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اأ.د.ر�ش�ان م��شى الأحمد
 عميد كلية �لطب �لب�صري

ف�ا�شـل الزمـن
رئي�س  الكبري  املهجري  الأدي��ب  ت�ساءل  الزمان  يف 
عنا  رابطة اأدباء املهجر املرحوم ميخائيل نعيمة: كيف قطَّ
الزمن، وجعلنا له فوا�سل وحدوداً، وكيف فرقنا ثانية عن 
ثانية، ودقيقة عن دقيقة و�ساعة عن �ساعة، اإذ الزمن لي�س 
ُعه، ولي�س خيال نتخيله. هو  ج�سما ماديا نح�س به اأو نقطِّ
عناه  وزَّ الذين  نحن  حدود.  ول  فوا�سل  بال  مت�سل  حمور 

دقائق و�ساعات.
بالوجود.  اإح�سا�سا  يعطي  ن��رى  كما  الزمن  تقطيع 
وحمور  املكان  حمور  هما  حموران  تكوينه  يف  فالوجود 
الزمان. حمور املكان ثابت حم�سو�س ميثُل اأ�سل الكينونة 
وجوهرها، اأما حمور الزمن فهو تاريخ متوا�سل من التطور 
به  لالإح�سا�س  و�سيلة  جاء  وتق�سيمه  والرتقاء.  والتغيري  

واللحاق بركبه الهالمي ال�رسيع.
ومع نهاية ف�سل درا�سي وابتداء اآخر ، يتوجب علينا اأن 
ندرك اأن الف�سول عالمات وهمية غايتها اأن نح�سَّ بتالحق 
الزمن واآيات التطور التي ير�سدها فينا، وما علينا اإل اإجراء 
اأنف�سنا  نعو�س  انق�ست  ملرحلة  �رسيعة  ح�سابية  مراجعة 
واإما  وال�سهو،  بالتباطوؤ  اإما  وقت،  من  فيها  هدرناه  عما 
بالت�سليات غري الهادفة مبعطيات التقنيات وتوظيفها يف 
غري ما تتيحه لنا من فوائد، وخا�سة تلك الوقفات الطويلة 
�ساعات  الجتماعي  التوا�سل  �سفحات  فيها  ت�سلبنا  التي 
ر  عمرنا، ونغيب فيها عن زماننا و�رسورات تطورنا والتفكُّ
بحالنا وما يتوجب علينا. تلك الوقفة الق�سرية بني ف�سلني 
�ستتيح لنا اأن نكون اأف�سل يف لحق اأيامنا، م�ستفيدين من 
لرن�سخ  و�سلوكاتنا،  اأعمالنا  نتائج  علينا  فر�ستها  خربة 
يف  ال�رسيع  الزمن  ونالحق  العلمية،  م�سريتنا  يف  الثوابت 

تطور قدراتنا العلمية وكفاءاتنا، ونعرب ف�سال جديدا بجدٍّ 
واقتدار. فالتطور والت�سامي زمن م�ستمر لمعنى لف�سوله 
اإل مبقدار ما نتفّكر يف م�سريتنا ونقب�س على زمن �سبَّهوه 

بال�سيف اإن مل يقطعه الإن�سان ف�سيقَطع هو الإن�سان.
وهم  اجلامعة  باأ�ساتذة  يليق  الو�سم  ه��ذا  ك��ان  اإن 
ليقدموا  وت��ط��وره  زمنه  يف  العلم  ويالحقون  يبحثون 
لأبنائهم الأف�سل الدائم، ولتكون حما�رساتهم اأثرى، واأدق، 
التعلُّم  اإىل  اأحوج  لأنهم  األيق،  الطلبة  باأبنائنا  فهو  واأنفع، 
انتباههم  فيه  ويحيون  بكامله  وقتهم  فيه  يوظفون  الذي 
فلقد  واخل���ربات.  املعارف  اكت�ساب  اأج��ل  من  واألبابهم، 
الذي تكت�سبه بنف�سك يحتاج  العلم  اأن  واأكيدا  اأ�سبح ثابتا 
اأطول لكنه هو الأثبت والأر�سخ، وهو الذي ت�ستقبله  لزمن 
حوافظنا لتبني به معارفنا، وهو القابل للربط مبخزوننا 
العلمي و�سمه اإليه. التعلُّم يحتاج اإىل توظيف الزمن فيه، 
ال�سابقة  معارفنا  به  نعدِّل  معرفيا،  نظامًا  يعطينا  لكنه 
ونبني به معارف علمية اأكرث تطورا تتخذ من الزمن مركبا 

يحملنا اإىل نعيم املعرفة ال�سادقة.
واأدقَّ  لعلومنا،  اأن�سج  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  فليكن 
كفاءاتنا  رفع  يف  الثمني  وقتنا  فيه  م�ستغلني  ملعارفنا، 

وتطوير معارفنا. 
اأبناءنا الأعزاء: اإمنا هذه تذكرة، وما الزمن الذي متلكه 
الب�رسي:  احل�سن  قال  قدميا  تهدره.  فال  الغايل  عمرك  اإل 
اإذا ذهب يومك ذهب بع�سك. فال  اأيام.  اأنت  اإمنا  اآدم  يابن 
نَّ اأيامنا بهدر بع�سها وليكن زماننا معارف علمية  ُنْرِخ�سَ
متوا�سلة. ونتمنى لطالبنا الأحبة وجلامعتنا دوام ال�سمو 

والتطور الناجح.
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2008م. أفادنا وكيلها في  التعليمية تأسست عام  مؤسسة دندشي 
جامعة القلمون الخاصة الطالب محمد دندشي أنها أسسها المحسن محمد 
الجامعات  إلى  نفقتها  على  األسرة  أبناء  إيفاد  بهدف  الدندشي  المرتضى 

العامة أو الخاصة.

كافة  م��ن  ط��الب��ا  لت�سمل  ت��و���س��ع��ت  ث��م 
قبلها  من  املوفدين  عدد  وو�سل  املحافظات. 
 )25( الآن  منهم  طالبا،   )250( من  نحو  اإىل 

القلمون. وهذه اجلامعة لها  طالبا يف جامعة 
الطالب،  �سخ�سية  تنمي  لأنها  خا�س  اعتبار 
يف  �سعبنا  بثقافات  متنوعة  معرفة  وتك�سبه 

توزع طالبها على  كافة حمافظاته م�سدرها 
كافة املحافظات، 

جامعة  يف  دورة  املوؤ�س�سة  اأق��ام��ت  وق��د 
مهارات  هو  مو�سوعها  كان  ملوفديها  القلمون 
يف  الإ�سهام  على  املوفدين  قدرة  تزيد  الإدارة، 
ترغب  واملوؤ�س�سة  التطوعية.  املوؤ�س�سة  اأعمال 
با�ستمرار التعاون مع اجلامعة وزيادة الفعاليات 
بناء  على  قادر  جيل  مواهب  لتنمية  امل�سرتكة 
مع  �سعارها  ويتكامل  م�ستقبله.  و�سنع  وطنه 

اأهداف اجلامعة وهو: علم اأخالق عمل.
الأ�ستاذ  زار  2018/12/7م.  اجلمعة  يوم 
للموؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  حبو�س  �سفوان 
درع  بتقدمي  وق��ام  دم�سق  يف  اجلامعة  مكتب 
نائب  دعبول  �سليم  للدكتور  والعرفان  ال�سكر 
بني  للتعاون  نتيجة  الأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
من  اجلامعة  قدمته  وما  واجلامعة  املوؤ�س�سة 

عناية باملوفدين. 



الدكتوراه   �سهادة  حاز  1962م.  مواليد  من  �سعيد  الدكتور 
حلب  جامعة  يف  وعمل  1995م.  احلا�سوب  علوم  يف   ).Ph.D(
عمادة  توىل  كما  ق�سم.  ورئي�س  م�ساعدا  واأ�ستاذا  ومدر�سا  معيدا 
ونظم  والتجارة  القت�ساد  كلية  وعمادة  م�سقط،  يف  مزون  كلية 
يف  احلا�سوب  علوم  ق�سم  ورئا�سة  نزوى،  جامعة  يف  املعلومات 
اخلليج  جامعة  رئي�س  نائب  كان  كما  بال�سعودية.  املجتمع  كلية 
نائب  منها  القلمون  بجامعة  عديدة  منا�سب  يف  وتقلب  بحلب، 
رئي�س اجلامعة لل�سوؤون العلمية مرة ولل�سوؤون الإدارية مرة اأخرى. 
وهو ع�سو يف نقابة املهند�سني ويف اجلمعية ال�سورية للمعلوماتية 
وعدة جلان اأكادميية. ويعود اليوم اإىل جامعة القلمون التي اأحبها 

واأحبته... رئي�سًا و�سديقًا مع متنيات التوفيق والنجاح. 

أسرة جامعة القلمون الخاصة ومجلة قلم مون
يتقدمون بأطيب التهاني  لألستاذ الدكتور سعيد يونس

من  بدءا  الخاصة  القلمون  لجامعة  رئيسًا  تعيينه  بمناسبة 
2018/9/1م.

ويستبشرون أن تستمر برئاسته مسيرة الجامعة صعودا »إلى 
العلياء بالعلم«

يف  العلمية  ل���الإدارات  التهاين  باأطيب  م��ون  قلم  جملة  تتقدم 
-2018 اجلديد  الدرا�سي  العام  مبنا�سبة  اجلامعة  واأ�رسة  اجلامعة 
وتخ�س  والتميز.  النجاح  دوام  وللجامعة  لهم  وتتمنى  2019م. 

بالتهنئة القيادات العلمية التي ت�سلمت م�سوؤولياتها جمددا:

- الأ�ستاذ الدكتور ر�سوان مو�سى الأحمد عميد كلية الطب الب�رسي.

- الأ�ستاذ الدكتور خالد مرع�سلي نائب عميد كلية الطب الب�رسي.
- الدكتور اإياد املحمود عميد كلية الإعالم والفنون التطبيقية.

- الدكتور معن هالل رئي�س ق�سم الهند�سة املدنية.
- الدكتور مهند حجازي نائب عميد كلية طب الأ�سنان.

ولتقدم  ولطالبهم  لهم  خري  فاحتة  منا�سبهم  تكون  اأن  وناأمل 
اجلامعة. كما ترحب مبن ان�سم لأ�رسة اجلامعة من ال�سادة الأ�ساتذة.  
الإقامة  بطيب  التمنيات  مع  ال�سقيق  اليمن  من  القادمني  وخا�سة 

وهم الأ�ساتذة:

- د.ن�سوان �سجاع الدين. )كلية ال�سيدلة(
- د.اأن�س املحب�سي. )كلية الطب الب�رسي(

- د.ح�سن املحب�سي. )كلية ال�سيدلة(
- د. خالد حمي�سة )كلية ال�سيدلة(

�سعيدة  درا�سية  اأياما  لهم  وتتمنى  اجل��دد  بالطالب  وترحب 
يرافقها النجاح. 

تهنئــة وب�شــرى

اأجمل التهاين للقيادات العلمية للعام الدرا�شي 2018-2019م.

د.خالد مرع�سلي

د.مهند حجازي

د.اإياد املحمود

د.ر�سوان مو�سى الأحمد
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تكرمي الأوائل يف كليات اجلامعة وفــــــــــــــــــــي ال�شن�ات الدرا�شية كلها

بداأ اللقاء بالن�سيد العربي ال�سوري ، تاله ن�سيد 
نادر  الطالب  الن�ساط  م�سوؤول  رحب  ثم  اجلامعة. 
»اأحييكم  ترحيبه:  يف  جاء  ومما  باحل�سور.  دهبي 
اجلامعة  با�سم  بكم  واأرح��ب  واإخال�س،  مودة  بكل 
الحتفاء  من  اأ�سعد  ولي�س  الن�ساط...  مديرية  وبا�سم 
بتكرمي الأوائل...ويف هذا التكرمي الكثري من الدللت 
اجلميلة التي تبعث ال�رسور وتن�رس ال�سعادة.... اإميان 
اجلامعة بر�سالتها العلمية واإعداد الأُُطِر التي �ستكون 
ُعُمَد البالد....  التكرمي حافز لبلوغ املرتبة الأوىل ... 
يت�سع قلبها الكبري جلميع املجدين...والدللة الثالثة 
اأن ثقافة التعلم تعبق �سذى يف ريا�س هذه اجلامعة.
حممد  والدكتور  دعبول  �سليم  الدكتور  دعا  ثم 
الدروع  لتوزيع  ك�سيبي  اأمين  والدكتور  عادل جواد 
وال�سهادات للطلبة الأوائل. وبعد النتهاء مت التقاط 
التذكارية. وحتدث د.�سليم عن �رسوره بهذا  ال�سور 

يوٌم سعيد، تعتد فيه الجامعة ببنيها، ويعتزُّ األهلون بأوالدهم، وترتفع 
الثانية  في  ذلك  كان  والعمل.  الجد  استمرار  على  معاهدين  األبناء  هامات 
األبناء  لتكريم  موسع  لقاء  في  2018/12/17م.  اإلثنين  يوم  من  عشرة 
الثاني  الدراسي  الدراسية للفصل  السنوات  المراتب األولى في كافة  ذوي 
من العام الدراسي 2017 - 2018م. تم في المدرج الكبير حيث كان الدكتور 
نائب  جواد  عادل  محمد  والدكتور  األمناء،  مجلس  رئيس  نائب  دعبول  سليم 
ومعظم  الجامعة  أمين  كسيبي  أيمن  والدكتور  الجامعة،  مجلس  رئيس 
عمداء الكليات وثلة من أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة اإلدارية، وحشد من 

األوائل والزمالء المهنئين، ومن األهلين المدعوين.

اأبنائنا  على  للتعرف  طيبة  منا�سبة  كان  اإذ  اليوم 
الإدارة  مكاتب  على  لي��رتددون  اإنهم  اإذ  الأوائ��ل، 
امل�سكالت  م��ن  اجلامعية  حياتهم  خلو  ب�سبب 
اأبنائها  من  ترغب  اجلامعة  اأن  رهم  وذكَّ والعرثات. 
يكملون  معيدين  معها  يتعاقدوا  اأن  الفائقني 
اأ�ساتذة  ربوعها  اإىل  وي��ع��ودون  العليا  درا�ستهم 
فائقني اأي�سا. ومتنى لهم ا�ستمرار التوفيق. وحّدثهم 
د.�سليم  قاله  ما  موؤكدا  اأي�سا  جواد  عادل  د.حممد 
احلديث:  يف  الر�سول  هدى  يتبعون  باأنهم  ومذكرا 

يتقنه« وقد  اأن  اأحدكم عمال  اإذا عمل  »اإن اهلل يحب 
حرية  تتاح  اأن  فكرنا  يف  وق��ال:  درا�ستهم.  اأتقنوا 
يتقن  اأن  �رسيطة  لكن  لل�ساب  الخت�سا�س  اختيار 
ال�ساعر:  مقولة  حققوا  الأوائل  اأبناوؤنا  اخت�سا�سه. 
مبرتبتهم  فليهنوؤوا  العاملني...«  دون  ال�سدر  »لنا 
اجلامعة  القلمون  و�ستكون  ال��ق��ادم.  وتوفيقهم 
اخلا�سة الأوىل التي تفتح ذراعيها لتحت�سنهم يف 
الدرا�سات العليا التي ناأمل اأن ُتفتتح يف فرتة لي�ست 

بعيدة، اإذ املو�سوع مو�سع در�س الآن.
كلمة  النبهان  ب��راء  املتفوق  الطالب  األقى  ثم 

با�سم امُلَكرَّمني قال فيها: 
»بداية اأ�شكر زمالئي الأوائل الذين اأولوين هذا 

ال�رشف للتحدث با�شمهم . 
جميعا  يغمرنا  كبري  ف��رح   ، الكرمي  احل�سور 
واجلهد  به  قمنا  الذي  ال��دوؤوب  العمل  نتذكر  ونحن 
املتوا�سل الذي بذلناه على طريق العلم يبداأ بحرفه 
الأول ودون انتهاء. ننهل من علم اأ�ساتذتنا الأكارم 
وننهج نهجهم . كل التحية والتقدير والإجالل للمعلم 
الأب الذي بذل كل ماي�ستطيع ليفتح لنا اأبواب العلم 

وير�سدنا اإىل منابر ال�سمو .
بذل  الليايل  �سهرن  اللواتي  اأمهاتنا  نن�سى  ول 
على  اأ�سماءهن  فلنكتْب  ودع��اء؛  و�رساعة  لراحتنا 
يف  ارتقينا  كلما  بف�سلهن  ونهتف  القلوب  دفاتر 

مدارج العلم . 
ول نن�سى اآباءنا الذين جدوا حتى العياء، وبذلوا 
بامل�سقة والتعب؛ كي يوفروا لنا الرتقاء يف مدارج 

عليهـــم ُيعقـــَُد �لأمــــــــــــــــــــل

ليــــــــــس هنــــــــاك 
أســــــــــعــد مـــــــن 

تكريــم األوائــل



تكرمي الأوائل يف كليات اجلامعة وفــــــــــــــــــــي ال�شن�ات الدرا�شية كلها
النور الذي عرب بنا نحو  خري اجلامعات، فهم منبع 
لتحتوى  قلوبهم  وات�سعت  اجلميلة.  والأم��اين  الأمل 
الدنيا رغم �سعابها مبا  اأحالمنا فما �ساقت علينا 
بذلوه من اأجلنا، فلهم منا خال�س الحرتام والتقدير 

 .
ونبدي �سعادتنا ومودتنا للزمالء الكرام الذين 
اأحلى  وحملونا  احلياة،  يف  م�سرية  اأنبل  �ساركونا 

الذكريات مل�ستقبلنا الزاهر اإن �ساء اهلل . 
وا�سمحوا يل اأن اأر�سل ر�سالة لزمالئي الطلبة: اإن 
التفوق والنجاح لياأتيان ب�سهولة، ول ميكن حتقيق 

التفوق اإل بالبذل وال�سهر والتعب.
اأق�سى  منا  فرد  كل  يقدم  اأن  اإىل  بحاجة  اإننا 
جميعا،  ينتظرنا  �سورية  العزيز  فوطننا  مابو�سعه 
ينتظر جيال متعلما قادرا على النهو�س به اإىل اأعلى 

املراتب فلنعمل جميعا لأجله. 
اأبارك  املتفوقني  لزمالئي  الأخ��رية  ر�سالتي 
حققنا  اأن  اهلل  من  لتوفيق  واإن��ه  جناحاتكم،  لكم 
اآن  يف  و�سائقة  �ساقة  طويلة  طريق  واأمامنا  هذا 
الذي  اجلامعي  العلمي  البحث  طريق  اإنها  واح��د، 
املوثوقة.  والكتابة  والتدقيق  البحث  منا  يتطلب 
اإل  تتاأدى  ول  كبرية،  علينا  امللقاة  فامل�سوؤولية 
وال�سالم  لذلك.  اأهل  واأنتم  والدوؤوب  اجلاد  بالعمل 

عليكم ورحمة اهلل.
عربت  نبياًل،  اجلامعة  م��ن  موقفًا  ه��ذا  ك��ان 
الطلبة  وموقف  احلانية،  وبالكلمات  بالتكرمي  عنه 
الأوائل عرب عنهم زميلهم براء النبهان. اأما الأهلون 
ال�سيد م�سطفى  فقد حتدث بع�سهم ملجلة )قلمون(. 
م�سطفى  اأح��م��د  الطالب  وال���د  النبك  م��ن  الطيب 
الب�رسي.  الطب  كلية  يف  الثانية  ال�سنة  عن  امُلكرَّم 
وهو  فقط،  قدرته  على  لي��دل  ابني  »جن��اح  ق��ال: 
اإىل  اأي�سا  يعود  لكنه  الأوائ��ل،  من  دائما  هلل  احلمد 
له  واأت��اح��ت  ق��درات��ه،  زنابق  فتَّحت  التي  اجلامعة 
اأ�ساليبها،  وح�سن  اأ�ساتذتها،  وكفاءة  باهتمامها، 
اإدارتها  اأ�سكر  الأوىل.  للمرتبة  يرتقي  اأن  وباأجوائها 
ي�سعون  الذين  والعاملني فيها، وطالبها  واأ�ساتذتها 
اأجواء ي�سيطر عليها حب العلم وتقدير اجلادين.  يف 
لفت نظري تنظيم موقع اجلامعة وتوزيع كتل  وقد 
والأر�سفة  وال�سوارع  اخل�رساء  وامل�ساحات  البناء 
واملرافق. فاأوجه ال�سكر للدكتور �سليم دعبول رئي�س 
وملجلة  للجامعة.  املالكة  ال�رسكة  اإدارة  جمل�س 

قلمون اإذ حتمل مني هذه النطباعات.«
القطيفة  العي�س من  الدكتور حممد حوا  كذلك 
عن  الأول  العي�س  ح��وا  منار  حممد  الطالب  وال��د 
الثالثة من كلية الطب الب�رسي قال: »ن�سكر  ال�سنة 
لتعطيهم  بالأوائل  اهتمامها  على  اجلامعة  اإدارة 
هم وزمالءهم احلافز للجد والتفوق. ابني مل ي�ستفد 
من الإعفاءات التي يتمتع بها الأوائل لأنه م�ستفيد 
من منحة، فلديه دافع �سخ�سي يعو�سه عن الدوافع 
املادية، واأمتنى اأن يتعرف الأهل على �سريتي يف 
تربية اأولدي وتنمية دوافعهم الإيجابية. واأهمها 
اأن�سب نف�سي رقيبا ممال على �سلوكهم، ول  اأين ل 
اأقوم بالدرا�سة معهم اأو بديال عنهم كي اأحثهم على 
الدرا�سة. بل وفرت لهم بيئة ت�سمح لهم بالقيام مبا 
فتعودوا  اأنف�سهم،  على  يعتمدون  وتركتهم  يجب، 
على حتمل حياة اجلّد والجتهاد، واكت�سبوا الكثري 
من املهارات احلياتية التي كانوا �سيعجزون عنها 
لو اأين كنت اأقوم بامل�ساعدة الدائمة اأو البديلة منذ 
ال�سغر. واملحرر يثني على هذه الفكرة ويوؤكد مع 
الدكتور العي�س على �سحتها. وقدميا اأكد هيجو يف 
اإميل  »دع��وا  كتابه:  حمور  كان  اإذ  »اإميل«  كتابه 

يتعلم من نف�سه« نادر دهبيبراء النبهان

الشـــــكر للجـــامعـــــــة 
من األهليـــن ومـــن األوائــل
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امل�ؤمتــر العلمــي الدولــي 
التا�شع ع�شر لطب الأ�شنان

البعث  لحزب  المساعد  القطري  األمين  الهالل  المهندس هالل  رعاية  تحت 
لطب  عشر  التاسع  الدولي  العلمي  المؤتمر  انعقد  االشتراكي  العربي 
نزار وهبة  الدكتور  » بحضور  المستقبل  » علوم وتقنيات  األسنان تحت شعار 
األستاذ  العالمي  المخرج  الشعب  مجلس  رئيس  ونائب   ، الصحة  وزير  يازجي 
وأعضاء   ، والسياسية  الحزبية  القيادات  من  والعديد   ، أنزور  اسماعيل  نجدت 
مجلس الشعب، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وعمداء كليات طب 
األسنان في مختلف جامعات القطر العربي السوري. وذلك في قصراألمويين 

للمؤتمرات أيام 3-4-5 من شهر تشرين الثاني 2018م.

