 
Architecture

The first building is Sydney 
Opera House )see Figure 1( 
which represent the most famous 
tectonic building in the mid of 
twentieth centuries, revealing 
the structure of the building and 
use it as expressive features for 
morphogenesis a magnificent 
structure. This building was 
designed by the Danish architect 
Jørn Utzon. The architect used 
massive concrete structure through 
developing a shell system that 
make the original spherical scheme 
structurally possible which release 
the internal space. Utzon wanted 
the shells to be portrayed like large 

while sails in contrast to the deep 
blue waters of the ocean it stood 
upon, to achieve this aesthetic the 
shells were covered with 1,056,066 
ceramic tiles made in Sweden 
from clay and crushed stone)1( . 
To conclude the main advantages 
of this approach the architect 
developed a new structural, 
environmental and acoustical 
principles in a building influence 
and conditioned the architectural 
expression to serve the building 
principle and morphology.

  The second building is the 
Mercedes Benz Museum )see 
Figure 2(, which designed by UN 
Studio between 2001 - 2006, this 

Tectonic Theory 
of Architecture

Figure 1:Sydney Opera House )1( Figure 2: Mercedes Benz Museum )2(

)1(  http://www.archdaily.com/65218/ad-classics-sydney-opera-house-j%C3%B8rn-utzon/
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