اأ.د عي�شى وهبة - عميد كلية طب الأ�شنان  

جامعة �لقلم�ن �خلا�صة ر�عيا �أكادمييا مل�ؤمتر علمي

اخلا�سة  القلمون  جامعة  م�ساركة  وكانت 
الأكادميي  الراعي  بكونها  املوؤمتر  هذا  يف  فعالة 
احل�رسي ومب�ساركة )15( طبيبًا من اأع�ساء الهيئة 
التدري�سية والتعليمية من كلية طب الأ�سنان، واأكرث 

من )120( طالبًا وطالبة.
انطلق املوؤمتر بحفل افتتاح على م�رسح ق�رس 
من  الثالث  يف  ال�سبت  يوم  للموؤمترات  الأمويني 
الثانية  ال�ساعة  متام  يف  2018م.  الثاين  ت�رسين 
ع�رسة ظهراً بالكلمات الفتتاحية الر�سمية للموؤمتر، 

وتقدمي الفرقة ال�سيمفونية الوطنية لعر�س مو�سيقي 
رائع بقيادة املاي�سرتو عدنان فتح اهلل .

�سارك يف هذا املوؤمتر اأكرث من 4000 طبيب 
اأ�سنان من داخل �سورية وخارجها ، مت�سمنًا اأكرث 
من 100 حما�رسة علمية غطت خمتلف حماور 

طب الأ�سنان من زراعة الأ�سنان وجراحات الفم 
وتقوميها،  الأ�سنان  وم��داواة  والفكني،  والوجه 
والتعوي�سات الفكية الوجهية، وجتميل الأ�سنان 
واأطباء  الأ���س��ات��ذة  من  نخبة  األقاها  وال��وج��ه، 
الأ�سنان املحليني والعامليني يف خمتلف نواحي 

طب الأ�سنان.
للتوعية  الهادفة  الوطنية  للحملة  ودع��م��ًا   
والك�سف املبكر عن �رسطان الثدي يف �سورية ، األقى 
»خارطة  بعنوان  حما�رسة  علي  حايف  يا�رس  د. 

الطريق للك�سف املبكر عن �رسطان الثدي«.
تدريبية  علمية  دورات  اإقامة  املوؤمتر  وتخلل 
لالأطباء بعدة م�ستويات يف جمال زراعة الأ�سنان، 
وت�سخي�س  الأ�سنان،  وجتميل  اللبية،  وامل���داواة 

اأمرا�س املف�سل الفكي ال�سدغي ومعاجلتها.
اأحدث  �سم  مميز   طبي  معر�س  املوؤمتر  رافق 
طب  علم  يف  امل�ستخدمة  واملواد  الطبية،  الأجهزة 
واملحلية  الأجنبية  ال�رسكات  لكربى  الأ���س��ن��ان 

مب�ساركة اأكرث من 50 �رسكة طبية .
نوعي  اجتماع  امل��وؤمت��ر  هام�س  على  انعقد 
لحتاد اأطباء الأ�سنان العرب، ناق�س فيه املوؤمترون 
اآخر التطورات وامل�ستجدات على ال�سعيد العربي يف 

جمال طب الأ�سنان.
عميد  وهبة  عي�سى  الدكتور  الأ�ستاذ  �سارك 
اخلا�سة  القلمون  جامعة  يف  الأ�سنان  طب  كلية 

       مشاركة فعالة 
ورعاية أكاديمية



األقى  وحما�رسا،  العلمية  اجلل�سات  لإحدى  رئي�سًا 
رزاع��ة  يف  الأوىل  امل��وؤمت��ر،  ه��ذا  يف  حما�رستني 
الأ�سنان، والثانية يف اجلراحة التقوميية وتاأثريها 

على املف�سل الفكي ال�سدغي .
كلية  عميد  نائب  حجازي  مهند  د.  و�سارك 
طب الأ�سنان و د. فادي اجلودة رئي�س ق�سم مداواة 

الأ�سنان ب�سفتهما مقررين للجل�سات العلمية. 
حيث  ال�سام،  فندق  يف  اخلتامي  احلفل  اأقيم 

رعايتها  على  اخلا�سة  القلمون  جامعة  تكرمي  مت 
الأكادميية للموؤمتر ومنحها درع املوؤمتر الذي نقله 
اإىل رئا�سة جامعة  الأ�سنان  بدوره عميد كلية طب 

القلمون اخلا�سة .

معر�س  اإقامة  متت  املوؤمتر  هام�س  وعلى 
القلمون  جامعة  فيه  �ساركت  بالرعاة،  للتعريف 
يهدف  ك��ان  مميز،  بجناح  الأك��ادمي��ي  ال��راع��ي 
الأكادميية  القلمون  جامعة  رعاية  اإب���راز  اإىل 
وكلياتها  ب��اجل��ام��ع��ة  وال��ت��ع��ري��ف  ل��ل��م��وؤمت��ر، 
والأق�ساط اجلامعية واخلدمات وامليزات املقدمة 
واإث���راء  والتنموي،  العلمي  ودوره���ا  للطالب، 
من  ثلة  املعر�س  اأع��م��ال  على  وق��ام  امل��وؤمت��ر. 
ومهن  مهارات  ومركز  بدم�سق  اجلامعة  مكتب 
ومديرية  العامة  العالقات  وفريق  اجلامعة،  يف 
املعر�س  يف  ومت  الإع��الم��ي.  وامل��رك��ز  الن�ساط 
جملة  من  ن�سخ  وتوزيع  تعريفي،  )فيلم(  عر�س 
اجلامعة »قلمون« والتعريف باجلامعة وكلياتها 

واأق�ساطها ونظامها وتوزيع هدايا تذكارية.
للموؤمتر وامل�ساركة  الأكادميية  الرعاية  كانت 
القلمون  جامعة  اهتمامات  �سمن  املعر�س  يف 
الخت�سا�سات  وتنمية  املجتمع،  بخدمة  اخلا�سة 
اإعادة الألق للن�ساط العلمي  العلمية، والإ�سهام يف 

واحلياة الطبيعية للمجتمع. 
طب  كلية  عميد  وهبة  اأ.د.عي�سى  وك��ان  ه��ذا 
وامل�سهم  امل��وؤمت��ر  يف  اجلامعة  ممثَل  الأ���س��ن��ان 
وقام  وفعالياته،  املوؤمتر  تنظيم  يف  فعال  بن�ساط 
بعد املوؤمتر بت�سليم اأ.د.�سعيد يون�س رئي�س اجلامعة 
اأطباء  نقابة  �سكر  اإليه  ونقل  فيه.  امل�ساركة  درع 

الأ�سنان ومتنياتها للجامعة بدوام التوفيق. 

درع املوؤمتر ُي�سلَّم لل�سيد رئي�س اجلامعة

        تكريم الجامعة 
بــــــدرع المؤتمـــــر

       اهتمام واســع 
يظهـــــــر قيمــــــــــة 
المؤتمــر العلميــة
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م�شفى املدينة الطبية ي�شارك يف احلملة 
ال�طنيـة طيلـة �شــهر ت�شــرين الثانـي

الوطنية  الحملة  كانت  خطر  كل  من  المواطن  حماية  أعمال  بعض  من 
والبنات  واألخوات  األمهات  ألرواح  إنقاذا  الثدي  سرطان  عن  المبكر  للكشف 
والزوجات، وحماية الستقرار األسرة كخلية حية في بناء مجتمعنا بناء سليمًا 
في  الطبية  المدينة  مشفى  فتح  الوطني  للواجب  واستجابة  مستقرا.  آمنًا 
الشهر،  نهاية  وحتى  2018/10/1م.  منذ  أبوابه  الخاصة  القلمون  جامعة 

واستنفر ُأُطَره الطبية واإلدارية والتمريضية.

�مل�صاركة يف �لك�صف �ملبكر عن �صرطان �لثدي 
عمل وطني و�إن�صاين كبري

م�سفى  يف  الطبي  املدير  من  )القلمون(  علمت 
فار�س،  د.حممود  القلمون  بجامعة  الطبية  املدينة 
املكلفة  والإداري����ة  ح��وا،  د.ع��م��اد  الإداري  وامل��دي��ر 
الأطباء  الفعالية وجدان مالك، وثلة من  بتنظيم هذه 
وموظفي التمري�س والفنيني، اأنه مت التعاون مع عدد 
من موؤ�س�سات املجتمع املدين لتنفيذ هذا الواجب، مثل 
جمعية تنظيم الأ�رسة يف يربود، وفريق ب�سمة �سباب 
التطوعي وغريهما يف ديرعطية والنبك وكافة  �سدد 
القرى، حيث ن�سطت تلك املوؤ�س�سات يف اإقناع ال�سيدات 
امل�سفى  اإىل  احل�سور  ب�رسورة  الأعمار  خمتلف  من 
واتخاذ الإجراءات الالزمة. وقد خ�سع لتلك الإجراءات 

عدة مئات من �سيدات املجتمع القلموين.
تلخ�ست الإجراءات باإجراء ت�سوير )ماموغراف( 
مل��ن جت���اوزن �سن الأرب���ع���ني، و)اإي���ك���و( ث��دي ملن 
يعطي  كان  ال�سورة  وبعد  الأربعني.  دون  اأعمارهن 
التاأكد  يتم  ال�سك  حالة  ويف  تقريره.  الأ�سعة  طبيب 
طبيب  اإىل  وال�سور  التقارير  تنتهي  ثم  )الإيكو(.  ب� 
وبذلك  ال�رسيري.  الفح�س  واإجراء  لدرا�ستها  اجلراحة 
ا�ستمارات  هناك  �سيدة.  كل  ا�ستمارة  تكتمل  كانت 
اأي ك�سفت  الطبي-  –بالتعبري  اإيجابية  نتائج  اأعطت 
للعالج.  �سفاوؤهن  املرجو  واجتهت  مر�سية  حالت 
بعد كل ذلك كانت يتم تعليم ال�سيدة امل�ساركة كيفية 
لهذا  متيقظة  تبقى  حتى  للثديني؛  الذاتي  الفح�س 
اخلطر وت�سارع اإىل الك�سف الطبي اأو العالج عند ال�سك 

بحدوث اإ�سابة.
وم�سفى املدينة الطبية وجملة )قلمون( يرجوان 

د.كنان غطا�س

بع�س النا�سطات يف احلملة
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بافتتاح  اجلامعة  رئي�س  نائب  جواد  عادل  حممد  الدكتور  قام 
للطباعة  ر�سالن  دار  من�سورات  من  اجلامعة  اأقامته  للكتب  معر�س 
ك�سيبي  اأمين  الدكتور  بح�سور  اجلامعة،  بهو  يف  والتوزيع  والن�رس 
الكليات والأ�ساتذة والإداريني،  اأمني اجلامعة وثلة طيبة من عمداء 
للخمي�س  وا�ستمر  2018/10/20م.  ال�سبت  ي��وم  ذل��ك  وك��ان 
املعر�س،  اأق�سام  يف  بجولة  احل�سور  وق��ام  2018/10/25م. 
ا�ستعر�سوا  حيث  ر�سالن.  دار  يف  املبيعات  مدير  عقل  قي�س  برفقة 

الأق�سام العلمية والإن�سانية.
حتدث الأ�ستاذ قي�س عقل للمجلة، فو�سح اأن الدار ما زالت توؤمن 
باأمانة  ثقة  والأك��رث   واملعرفة،  العلم  منهل  هو  الورقي  الكتاب  باأن 
يزيد  ما  يحتوي  املعر�س  اأن  وذكر  بحثا.  والأ�سهل  والن�رس،  التاأليف 
ن�سبيا  تراجعها  رغم  جيدة،  مازالت  املبيعات  واأن  عنوان،  األفي  على 
على  الإقبال  النا�س.  اأوق��ات  من  التوا�سل  مواقع  تقتله  ما  ب�سبب 
الروايات والدرا�سات الأدبية والتاريخية وال�سيا�سية اأكرث من الإقبال 
الطاقة  وعلوم  البارا�سيكولوجي  اأق�سام  �سادفت  وقد  غريها.  على 
يف  اإقبال  واحلا�سوب  والقت�ساد  والوقاية  العامة  وال�سحة  والطب 
املرتبة الثانية. يف املعر�س كتب للعلوم احلديثة يف الهند�سة الأثريية 
والفن  والزراعة  احليوان  وعلم  الأر���س  وعلم  املتقدمة  وال�سناعات 

واملو�سيقا واللغويات وغريها.
مبعار�س  عنايتها  ل�ستمرار  للجامعة  ال�سكر  اأ.قي�س  قدم 
للم�رسف  ال�ست�سافة  وتاأمينها  التعلُّمية،  والن�ساطات  الكتب، 
والبهو الوا�سع للمعر�س مما ي�سهل للطلبة اختيار العنوانات التي 
تهمهم. وياأمل ا�ستمرار التعاون بني دار ر�سالن واجلامعة، ومتنى 

لطلبتها التوفيق والنجاح. 

ال�سفاء وال�سالمة جلميع اأفراد جمتمعنا العزيز. والتقت 
ل�ستجالء  وامل�ساركات  النا�سطات  بع�س  )قلمون( 

�سدى هذه الفعالية الوطنية الإن�سانية:
الأ�رسة يف  الغني من جمعية تنظيم  �سو�سن عبد 
ال�سيدات وباإقناعهن  يربود قالت: نهتم بالتفاعل مع 
وقامت  ال�ستمارة،  وملء  الفر�سة  اغتنام  ب�رسورة 
وح�سنات  الفح�س  ب�رسورة  التوعية  ببث  اجلمعية 
على  يوميا  النقل  و�سائل  وا�ستاأجرت  املبكر  الك�سف 
نفقتها لنقل امل�ساركات من يربود. كانت ال�ستجابات 
يتم  ومل  جمتمعنا،  �سيدات  وع��ي  على  ت��دل  جيدة 
اأعمال  وعن  اهلل.  بحمد  مر�سية  حالة  اأي  اكت�ساف 
وعيادة  الأطفال،  تغذية  عيادة  لديها  قالت:  اجلمعية 

ن�سائية تقدم الدعم النف�سي وال�سحي لل�سيدات.
�سدد  �سباب  ب�سمة  فريق  م��ن  مق�سود  م��رح 
للقيام  2009م.  عام  فريقنا  تاأ�س�س  قالت:  التطوعي 
تكفل  2013م.  وع���ام  للبلد.  خدمية  بن�ساطات 

مع  بالتوا�سل  وقام  للمحرَّرين.  الالزمة  باخلدمات 
ال�سم�سية  الطاقة  على  )ال��ل��دات(  لرتكيب  املغرتبني 
بتعبيد  و�ساهم  الكهرباء.  تنقطع  كانت  ما  اأث��ن��اء 
الطرقات. وقمنا يف هذه احلملة بالتفاعل مع �سيدات 
هذه  من  ال�ستفادة  ب�رسورة  واإقناعا  توعية  البلدة 
والأح���زان،  امل�سائب  من  للمجتمع  حماية  احلملة 
القلمون  الطبيةبجامعة  املدينة  م�سفى  اإىل  واأتينا 
�سيدة   )250( باأكرث من  الأحمر بحم�س  الهالل  واإىل 
خ�سعن لالإجراءات الالزمة للك�سف املبكر، ومن يتبني 
البي�ساء من مغرتبي  الأيادي  اإ�سابتها تقوم جمعية 

البلدة بتكاليف عالجها.
ح�سارية،  حملة  ق��ال��ت:  ق�سي�س  رب��ا  ال�سيدة 
اأنا  اأ�سكر  واإن�سانية،  واجتماعية  �سخ�سية  وفوائدها 
املدينة  وم�سفى  احلملة،  لهذه  دولتنا  وامل�ستفيدات 
وجمعية  والفعالة،  ال�سادقة  مل�ساركته  الطبية 
اأ�سدقاء يربود مل�ساعدتنا يف ال�ستفادة منها. واأدعو 

ذلك  ففي  ب�سحتهن؛  الهتمام  اإىل  ال�سيدات  جميع 
اأ�رسهّن و�سالمة املجتمع. ودرهم وقاية خري  �سعادة 

من قنطار عالج.
من  باحلملة  عرفت  ديرعطية:  من  عبدو  روز 
و�سائل الإعالم، وابني طالب يف كلية الطب باجلامعة 
اأعلمني بفتح باب الفحو�س يف م�سفى املدينة الطبية 
مطمئنة  اأعي�س  اأن  اأح��ب  اإن�سانة  واأن��ا  باجلامعة. 
العناية  على  وقدرتي  �سحتي  من  واثقة  مرتاحة، 
الهتمام  اأتابع  لذا  املر�س  وراثة  واأخ�سى  باأ�رستي؛ 

واإجراء ما يلزم.
الغطا�س  د.كنان  اجلراح  الطبيب  قابلنا  اأخريا 
الالزمة  بال�رسوح  يقمن  القابالت  اأن  فاأخربنا 
للمر�س وطبائع الوقاية والعالج ويوزعن املن�سورات 
كيفية  امل�ساركات  لتعليم  اإليه  الأمر  ويعود  العلمية. 
على  وودية  احرتام  بكل  ولالإجابة  الذاتي  الفح�س 

ت�ساوؤلتهن. 

يف �لكتاب �ل�رقي غذ�ء �لروح وغذ�ء �لعقل 

معر�ض للكتاب تقيمه اجلامعة بالتعاون مع دار ر�شـالن



�سعبان،وح�سور  بثينة  الدكتورة  بح�سور 
اإبراهيم  منري  عالء  دم�سق  ريف  حمافظ  ال�سادة 
واأع�����س��اء ق��ي��ادة ال��ف��رع واأع�����س��اء م��ن جمل�س 
دم�سق  ريف  حمافظة  جمل�س  واأع�ساء  ال�سعب، 
ودير  وي��ربود   النبك  مناطق  اأه��ايل  من  وح�سد 
الوطني  بالن�سيد  امللتقى  بداأ  والقطيفة،   عطية 
اجلل�سة  مدير  ورحب  املوؤ�س�س.  للقائد  وكلمات 
يف  للحديث  بثينة  الدكتورة  دعا  ثم  باحل�سور، 

مو�سوع امللتقى.
و�سولها  قبل  بها  قامت  عزاء  بزيارة  بداأت 
لذوي اأحد �سهداء جي�سنا العربي ال�سوري، ودعت 

د. بثينة �شعبان يف ملتقى البعث للح�ار بديرعطية
ال�شرتاكي" العربي  البعث  حزب  اأدبيات  يف  "املقاومة 

المحلية  والقيادات  بديرعطية،  الثقافة  وقصر  الخاصة  القلمون  جامعة 
الحزبية والنقابية، ومختلف المهتمين بالفكر والسياسة والمعارف، وجماهير 
غفيرة من شتى مدن القلمون وبلداته، كانوا على موعد مع الدكتورة بثينة 
العربية  الجمهورية  رئاسة  في  واإلعالمية  السياسية  المستشارة  شعبان 
السورية، ضيفة ريف دمشق في ملتقى البعث للحوار  في الساعة الثانية 
2018/11/14م. والملتقى بعنوان: »المقاومة في  األربعاء  عشرة من يوم 
األسد  حافظ  المؤسس  القائد  مع  االشتراكي«  العربي  البعث  حزب  أدبيات 
والقائد المفدى بشار األسد، وأدار الجلسة أ.عمار عرابي رئيس مكتب اإلعداد 

والثقافة واإلعالم في فرع ريف دمشق للحزب.
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كيف تنافح �ل�صع�ب عن حرماتها؟

بالرحمة ل�سهدائنا ودعاء ال�سفاء للجرحى الذين 
لولهم ماكانت تلك ال�سالبة يف �سمود �سورية، 
دائما  يفكر   الأ�سد  ب�سار  الرئي�س  �سيادة  واأن 
فر�سوا  الذين  هم  ه��وؤلء  واأن  املعادلة،  بهذه 
اأ�سافت على  على العامل كرامة �سورية وعزتها، 
ومواقفه  وعزته  الرئي�س   ال�سيد  �سالبة  اأن  ذلك 
ويف  املعادلة  هذه  يف  اأ�سا�سًا  كانت  ووطنيته 

انت�سار �سورية وعزتها وكرامتها.
واأكدت �سعبان اأن املقاومة �رسورة ُفر�ست 
كما  ونحن  �سواها،  لنا  خيار  فال  �سعوبنا،  على 
وعدوان،  قتل  هواة  “ل�سنا  املوؤ�س�س:  القائد  قال 

ولكننا ندفع عن اأنف�سنا القتل والعدوان”، م�سرية 
اإىل اأن هذا اخليار كان خياراً �سحيحًا، وتر�ّسخت 
هذه احلقيقة على مدى العقود املا�سية، خا�سة 
ممن  الآخ��ري��ن  بخيارات  خيارنا  نقارن  حني 
وّقعوا التفاقيات ال�ست�سالمية للعدو ال�سهيوين، 
فاليوم لو نظرنا نظرة مو�سوعية وعلمية لرنى 
لل�سعوب  حققت  التفاقيات  هذه  كانت  اإذا  ما 
مل  �سنجدها  وم�ساحلها،  وحريتها  كرامتها 
تتحقق لها ل كرامة ول ا�ستقاللية ول م�سلحة، 
د.  واأ�سافت  وا�ستكانتها.  اإنهاكها  من  زادت  بل 
كامب  اأن  نالحظ  التاريخ  راجعنا  لو  �سعبان: 
ديفيد و�سيناء 2 اأخرجتا م�رس من دائرة ال�رساع 
واأنهكتها  مكانتها  واأ�سعفتا  ال�سهيوين،  العربي 
واتفاق  عربة،  وادي  اتفاقية  اأن  كما  داخليًا، 
لأن  عامًا   25 مدى  على  اأدت  1993م.  اأو�سلو 
اأ�سواأ من و�سعهم قبل  يكون و�سع الفل�سطينيني 
تلك التفاقيات، م�سرية اإىل اأن اتفاق اأو�سلو جاء 
ليفك عن العدو ال�سهيوين حرجا عامليا ودوليا 
التي  الدول  وحقق له مكا�سب لحُت�سى، فاأعداد 
من  اأكرث  اإىل  زادت  بعده  “اإ�رسائيل”  ب�  اعرتفت 
الكيان  بني  امل�سكلة  اعتبار  على  دول��ة،   70
يعتمد  واليوم  ُحّلت،  والفل�سطينيني  ال�سهيوين 



عالقاته  يعلن  عندما  ال�سرتاتيجية  ذات  العدو 
يف  وُيظهر  اإليها،  وزي��ارات��ه  اخلليج  دول  مع 
العالقات معه، ليقول  التطبيع يف  الإعالم مدى 
للعامل: اإن هذا هو حاله مع دول اخلليج، فلماذا 
البعثيني  واجب  باأن  ونّوهت  ذلك؟!،  عك�س  اأنتم 
عن  يدافعون  من  وبني  املطبعني  بني  التمييز 
اإىل منطقة جغرافية  احلقوق، فانتماء املطّبعني 
يوؤمنون  حقيقيون  عرب  اأنهم  يعني  ل  عربية 

بالعروبةوباحلق العربي.

تاأت  مل  اخلليج  اأنظمة  اأن  �سعبان  واأك��دت 
عممت  والتي  البرتودولر،  ثقافة  �سوى  بثقافة 
على  العربي  للمواطن  العامل �سورة منطية  على 
العقل”،  دون  املال  ميلك  الذي  “ذاك  اعتباره:  
و�سددت على اأن اأموال تلك الأنظمة مل ت�سنع لنا 
�سيئًا، بل اأوجدت اأقوى حمطات اإعالمية لرتجمة 
الف�ساد  ثقافة  لتعميم  الغربية  ال��ربام��ج  وب��ث 
لنمّيز  املنا�سبة  اللحظة  هذه  واأ�سافت:  والك�سل، 
العرب  نحن  اإننا  ونقول:  وبينهم،  اأنف�سنا  بني 

احلقيقيون، ونحن م�سدر العلم واملعرفة، ولي�س 
اأنظمة اخلليج، وذلك لإعادة العتبار لأنف�سنا.

حافظ  املوؤ�س�س  القائد  ع��ن  كالمها  ويف 
التي  �سخ�سيته،  عن  �سعبان  د.  حتّدثت  الأ�سد، 
متّيزت بقدرته على العمل على مدى ثالثني عامًا 
متم�ّسكًا ب�سالبة املبادئ ومرونة ال�سيا�سة، فهو 
اجل��ولن، ول  اأر�س  تراب من  ذرة  يتخَل عن  مل 
املغت�سبة،  العربية  احلقوق  من  حق  اأي  عن 
اإن  واأ�سافت:  املوحد.  العربي  املوقف  عن  ول 
نحو  موّجهة  كانت  ل�سورية  ال�ستهدافات   كل 
ا�ستقاللية القرار الوطني، ودعت للتمّثل بالإرث 
الرئي�س  ال�سيد  وبنهج  املوؤ�س�س،  للقائد  العظيم 
ب�سار الأ�سد، خا�سة يف املرحلة احلالية، ليكون 
يف اأدبيات حزب البعث العربي ال�سرتاكي، ويف 
العظيمة  ف��الأمم  التدري�سية.  املناهج  اأدبيات 
قادتها،  ب��اإرث  وُتغنى  تعتز  القوية  والأح��زاب 
منذ  متوا�سلة  �سورية  على  املوؤامرات  واأ�سافت: 
يفلحوا يف  الآن، وعندما مل  الثمانينيات وحتى 
احلرب  هذه  اإىل  جل��وؤوا  بال�سيا�سة  �سيء  ك�سب 
التاريخ  يعرف  مل  التي  �سورية،  على  الإرهابية 
مثيال لها جتتمع فيه مئة دولة ونيِّف على حرب 
الذي  الأ�سد،  الرئي�س  قيادة  لكن  �سغرية.  دولة 
ال�سعب،  ومتا�سك  �سلب،  وقائد  كمواطن  �سمد 
وت�سحيات ال�سهداء وبطولت اجلرحى، وم�ساعدة 
الأ�سدقاء واحللفاء، كل ذلك كان عاماًل اأ�سا�سيًا 
منها  وخرجنا  احل��رب.  ه��ذه  يف  النت�سار  يف 
باإزجاء  وختمت  ال�سوري.  القرار  با�ستقاللية 
ال�سفاء  ومتنيات   ، الأب����رار  لل�سهداء  التحية 
ل�سيادة  والح���رتام  التقدير  واآي���ات  للجرحى، 

الرئي�س ب�سار الأ�سد. 



غبطة البطريرك يرُكُز ع�شاه الرعائية يف ديرعطية
�لرعاية ق�ل مبارك وفعل يكاد ي�صبق �لق�ل

دار
 ال

بار
أخ

كان يوما سعيدا احتفت فيه ديرعطية والمنطقة، احتفاء تطمئن به القلوب، 
وتسعد به النفوس، بالزيارة الرعوية التي قام بها غبطة البطريرك يوحنا العاشر 
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس إلى مدينة دير عطية.   كانت 
لشخصية  احتراما  المباركة،  الزيارة  بهذه  اهتمامها  أوج  في  القلمون  جامعة 
االجتماعية  اللحمة  النفس، وفي  الروح ونقاء  دور كبير في صفاء  لها  جليلة 
ومجد  الوطنية  ة  العزَّ وفي  الحضارة،  تاريخ  في  قوية  باعا  يضرب  وطن  ألبناء 

الوطن. وكذلك اهتمامها الدائم بالشأن العام في محيطها.

جمل�س  رئي�س  نائب  دع��ب��ول  د.�سليم  لها  فَمثَّ
الأمناء، مثلما مثَّل نه�سة ديرعطية التي رادها )العم( 
يف  اأوجها  النربا�س  وفريق  د.�سليم  وتابع  �سليم،  اأبو 
م�سار مواٍز. فكان د.�سليم يف ال�ستقبال ويف القدا�س 
من  فريق  ومعه  ديرعطية،  نه�سة  معامل  زيارة  ويف 

اجلامعة، ومدير املركز الإعالمي يف اجلامعة.

ا�شتقبال حافل وجليل:
1440ه�  �سفر   24 يف  الواقع  الأحد  يوم  كان 
و�سل  عندما  2018م.  ال��ث��اين  4ت�رسين  امل��واف��ق 
��ة  دالَّ عند  املدينة  م�سارف  اإىل  الغبطة  �ساحب 
�ساخ�سة  كانت  املكان  هذا  ويف  مبت�سما.  ديرعطية 
وكانت  ديرعطية«  يف  فاأنت  »ابت�سم  عليها:  ُكِتَب 
غبطته،  ابت�سامة  من  معناها  تاأخذ  اليوم  الب�سمة 
عادل  ليا  كتبته  وفيما  امل�ستقبلني.  وجوه  واإ�رساقة 
العا�رس  يوحنا  البطريرك  حمل  هناك  »اإىل  معماري: 
ننمو  بال�سعار)بالنعمة  متو�سًحا  الرعائية  ع�ساه 
يف  البنيان(،  يتنا�سق  وباملحبة  ن�سمو  وباخلدمة 
اأتت لتوؤكد وقوف الكني�سة اإىل  زيارة رعائية تفقدية 
بالأر�س  للت�سبث  والدعوة  جهة،  من  اأبنائها  جانب 

والتم�سك بها من جهة ثانية.
الأ�ساقفة:  زيارته  يف  يوحنا  البطريرك  راف��ق 
معلويل  اأف���رام  )اخل���وري(،  لوقا  )اخل���وري(،  مو�سى 
وك��ان  و�سمام�سة.  وكهنة  البطريركي(،  )الوكيل 
واأ�سحاب  املنطقة  اأعيان  من  وج��وه  ا�ستقباله  يف 
اجلري�س  بايي�سيو�س  الأب  الرعية  وكاهن  الفعاليات، 
مع  وامل�سيحيني.  امل�سلمني  املوؤمنني  من  وجمهور 
و�سدحت  الأجرا�س،  وجلجلت  الك�سافة.  مرا�سم  عزف 

اأ�سوات الأطفال بن�سيد الراعي ال�سالح.

وكلمات  روحــيــة،  ورتــبــٌة  بخ�شوع،  قــّدا�ــٌس 
ُتر�شي اهلل:

»رق���اد  كني�سة  اإىل  و�سحبه  غبطته  م�سى 
القدا�س الإلهي يعاونه  ال�سيدة« يف ديرعطية، لإقامة 
اليان  والأر�سمندريت  الأج��الء،  ال�سحب  اخلدمة  يف 
دائرة  مدير  �سحادة  األك�سي  والأر�سمندريت  �سنيج، 
اأنطاكية  العالقات امل�سكونية والتنمية يف بطريركية 
ال�سلوات  وتتلو  الأرثوذك�س،  للروم  امل�رسق  و�سائر 
ح�رس  الروحية.  الكنارة  �سبان  جمموعة  والرتاتيل 
اأبناء ديرعطية فيهم رئي�س  القدا�س جمهور كبري من 

وفعالياتها  اأعيانها  من  وجمموعة  املدينة  جمل�س 
ح�رس  كما  والقت�سادية.  وال�سيا�سية  الجتماعية 
حم�س  مطران  عرب�س  عبدو  يوحنا  املطران  القدا�س 
الكاثوليك،  امللكيني  للروم  وتوابعها  ويربود  وحماة 
وال�سيدة جورجينا رزق ع�سو جمل�س ال�سعب ال�سوري. 
وكان التنظيم الدقيق مهمة فريق من املوؤمنني اأبناء 

الرعية، بحيوية ال�سيد غ�سان عجلوين واهتمامه.
القدا�س بخ�سوع، وخالله جاءت كلمة من  تاأدى 
الأب  وتقدم  الأج��الء  وردد  م�ستحق،  قال:  اإذ  غبطته 
رتبة  البطريرك  غبطة  ليمنحه  اجلري�س  بايي�سيو�س 
الأب الروحي التي ا�ستحقها؛ فتحدث الأب بايي�سيو�س 

بكلمة اقت�سبنا منها:
بزيارتكم  الغبطة  �ساحب  يا  ميلوؤنا  كبري  »فرح 
اهلل  افتقَدنا  ال��ي��وم  جميًعا،  قلوبنا  على  الغالية 
بزيارتكم لرعيتنا وملدينتنا التي ارتدت لبا�س الفرح، 
هذه  اأبناء  بني  والتالقي  املحبة  عر�س  على  و�سهدت 

املدينة العريقة.
والإخ��اء،  املحبة  ر�سالة  حاملني  اأتيتمونا   ...
توؤكدون خاللها اأهمية احلفاظ على هذا البلد ووحدته 

الوطنية والعي�س امل�سرتك.
بني  احلقيقي  التاآخي  عطية  دير  يف  نعي�س   ...
الغبطة  امل�سلمني وامل�سيحيني، وبقدومكم يا �ساحب 

د هذا التاآخي. يوطَّ
هدوء  من  به  ننعم  وم��ا  اليوم  لقاءنا  اأن  كما 
و�سالم وطماأنينة هو بف�سل ت�سحيات جي�سنا البا�سل، 
�سائاًل الرب اأن يزرع �سالمه يف �سوريا، واأن يعيد كل 

خمطوف اإىل دياره واأهله.«
ال�سيدة«  »رقاد  اأيقونة  الغبطة  ل�ساحب  قّدم  ثم 
باأيقونة لالأب بايي�سيو�س تذكارا لهذه  وتكرم غبطته 



الزيارة. وتف�سل يف عظته الروحية بالقول:
بلدهم  يف  مًعا،  الأخ��وة  يجتمع  اأن  اأجمل  »ما 
قلبي  يف  كنتم  لقد  والعطاء،  واملحبة  الوفاء  بلد 
اإىل هجوم  اإ�سارة  –يف  الأوىل.  اللحظة  منذ  وكياين 
ممكنا  يكن  مل  حيث  ديرعطية،  على  الإره��اب��ي��ني 
لغبطته اأن ياأتي اإليهم بنف�سه فحملهم يف قلبه- ... 
كما  ومثاله،  �سورته  على  الإن�سان  اأبدع  قد  اهلل  اإن 
بكرامة  العبث  اأو  القتل  اإن  وبالتايل  الكون،  خلق 
�سيم  من  لي�ست  مفاهيم  كلها  واخلطف  الآخ��ري��ن 
الإن�سان الذي اأبدعه ربه، لأن الرب اأبدع الإن�سان من 

اأجل اأعمال اخلري وال�سالح.«
»لأن  والتهجري؛  الهجرة  منطق  غبطته  ورف�س 
لغة البقاء هي املطلوبة، رغم الفاتورة الغالية التي 
املوؤمن  املحب  البلد  هذا  يف  ال�سوري  ال�سعب  دفعها 
افتقار  غبطته  ونعى  امل�سرتك.«  العي�س  بر�سالة 
»نحن  وقال:  حق.  اأ�سحاب  اأننا  رغم  للعدالة  العامل 
كل  اأَحَيي  ودعوين  ال�سالم،  اإىل  وبحاجة  �سالم  ر�سل 
على  وم�سلمني  م�سيحيني  ف��رًدا  ف��رًدا  البلدة  اأه��ايل 
هذه  من  اأبعث  اأن  اأود  كما  و�سمودهم،  حمبتهم 
الكني�سة املقد�سة ر�سالة حمبة وتقدير اإىل )اأبو �سليم( 
الرجل اخلري واملعطاء داعًيا له بالعمر املديد.« وتلك 
بالتحية  البلد وباأنه خ�س  اأهل  لفتة ميمونة بتحية 
والدعاء رائدها وقائد نه�ستها، الذي يعود له الف�سل 
قدميها  وجتديد  ورعايتها  الزاهية  املعامل  بابتناء 

تقديراً  كانت  لفتة  فل�سفتها،  واإ�ساءة 
لعمل اخلري واأهله.

ث����م دخ�����ل غ��ب��ط��ت��ه و���س��ح��ب��ه 
ليمنح  الكني�سة  �سالة  وم�ستقبلوه 
يتفقد  ث��م  فيها،  للمحت�سدين  بركاته 
ال�سالة  رافًعا  القريبة  الرعية  مدافن 

لراحة نف�س الراقدين.

ح�شور اإعالمي واهتمام:
اإىل  ال��ب��ط��ري��رك  وحت����دث غ��ب��ط��ة 

مندوبي و�سائل الإعالم التي اهتمت بهذه الزيارة، وقد 
بارك القلمون واأهله وديرعطية بقوله »عندما نتحدث 

عن القلمون نتكلم عن ال�سمود والرجولة والإميان.«
الأعمال  من  �سورية  وبّراأ  الغبطة  �ساحب  وترباأ 
العدائية امل�سينة بالقول: »اإن اليد الغريبة التي قامت 
الآخ��ر  اح��رتام  وع��دم  والإره���اب  والقتل  بالتهجري 
جمتمعنا  عن  غريبة  يد  هي  الإن�سان  حقوق  وانتهاك 
وح�سارتنا وثقافتنا يف هذا البلد النموذجي بالوفاء 

والإميان وال�سمود والثبات.«
وامل�سيحيني  امل�سلمني  »اأن  غبطته  واأ���س��اف 
من  وما  بيد،  ويًدا  واحدة  عائلة  �سورية  يف  يعي�سون 
ر�سالة  باعًثا  الديانتني  بني  يفرق  اأن  ي�ستطيع  �سيء 

اإىل العامل اأجمع قال فيها:
الوطنية  واللحمة  امل�سهدية  اإىل  وانظروا  تعالوا 

التي تزين املجتمع ال�سوري باأطيافه كافة.«
واأعلن غبطته اأن حالة ال�ستقرار قد اأهلت، ولعلنا 
: »اإن الظروف القا�سية التي اأملت ب�سعبنا  جنتاز ما مرَّ
اأكرث  بلدات  اإىل  بلدته  من  للخروج  دفعته  �سورية  يف 
ق�ساوة  نتيجة  وبيته  اأر�سه  من  ق�رًسا  وهجرته  اأماًنا 
العي�س، لكن اليوم وما من �سك لقد �سلحت الأو�ساع 
القلمون،  يف  والبلدات  املدن  هذه  اإىل  احلياة  وعادت 
وندعو اجلميع للعودة اإىل اأر�س الآباء والأجداد لأننا 
هي  ال�سوداء  الغمامة  وه��ذه  وح��ق،  اأر���س  اأ�سحاب 

غمامة وقتية زمنية اإىل زوال«.

كبري  وع��دد  الأج���الء  و�سحبه  غبطته  وتوجه   
اإىل بلدة قارة  اأهايل ديرعطية  من املحتفني بهم من 
نية  على  ال�سالة  ويرفع  الكني�سة  ليتفقد  املجاورة 

اإحالل ال�سالم يف ربوع �سورية و�سائر املنطقة.
وباخو�س  �رسكي�س  القدي�سني  كني�سة  اإىل  فتوجه 
للروم الأرثوذك�س التي عبثت بها يد الإرهاب و�رسقت 
اإىل  �رسيعا  وع��ادت  الكن�سية  واأيقوناتها  مقتنياتها 
حيويتها ورعايتها املعهودة. وبعد ال�ستقبال احلافل، 
رفع غبطته ال�سالة على نية الرعية وعودة احلياة اإىل 
البلدة. ثم تفقد مقتنيات الكني�سة مطّلًعا على ما خلفته 

يد الإرهاب يف اأيقوناتها املقّد�سة.
للروم  ميخائيل  مار  كني�سة  غبطته  تفقد  كما 
امللكيني الكاثوليك يف قارة حيث كان يف ا�ستقباله 
لوي�س  ج��ورج  الأب  الرعية  كاهن  املرافق  والوفد 
الأخرية  املوؤمنني. ثم كانت حمطة قارة  وعدد من 
ومينح  الدير  ليتفقد  ع،  امُلَقطَّ يعقوب  مار  دير  يف 

الربكة للموؤمنني.

يف معامل ديرعطية املفعمة بالروح الإن�شانية:
معاملها،  بجميل  لزائرها  تزدهي  ديرعطية 
اإن�سانية  ف��اح��رتام  الإن�سانية.  مالحمها  وفل�سفة 
ويف  العمر،  من  مرحلة  اأي  يف  الإن�سان  وك��رام��ة 
لنه�سة  هوية  ي�سكل  له  اهلل  قدرها  همة  اأو  �سكل  اأي 
ديرعطية. ولأن الإن�سان وما اأودع اهلل فيه من اخلري 
الغبطة  �ساحب  �سمري  يف  يعي�س 
حمطات  ديرعطية  يف  له  كانت  فقد 
»اأن  ب�  تنطق  تكاد  ثقافية  اإن�سانية 
من  اإل  يتحقق  ل  احلقيقي  ال�سالم 
خالل احرتام الإن�سانية و�سون كرامة 
التي  الثقافة  لغة  واإح��الل  الإن�سان، 

تبني املجتمعات والأوطان.«
زار غبطته و�سحبه واملحتفون 
الحتياجات  ذوي  قرية  بزيارته 
قام  حيث  عطية،  دي��ر  يف  اخلا�سة 
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دار  وهي   ، دعبول  �سليم  الدكتور  يرافقه  بتفقدها 
اأعظم  اإىل  قدراتهم  فتنَمي  الهمم،  اأ�سحاب  ترعى 
فعالني  اأع�����س��اء  ليكونوا  وتوؤهلهم  ممكن،  ح��دٍّ 
بكرامتهم  فيه  بتفاعلهم  لي�سعروا  املجتمع،  يف 
القرية  اأق�سام  على  فاطلع  و�سعادتهم.  واإن�سانيتهم 
وا�ستمع اإىل �رسح لأهدافها و�سريورتها من مديرها 
على  واّطلع  الأطفال،  مع  وحتدث  العاقور  اأ.حممد 
عادل  ليا  وكتبت  والرتبوية،  التعليمية  اأحوالهم 
ال�سمح  وجهه  مبالمح  »وكاأنه  ذلك:  عن  معماري 
كي  ال�سالم  اأعطونا  يقول:  الأطفال  مع  وبكلماته 
مزروعة  والب�سمة  م�سانة،  الطفولة  حقوق  تبقى 
ويطري  ال�ستقرار،  اإىل  يتوق  طفل  كل  وج��ه  على 
واملحبة  الوفاء  بلد  �سماء  يف  البي�ساء  كاحلمامة 

وال�سالم، �سورية.«
ويف »دار احلاجة فاطمة رزق لرعاية امل�سنني« 
ْت لرعاية من لي�س لهم راٍع  �سَ التي ُخ�سٍّ بدير عطية، 
من امل�سنني اأبناء البلد، وما زالت ترعاهم جمانا على 
اأمت وجه. تفقد غبطته نزلء الدار و�سط جو عائلي مليء 
باملحبة والود والوئام. وتبادل الأحاديث مع النزلء 
نفو�سهم  ف�سعدت  املعي�سية  وظروفهم  اأحوالهم  عن 
ملا  نف�سه  اطماأنت  كما  اإياهم،  ومالطفته  بزيارته، 

يلَقون من رعاية.
عطية  بدير  الثقايف  املركز  اإىل  بعدها  توجه 
العنا�رس  واأحد  ال�سورية،  الثقافة  ق�سور  اأ�سخم  وهو 

املعامل  مع  ي�سري  ديرعطية،  نه�سة  يف  الأ�سا�سية 
الفكر  على  وقيامها  النه�سة  فل�سفة  اإىل  الأخ���رى 
والعلم ولي�س على البذخ والتبذير. فبناوؤه يخدم كافة 
الفعاليات الثقافية من حما�رسات وموؤمترات وتدريب 
الأط��ف��ال  تعليم  ون�ساط  ومطالعة  ثقايف  ون�ساط 
وغريها كثري، ومت تزويده باآلف العناوين من الكتب، 
وت�سليمه اإىل وزارة الثقافة لريتقي بفعاليات التثقيف 

للكبار ولالأطفال. 
اأن��ه  واأك����د  امل��رك��ز  غبطته  تفقد  وه��ن��اك 
اجلهل  على  ننت�رس  اأن  ن�ستطيع  »بالثقافة 
اإن�ساننا  نبني  وبالثقافة  وال�سالل،  والإره��اب 
للمتاأملني،  دقيقة  مقولة  وه��ذه  وح�سارتنا«. 

ربطت الإرهاب باجلهل واحل�سارة بالثقافة.

يف �شالة البيادر مل يكن جمرد غداء:
يوحنا  الغبطة  �ساحب  م��ع  ال��غ��داء  يكن  مل 
و�سائر  اأنطاكية  بطركية  اإليه  دعت  الذي  العا�رس، 
ال�سيدة  رقاد  وكني�سة  الأرثوذك�س  للروم  امل�رسق 
بديرعطية جمرد غداء. بل كان لقاء اخلري واملحبة، 
وروح الن�سجام كما اأمر اهلل. كان هناك مفتي النبك 
وحرارة  املعهودة  بابت�سامته  حافظ  يا�رس  الأ�ستاذ 
الق�ساب  القادر  عبد  ال�سيخ  مدر�سة  ومدير  لقائه، 
اأحمد احلم�سي، وخطباء م�ساجد ديرعطية  الأ�ستاذ 
عرى  متانة  ُي�سهرون  املدينة،  اأبناء  من  وجمموعة 
الدينية  باأطيافهم  جمتمعنا  اأب��ن��اء  ب��ني  امل���ودة 
واملذهبية والإقليمية والعرقية. وي�سدق عليهم قول 
عن  تعبريا  الغداء  كان  اإخوة«  املوؤمنون  »اإمنا  اهلل: 
اأن جمتمعا كمجتمعنا لبد اأنه منت�رس، وقد تك�سفت 

اإرها�سات الن�رس.
به  تعتز  ك��ب��ريا  ح��دث��ا  ك��ان��ت  غبطته  زي���ارة 
�سعادة  بركته  وكانت  القلمون،  ومناطق  ديرعطية 
ان�رسحت لها نفو�س اأهل املدينة التي ودعته و�سحبه 

باحلب والتبجيل.
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الأ�شـتاذ �شـعيد عرفة يكمل 
م�شـريته يف ورود مزرعتــه

تكرمي �لكر�م من طبائع جامعة �لقلم�ن و�مل�ؤ�ص�صني
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مركز  في  س  المؤسَّ التطوعي،  إيثار  فريق  قام  2018/10/30م.  الثالثاء 
مهارات ومهن، ومديرة المركز اآلنسة رانيا خنصر، بتكريم األستاذ سعيد عرفة، 
مسؤول الرقابة الداخلية في شركة النبراس المالكة للجامعة، وذلك بحضور 
الدكتور سليم دعبول رئيس مجلس إدارة النبراس ونائب الرئيس المهندس ماجد 

العوم، وعضو مجلس اإلدارة األستاذ غسان عبده ومجموعة من المدعوين.

واألقى الدكتور �سليم كلمة اأ�ساد فيها بف�سل 
العمل  بتطوير  واهتمامه  عرفة  �سعيد  الأ�ستاذ 
القانونية  احلقوق  على  واحلر�س  دقته،  و�سبط 
العمل  يف  اإخال�سه  زّك��ى  كما  عالقة،  ذي  لكل 
وح�سن تعامله مع فريق العمل ومتنى له ال�سعادة 
وال�سحة يف م�سرتاحه القادم. ثم قدم له �سهادة 
بف�سله  اعرتافا  اإيثار  النربا�س وفريق  تقدير من 
عرب  بكلمة  عرفة  �سعيد  الأ�ستاذ  ورد  ومكانته، 
م�ساعره  وعن  التكرمي،  بهذا  �سعادته  عن  فيها 
ال��وداع  اأمل  فيها  يختلط  التي  اللحظة  هذه  يف 
املكرِّمني  ي�سف  الذي  التكرمي  بهذا  الغبطة  مع 
الطيب  والتعامل  واخلري  الف�سل  اأهل  من  باأنهم 

باأ�سعاف ما يقت�سيه الواجب. وقام فريق اإيثار 
ُدعَي  اأن  بعد  املعتاد  ال�سيافة  بواجب  التطوعي 
الأ�ستاذ �سعيد لقطع قالب الكيك. واأُخذت ال�سور 
لالأ�ستاذ  جميعا  احل�سور  متنيات  مع  التذكارية 

�سعيد بالهناءة وال�رسور.
وهنا بعد اأن انف�سَّ ال�سامر اآثر الأ�ستاذ �سعيد 
فيها  ذك��ر  ِع��ذاب،  بكلمات  قلمون  جملة  عرفة 
و�سكره  النربا�س،  اإخوانه يف �رسكة  مع  �سعادته 
مهارات  مركز  وملديرة  �سليم  للدكتور  وتقديره 
يف  العاملني  وجلميع  النربا�س،  وفريق  ومهن 
النربا�س من  �سنواته يف  اأن  اإىل  اجلامعة. م�سرياً 
اأيام �سعادته الق�سوى. ويوؤمله اأن يفارق اإخوته 

يف  والحرتام  املودة  وبادلهم  األفهم  الذين  هنا 
اأرقى م�ستوى. وعن ما �سي�ستقبل من اأيامه قال: 
والأحبة،  الأ�سدقاء  مع  توا�سل  على  �ساأبقى 
اأين  اإل  ومعاريف  بكتبي  ات�سال  على  و�ساأبقى 
�ساأعطي التفاعل مع الطبيعة وقتا اأكرب مما �سبق 
وجامعة  للنربا�س  واأرجو  اخلا�سة  مزرعتي  يف 

القلمون ا�ستمرار التوفيق والنجاح.
ر�سالة  اإيثار  لفريق  اأر�سل  اأن  لبث  ما  ثم 

نن�رسها بن�سها و�سكلها:

اإهـــداء
اإن اأجمل ما يف مركز املهارات من املعاين 

هو كلمة اإيثار
هذه الكلمة التي لفتت نظري يف تلك ال�ساعة 
اأكرث  فيه  الذي جاء  تكرميي،  ال�سعيدة عندما مت 
مما توقعت، حيث �سعرت اأنكم اأوليتموين حمبتكم 
الدكتور  بكلمة  ذل��ك  ك��ان  �سواء   . واإخال�سكم 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  دعبول  �سليم  املهند�س 
اأو  اجلامعة،  يف  الأمناء  جمل�س  رئي�س  ونائب 

فريق اإيثار.
يف  ف��ك��رت  حتى  ال��ت��ك��رمي  انتهى  اإن  وم��ا 
املعاين والقيم النبيلة لكلمة ))اإيثار(( وقلت يف 
العربية  اللغة  معاجم  يف  بحثنا  اأننا  لو  نف�سي 

فاإننا ل جند معاين اأكرث مما حوته هذه الكلمة.
ال�سدق  و  املحبة  تعني  اإي��ث��ار  كلمة  اإن 
والإخاء  والإخال�س  الت�سحية  وتعني  والعمل، 

وتعني اأي�سًا العطاء والتجرد عن الأنا والذات .
وتعني الكثري الكثري ...

اإيثار،  ت�سميتكم  و  مهاراتكم  لكم  هنيئًا 
نربا�سًا  واإح�سائها  مبعانيها  تكون  اأن  اأرج��و 
اخلا�سة  القلمون  جامعة  خريجي  وجلميع  لكم 

و�رسكتكم النربا�س وعامليها .
متمنيًا لكم دوام التقدم و العطاء .
مع جزيل ال�سكر و املحبة المتنان
ديرعطية يف : 30 / 10 / 2018 م
حممد �شعيد عرفة
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د.حممد عادل جواد نائب رئي�س اجلامعة افتتح 
اجلامعة  بهو  يف  2018/12/8م.  ال�سبت  ي��وم 
معر�س املنتجات احلرفية، الذي اأقامه فريق اإيثار 
للحرف-اأُّبهة«  و«ال�سورية  اجلامعة  يف  التطوعي 
اجلامعة،  اأم��ني  ك�سيبي  اأمي��ن  الدكتور  بح�سور 
والت�سجيل  القبول  مدير  اهلل  فتح  اإي��اد  والأ�ستاذ 

والمتحانات. وي�ستمر املعر�س ثالثة اأيام.
وبعد جولة يف اأرجاء املعر�س حتدث اإليناال�سيد 
كنان ال�سماط مدير العمليات يف »ال�سورية للحرف«:  
ت�سعى  للتنمية.  ال�سورية  الأمانة  كيانات  اأحد  هي 

لإحياء الروح املتجددة يف احلرف ال�سورية اليدوية، 
ُمنتج معرو�س  للحرفيني. كل  اآفاق متجددة  وفتح 
ميثل حرفة. �سابون الغار اأخذ �سكال جديدا مرغوبا 
املكعب  ال�سكل  من  بدل  وت�سكيله  احلجم  بت�سغري 
الكبري، مع األوان زاهية جتعله اأكرث جاذبية، ومتثل 
القهوة  رك��وة  وكذلك  اإل��ي��ه.  امل�ساف  العطر  ل��ون 
حرفة  تطوير  ونحاول  اجلميل.  ب�سكلها  النحا�سية 
مع  ومواءمتهما  العريقتني  وال��ربوك��ار   النحا�س 

متطلبات ال�سوق.
معار�س  واإيثار  اجلامعة  مع  اأقمنا  واأن  �سبق 

َهة ومعر�ض املنتجات احلرفية اإيثار واأُبَّ
جامعة �لقلم�ن م�صرت�ح للعمل �خلريي

األف   )690( املا�سي  العام  قدمنا  �سابقة.  خريية 
ثمن  م��ن   10% ت��ع��ادل  امل�ستقبل  جلمعية  ل��رية 
من   10% ال���  �ستن�رسف  ال��ع��ام  ه��ذا  املبيعات. 
بالأطفال  ُتعنى  التي  ب�سمة  املبيعات جلمعية  ثمن 
امل�سابني بال�رسطان؛ ليكون املعر�س عمال وطنيا 

واإن�سانيا يف وقت واحد.
التعاون  على  واجلامعة  اإي��ث��ار  فريق  و�سكر 
جامعة  وتبقى  وخريية،  وطنية  منافع  يف  املثمر 
وَمراحا  امُلتَعَبة،  للنفو�س  ُم�سرتاحا  دوما  القلمون 

للغوث واملروءة.

د.عادل جواد ود.اأمين ك�سيبي وق�ّس ال�رسيط

�سابون الغار املطور يدويامنتجات حرفية خزفية

ذكرى للوحة الت�رسيفات



�إحياء �لعلم مد�ر�صته

مركـز مهـارات ومهـن وتنميـة املهـارات
أقام مركز مهارات ومهن عددا من الفعاليات المختلفة والدورات التدريبية، 

بهدف تنمية المهارات واستكمال اللوازم المعرفية والمهارية:

مركز  امُل��ق��ام��ة يف  وال���ن���دوات  ال����دورات 
مهارات ومهن :

- دورة Matlab باإ�رساف الدكتور عطاهلل 
ت�رسين   20 بتاريخ  ابتداأت  �ساعة   24  ، �سيده 
الأول وانتهت بتاريخ 5 ت�رسين الثاين 2018م. 
حتى   4:00 ال�ساعة  من  والثنني،  ال�سبت  اأي��ام 

08:00 م�ساًء.
- دورة اأ�س�س ممار�سة ال�سيدلنيات احلديثة 
فئة اأوىل باإ�رساف الدكتور اأمين حميد، 20 �ساعة 
ابتداأت بتاريخ 20 ت�رسين الأول وانتهت بتاريخ 
ال�سبت والثنني  اأيام  2018م.  الثاين  3 ت�رسين 

 08:00 حتى   4:00 ال�ساعة  من  والأرب��ع��اء، 
م�ساًء.

- دورة اأ�س�س ممار�سة ال�سيدلنيات احلديثة 
 20 حميد،  اأمي��ن  الدكتور  باإ�رساف  ثانية  فئة 
وانتهت  الثاين  ت�رسين   4 بتاريخ  ابتداأت  �ساعة 
بتاريخ 17 ت�رسين الثاين 2018م. اأيام ال�سبت 
حتى   4:00 ال�ساعة  والأرب��ع��اء،م��ن  والث��ن��ني 

08:00 م�ساًء.
  ICDL احلا�سوب  قيادة  مهارات  دورة   -
�ساعة   36 القا�سم،  اإلهام  الدكتورة  ب��اإ���رساف 
وانتهت  الأول  ت�رسين   27 ب��ت��اري��خ  اب��ت��داأت 

بتاريخ 10 كانون الأول 2018م. ، اأيام ال�سبت 
والثنني، من ال�ساعة 4:00 وحتى 7:00 م�ساًء.

بالل  املهند�س  باإ�رساف   Revit دورة   -
ت�رسين   10 بتاريخ  ابتداأت  �ساعة   42 دعبول، 
الثاين وانتهت بتاريخ 9 كانون الأول 2018م.، 
وال��ث��الث��اء، من  ال�سبت والأح���د والث��ن��ني  اأي��ام 

ال�ساعة 4:00 حتى 7:30 م�ساًء.
- ندوة Bon voyage قدمها ال�سيد رائد 
اخلطيب يوم الثنني 19 ت�رسين الثاين 2018م. 

من 12:00 حتى 02:00 ع�رساً.
- ندوة تنظيم واأر�سفة امللفات الإلكرتونية 
 3 الثنني  ي��وم  الناظر  �سائد  الدكتور  قدمها 
12.00حتى  م��ن  2018م.  الأول  ك��ان��ون 

02:00 ع�رساً. 

د.�سائد الناظر يف اأر�سفة امللفات

MATLAB د.عطا اهلل �سيدة يفREVITاأ.رائد اخلطيب يف ندوة رحلة �سعيدةم.بالل دعبول يف دورة

د.اأمين حميد يف دورة اأ�س�س ممار�سة ال�سيدلنيات احلديثة

ICDL د.اإلهام القا�سم يف دورةIELTS speaking اأ.اأكرم ملحم يف دورة
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معر�س للكتب الطبية
جامعة القلمون ونادي 
–وهو  ال��ط��ب��ي  ال��ق��ل��م��ون 
ن����اٍد م��ن ن����وادي م��دي��ري��ة 
معر�سا  اأق��ام��ا   – الن�ساط 
من  مقدما  الطبية،  للكتب 
الطبية  للعلوم  القد�س  »دار  
والرتجمة« يف بهو اجلامعة.
وق�������ام ب��اف��ت��ت��اح��ه 
رئي�س  يون�س  �سعيد  الدكتور 
الدكتور  بح�سور  اجلامعة 

�سليم دعبول نائب رئي�س جمل�س الأمناء، والدكتور 
اأمين ك�سيبي اأمني اجلامعة والدكتور ر�سوان الأحمد 
عميد كلية الطب الب�رسي. قام رئي�س النادي حممد 
يا�رس حيدر بتقدمي ال�رسح املف�سل لأق�سام املعر�س 
ونوعيتها  الكتب  بتاأمل  قاموا  الذين  للح�سور، 
�رساوؤها. مت  ُيحتمل  التي  واملراجع  فائدتها  ومدى 
الثالثاء  �سباح  من  العا�رسة  ال�ساعة  يف  الفتتاح 

اأ�سبوعا. 2018/12/11م.  وي�ستمر املعر�س 
ع��رب��ي،  ع��ن��وان   )500( امل��ع��ر���س  اح��ت��وى 
تخ�س  مداواة  كتب  منها  اأجنبيا.  عنوانا  و)160( 
و�سال�سل  الأ�سنان،  ما يخ�س طب  ومنها  ال�سيدلة، 
ال��ب�����رسي،  ال��ط��ب  ط��ال��ب  يحتاجها  طبية  ك��ت��ب 
متخ�س�سة  حديثة  عاملية  مراجع  من  وترجمات 
الوطني  المتحان  اأ�سئلة  ومنها  الأمرا�س.  ببع�س 
يف �سنواته املتعددة، ومنها مراجع عاملية �سهرية 
الأحد  يوم  حما�رسة  املعر�س  برنامج  ويت�سمن   .
الأمثل  »ال�سبيل  ب��ع��ن��وان:  2018/12/16م. 

للتح�سري  اجليد لالمتحان الوطني.
ال�سيد  كتبها  طيبة  بكلمة  الفتتاح  وانتهى 
وب��داأ  الت�رسيفات.  ل��وح��ة  على  اجل��ام��ع��ة  رئي�س 
ا�ستعرا�س طالب الطب للكتب طلبا للعلم واملعرفة.

حممد  الطالب  الطبي  القلمون  ن��ادي  رئي�س 
اأجاب على �سوؤال: ما ميزات املعر�س  يا�رس حيدر  
اأجنبية  كتب  وتوفر  الكتب  تنوع  ق��ال:  اجل��دي��دة؟ 
وما  به  يرغب  ما  والأ�ستاذ  الطالب  ليجد  متنوعة 
يحتاجه، وتخ�سي�س جمموعة كتب لأ�سئلة الفح�س 
وح�سم  الآن.  حتى  الأول  المتحان  من  الوطني 

فعاليـات متن�عـة تتكامـل فيهـا النفـ�ض
مديرية �لن�صاط ت�صتعيد حي�يتها

شاركت مديرية النشاط في فعاليات متعددة كما نظمت فعاليات أخرى 
ترويحية وإنسانية وعلمية أو ثقافية. وفيما يلي أهم تلك الفعاليات:

من معر�س الكتب الطبية

من اأجواء احلفل املو�سيقي



لي�س  ح�سم  وهو  باملئة،  و50   20 بني  ال�سعر  من 
�سغريا اإذا كان بع�س الكتب املرجعية يفوق ثمنها 
الثالثني الف لرية �سورية، وهدايا لأع�ساء النادي، 
)دافيد�سون  مثل:  اأ�سا�سية  اأجنبية  مراجع  وتوفر 

وهاري�سون وماكالود وغريها(
وجامعة  تن�سيطية  اأو  علمية  منا�سبة  ك��ل 

القلمون واأ�رستها بخري.

املو�شيقى توقيعات على اأن�شام الروح
مديرية الن�ساط دعت اإىل حفل مو�سيقي لطيف 

يف جوٍّ  رائق
العمر �ساعتان: �ساعة جتدُّ فيها فتثمر، واأخرى 
ت�سرتوح فيها لتجدد قدرتك فتك�سب، وما عداهما قد 

يكون هدرا.
رئي�س  نائب  دعبول  �سليم  الدكتور  بح�سور 
جمل�س الأمناء والدكتور �سعيد يون�س رئي�س اجلامعة 
والدكتور اأمين ك�سيبي اأمني اجلامعة وثلة من اأع�ساء 
والطلبة،  والإدارية،  والتعليمية  التدري�سية  الهيئات 
ترويحيا  مو�سيقيا  حفال  الن�ساط  مديرية  اأقامت 
2018/10/30م.  الثالثاء  يوم  الكبري  املدرج  يف 
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ح�رسه عدد من اأع�ساء اأ�رسة 

اجلامعة العلمية والإدارية والطالبية.
ال�سوري، تاله  العربي  الن�سيد  بداأ احلفل بعزف 
نادر   الن�ساطات  م�سوؤول  األقى  ثم  اجلامعة.  ن�سيد 
دهبي كلمة خمت�رسة قال فيها: »نرحب بكم يف هذا 
منرب  والعلم،  النور  منرب  منربنا،  من  امُلقدَّم  احلفل 
�سورية.  يف  اجلامعات  فخر  منرب  والعطاء،  املجد 
الكتاب  �ساطئ  �ساطئنا،  اأبحرت ور�ست على  اأحلاٌن 
والنون والقلم، �ساطئ طاملا كان لأ�سحاب الهمم، 
اأرحب  اأن  ا�سمحوا يل  القيم.  واأ�سمى  املحبة  �ساطئ 

بربان �سهرتنا فرقة )مزاج �رسقي(«.
ب�سوت  اأحلانها  ت�سع�سع  الفرقة  اأخ���ذت  ث��م 
والأغ���اين  الآلت  و�ستى  درغ���ام(  )فهد  امل��ط��رب 
ا�ستمع  التي  تلك  وجدانية  حلظة  وكانت  املتنوعة. 
فيها احل�سور وقوفا لأغنية »بكتب اإ�سمك يبالدي...« 

النبيلة  والتمنيات  الوطن  بحب  خا�سعة  والنفو�س 
الطيبة بعزِِّه ورفعته. كما ا�ستمع احل�سور اإىل اأغان 

متنوعة بع�سها من الفريوزيات اجلميلة.
للنفو�س  وترويحا  للهمم،  اإحياًء  احلفلة  كانت 

بني جدٍّ واجتهاد �سبقاها، وجدٍّ واجتهاد تلواها. 

م�شقيتا مثل كل بالدنا... حلوة
رحلة طالب القلمون اإىل م�شقيتا

مديرية الن�ساط م�ست بثلة من طلبة اجلامعة، 
من  وي�ستجلون  جماًل،  بالدنا  طبيعة  من  ينهلون 
تتعلق  اإن�سانية،  وعهودا  وطنية،  مباين  معانيها 

بع�سق الوطن، وترويح النف�س ا�ستعدادا للمعايل.
يوم  �سباح  من  ال�ساد�سة  يف  الرحلة  انطلقت 
املركز  مدير  باإ�رساف  2018/10/31م.  اجلمعة 
املنظمني  من  وع��دد  اخلطيب،  اأ.حم��م��د  الإع��الم��ي 
م�ساركا   )94( جميعا  وك��ان��وا  وامل�����س��رتك��ني، 
�سارع  يف  ح��ّر   وقت  لق�ساء  الالذقية  اإىل  و�سلوا 
الذي  البحر  رائحة  ال�سدور  يف  لتعبق  الكورني�س 
اإىل  امل�سري   تابعت  ثم  عربية،  بحرية  يوما  ك��ان 

منتجع )رويال بال�س( يف م�سقيتا. نزل املرحتلون 
للراحة واملبيت، ليتوجهوا فيما بعد بال�سكر اجلزيل 
ال�ستقبال،  حل�سن  ال�سكر  وعامليه،  املنتجع  لإدارة 
والنظافة، ومهارة الأداء، لُيعلم اأن اأ�سحاب ال�سمري 
لهم التقدير  دائما. ويف اليوم التايل انطلقت الرحلة 
بالقوارب اإىل جزيرة يف البحريات، حيث ذاقوا طعم 
الب�ساطة والعفوية يف م�سوى الذُّرة، واأنغام الغيتار، 
اإىل  التايل  اليوم  يف  العودة  وكانت  متنوع.  وغناء 

ربوع اجلامعة للجد والبحث والدر�س.

مرة جديدة.. جامعة القلمون تر�شم الب�شمة 
على وجوه ))ب�شمة ((

فيها  ت�سارك  التي  الأوىل  امل��رة  هي  لي�ست 
وج��وه  على  الب�سمة  ر�سم  يف  القلمون  جامعة 
ب�سمة،  بال�رسطان من جمعية  امل�سابني  الأطفال 
ويف تقدمي الدعم لهم .. وهذه املرة كانت امل�ساركة 
دم�سق  يف  ج��رى  ال��ذي  التطوعي  امل��اراث��ون  يف 
كم   5 ومل�سافة  2018/11/10م.  ال�سبت  يوم 
بح�سور الدكتور �سليم دعبول نائب رئي�س جمل�س 
اأ�رسته.  من  اأفراد  معه  وح�رس  ومتابعته،  الأمناء 
بهدف  ب�سمة  اإليه جمعية  وهو حدث خريي دعت 
بال�رسطان.  امل�سابني  لالأطفال  العون  تقدمي 
دفعوا  )60( طالبًا،  نحو من  اجلامعة  ا�سرتك من 
ثمن بطاقاتهم تربعًا، لكن الذين ح�رسوا الفعالية 

منهم كانوا )35-40( طالبا.
بح�سور  مو�سيقي  حفل  اإقامة  املقرر  كان 
 The الف�سائية:   mbc ال���  ب��رن��ام��ج  جن��وم 
voice kids لكن الأمطار الغزيرة األغت احلفل 
وعو�ست عنه فرحا باملطر واخلري. وقامت على 
مركز  مديرة  خن�رس  اآ.ران��ي��ا  امل�ساركة  تنظيم 

مهارات ومهن باجلامعة.

رحلة م�سقيتا

من اأجواء املاراثون
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بطولة الري�سة الطائرة يف اجلامعة بداأت يوم 
الريا�سية،  ال�سالة  يف  2018/12/2م.  الأحد 
و�سارك فيها )56( لعبا. و�سل اإىل الدور ن�سف 

النهائي يوم ال�سبت 2018/12/8م. كل من:
 اأ. الذكور: حممد عليوي ووليد ال�سدقة وينال 

عثمان وبراء اخلاين.
احل��اج علي  واآي��ة  �سارة طيفور  الإن��اث:   ب. 
واآية عبد الباقي وديال ال�سيد اأحمد ونوار حبابة.

واآية  ال�سدقة  وليد  املختلط:  الزوجي   ج. 
احلاج علي، وحممد عليوي و�سارة طيفور، وبراء 

اخلاين ونوار حبابة
الأح�����د  ي�����وم  ال���ن���ه���ائ���ي  ال�������دور  يف  و 
2018/12/9م. كان الفائز  الأول من الذكور: 
والثالث:  عليوي،  حممد  والثاين:  ال�سدقة.  وليد 
ديال  الإن��اث:  من  الأوىل  وكانت  عثمان.  ينال 
والثالثة:  حبابة،  ن��وار  والثانية:  اأحمد،  ال�سيد 

للزوجي  الأول  املركز  يف  وجاء  طيفور.  �سارة 
ويف  طيفور.  و���س��ارة  عليوي  حممد  املختلط: 
علي.  احلاج  واآي��ة  ال�سدقة  وليد  الثاين:  املركز 

ويف املركز الثالث: براء اخلاين ونوار حبابة. 
به  وق���ام  نف�سه،  ال��ي��وم  يف  ال��ت��ت��وي��ج  مت 
واأ.نبيل  اجلامعة،  اأم��ني  ك�سيبي  اأمي��ن  الدكتور 
ال�سالة  ومدير  الريا�سي  الن�ساط  م�سوؤول  عبدو 

الريا�سية، ومدرب الفريق اأحمد حممود دعبول.

الن�ساط  م�����س��وؤول  الن�ساط-  مديرية  اأق��ام��ت 
يوم  ال��ط��اول��ة  ب��ك��رة  تن�سيطية  بطولة  الريا�سي 
م�ساء،  ال�ساد�سة  ال�ساعة  2018/12/17م.  الإثنني 

وا�ستمرت يومني.
الريا�سية  ال�سالة  اأتاحت  البطولة  ويف مقدمات 

م�ساء  والن�سف  الثالثة  بعد  يوميا  التدريب  فر�سة 
لأع�ساء  خم�س�سة  وكانت  البطولة،  عن  الإعالن  منذ 
والإداري��ة.  والفنية  والتعليمية  التدري�سية  الهيئات 
حمب�سي،  د.اأن�س  من:  كل  الفردية  اللعبة  يف  وتناف�س 
د.رامز ال�سيخ فتوح، د.اإح�سان خلف، د.ح�سن حمب�سي، 

بط�لـة اجلامعـة يف  "الري�شـــة الطـائـــرة"

بطـ�لــة اجلامعــة التن�شــيطيــة 
يف كـــــرة الطــــــاولــة

معطي  حممد  م��ع��راوي،  عامر  احلموية،  م�سطفى 
الزوجي  اللعب  ويف  منهم.  اأربعة  للنهائي  ليتاأهل 
تناف�س كل من د.رامز ال�سيخ فتوح وعامر معراوي مع 
د.اإح�سان خلف ود.حممد حمود، ويتناف�س يف املباراة 
ود.ح�سن  الدين  �سجاع  د.ن�سوان  للزوجي  النهائية 

حمب�سي مع م�سطفى احلموية وحممد معطي.
ثم كانت النهائيات يوم الأحد 2018/12/23م. 
الت�سل�سل كل من:  الأوىل على  الثالثة  ليفوز باملراتب 
احلموية.  وم�سطفى  معطي،  وحممد  خلف،  د.اإح�سان 
من:  كل  الت�سل�سل  على  للزوجي  الأربعة  املراتب  ويف 
م�سطفى احلموية وحممد معطي، ثم د.ح�سن حمب�سي 
الدين، ثم د.اإح�سان خلف ود.حممد  ود.ن�سوان �سجاع 

حمود، ثم د.رامز ال�سيخ فتوح وعامر معراوي.
وقام كل من الدكتور اأمين ك�سيبي اأمني اجلامعة 
الريا�سي  الن�ساط  م�سوؤول  عبده  نبيل  والأ���س��ت��اذ 
د.  واأثنى  الفائزين،  على  وامليداليات  الكاأ�س  بتوزيع 
الريا�سية، وعلى  الالعبني والروح  اأمين ك�سيبي على 
مديرية الن�ساط وق�سم الن�ساط الريا�سي حل�سن التنظيم 
وتعميم  الريا�سة  لتن�سيط  الدائم  وال�سعي  واجلهد، 
ومن   ، وال�رسور  بالغبطة  البطولة  وانتهت  فوائدها. 

جملة قلمون اأطيب التهاين للفائزين وللم�ساركني.



القدم  بكرة  القلمون  جامعة  كليات  بطولة 
بعد  2018/10/29م.  الإث��ن��ني  ي��وم  ب���داأت 
ال�ساعة الرابعة لتنتهي الأحد 2018/11/11م. 
من  ج��وٍّ   يف  الفرق  بني  املباريات  ج��رت 
كلية  كل  ف�سكلت  الودية،  واملناف�سة  احلما�سة 

فريقها، و�ساركت كلية الطب الب�رسي بفريقني:
-الطب الب�رسي )اأ(

-الطب الب�رسي )ب(
-طب الأ�سنان.

-هند�سة الت�سالت.
-هند�سة املعلوماتية

-الفنون التطبيقية.

حيث يربح �لغالب و�ملغل�ب

منـاف�شـــــة بـريئـــــــة 
لبط�لة كليات اجلامعة بكرة القدم

- الإدارة والأعمال.
كان حكم املباريات عالء الأديب احلكم يف 
الدوري ال�سوري. وُق�سمت الِفَرق اإىل جمموعتني، 
كليات  من  م�سجعني  بح�سور  املباريات  وبداأت 
فريق  الأوىل  املجموعة  من  فتاأهل  املتبارين، 
الطب الب�رسي )ب( وفريق كلية الفنون التطبيقية. 
)اأ(  الب�رسي  الطب  فريق  الثانية  املجموعة  ومن 
ن�سف  الدور  يف  والأعمال.  الإدارة  كلية  وفريق 
على  التطبيقية  الفنون  كلية  فريق  فاز  النهائي 
ب�رسبات   4/5 )اأ(  الب�رسي  الطب  كلية   فريق 
والإدارة على  الأعمال  اجلزاء. وفاز  فريق كلية 
2/3. كان فريق  فريق كلية الطب الب�رسي )ب( 

كلية الفنون التطبيقية مكونا من:
متيم حممد الزيبق، وحممد لطفي امل�رسي، 
اهلل،  عبد  وح�سام  حلوم،  وحممد  الربازي،  و�سند 
�سعد  واأيهم  قطام�س،  واأمثل  العينية،  واإيهاب 
الدين، واأحمد الأبر�س، وحممد خليفة، وحممود 
فريق  الأديب.اأما  ووليد  بركة،  وحممود  حامد، 
امل�رسي،  اأجم��د  فهم:  والإدارة  الأع��م��ال  كلية 
و�سادي  بحبوح،  وم�سطفى  املحجل،  واأ�سامة 
زهرة، وعمران جومر، واإح�سان احل�سيني، وعمر 
الب�سو، وحممد الأبر�س، وح�سام  البواب، وعمرو 
با�سط،  ومالك  علي،  احلاج  واأيهم  علي،  ال�سيخ 

وعهد العامر.
والأ�سقاع،  امل�سارب  خمتلف  من  �سباب 
املودة  على  والت�سلية  الرتويح  اأويقات  جمعتهم 

والن�سجام، واملناف�سة الودية الربيئة.
ح�رس يوم اخلتام ممثالن لكليتي الفريقني 
كي�سو  ود.ف�سيح  �سلطان  د.ث��ائ��ر  الفائزين: 
الأ�ستاذ  الريا�سي  الن�ساط  م�سوؤول  و�ساركا 
نبيل عبده تكرمي الفائزين بامليداليات الذهبية 
ببطولت  ال�ستمتاع  اأم���ل  على  والف�سية، 

ريا�سية قادمة.



”RFID“  التعرف عن طريق الرتددات الال�شلكية
قطعة  الكبرى  المحالت  من  المالبس  نشتري  ونحن  نرى  ما  كثيرًا 
بعد،  فيما  المحل  بمعرفة  ازالتها  يتم  المالبس  على  ملصقة  بالستيكية 
وأيضًا نسمع عن نظام الدفع اآللي للسيارات عند البوابات، ونظام البطاقات 
المصرفية، والبطاقات الملصقة على الكتب في المكتبات الكبيرة مثلما هو 
موجود في مكتبة اقرأ في جامعة القلمون الخاصة، باإلضافة إلى العديد 
مقالتنا  في  عنه  نتكلم  سوف  ما  هذا  األخرى.  المتنوعة  االستخدامات  من 

.RFID هذه، أال وهو التعرف عن طريق استخدام الترددات الالسلكية
ت

اال
مق

د. م. عبد املعني اأحمد الرفاعي – كلية الهند�سة 
ق�سم الت�سالت والإلكرتونيات

 Radio( ل����  اخ��ت�����س��ار  ه���و   :RFID
نظام  هو   )Frequency Identification
الال�سلكية  ال���رتددات  ي�ستخدم  متكامل  ل�سلكي 
تقوم  كهرطي�سية  موجات  عن  عبارة  هي  والتي 
اجل�سم  على   )Tag( مل�سقة  �رسيحة  ب��اإ���س��اءة 
بنقل  ال�رسيحة  تقوم  حيث  عليه،  التعرف  امل��راد 
منظومة  اإىل  عليها  املخزنة  واملعلومات  البيانات 
الك�سف والتعرف لأغرا�س التعريف والتتبع.  رقاقة 

RFID ال�سورة رقم )1(
بطاريات  اإىل  الرقاقات  ه��ذه  بع�س  حتتاج 
لت�سغيلها والبع�س الآخر ي�ستخدم جزء من املوجات 

امل�ستقبلة لتحويلها اإىل الطاقة الالزمة لعملها.

واملا�شي: احلا�شر  يف   RFID
1970م.  عام  التكنولوجيا  هذه  اخرتاع  مت 
كبرية  الأج��ه��زة  اأح��ج��ام  جتعل  كانت  ولكنها 

ال�سورة رقم )1(

         التعــرف بالحــواس 
إدراك حســي، وبالعقـل 
تفكيــر تجريـــدي. فمـــا 
التعـــــــرف بالتـــــــرددات 

الالســـــــــلكيـــة؟



تتبع  يف  ت�ستخدم  كانت  لذلك  الثمن؛  وغالية 
والب�سائع  ال�سيارات  مثل  فقط  الكبرية  الأجهزة 
لف  نظام  من  ُت�سنع  كانت  وقد  ج��واً،  املنقولة 

معقد للملفات الكهربائية.
املكثفات  ت�ستخدم  التي  التاجات  ت�سنيع  مت 
الكهربائية بعدها يف حماولة لت�سغري حجم اجلهاز 

وتقليل تكلفته وكان يتم طبعه على الورق. 
الرقائق  اإىل  و�سلنا  اأن  اإىل  الأم��ر  تطور  ثم 
من  خمتلفة  اأن��واع  توجد  بحيث  احلديثة  الرقمية 
 semi ن�سطة  �سبه   ،active )ن�سطة  التاجات 

لهذه  ومي��ك��ن   ،)passive �سلبية   ،active
بيانات ي�سل حجمها  اأن تقوم بتخزين  التاجات 

اإىل 2 كيلوبايت.

 :RFID مكونات نظام
لنظام  الرئي�سية  املكونات  التايل  ال�سكل  يبني 

RFID ال�سورة رقم )2(
 

طريقة العمل:
مع اختالف اأنواع التاجات والتكنولوجيا 

واحدة  عملها  طريقة  اأن  اإل  فيها  امل�ستخدمة 
يف الأ�سا�س:

1. يتم تخزين الكود )املعلومات الرقمية( على 
التاج بانتظار القراءة.

من  ال��ق��ادم��ة  امل��وج��ات  ال��ت��اج  ي�ستقبل   .2
منظومة الك�سف والتعرف )هوائي ال�ستقبال(.

به  اخلا�سة  البطارية  قوة  التاج  ي�ستخدم   .3
ت�سفري  لفك  له  املغذي  الطاقة  م�سدر  كان  اأي��ًا  اأو 
الكود  واإر�سال  عليها  والتعرف  املر�سلة  البيانات 

املخزن اإىل القارئ عرب هوائي ال�ستقبال. 
الرتددات امل�ستخدمة:

لكل تطبيق ي�ستخدم هذه التكنولوجيا يكون 
لها جمموعة من الرتددات التي تعمل عليها. كما 

يف ال�سكل )3(

:RFID التطبيقات التي ت�ستخدم
1. تتبع الب�سائع. 

2. تتبع احليوانات والب�رس.
3. دفع املقابل املادي بدون ات�سال مبا�رس.

4. تتبع حقائب ال�سفر يف املطارات. 
ونقل  امل�ست�سفيات  يف  الأدوي����ة  تتبع   .5

البيانات عن املر�سى.

املراجع:
  1 - An introduction to RFID 
 technology, IEEE, R. Want, USA,
2005.

 2 - Klaus Finkenzeller.RFID
 Handboook: Radio-Frequency
 Identification Fundamentals and
Applications. Wiley, New York, 2000

 3 - The History of RFID,
 Association for Automatic
 Identification and Data Capture
Technologies, October 2001 www.
aimglobal.org ال�سكل )3(

تاج ي�ستخدم لتتبع احلقائب يف املطارات ال�سورة رقم )2(

إذا ضاعت حقيبة سفرك في المطار 
فهناك من يتتبعها بصمت. والمشكلة 

فيمن يتتبع مسار صاحبها



الأخـــالق يف العمـــل
عندما أردت كتابة مقالة ليتم نشرها في مجلة الجامعة التي ترعى أجيالًا 
من أبناء الوطن الحبيب بعد حلقات طويلة من المآسي االقتصادية واإلنسانية 
واالجتماعية واألسرية، ورغم أن اختصاصي المهني يتمحور حول المال واألعمال، 
إال أنني فضلت أن أسلط الضوء -من خالل بعض األفكار- على ما هو ضرورة 

هامة ال تقل عن االختصاص المهني، وهي األخالق في العمل.

ت
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والتقنية  املادية  الإمكانات  توفر  يكفي  ل 
يف  والقت�سادي  الجتماعي  التقدم  لإح��داث 
مدى  على  التقدم  هذا  يعتمد  واإمنا  جمتمع،  اأي 
توفر الإمكانات الب�رسية امللتزمة بالأخالقيات 
ال�سلع  ج��ودة  اأن  ذلك  الوظيفية،  وال�سلوكيات 
الإداري���ة  الأج��ه��زة  تقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات 
والفنية مرهونة مبدى مت�سك املوظف اأو العامل 

بهذه الأخالقيات.
الأعمال يجب  اأن مدراء  يوافق على  كل منا 
اأن يفهموا يف املالية ويف الت�سويق وغري ذلك من 
املهارات املهنية والإدارية والقيادية، لكن اأي�سًا 

من ال�رسوري اأن يدر�سوا اأخالق العمل.
العمل  موقِع  يف  الأخ���الِق  اإىل  النتباه  اإن 
اأَْن  َيِجُب  ما  مبْعِرفة  واملوّظفني  املدراَء  ُيح�ّس�ُس 
قوية.  اأخالقية  ببو�سلة  َيحتفظوا  لكي  َيْفعلوا 
طّبًا  َتُكوَن  اأَْن  مُيكُن  العمِل  يف  الأخ��الق  ولذلك، 

وقائيًا قويًا.
بالنفي،  ذلك  حول  يجيبون  الذين  امل��دراء 
فاإن تفكريهم مبني  على واحد من ثالثة اأ�س�س 

منطقية: 
ال��رب��ح اأه��م م��ن درا���س��ة الأخ���الق، والعمل 

القانوين اأهم من العمل الأخالقي.
الأخالق جم�سدة يف العمل القانوين ولحاجة 

لأن تكون م�ستقلة.
لكن ل ميكن  العمل،  الأخالق هامة جداً يف 
اأن تزرعها يف املوظف يف عمله، لأنها تن�ساأ مع 

طفولة الإن�سان ويف تربيته يف املنزل اأوًل.
مع  الأف�����راد  يتفاعل  ���س��ب��ق،  م��ا  لتحقيق 
يف  البيئة  يف  واملتغريات  العوامل  من  جمموعة 
ي�ستمدون  والتي  ال�سلوكية  اجتاهاتهم  تكوين 

منها قيمهم واأخالقياتهم يف العمل.
تعني كلمة ”اأخالقيات“ ”مقايي�س الت�رسف 

اأو ال�سلوك اخللقي“.
باأنها  املن�ساأة  يف  العمل  اأخالقيات  تعرف 
موظفيها  جت��اه  وت�رسفاتها  الإدارة  ”اجتاه 
وعمالئها وامل�ساهمني واملجتمع عامة وقوانني 

الدولة ذات العالقة بتنظيم عمل ال�رسكات ”.
قيا�سه  ميكن  العمل  باأخالقيات  اللتزام  اإن 
اللتزام  نحو  وموظفيها  املن�ساأة  ميل  مب��دى 

بالقوانني والأنظمة، مثال ذلك:
واإت��اح��ة  ونوعياتها،  املنتجات  �سالمة 
الت�سويقية  واملمار�سات  للتوظيف،  عادلة  فر�س 
ال�رسية  املعلومات  ا�ستخدام  وجتنب  والبيعية، 
لتحقيق مكا�سب �سخ�سية، والر�سوة واملدفوعات 
�رسكات  م��ن  القانونية  غ��ري  املقبو�سات  اأو 
اأخرى  اأط��راف  اأو  اأجنبية  حكومات  اأو  مناف�سة 
اأو  جت��اري��ة  عمل  عقود  على  احل�سول  بهدف 
�سناعية. فالجتاه هنا هو �سلوك مكت�سب ولي�س 

فطريًا بال�رسورة.
الجت��اه��ات  تتكون  الأ���رسي��ة  البيئة  يف 
الأ�رسية لالأفراد، حيث يكون للقيم والأخالقيات 
الوالدين  �سلطة  طريق  عن  الأفراد  يكت�سبها  التي 
كبرياً يف تكوين نوع من  تاأثرياً  الكبار  والإخوة 

ال�سلوك املفرو�س ولي�س الطوعي.
من  املفرو�س  الأخالقي  ال�سلوك  تاأثري  اإن 
فرديًا  �سلوكيًا  اجتاهًا  يخلق  الوالدين  �سلطة 
جتاه الأ�رسة. ولكن هذا ال�سلوك ل يكون له نف�س 
م�ستوى التاأثري يف عالقة الفرد بالبيئة اخلارجية 

التي يكت�سب فيها الفرد �سلوكه طواعية.
خالل  من  للفرد  الطوعي  ال�سلوك  يتكون 
العمرية،  فئته  اأبناء  مع  وعالقاته  ات�سالته 
الذين هم  كع�سويته مثال يف جماعة من الطلبة 

اأ�سدقاوؤه .
هناك  الأعمال  منظمات  يف  العمل  بيئة  يف 
واملعتقدات  ال�سلوك  اأمن��اط  من  منط  من  اأك��رث 
اإن  واإذ  الأف���راد واجل��م��اع��ات،  ل��دى  الأخ��الق��ي��ة 
الأخالقية  املعتقدات  ال�سلوكي يف نظام  اجلانب 
وال�سلوكية له مظهر خارجي، فاإن للمعتقدات دور 
تلك  مع  العمل  الأخالق يف  فيه  تن�سجم  متكامل 
الأخالقية  م�سامينها  تنعك�س  التي  املعتقدات 
اأو  اأو غري الأخالقية على نوعية و�سالمة املنتج 

اخلدمة املقدمة للمجتمع.

يف  ال�سائدة  لالأخالقيات  نظامان  هناك 
العمل ي�سكالن م�سدراً رئي�سيًا لتكوين اجتاهات 

ال�سلوك للعاملني يف املن�ساأة وهما:
)قيم  من  ويتكون  الجتماعية  القيم  نظام 
الأ���رسة،  قيم  اجلماعة،  قيم  املن�ساأة،  يف  العمل 

القيم الثقافية(.
)القيم  م��ن  ويتكون  ال��ذات��ي��ة  القيم  نظام 

احل�سارية، املعتقدات ال�سيا�سية(.
باملعايري  يلتزم  اأن  اإل  الفرد  ي�ستطيع  ل 
الأخالقية للجماعة واإل تعر�س لنوع من العقاب، 
اإن الأفراد يف الغالب يت�رسفون بالأ�سلوب الذي 
للجماعة  املرجعية  القيم  مع  يتفق  اأن��ه  ي��رون 
التي ينتمون اإليها، خا�سة اذا ما توقعوا اأن هذا 
الت�رسف اأو ال�سلوك �سوف يوؤدي اإىل ك�سب ر�سا 

اجلماعة واملحافظة على متا�سكها.
نقاط  ثالث  يف  العمل  اأخالق  وتتمثل  تبدو 

)The 3 C›s of Business Ethics( هي:
احل��اج��ة   :)Compliance( الل���ت���زام 
مبادئ  القوانني،  والن�سو�س:  بالقواعد  لاللتزام 

الف�سيلة، �سيا�سة ال�رسكة.
 :)The Contribution( امل�ساهمة 

العمل ي�سنع املجتمع.
 The( ال���ت���ج���اري���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ن��ت��ائ��ج 
 Consequences of business

 :)activity
بيئة داخلية وخارجية يف املنظمة.

الأ�سهم  َحَملِة  نحو  الجتماعية  امل�سوؤولية 
وم�رسفيني وزبائِن وم�ستخدمي املنظمِة.

ال�سورة العامة اجليدة.

الدكتور نهاد حيدر
نائب عميد كلية الأعمال والإدارة



م�شادر الأخالقيات يف الإدارة:
امل�شدر الديني:

التي ي�ستمد  الهامة  اأحد امل�سادر  الدين  ميثل 
منها الفرد العامل القيمي، بل اإن الدين هو امل�سدر 

الرئي�سي لقيم كثرية.
القوانني والت�رشيعات:

امل�سادر  من  العالقة  ذات  القوانني  تعترب 
املن�ساأة،  يف  الإدارة  عمل  توجه  التي  الرئي�سية 
لل�سلوك  م�سدراً  ت�سكل  التي  القوانني  اأه��م  ومن 
الأخالقي هي تلك الواردة يف مواد د�ستور الدولة، 
وكذلك اأمثال قوانني العمل والعمال، ونظم الرقابة 
والإنتاج،  التجارة  وقوانني  الإداري،  والتفتي�س 

وتنظيم احلقوق.
رقابة ال�شمري.

على  الأوىل  اخلطوة  النف�س  حما�سبة  تعترب 
من  �سكل  فهي  لالأفراد.  الأخالقي  اللتزام  طريق 
�سلوكه  على  الفرد  يطبقها  الذاتية  الرقابة  اأ�سكال 
وتاأثرياً  النف�س و�سوحًا  اخلا�س. وتزداد حما�سبة 
ل  ال�سوي  غري  فال�سخ�س  ال�سوّي،  ال�سخ�س  عند 
يلتزم كثرياً باملبادئ والقيم الأخالقية، وبالتايل، 
اأما ال�سخ�س  فاإنه ل ي�سعر بوطاأة حما�سبة الذات، 
ال�سوي فاإنه يواجه ال�رساعات احلادة اذا ما حاول 
القيام مبجموعة من ال�سلوكيات التي ل تتفق مع 

املبادئ الأخالقية.
للقواعد  اخل���رق  ذل��ك  يف�رسَّ  ال�����س��وّي  غ��ري 
واخليانة  وال�رسقة  الكذب  اأمثال  من  الأخالقية 
والر�سوة واخلداع والت�سليل والد�سي�سة والعتداء 
على حقوق الأخرين ...اإلخ يف�رسه باأنه براعة اأو 
رجولة، ، دون اأن يتاأثر اأو يعاين من �سمريه، واإن 
كان من يتعامل معه يتاأثرون بدرجة كبرية من 
يف  الوقت  لبع�س  جنح  اذا  خا�سة  ال�سلوك،  هذا 
حتقيق ماآربه املادية وال�سلطوية من خالل هذه 

الو�سائل.

اأ�شباب تراجع اأخالق العمل : 
الو�سعية  والقوانني  الأدي��ان  اأن  يقيننا  مع 
التي ح�ست على الأخالق كل ل يتجزاأ، واأنها منهج 
ونظام حياة، اإل اأن القارئ للتاريخ يجد اأن هناك 
عمداً،  اإما  العمل  واأخالق  يتنافى  �سلوكًا  �سلك  من 
باملعاين  كاماًل  التزامًا  يلتزم  ومل  غفلة،  يف  اأو 
والقوانني،  الأدي��ان  اإليها  دعت  التي  الأخالقية 
ولكنها ل ت�سكل ظاهرة، ولي�ست هي نادرة، فذلك 

اأمر ي�ستحق الوقوف عنده، والك�سف عن اأ�سبابه. 

التلوث العقدي والقانوين: 
نعني بالتلوث العقدي عدم اللتزام بالعقيدة، 
اإن عمداً، وان جهاًل  اأو التخلي عن بع�س مبادئها 

ال�سبهات  ب�سبب  الن��ح��راف  من  يطراأ  ما  ب�سبب 
ورفاهيات احلياة املعا�رسة. 

ول�سك اأن هذا التلوث العقدي يوؤدي اإىل تلوث 
احلياة؛ اإذ �سالمتها تكمن يف اتباع املنهج الأقوم 
ومنها  الأخ��الق،  مببادئ  التم�سك  اإىل  دعا  ال��ذي 
اأخالق العمل. ول جدل اأن كل خمالفة لأوامر الدين 

اأو القانون تعترب خمالفة ت�ستوجب العقاب.
وع��ل��ي��ه ف���اإن ك��ل خم��ال��ف��ة لأخ����الق العمل 
الأوق��ات،  وت�سييع  والغ�س،  والتزوير،  كال�رسقة، 
وتعطيل م�سالح النا�س ونحو ذلك، كل ذلك �سببه 
التلوث العقدي والقانوين، فلو طبق الإن�سان تعاليم 

العقيدة ومواد القانون ملا اأقدم عليه. 

التلوث الفكري:
غاية  امل��ال  يكون  ب��اأن  الفكر  يتلوث  عندما 
هذا  يقال:  حيث  اليوم  ن�سمع  كما  ذات��ه،  حد  يف 
الع�رس ع�رس املادة، ونحو ذلك حتى كّر�س بع�س 
النا�س حياتهم جلمع املادة، فاأ�سبحت مالكة لهم 
كما  لها  عبيداً  بع�سهم  واأ�سبح  لها،  مالكني  ل 
من  املال  جمع  و�سائل  تختلف  قد  وبالتايل  قيل، 
تبيي�س  قانوين، مثل  بوجه غري  اأو  غري وجه حق 
الأموال. ول�سك اأن هذه انتكا�سة فكرية، ول �سك اأن 
التلوث الفكري �سببه غياب الفهم ال�سحيح للكون 
واحلياة. ويف ظل غياب هذا الفهم، الذي يوؤدى اإىل 
ال�سلوكيات  ب�سبب  احلياة  تتلوث  الفكري  التلوث  
الأخالق  وممار�سة  ال�سيئة،  واملعامالت  اخلاطئة، 
اأموال  واأكل  والتزوير  والغ�س  كال�رسقة  الفا�سدة، 
النا�س بالباطل، وتعطيل م�ساحلهم، ونحو ذلك من 
القانون  منعها  التي  والأخالق  والأق��وال  الأعمال 

ومنعتها الأخالق، ورتب اجلزاء على فاعلها.

التلوث القيمي:
من  كل  اأ�سباب  اأهم  اأحد  العقدي  التلوث  يعد 
التلوث  اأن  كما  القيمي،  والتلوث  الفكري  التلوث 
الفكري والقيمي يوؤديان اإىل التلوث العقدي، فهي 

اأمور متالزمة.
جاءت  التي  الأخالقية  القيم  اأن  املعلوم  من 
تتبدل  ول  لتتغري  ثابتة  وال�رسائع  القوانني  بها 
ال�سموات والأر�س، فاخلري وال�رس، واحلق  مادامت 
اأنزل  والباطل، ما يزال يف مفهمومه الأ�سيل منذ 
باطاًل  احلق  ي�سبح  ولن  الر�سل،  واأر�سل  الكتب  اهلل 
والباطل حقًا ولن يغري الزمن يف حركته وتطوره 
من ثبات القيم والأخالق؛ لأنها يف مواجهة الفطرة 

التي لتتغري.
هذه  غزو  حاولت  هدامة  اأفكار  هناك  لكن 
م�سامينها  م��ن  بتفريغها  املجتمعية  القيم 
وتبقى  اأخ���رى،  ت��ارة  معانيها  وبقلب  ت���ارة، 

وقد  اخللقية،  القيم  حتطيم  اإىل  جهدها  �ساعية 
ل  مقولت  �سمعنا  حتى  البع�س  لها  ا�ستجاب 
تقبلها العقول ال�سليمة، فاأ�سبحت الر�سوة هدية، 
فطنة،  العامة  الأم��وال  واأك��ل  جماملة،  والنفاق 
واإيذاء النا�س ونهبهم وتاأخري م�ساحلهم قوة يف 

ال�سخ�سية، وهكذا. 
يف  وان��ق��الب  للحقائق،  قلب  �سك  ب��ال  فهذا 
تلوث  �سك  بال  وه��و  الأخالقية  والقيم  املفاهيم 

قيمي يوؤدي اإىل تلوث احلياة يف جميع نواحيها. 

طرق تقومي الأخالق: 
واأخ��الق  عامة،  الأخ��الق  تقومي  طرق  تكرث 
ح�رسها  ح��ول  الكالم  ويطول  خا�سة،  العمل 
على  اأهمها  اإىل  �سن�سري  ولكن  وا�ستق�سائها، 

النحو التايل: 
يبداأ اإ�سالح املجتمع من نواته، وهي الأ�رسة، 
حيث تقوية معاين العقيدة وتر�سيخها يف النا�سئة 
منذ نعومة اأظفارهم يكون داخل الأ�رسة قبل بلوغ 
ل  وم��ا  يجوز  ما  بتعليمهم،  وذل��ك  الدرا�سة  �سن 
الأخالقية، وكما قيل  القيم  يجوز، وتدريبهم على 
واإذا  احلجر،  يف  كالنق�س  ال�سغر  يف  التعليم  فاإن 
الأمر  كذلك فاإن من ال�سعوبة مبكان اأن تتفلت تلك 
اإذا علمنا اأن  القيم الأخالقية عند الكرب، وبخا�سة 
العقيدة  ن�ساأ على  العقيدة، فمن  الأخالق هو  اأ�سل 
الفينة  بني  عليه  ولكن  عليه،  ليخ�سى  ال�سحيحة 
اأن يتعاهد تلك الأخالق ويزيل عنها ما  والأخرى 

قد يعلق بها من كدر.
التم�سك  اإىل  �سك  ب��ال  ي���وؤدي  الإمي���ان  ه��ذا 
فيوؤدي  العمل،  اأخالق  ومنها  الأخالقية  بالقيم 
الرقابة  واإخال�س من خالل  باأمانة  املرء عمله 

الذاتية رقابة ال�سمري. 
عالج امل�سكالت الأخالقية من خالل معاجلة 
وامللوثة  الهادمة  والنظريات  لالأفكار  فعالة 
»لبد  ف�  ال�سحيحة  القيم  وبيان  الأخالقية  للقيم 
قيم  اإح��الل  ت�ستهدف  �ساملة  تربوية  عملية  من 
واجتاهات �سلوكية اإيجابية، مثل: النزاهة والكفاية 
والتدليل  الأخالقية«.  غري  القيم  حمل  والفعالية، 
اخلاطئة  ال�سلوكية  والجتاهات  الأمناط  اأن  على 
– كما  يقودنا  وهذا  �سيء،  يف  العقيدة  من  لي�ست 
العقيدة  على  مبناها  اأخالقية  تربية  اإىل   – �سبق 
والأف��ك��ار  النظريات  لعلى  الرا�سخة  الإميانية 

الوافدة املتغرية بح�سب الأزمان. 
اأ�سيل  مبداأ  والعقاب  الثواب  مبداأ  املحا�سبة: 
اأن  يكفي  فال  واملجتمعات،  والقوانني  العقائد  يف 
نقول للمح�سن اأح�سنت، وللم�سيء اأ�ساأت فقط، فكما 
بح�سب  امل�سيء  يعاقب  اأن  لبد  املح�سن،  يكافاأ 

اأحكام القانون. 



األكاديمية  القدرات  لتطوير  هيكلي  بشكل  األعمال  برامج  تصميم  تم 
التي تربط بين المهارات اإلدارية التي تطلبها منظمات األعمال، مثل مهارات 
التسويق واإلدارة والتمويل واتخاذ القرارات باالستناد إلى المعلومات. تركز هذه 
البرامج أيًضا على ضمان ظهور خريجين وفق أسس متناسبة مع األساسيات 
ضمان  أو  األعمال؛  مجال  في  معينة  مهنة  لممارسة  المطلوبة  األكاديمية 

متابعة تعميق التخصص في الدراسة، أو التأهيل والتخصص المهني.

ت
اال

املخـرجـــــات التعليميـــــة مق
امل�شتهدفة لربامج الأعمال

د. رمي عي�شى
كلية الأعمال والإدارة

امل�ستهدفة  التعليمية  املخرجات  ت�سنف 
لربامج الأعمال �سمن اأربع فئات:

املعرفة والفهم. 	•
مهارات التفكري. 	•

املهارات العملية. 	•



مهارات قابلة للتحويل. 	•

املعرفة والفهم:
واحل��ق��ائ��ق  امل��ع��ل��وم��ات  امل��ع��رف��ة  ت�سمل   
الدرا�سة  خالل  من  الطالب  عليها  يح�سل  التي 
فهي  ذلك،  عرب  اكت�سابها  ميكن  التي  واخل��ربات 
النظرية  وامل��ب��ادئ  القواعد  على  ترتكز  بذلك 
عبارة  الفهم  ما.  مو�سوع  تطبيق  اآلية  فهم  اأو 
جم��رد،  اأو  م���ادي  بج�سم  مرتبطة  عملية  ع��ن 
احلالة  اأو  الر�سالة  اأو  املوقف  اأو  ال�سخ�س  مثل 

التفكري  خاللها  من  املرء  ي�ستطيع  التي  العملية 
للتعامل  وا�ستخدامها  بها  املتعلقة  املفاهيم  يف 
ب�سكل مالئم مع هذا ال�سيء اأو هذه احلالة. ي�سوغ 
مبوا�سيع  املتعلقة  والت�رسفات  القدرات  الفهم 
كاٍف  ب�سكل  القرارات  واتخاذ  والإدارة  الأعمال 
لدعم ال�سلوك الذكي جتاهه، وجعله قاباًل للقيا�س 

وفق مقايي�س معينة.

مهارات التفكري: 
الن��ت��ق��اد،  ق����درات  ه��ي  التفكري  م��ه��ارات 

والتحليل، والرتكيب، وحل امل�سكالت.
ميكن للطالب تطوير هذه املهارات من خالل 
وتطبيق  النقدي،  التفكري  وعرب  الكلية،  برنامج 
املنظم.  النقا�س  وخو�س  الأ�سا�سية،  املبادئ 
الفكرية  امل��ه��ارات  من  قاعدة  الطالب  يكت�سب 
والعملية مبا يف ذلك التوا�سل، والتفكري الكمي، 
ومعرفة  والإبداعي(،  النقدي   ( النوعي  والتفكري 
التوا�سل،  جمال  يف  والتحليل.  القيا�س  تقنيات 
�سيتمكن الطالب من الكتابة والتحدث بفعالية يف 
جمموعة متنوعة من جمالت ات�سالت الأعمال 
انتباه  والقدرة على جذب  والأكادميية،  املهنية، 
اجلمهور، وفهم نوايا وتاأثري الن�سو�س املنجزة، 

ال�سفهية واملكتوبة واملرئية. 
ت�سري مهارات املنطق الكمي اإىل فهم وتف�سري 
ال�سيغ  با�ستخدام  الريا�سية  املعلومات  وتقدمي 
حلل  واللفظية  وال��ع��ددي��ة  والب�رسية  الرمزية 
واجلربية  الرقمية  الطرق  با�ستخدام  امل�سكالت 
املعلومات  وا�ستخدام  والإح�سائية،  والهند�سية 
مدى  وحت��دي��د  م��ت��ع��ددة،  �سياقات  يف  الكمية 

منطقية النتائج. 
النوعي عنا�رس مثل  التفكري  ت�سمل مهارات 
والإب��داع��ي.  والتحليلي  النقدي  التفكري:  اأن��واع 
�سحًة  املنطق:  تقييم  م��ن  الطالب  �سيتمكن 
وتقييمًا  وتف�سرياً،  وجمعًا،  للحجج؛  ومالءمًة 
الأ�سكال،  من  متنوعة  جمموعة  يف  للمعلومات 
وا�ستخدامًا للمهارات الأ�سا�سية للتحليل والتقييم 
املعقدة  للم�ساكل  ونهجًا  والتطبيق،  والتوليف 
من وجهات نظر متنوعة، مع الأخذ يف العتبار 

احللول البديلة. 
اإن تطوير اآلية التعامل مع املعلومات ت�سري 
والو�سائط  املكتبة،  ا�ستخدام  على  القدرة  اإىل 
)الكمبيوتر(،  احلا�سوب  وتقنيات  املتعددة، 
اإىل  للو�سول  الأخ���رى  املعلومات  وم�سادر 

الو�سول  وعر�سها،  ومعاجلتها  املعلومات 
وقانونية،  اأخالقية  بطريقة  املعلومات  اإىل 
اإىل  بالإ�سافة  والفاعلية،  الكفاءة  ومبنتهى 

تقييم موثوقية املعلومات.

املهارات العملية: 
تتطلب املهارات العملية اأن يجمع املرء بني 
التنفيذ.  مو�سع  وي�سعها  والنظريات  املفاهيم 
مبادئ  دار�س  للطالب  ميكن  املثال،  �سبيل  على 
اإذا  ما  مقالته  يف  يثبت  اأن  الت�سويقية  البحوث 
للمبادئ  وفًقا  تتم  البيانات  جمع  طريقة  كانت 

النظرية واملنهجية.

املهارات القابلة للتحويل:
على  للتحويل  القابلة  املهارات  ت�ستمل   
الطالب  ل��دى  تتطور  التي  املختلفة  ال��ق��درات 
والتي  الأعمال،  برامج  مقررات  درا�سة  خالل 
الوظائف  م��ن  جمموعة  يف  مفيدة  �ستكون 
مرتبطة  املهارات  هذه  تكون  وقد  املختلفة. 
هذه  خريج  �سيلعبه  ال��ذي  ب��ال��دور  مبا�رسة 
قد  اأو  فيها،  �سيعمل  التي  املنظمة  يف  الربامج 

تكون تقنية، اأو جمرد مهارة عامة. 
الأرق���ام  فهم  على  ال��ق��درة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اأ�سحاب  معظم  �سيبحث  معها،  والتعامل  واللغات 
ال�سخ�سية  املهارات  التحفيز؛  اللتزام،  عن  العمل 
املهنية؛  الت�سال  مهارات  والثقافية،  واجلماعية 
وال�سعف  ال��ق��وة  نقاط  )معرفة  ال��ذات��ي  ال��وع��ي 
القدرة  والقيادة؛  الإدارة  مهارات  بك(؛  اخلا�سة 
يف  التفكري  على  وال��ق��درة  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  على 
امل�ستقبل.  يقّدر اأ�سحاب العمل يف كل مكان هذه 
باإمكان من ميلكها حل  اأنه  املهارات لأنها تعني 
امل�ساكل. رمبا تكون املهارات ال�سخ�سية والقدرات 
يبحثون  التي  القدرات  اأهم  هي  اجليدة  التنظيمية 
للعمل  العالية واحلما�سة  الطاقة  اإىل جانب  عنها، 
كجزء من الفريق. ويف هذا ال�سياق يجب األ ين�سى 
املرء بع�س القواعد الأ�سا�سية كاللتزام باملواعيد، 
بالتفا�سيل،  الهتمام  للوقت،  اجليدة  الإدارة 
ال�رسورة،  القدرة والرغبة يف طلب امل�ساعدة عند 

وال�ستعداد لقبول امل�سوؤولية. 

         المهــــــــــــــــــــــارات 
الشــــخصية والقـــــدرات 
التنظيميــــــة الجيـــــــدة 

هـي أهـم القـدرات

          الفهم يصوغ القدرات والتصرفات 
المتعلقة باألعمال واإلدارة واتخاذ القرارات



االقتصادية  القطاعات  أهم  من  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  تعتبر 
في الدول المتطورة والنامية على حد سواء، إذ ُتعد إحدى الركائز األساسية 
العالم؛  دول  مختلف  القتصاديات  الفقري  والعمود  االقتصادية،  للتنمية 
زيادة  في  والمساهمة  العمل  فرص  من  الكثير  توفير  على  لقدرتها  وذلك 
  %90 الناتج اإلجمالي. تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 
القوى  من   %60 إلى   %50 وتوظف  العالم  في  المشروعات  من  تقريبا 
المشروعات  تطور  بين  اإليجابية  العالقة  على  الدراسات  وتؤكد  العاملة، 
الصغيرة والمتوسطة من جهة والتطور االقتصادي من جهة أخرى، لما لهذه 

المشروعات من دور كبير في رفع المستوى المعيشي.

ت
اال

مق

امل�شروعات ال�شغرية واملت��شطة

- كلية الأعمال والإدارة   د. �شوقي عفيف كرميمّ
اأ�شتاذ م�شاعد �� �كلية القت�شاد  �� جامعة دم�شق

هذه  تقدمه  الذي  الكبري  ال��دور  من  الرغم  وعلى 
فاإنها  القت�سادي،  امل�ستوى  تعزيز  يف  امل�رسوعات 
املالية  البيانات  انتظام  يف  خلال  تعاين  م��ازال��ت 
واملحا�سبية العائدة لها، و�سعفا يف جودة تقاريرها 
اخلاطئة  املحا�سبية  املمار�سات  اإىل  اإ�سافة  املالية، 
العامة،  للم�سائلة  تنتهجها؛ كونها غري خا�سعة  التي 
امل�رسوعات  هذه  فاإن  ال�سوري  التجارة  قانون  فوفق 
الأمر  التجارية،  والدفاتر  ال�سجالت  ملزمة مب�سك  غري 

الذي يعيق �سبط فعالياتها ون�ساطاتها.
وفق  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�����رسوع��ات 

املعايري الدولية:
ال�سغرية  امل�����رسوع��ات  ه���ذه  لأه��م��ي��ة  ن��ظ��را 

جمل�س  قام  عملها،  طبيعة  وخ�سو�سية  واملتو�سطة 
به  خا�س  معيار  باإ�سدار  الدولية  املحا�سبة  معايري 
هو  IFRS FOR SMEs، وذلك لتلبية احتياجات 
املن�ساآت  راأ�سهم  وعلى  املالية،  التقارير  م�ستخدمي 
املالية حيث متثل هذه التقارير الأ�سا�س املعتمد عليه 
اإذ  امل�رسوعات،  لهذه  القرو�س  منح  قرار  اتخاذ  يف 
تعطي �سورة عن الو�سع املايل للم�رسوعات وقدرتها 
حتديد  يف  امل�ساعدة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سداد،  على 
املعيار  هذا  فاأ�سبح  لل�رسيبة،  اخلا�سعة  اأرباحها 
اأداة ت�ستخدمها هذه امل�رسوعات ال�سغرية واملتو�سطة 
بقوائمها  الثقة  لإعطاء  به،  اللتزام  حال  يف  احلجم�� 
بغر�س  املقر�سة  واجلهات  للم�سارف  �سواء   املالية 

لل�سلطات  اأم  جهة،  من  الالزم  التمويل  على  احل�سول 
ال�رسيبية من جهة اأخرى .

ال�سغرية  امل�رسوعات  قطاع  دعم  اأ�سبح  لقد 
واملتو�سطة ذا مكانة اأ�سا�سية يف تطوير ال�سيا�سات 
الكبرية  لالأهمية  نظرا  القت�سادية،  احلكومية 
القت�سادي  النمو  يف  وم�ساهمته  القطاع،  لهذا 

والت�سغيل والت�سدير .
امل�رسوعات  قطاع  ب��واق��ع  النهو�س  ويتطلب 
على  امل�رسوعات  هذه  حتفيز  واملتو�سطة  ال�سغرية 

small and Medium-size projects



ال�ستثمار يف قدراتها الذاتية، وطاقاتها الكامنة، مع 
حتديات الإ�سالح الهيكلي وتعزيز التو�سع والنمو، كما 
ال�رسورية  املوؤ�س�ساتية  املنظومة  ا�ستكمال  يتطلب 
الإنتاج  يف  التو�سع  من  امل�رسوعات  ه��ذه  لتمكني 
القدرات  رفع  على  الرتكيز  ���رسورة  مع  والت�سغيل، 
القطاعات  يف  وخا�سة  للم�رسوعات  التناف�سية 
الواعدة؛ لتمكينها من مناف�سة املنتجات الأجنبية يف 

ال�سوق املحلية والأ�سواق الدولية .
هيئة  تعنى  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�����رسوع��ات  ق��ط��اع  تنمية 
الن�ساط  وفق  واملتو�سط  ال�سغري  امل�رسوع  بتعريف 
والنت�سار اجلغرايف، مبا ميثل دليال وطنيا ل�ستهداف 
الإدارية  والت�سهيالت  الدعم  بربامج  امل�رسوعات  هذه 
جميع  بني  التن�سيق  و�سمان  والتمويلية،  والفنية 
من  والتاأكد  القطاع،  ه��ذا  بتنمية  املعنية  اجلهات 
عملها وفق روؤية وا�سحة موحدة وا�سرتاتيجية حمددة 
تكامل  و�سمان  للتطبيق،  قابلة  تنفيذية  بربامج 

الأدوار وعدم الزدواجية يف العمل .
وتهتم الهيئة ب�سبط وتنظيم اآليات العمل، وت�سكل 
واملتو�سط  ال�سغري  امل�رسوع  تربط  التي  الو�سل  �سلة 
بكافة املوؤ�س�سات العاملة يف جمالت التمويل والدعم 
الت�سهيالت  لتقدمي  امل�رسوعات،  بقطاعات  والتدريب 
املمكنة ل�سمان ا�ستدامة ن�ساطها. وتعمل على تطوير 
لإح��داث  املمكنة  ال�سبل  توفري  بهدف  العمل  اآليات 
املنتجة  واخلدمات  ال�سلع  �سلة  يف  ونوعي  كمي  منو 
وتعزيز  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�رسوعات  قطاع  يف 
امل�رسوعات  بني  فيما  واخللفية  الأمامية  ال��رواب��ط 
يف  م�ساهمتها  وزي����ادة  ا�ستدامتها  ي�سمن  مب��ا 
ودمج  الأعمال  ري��ادة  وت�سجيع  القت�سادي،  النمو 

امل�رسوعات يف القطاع املنتظم.
امل�رسوعات  هذه  فاإن  كله  ذلك  من  الرغم  وعلى 
مازالت حتى الآن غري ملزمة مب�سك ال�سجالت والدفاتر 
الدخل  �رسيبة  ت�سدد  وم��ازال��ت  قانونيا  التجارية 
التقدير  بطرق  املالية  الدوائر  تقدرها  التي  املقطوع 
على  ح�سولها  �سعوبات  اإىل  بالإ�سافة  اجل��زايف، 

متويل ن�ساطاتها من موؤ�س�سات التمويل املختلفة .  
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�����رسوع��ات  ومت��ار���س 
واحلرف  وال�سناعة  الزراعة  قطاعات  يف  ن�ساطها 
الن�ساطات  اأو  واملهن  واخلدمات  والتجارة  التقليدية 
الدنيا  احل��دود  وحتديد  تعريف  و�سع  ويتم  الفكرية، 
امل�رسوعات  اأن���واع  م��ن  ن��وع  ك��ل  حلجم  والق�سوى 

ال�سغرية واملتو�سطة بقرار من رئي�س جمل�س الوزراء.
وميكننا تلخي�س اأهداف هيئة تنمية امل�رسوعات 

ال�سغرية واملتو�سطة مبا يلي: )1(
ال�سغرية  للم�رسوعات  تعريفي  دليل  و�سع   –1
حجم  وف��ق  امل�رسوعات  بهذه  ُي��ع��رِّف  واملتو�سطة، 
وطنيا  دليال  ميثل  ومبا  اجلغرايف،  والتوزيع  الن�ساط 

الإداري���ة  والت�سهيالت  الدعم  بربامج  ل�ستهدافها 
والتمويلية بالتن�سيق مع مديريات ال�سناعة والتجارة. 
لت�سجيع  الالزمة  والربامج  ال�سيا�سات  – ر�سم   2
ال�سغرية  امل�رسوعات  قطاع  وتطوير  الأعمال  ريادة 
القت�ساد  يف  م�ساهمتها  يعزز  مب��ا  واملتو�سطة، 
القت�سادية  التنمية  خطط  مع  ويتالئم  الوطني، 

والجتماعية املتوازنة يف �سورية.
ا�سرتاتيجيات  ب��ني  وال��رب��ط  التن�سيق   –  3
تنمية  خطط  وا�سرتاتيجية  الوطنية  التنمية  وخطط 

امل�رسوعات ال�سغرية واملتو�سطة.
اجل��ه��ات  ب���ني  ال��ف��ع��ال  ال��ت��ن�����س��ي��ق   -  4
بتنمية  ال�سلة  ذات  والأهلية  واخلا�سة  العامة 
وي�ساعدها  عملها  تكامل  يحقق  مبا  امل�رسوعات 

على حتقيق اأهدافها.
وامل��ت��و���س��ط  ال�����س��غ��ري  امل�������رسوع  رب���ط   –  5
امل�رسوعات  قطاع  بتنمية  املعنية  باملوؤ�س�سات 

لت�سهيل ا�ستفادته من خدمات هذه املوؤ�س�سات.
6 – تطوير �سيا�سات دعم الإنتاج املحلي ب�سكل 
الذي  للدعم  الرئي�س  متمايز قطاعيا، وحتديد املطرح 

ي�ساهم يف تخفي�س تكاليف الإنتاج.
يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأهمية   
واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  ت�سكل  �سورية:  
القت�ساد  تطور  على  هام  تاأثري  ذات  اأ�سا�سية  قاعدة 
ال�سوري، ال�سيء الذي جعلها حتتل الأولوية يف و�سع 
برامج التنمية القت�سادية باعتبارها م�سدر البتكار 
وتنمية روح املبادرة، ف�سال عن اأنها املعرب احلقيقي 
الدولية، وهي  التنمية يف ظل �سدة املناف�سة  لتحقيق 
متثل م�سدرا اأ�سا�سيًا للوظائف، وخللق روح املبادرة 
التناف�سية  القدرة  لتعزيز  والبتكار، وبالتايل حا�سما 
والعمالة. حيث ميثل تعداد هذه املوؤ�س�سات %95 من 
اإجمايل املوؤ�س�سات؛ لهذا ميثل دعم قطاع املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة اأحد اأهم الأولويات من اأجل النمو 
القت�سادي، وخلق فر�س العمل والرتابط القت�سادي 
وحتى الجتماعي. منذ عقد من الزمن بداأت التطورات 
جهود  تكاثف  نتيجة  تظهر  القطاع  لهذا  الإيجابية 
الدولة الرامية لدعمه، وهناك عدة اإ�سكاليات يواجهها 
لعملياتها  املنتظم  املحا�سبي  والت�سجيل  القطاع. 
لي�ست  ولكنها  الرئي�سية،  العقبات  من  عقبة  يعترب 
بالقطع العقبة الوحيدة، التي حتد من منو هذا القطاع 

وبالتايل تاأديته ملهامه.
وتنمية  لدعم  م�ستقبلية  روؤي��ة  ر�سم  فاإن  ولذلك 
دوره��ا  وتطوير  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
اأنظمة  وج��ود  دون  يكتمل  اأن  ميكن  ل  القت�سادي، 
النوع  هذا  ومتطلبات  خ�سو�سية  تراعي  حما�سبية 
ال�سفافية والك�سف عن  اإىل  املوؤ�س�سات، فالفتقار  من 
احل�سول  يف  �سعوبات  اإىل  يوؤدي  املالية  املعلومات 
ملواكبة  ال��الزم��ة  املعرفة  ونق�س  التمويل،  على 

عدم  ثم  ومن  والتكنولوجية،  القت�سادية  التطورات 
اأهمية  تكمن  اإذ  واملناف�سة،  ال�ستمرار  على  القدرة 
واأهمية  املالية  املعلومات  خ��الل  م��ن  املحا�سبة 
ال�سيا�سية  للقوة  هاٌم  م�سدٌر  اأنها  يف  اإليها  احلاجة 
املعلومات  ميتلكون  الذين  والأف��راد  والقت�سادية. 
يكونون اأقدر من غريهم على اتخاذ قراراتهم، وت�سيري 
موؤ�س�ساتهم. اإن املعلومات املالية امل�رسح بها لي�ست 
باملعلومات  للتزويد  معدة  بل  النهاية،  ول  الهدف 
اأجل  من  للموؤ�س�سة  والت�سغيلية  املالية  النتائج  عن 
متكينهم من اأن يفهموا ب�سكل �سحيح طبيعة ن�ساطها 
التجاري وما مدى جدواه، ف�سال على معرفة احلالة 
على  العمل  ث��م  وم��ن  املوؤ�س�سة  لعمليات  ال��راه��ن��ة 
تطويرها م�ستقبال كما تلعب املعلومات املالية دورا 
اأ�سا�سيا يف حتريك وتنمية القت�ساد الوطني، وتنمية 
هذه  وت��زداد  املختلفة.  النظم  ظل  يف  ال�ستثمارات 
احلر  القت�ساد  فل�سفة  الدولة  تنتهج  عندما  الأهمية 
الأ�سا�سية  العنا�رس  اأحد  املعلومات  هذه  ُتعترب  حيث 
التي يرتكز عليها �سوق املال. ويعترب �سوق املال هو 
القناة التي ميكن من خاللها حتويل مدخرات الأفراد 
لتنمية  خمتلفة  م�رسوعات  يف  ال�ستثمارات  اإىل 

القت�ساد الوطني.
حد  اإىل  املالية،  املعلومات  نوعية  وتتوقف 
واملبادئ  القواعد  ومتا�سك  متانة  مدى  على  كبري، 
اأن  حني  يف  اإليها،  ال�ستناد  يتم  التي  املحا�سبية 
على  متوقف  املحا�سبية  واملبادئ  القواعد  تطبيق 
توافر ظروف معينة قد تختلف من موؤ�س�سة اإىل اأخرى، 
املحا�سبية  البدائل  تعداد  لأن  اآخر؛  اإىل  حميط  من  اأو 
للوفاء باحتياجات كل  اإل حماولة  الواقع  ما هو يف 
الذي  الأمر  بها،  التي حتيط  الظروف  موؤ�س�سة يف ظل 
يلفت النتباه ويعترب نقطة بداية يف التفكري املنطقي 
ب�رسورة وجود حما�سبة خا�سة باملوؤ�س�سات ال�سغرية 
اخلا�سة  املحا�سبة  تلك  ع��ن  تختلف  واملتو�سطة 
اإىل  عنها  تختلف  الأقل  على  اأو  الكبرية  باملوؤ�س�سات 
املوؤ�س�سات.   بهذه  املحيطة  الظروف  ما لختالف  حد 
مقارنة  اأك���رب  بحجم  ت��ك��ون  املعنوية  وامل��خ��اط��ر 
ال�سفافية  بانعدام  هذا  ويف�رس  الكبرية،  باملوؤ�س�سات 
املالية وهيكل امللكية وغريها من خ�سو�سيات متيز 
املوؤ�س�سات  ال�سغرية واملتو�سطة عن غريها، وهذا ما 
يولد تردداً من قبل الأ�سول  الطويلة الأجل وهذا مع 
الأ�سول،  باإحالل  يتعلق  فيما  عالية  خماطر  وجود 
فبب�ساطة تعترب فر�سية وجوب قيام جميع املوؤ�س�سات 
 one size fits( املحا�سبية  النظم  نف�س  بتطبيق 
تاأدية املهام  اأمام  all( رمبا قد ت�سكل عقبة رئي�سية 

الأ�سا�سية للمحا�سبة.    
القا�شي  القانون رقم 2 لعام 2016م.   )1(
ال�شغرية  امل�����رشوع��ات  تنمية  هيئة  ب��اإح��داث 

واملتو�شطة يف �شورية .



توحى  السابقة  العصور  من  والمتوارثة  الحالية  المعمارية  النماذج  إن 
المتاح في كل عصر  التكنولوجي  التطور  بين  أن هناك ثمة عالقة مثبتة ما 
وبين الشكل والمكونات والهيئة التي تكون عليها العمارة في ذلك العصر، 
فالتقدم التكنولوجي قد أخذ أشكالًا عديدة، وتطور تطورات هائلة في كافة 

مناحي الحياة منذ نشوء الحضارات.

البعد الرابع يف العمارة
د. ب�شري ب�شور الـزمــــــــن

رئي�س ق�شم الهند�شة املعمارية - كلية الهند�شة املدنية واملعمارية   

من  ال�ستفادة  املعماريني  لبع�س  اأت��اح  مما 
حتقيق  يف  التقدم  هذا  يوفرها  التي  الإمكانيات 
والو�سول  امل�ستقبل،  لعمارة  واأحالمهم  روؤاه��م 
الع�رس وعن روح  احتياجات  اإىل عمارة تعرب عن 
اأبعادا  لي�سيف  فيه،  تتوفر  التي  التكنولوجيا 
من  معروفة  اأو  متاحة  تكن  مل  للعمارة  جديدة 
قبل، بالجتاه نحو عامل جديد ل يري الأ�سياء يف 
واحلواجز  اجل��دران  وراء  فيما  يبحث  منطقيتها، 
يرى  افرتا�سية،  عوامل  نحو  بخياله  ي�سري  املادية، 
اللعب  واحد،  من خاللها �سوراً خمتلفة من مكان 
ولي�س  اإليه  الأ�سياء  تنتقل  وال��زم��ان،  باملكان 
عمارة  لت�سبح  حوله  من  البيئة  تتحرك  العك�س، 
الثبات  وعدم  التغري  �سماتها  متحركة  ديناميكية 
على روؤية واحدة يف الزمن، لت�سفي على العمارة 
بالبعد  الآن  عنه  يعرب  ما  اأو  جديداً،  جماليًا  بعداً 
الرابع يف عملية الت�سميم » الزمن » ليتحول املبني 
متحول،  فعال  ن�سط  مبني  اإىل  الثبات  حالة  من 

يتفاعل مع الداخل واخلارج يف اآن واحد.

مفهوم الزمن يف العملية الت�شميمية
على  واملتخ�س�سني  العلماء  من  الكثري  تناول   
الزمن  مفهوم  املعماريني،  فيهم  مبن  اختالفاتهم 
وما  احلياة،  مناحي  جميع  يف  تاأثريه  له  كم�سطلح 
له  الزمن  اأن  لنا  يك�سف  اللحظة  هذه  حتى  العلم  زال 
التاأثري  م�ستوى  على  ذلك  كان  �سواء  بالغة،  اأهمية 
البيئي  حميطه  على  اأم  الإن�سان  على  الفيزيولوجي 
تعدى  بل  وا�ستخداماته،  اأدوات��ه  على  اأو  والعمراين، 
ذلك اإىل عوامله الفرتا�سية عرب و�سائل الت�سال التي 
قفزت على الزمن، وتعدت احلدود، وتخطت امل�سافات، 
عاملنا  يف  ال��زم��ن  ت��اأث��ري  فهم  علينا  يوجب  وه��ذا 

بالأخ�س يف العمارة والعمران.

اأنواع احلركة
يف  خمتلفة  اأو�ساعا  تتخذ  املتحركة  الأج�سام 
هذه  اأ�سكال  وتعترب  احلركية،  م�ساراتها  ويف  الفراغ 
امل�سارات وعالقتها ببع�س، من اأهم ال�سمات املميزة 

للحركة، وفيما يلي ن�ستعر�س اأنواع احلركة:

ت�سنيف احلركة وفقا ل�سكلها يف الفراغ:  - 1
على  م�سارها  ينطبق  التي  امل�ستوية:  احلركة  	•

م�ستوى واحد ويتم حتديدها عن طريق حمورين.
ير�سم م�سارها يف  التي  الفراغية: هي  •	احلركة 
كما  حماور.  بثالثة  حتديدها  ويتم  م�ستوى  من  اأكرث 

يف ال�سكل )01(
2 - ت�سنيف احلركة وفقا ل�سكل م�سارها:

التي تر�سم  احلركة يف خط م�ستقيم: هي  	•
متوازية  م�ستقيمة  خطية  م�سارات  يف  اجل�سم  نقاط 

ومتطابقة، وت�سمى باحلركة النتقالية.
تر�سم  ال��ت��ي  ه��ي  ال���دوران���ي���ة:  احل��رك��ة  	•
اأو حلزونية  اأو دائرية  م�ساراتها خطوطا منحنية 

اأو على �سكل قو�س.
حول  اجل�سم  فيها  يتحرك  املركبة:  احلركة  	•
يتحرك  الوقت  نف�س  ويف  وهمي،  اأو  م��ادي  حم��ور 

املحور حركة انتقالية يف خط م�ستقيم.
يف  التغري  لعالقة  وفقا  احلركة  ت�سنيف   - 3

امل�سافة بالزمن:  
•	احلركة املنتظمة: هي التي يقطع فيها اجل�سم 

م�سافات مت�ساوية يف اأزمنة مت�ساوية.
التي يقطع فيها اجل�سم  •	احلركة املتغرية: 
مت�ساوية،  اأزمنة  يف  مت�ساوية  غري  م�سافات 

وتنق�سم اإىل:
معدل  اأن  اأي  موجبة:  التغري  منتظمة  حركة   -

ت
اال

مق



التغري يف امل�سافة يتزايد مبقدار ثابت.
معدل  اأن  اأي  �سالبة:  التغري  منتظمة  حركة   -

التغري يف امل�سافة يتناق�س مبقدار ثابت.
- حركة غري منتظمة التغري موجبة: اأي اأن معدل 

التغري يف امل�سافة يتزايد مبقدار غري ثابت.

وفقا  الت�شميم  يف  للحركة  الــعــام  املفهوم 
لعملية الإدراك:

والزمن.  التغيري،  هما:  فكرتني  احلركة  تت�سمن 
املرئي  املجال  يف  مو�سوعيا  يحدث  قد  فالتغيري 
الإدراك(  عملية  يف  ذهنيا  اأو  ديناميكية(،  )حركة 
هنا  والزمن  معا،  كليهما  يف  اأو  �ستاتيكية(،  حركة 
بني  ن��ف��رق  اأن  وعلينا  احل���الت،  جميع  يف  ي��دخ��ل 
الت�سميم،   النواحي املو�سوعية والذهنية للحركة يف 
وميكن اأن نق�سم فكر احلركة من اجلانب الإدراكي يف 

الت�سميم اإىل فكرتني اأ�سا�سيتني وهما: 
•	احلركة الذهنية يف عملية الإدراك اأو ما يعرف 

ب� )حركة �ستاتيكية(.
املرئي(  املجال  يف  املو�سوعية  احلركة  	•

حركة ديناميكية(.

الإدراك(  عملية  يف  الذهنية  احلــركــة 
احلركة ال�شتاتيكية(:

ومع  الإدراك،  نواحي  جميع  يف  موجودة  تكون 
ذلك فلها اأهمية ت�سميمية كبرية يف العمارة، ومن هنا 
يجب اأن يكون لها �سفة خا�سة، حتى ت�سهم يف وحدة 
احلركة  على  احل�سول  الي�سري  من  ولي�س  الت�سميم، 
الذهنية يف الأ�سكال، كما ل ميكن جتنب ذلك، وامل�سكلة 
اإىل  توؤدي  بحيث  الإدراكية،  احلركات  تنظيم  هي  هنا 
خلق دائرة متكاملة مغلقة، ولي�ست هناك قواعد معينة 

طبيعة  على  تعتمد  ن�سبية،  فيها  فامل�سائل  ذلك،  لأداء 
التكوين، فلكل �سكل، قيم تختلف يف حركته الذهنية، 

اأو حتى يف اأجزاء منه يف نف�س املجال. 
ترتيبات  ط��ري��ق  ع��ن  ب��الإي��ح��اء  ح��رك��ة  ف��ه��ي 
الأ�سا�سية  واأ���س��ك��ال��ه  وخ��ط��وط��ه  املبنى  عنا�رس 
تكلمت  الإح�سا�س باحلركة، حيث  لتعطي  وم�ستوياته 
للتكوينات  املختلفة  املفاهيم  عن  العمارة  نظريات 
واملركزية  والإ�سعاعية  واخلطية  كال�سبكية  احلركية 
الأ�سكال  والتقاء  تداخل  نظريات  اأو  والتجميعية، 
كالتقاطع والتقاء احلواف والتجاور والتتابع وغريها 
اأو  الكتلة  ميل  اأو  التفكيك  عن  الناجمة  احلركة  اأو 
الظواهر  بع�س  تاأثري  عن  الناجتة  تلك  اأو  التوائها، 
ما  اأو  الزلزل  اأو  الرياح  كتاأثري  املبنى  على  الكونية 
خمتلفة  بروؤية  املعماريني  بع�س  فكر  فقد  �سابه، 
التي  املعوقات  بع�س  وا  يتخطَّ كي  امل�ستقبل  ملعمار 
وواجهاته  املبني  كثبات  الت�سميمية،  العملية  تقابل 
على النمط نف�سه، مبا يعطي رتابة وملاًل للمرتددين، 
اإذ اأبدع بع�س املعماريني مباين بواجهات ديناميكية 
يف  الكتلة  �سكل  تغري  اأو  املبني،  ثبات  من  بالرغم 
من  غريها  اأو  اللون  اأو  الجت��اه  اأو  احلجم  اأو  الو�سع 
تعطي  ديناميكية  قوة  بها  عمارة  لتنتج  الأ�ساليب، 
على  املعماري  قدرة  مدى  ويعترب  للت�سميم،  حيوية 
العنا�رس  تلك  ب��ني  والتهجني  والتعقيد  الرتكيب 
يعترب  حيث  بالعمارة،  الذهنية  احلركة  مداخل  اأحد 
احلركة  دالة  يف  رئي�سيا  متغريا  التتابع  على  التغيري 
اإح�سا�س  اإىل  يقود  الذي  والإ�ستاتيكية  الديناميكية 

عايل باحلركة.
الإح�سا�س  على  تعتمد  احلركة  اأن  جند  بالنهاية 
واأ�س�س  بقواعد  والإمل���ام  امل�سمم  وق��درة  املرهف، 
وللتحكم  الإ�ستاتيكي،  التكوين  يف  احلركة  ت�سميم 
يف اأ�سكال احلركة الذهنية، علينا اأن نتثبت من القيم« 
التكوين،(  عنا�رس  من  عن�رس  »لكل  الديناميكية 
نوعا  منها  فلكل   )... الفراغ،  الكتلة،  ال�سطح،  اخل��ط، 
يف  كما  �سلبية.  اأو  اإيجابية  »اإم��ا  من«الديناميكية 

ال�سكل )02( و ال�سكل )03( و ال�سكل )04(
       

احلــركــة املــو�ــشــوعــيــة يف املــجــال املــرئــي( 
احلركة الديناميكية(:

الوقت  يف  التغيري  تعني  هنا  الديناميكية 
ودخول العامل الرابع وهو الزمن يف عملية الت�سميم 
لت�سبح رباعية الأبعاد، بحيث ي�ستطيع هذا املفهوم 
من  جزء  اأو  بع�س  حركة  من  باملن�ساأة،  ي�سل  اأن 
متلك  اأن  اإىل  متغرية،  اأو  ثابتة  ب�رسعة  عنا�رسها 
من  اإطاللتها  وتغيري  نف�سها  حول  بالدوران  القدرة 
وتتميز  اخلارجية،  اإيقاعاتها  وتعقب  الزوايا  كافة 
احلركة املو�سوعية باملجال املرئي اأنها متثل اأكرب 

م�ساحة للحركة يف عملية الإدراك.

ال�سكل 01: تطور فكر احلركة بالن�سبة ملفهوم الزمن، من حركة �ستاتيكية معدل التغري فيها �سفر و�سول اإىل حركة ديناميكية عالية

ال�سكل 02: ديناميكية اخلط: اخلط الأفقي – اخلط الراأ�سي – اخلط املنك�رس – اخلط املائل – اخلط املنحني



ت�سميمها  فل�سفة  يف  اعتمدت  معمارية  مناذج 
كليا على فكر احلركة واإدخال البعد الرابع »الزمن«.

الو�سف العام للم�رسوع:
ا�سم امل�رسوع: الربج الدوار بدبي

امل�سمم: د.م / ديفيد في�رس
 Tower( الإي���ط���ال���ي���ة  ال�������رسك���ة  ت���ق���دم 
 Dynamic( ملجموعة  التابعة   )Rotating G
»ال��ربج  مب�رسوع  دب��ي  يف   )Architecture G
الدوار« ذاتي الطاقة، الذي يعمل كمولد للطاقة لنف�سه 
كبقية  فخمًا  �سكنيًا  برجًا  كونه  عن  ف�سال  وجلريانه 
يرى  وقد  طابقًا،   80 من  مكون  برٌج  هو  دبي،  اأبراج 
البع�س اأن بناء برج ينتج هذا القدر الهائل من الطاقة 
دون اأي تنويه باجلوانب اجلمالية للبناء مبثابة خطوة 
ثورية يف جمال اإنتاج الطاقة، هذا ف�سال عن النواجت 
البيئة والقت�ساد،  والتاأثريات اجليدة على  الإيجابية 

كما يعد اأي�سًا خطوٌة ثوريٌة يف طريقة بنائه.

الفكر الت�شميمي:
غري  ت�سميم  اإمكانيات  الديناميكي  الربج  يتيح 
حمدودة، يف املحيط اخلارجي، حيث يدور كل طابق 
ب�سكل م�ستقل لإن�ساء مبنى يغري من �سكله با�ستمرار، 

فريد  معماري  هيكل  على  احل�سول  اإىل  �سيوؤدي  مما 
والطاقة  احل��رك��ة  دم��ج  خ��الل  وم��ن  دائ��م��ًا،  متطور 
الدوار  الربج  يغري  �سوف  الفعال،  والإن�ساء  اخل�رساء 
بحقبة  ويب�رس  نعرفها،  التي  املعمارية  الهند�سة  من 
كل  ا�ستقالل  ويعطي  الديناميكي،  العي�س  من  جديدة 
طابق مرونة كبرية يف تغيري ت�سميم امل�سقط الأفقي 

ح�سب رغبة املالك. كما يف ال�سكل )05( 

مكونات الربج الدوار
 Core( م��ع��دين  ع��م��ود  م��ن  ي��ت��ك��ون   .1

System( تلتف حوله الطوابق.
فوقه  يلتف  دوار  تر�س  طابق  كل  حتت   .2

الطابق ب�سكل م�ستقل.
�سندوقية  وحدات   8 من  الطابق  يتكون   .3
ويتم  باملوقع،  تركب  ثم  امل�سنع  يف  ت�سنع 

ت�سنيع الدور خالل ثالث اأيام فقط.
دورة  الطابق  ل���دوران  �رسعة  اأق�سى   .4

كاملة 90 دقيقة.

اإدارية - �سقق  5. يتكون الربج من وحدات 
مواقف  جن���وم-    6 فندق   - �سكنية  وف��ي��الت 
يف  كما  والفيالت.  ال�سقق  اإىل  ت�سل  لل�سيارات 

ال�سكل )06( 

القيم اجلمالية املكت�شبة من حركة املبنى:
دوران  تكون  �سوف  للمبنى  ميزة  اأبرز   .1
النظر  بغ�س  مركزي،  قلب  حول  الطوابق  معظم 
الطوابق  فاإن  ولذا،  الأخرى.  الطوابق  حركة  عن 
باأن  للمبنى  �سي�سمح  مما  متطابقة،  تكون  لن 

يغري �سكله با�ستمرار، يف البيئة اخلارجية.
2. ي�ستطيع م�ستاأجرو »الوحدات »تدويرها وفقًا 
ناحية  اأو  الغروب،  اإىل  ال�رسوق  من  ال�سم�س  حلركة 
يعمل  نظام  با�ستخدام  فيها،  امل��رغ��وب  امل��ط��الت 

بال�سوت. كما يف ال�سكل )07( 

 العوامل البيئية املكت�شبة:
ذكر في�رس اأن« الربج الديناميكي م�ستدام و�سديق 
الكهرباء  توليد  على  بالقدرة  يتمتع  حيث  للبيئة، 
مبنى  اأول  يجعله  مما  امل��ج��اورة،  واملباين  لنف�سه، 
توربينا   79 خالل  من  الطاقة،  ذاتي  ليكون  م�سمم 

هوائيا، مو�سوعة بني كل طابقني
كهرباء  لتوليد  حمطة  يجعله  مما  اأفقي،  ب�سكل 
تكفي  طاقة  توليد  على  القدرة  لها  �سخمة،  خ�رساء 

لتزويد 5 اأبراج. كما يف ال�سكل )08( 
ف�سال عن ذلك

1. يحوي األواحًا �سم�سيًة تو�سع فوق �سقف كل طابق 
معر�سة  ال�سقف  من   %  20 اأن  من  الرغم  وعلى  دوار 
اخلاليا  حت�سل  ال���دوار،  النظام  بف�سل  اأن��ه  اإل  لل�سوء، 

الكهرو�سوئية على اأق�سى فرتة تعر�س ل�سوء ال�سم�س.
بع�س  لها  العمودية  الهوائية  التوربينات   .2
وطرق  واحلجم  املنظر  ناحية  من  ال�سلبية  الآث���ار 
بنائها و�سيانتها، اإل اأن هذه امل�سائل ل تنطبق على 

ال�سكل 03: ديناميكية ال�سطح: ديناميكية ال�سكل – ديناميكية امللم�س - ديناميكية اللون – ديناميكية الإ�ساءة

ال�سكل 04: ديناميكية الكتلة: املائلة – امللتوية – النحتية – 
احلذف والإ�سافة – التفكيك ...



التوربينات الأفقية التي تو�سع بني الطوابق.
ميكانيكي  بنظام  املخلفات  وت�سنيف  عزل   .3

لإعادة تدويرها.
نظيف  بناء  مبوقع  اجلاهزة  املباين  ت�سمح   .4
ودون �سو�ساء اأو اأتربة اأو دخان، بالإ�سافة ملخاطر 

اأقل يف موقع البناء.
وم�سنعة  �سكلها،  نتيجة  �سامتة  التوربينات   .5

من األياف الكربون.

البعد الإن�شائي والتقني: 
يعترب الربج الديناميكي اأول ناطحة �سحاب تبنى 
بناء  يتم  حيث  التجهيز،  �سابقة  اأج��زاء  من  بالكامل 
القلب باملوقع اأما باقي الوحدات ت�سنع بامل�سنع، ثم 
تركب على القلب. مما يعني وقت بناء اأقل وتخفي�س 
با�سم«  املعروف  الأ�سلوب،  هذا  ويتطلب  للتكاليف 
املعتاد  عن  العمال  من  اأق��ل  ع��دداً  في�رس«،  طريقة 
عامل  اإىل600  الربج  اإن�ساء  يحتاج  حيث  باملوقع، 
اأي  يحتاج  بينما  العمل،  مبوقع  فنيا  و80  بامل�سنع 

برج مماثل اإىل 2000 عامل، ف�سال على:
كما يف ال�سكل )09( 

�سبعة  خالل  طابق  كل  من  النتهاء  ميكن   .1
اأيام فقط.

وفق  ال��وح��دات  ت�سنيع  اأي�سًا  ميكن  كما   .2
احتياجات واأذواق املالكني

3. من بني مزايا املبنى نظام تو�سيل ال�سبكات، 

حيث يتم تو�سيلها بالقلب املركزي بالأجزاء الدوارة 
ال�سبكات  با�ستخدام  �سي�سمح  مم��ا  ال��ط��واب��ق،  يف 

والأنظمة داخل ال�سقق باأ�سلوب معتاد.
�سب  يتم  حيث  بالتفرد  البناء  طريقة  تتميز   .4
القلب مكانه، وت�سنع ال�سقق قطاعًا بقطاع بامل�سنع 

ويتم تو�سيلها بالقلب عند التجميع.
5. تو�سع توربينات الهواء الأفقية بني الطوابق 
وعلى  لتثبيتها،  دعائم  اإىل  حتتاج  ل  مرئية،  وتكون 

مقربة من ال�سكان مما ي�سهل �سيانتها.
الطوابق،  وف�سل  ال�سنع  م�سبقة  التقنيات   .6
ثباتًا  اأكرث  جتعله  البناء  اأجزاء  اأغلب  الرياح  وحتريك 

يف وجه عوامل الطبيعة عن اأي بناء اآخر.
عازلة،  اإن�سائية  ولوحات  زج��اج  ا�ستخدام   .7
ذكية،  واأنظمة  الطاقة  منخف�سة  كهربائية  واأجهزة 

ت�سهم يف فعالية الطاقة واأنظمة اأمان اأكرث تقدما.

البعد القت�شادي
تعادل  ال��ربج  ه��ذا  ينتجها  التي  الطاقة  تكلفة 
لكل  ميكن  حيث  �سنويًا.   دولر  ماليني   7 قيمته  ما 
توربني اأن ينتج قرابة 3 ميغا وات من الكهرباء، حيث 
تقريبا،  �سنويًا  هواء  �ساعة   4000 على  دبي  حت�سل 

ف�سال على: 
 200 الدوار،  الربج  �سي�سم  الذي  الوقت  يف   .1
�ستكفي  فقط  توربينات  اأرب��ع  ف��اإن  �سكنية،  وح��دة 

لتزويد املبنى بحاجته من الطاقة.
املباين  اإ�ساءة  ميكنها  الطاقة  من  الفائ�س   .2
الأخ���رى  ال�سم�سية  الطاقة  ع��ن  ف�سال  امل��ج��اورة، 

املنتجة من املبنى.
�سابقة  الوحدات  نتيجة  اأق��ل  التنفيذ  وقت   .3

ال�سنع مما يقلل التكلفة.
البناء  عمال  منعدد  اأق��ل  وفنيني  عمال  ع��دد   .4
التقليدي مما يقلل من التكاليف ون�سب التاأمني واملخاطر.

يف اخلامتة
جميع  يف  تاأثريه  له  كم�سطلح  الزمن  مفهوم 
واحل��ا���رس  امل��ا���س��ي  يف  وال��ع��ل��وم  احل��ي��اة  مناحي 
وامل�ستقبل، وما زال العلم حتى هذه اللحظة يك�سف لنا 
اأن الزمن له اأهمية بالغة يف مفردات وتفا�سيل حياتنا، 
�سواء كان ذلك على م�ستوى التاأثري الفيزيولوجي على 
على  اأو  والعمراين،  البيئي  حميطه  على  اأو  الإن�سان 
اأدواته وا�ستخداماته املختلفة، وتعدى ذلك اإىل عوامله 
على  قفزت  التي  الت�سال  و�سائل  عرب  الفرتا�سية 
الزمن وتعدت احلدود وتخطت امل�سافات، واأثرت على 

�سكل العمارة والعمران.
بالديناميكية  تتميز  التي  املعمارية  امل�ساريع 
متنح الت�سميم املتعة والإثارة احل�سية لدى امل�ساهدين، 
فاحلركة متثل التغيري يف مو�سع ال�سورة وهو ما يزيل 
الرتابة التي قد تت�سمنها بع�س امل�ساريع املعمارية، 
ويجعل من تلك امل�ساريع نقاط جذب وعالمات مميزة 

يف حميطها العمراين ورمبا العاملي.

ال�سكل 08: توربينات الهواء املنتجة للطاقة واملركبة بني طوابق الربج

ال�سكل 05: تغيري �سكل املبنى با�ستمرار ب�سبب اإمكانية الدوران 
لكل طابق ب�سكل خمتلف

ال�سكل 09: معظم اأجزاء الربج م�سبقة ال�سنع ويتم تركيبها يف املوقع

ال�سكل 06: يتكون الربج من وحدات اإدارية - �سقق وفيالت 
ال�سكل 07: تدور كافة طوابق الربج حول قلب مركزي�سكنية - فندق 6 جنوم-  مواقف لل�سيارات 



لمحة تاريخية :
عرفت البشرية منذ العصور القديمة استخدام الضوء بمفهوم االتصاالت، 
اتصاالت  نظام  العظيم  الصين  سور  طول  على  امتد  المثال  سبيل  فعلى 

ضوئية معقد نسبيًا، ُمكون من عدد هائل من أبراج المراقبة )المنارات(.
ت

اال
تطــ�ر ُنظــم الت�شــالت ال�ش�ئيــةمق

الدكتور عماد اأ�شعد
كلية العلوم التطبيقية – ق�شم الفيزياء

Evolution of optical communication systems

على  للدللة  امللون  الدخان  ا�سُتخدم  وقد 
حجم احل�سود املعادية مع تكرار الإ�سارة اللونية 
عند كل منارة على طول ال�سور، وقد �سمح نظام 
اإىل  ال�سور  اأول  من  ر�سالة  بنقل  هذا  الت�سالت 

 7300 على  تزيد  ومل�سافة  اآخ���ره 
اأما  ال�ساعة.  يقارب  ما  خالل   km
احتلت  ف��ق��د  احل����ايل،  ع�����رسن��ا  يف 
ُمتاأخراً  موقعًا  ال�سوئية  الت�سالت 
املعمول  الت�����س��الت  نظم  ب��ني  م��ن 
الع�رسين،  القرن  ُمنت�سف  لغاية  بها 
الهاتفية  الت�سالت  ُنظم  �سادت  فقد 
الأ�سا�س  ذات  الراديوية  وال�سبكات 
املجال  �سمن  )وذل���ك  الإل���ك���رتوين 
 )100KHz-300GHz الرتددي 

، اإل اأنه ويف اأواخر القرن الع�رسين، و�سلت تلك 
الُنظم الإلكرتونية اإىل حد الإ�سباع من حيث �سعة 

املعلومات املنقولة بوا�سطتها.
فعلى �سبيل املثال، يحتاج نظام ات�سال يعمل 

وبكوابل   200Mb/s بيانات  اإر�سال  مبعدل 
بينية  ُمكررات )م�سخمات  اإىل  حمورية مثالية، 
( كل  1Km. مما يفر�س تكاليف ت�سغيل كبرية. 
وهنا برزت تلقائيًا احلاجة اإىل درا�سة ا�ستخدام 
ال�سوء يف نظم الت�سالت،  حيث �سيزداد معدل 
البيانات امُلمكن اإر�ساله ب�سكل ُملفت نظراً  ل�سغر 
اأطوال املوجة ال�سوئية )مما يعني عر�س حزمة 
 .)300THz30وTHz بني  ت��رتاوح  كبرية 
والنوافذ  الكهرطي�سي  الطيف   (1( ال�سكل  وُيبني 
لطول   تبعًا  الت�سالت  لتطبيقات  امُل�ستخدمة 
املوجة  ) wavelength(.  كما يف 

ال�سكل )1(
ُنظم  التوجه نحو   لقد  تعزز هذا 
الت�سالت ال�سوئية ب�سكل لفت بعد 
القرن  �ستينيات  يف  الليزر  اخ��رتاع 
الليزرية  املنابع  اإن  اإذ  امل��ا���س��ي؛ 
من  وه��ذا  ُمتما�سكًا،  ���س��وءاً  ُتعطي 
�ساأنه اأن ُي�سكل اأ�سا�سًا لُنظم ات�سالت 
امُلع�سلة  اأن  اإل  عالية.  �سعات  ذات 
اإي��ج��اد  يف  متثلت  وقتئٍذ  امُلتبقية  ال�سكل)1( : الطيف الكهرطي�سي ونوافذه امُلختلفة امُل�ستخدمة يف الت�سالت



ال�سكل )2( :  تطور الإر�سال بالألياف الب�رسية مبعنى عدد قنوات ال  WDMاملمكن ت�سميمها 
ومعدل البيانات يف كل قناة  ومتثل كل دائرة مر�سومة على ال�سكل تقانة تكنولوجية جديدة 

ُمنجزة  و ُمتاحة جتاريًا، مع عام دخولها �سوق ال�ستثمار .

ال�سكل )3( :  خمطط �سندوقي ملكونات نظام الت�سالت الب�رسي

         االتصــــــــــاالت 
الضـوئيــــة نعمــــة 
ُتسعد من يوظفها 

لمنافع البشرية

تطــور وسـائل وطـرق االتصــاالت 
وراء ثورة تدفق المعلومات

يف  ال�سوئية.  املوجة  لنقل  امُلنا�سب  الو�سط 
الليف  ا�ستخدام  فكرة  اقرُتحت  1966م.  العام 
الرغم  وعلى  هوكمان  َو  كاو  قبل  من  ال�سوئي 
حينها  املقبولة  وغري  الكبرية  ال�سياعات  من 
والبالغة dB/Km 1000، فقد زعم الباحثان 
ناجتة  ال�سياعات  ه��ذه  معظم  اأن  امل��ذك��وران 
امُل�ستخدمة،  الألياف  بنية  يف  نقاوة  عدم  عن 
باعتماد  تقليلها  املمكن  من  فاإنه  وبالتايل 
نقاوة  اأكرث  الألياف  جتعل  ت�سنيع  تكنولوجيا 
التخامد  و�سول  اإمكانية  توقعا  وقد  وجتان�سًا. 
هذه  حتققت  وق��د   dB/Km  20 القيمة  اإىل 
باحثني  قبل  من  اأع��وام  خم�سة  بعد  التوقعات 
ف��اإن  ال��راه��ن،  ال��وق��ت   اأم��ا يف  كورنينج،  م��ن 
جتاريًا  امُلتوافرة  النمط  وحيدة  الألياف  تخامد 
اأنه وعلى الرغم  اإل   dB/Km  0.2 ل يتجاوز
الأنظمة  مع  ُمقارنة  امُلنخف�سة  �سياعاتها  من 
الراديوية، حتتاج الأنظمة ال�سوئية اإىل  ُمكررات 
مت   .Km 100 ب��ح��دود  م�سافة  فوا�سل  عند 
 Coherent( امُلتما�سك  الك�سف  تقنية  اعتماد 
يف  الإر�سال  م�سافات  لتح�سني   )Detection
اأنه وبعد  اإل  القرن،  الت�سعينيات  من هذا   بداية 
الت�سالت  دخلت  ال�سوئي،  امُل�سخم  اخ��رتاع 
العن�رس  هذا  �سمح  فقد  جديداً  ع�رساً  ال�سوئية 
املوجية  الأط�����وال  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  بت�سخيم 
 WDM wavelength(( بتقنية  امُل�سممة 
عدة  ونقلها   Division Multiplexing
تطور  تلخي�س  وميكن   . الكيلومرتات  من  اآلف 
الثالثة  العقود  خ��الل  ال�سوئية  الت�����س��الت 

الأخرية يف  ال�سكل التايل: كما يف ال�سكل )2(
تقانة  تطور  ال�سابق   )2( ال�سكل  ُي��ب��ني    
 (WDM  الت�سميم بالتق�سيم وفق طول املوجة
يف  ت�سميمها  امُلمكن  املوجية  الأط���وال  ع��دد 
�سعة  تزايد  بدللة   )y املحور    (  ) الواحد  الليف 
  .)xاملحور( الإلكرتونيات  تطور  بف�سل  النظام 

القناة  �سعة  ازدادت  الت�سعينيات  بدايات   يف 
ُنظم  وبف�سل دخول    .Gb/s 10 القيمة  لغاية 
يف   WDM الت�سميم   تدعم  التي  الت�سخيم  
لفت  ب�سكل  ال�سعة  ازدادت  ال�سوئي،  املجال 
من  معًا   اآن  يف   قناة   40 ت�سميم  اأمكن  حيث 
جهة، كما بلغت ال�سعة املمكن حتقيقها اإلكرتونيًا 
WDMواحدة،  Gb/s يف قناة     40 القيمة  
التقنية  حيز  اأُخ��رى وقد دخلت  هذه  من  جهة 
ومن  2003م.  العام  يف  التجاري  ال�ستخدام 
امُلعا�رسة  الأبحاث  اأن   جند  ال�سابق  امُلنحني 
بينت اإمكانية  و�سول حدود الإر�سال اإىل القيمة :
  X 75 Gbps per channel )ح��وايل 
ال�سهم   راأ���س  ُي�سري  ;حيث   300 Channel

.)»State of Art»: امُلنقط

لنظـــــــــم  الأ�شـــــــا�شـــــية  املكــــونـــــات 
الت�شــــالت ال�شوئيـــــــة

 Optical Communication Systems
ب�سكل  ال�سوئية  الت�سالت  ُنظم  تتاألف 
ل��ي��زرات   Laser( امُل��ر���س��ل  ك��ت��ل��ة  م��ن  ع���ام 
 ( ال�سوئي  امُل�ستقبل  وكتلة  النواقل(  اأن�ساف 
األياف  وهي  الت�سال  وقناة   Photodiode(
اإىل  ((ب��الإ���س��اف��ة   )optical fiberب�رسية
الإلكرتوب�رسية،  كامُلعدلت  اأُخ���رى(  عنا�رس 
ال�سوئية.   وامُلر�سحات  ال�سوئية  امُل�سخمات 

كما يف ال�سكل )3(.  

التي  العوامل  من  العديد  هناك  وبالتايل 
والنت�سار  التعديل  عمليات  اأثناء  الإ�سارة  ُت�سوه 

والك�سف.
ال�سوئية  الت�سالت  ُنظم  اأداء  ولتقييم 
الِبت    خطاأ  ُمعدل  قيا�س  اعتماد  يتم  الرقمية، 
بن�سبة  وامُلعرف   )BER )Bit Error Rate
على  القرار  ُنقطة  عند  امُل�ستقبلة  اخلطاأ  الِبتات 
املعنى  وب��ه��ذا  امُلر�سلة  للِبتات  الكلي  ال��ع��دد 
ُتعرف ح�سا�سية امُل�ستقبل بال�ستطاعة ال�سوئية 
اخلطاأ دون حٍد  ُمعدل  لإبقاء  املطلوبة  غرى  ال�سُ

ُمعني. كما يف ال�سكل )3(
ُت�سنف امُلعامالت املوؤثرة على اأداء النظام 

ت�سميميًا وفق الأنواع التالية: 
1 - ُمعامالت الإ�سارة ال�سوئية التي حُتدد 

م�ستوى الإ�سارة.
2 - ُمعامالت ال�سجيج التي حتد من ُمعدل 

اخلطاأ.
3 - عيوب الو�سلة ال�سوئية.

بتفا�سيل  اأخ���رى  م��ق��الت  يف  و�سنهتم 
حيث  من  الت�سالت  لنظام  املكونة  العنا�رس 

املزايا واألية العمل. 
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1258م.  ع���ام  يف  امل�������رسق،  ويف 
فيها  وارُت��ِك��َب  املغول،  بيد  بغداد  �سقطت 
ك�سف  وقد  و�سفه.  ي�سعب  ما  املجازر  من 
لعبته  الذي  الكبري  الدور  عن  بغداد  �سقوط 

ال�سيا�سية  اأورب��ا  موؤ�س�سات  من  املت�سهينة  القوى 
وبني  بينها  كبرية  موؤامرة  يف  والجتماعية  والدينية 
التي  والر�سائل  الت�سالت  كانت  اإذ  املغول.  خانات 
اإقامة  ت�ستهدف  املغول  خانات  اإىل  مبعثوها  يحملها 

إقليم سوري جبلي وهضبي، كان قبل اقتطاع ُجزئه الغربي من قبل 
المركزية؛  األبيض، وُيسّمى سورية  البحر  إلى  لبنان، يصل  فرنسا مما هو 
الجنوبية.  وسورية  الشمالية  سورية  بين  يتوسط  كان  اإلقليم  هذا  ألن 
ومنه كانت تنبع أهم أنهاره؛ لذا اقتصر اليوم على القسم المتبقي منه 
والمسّمى القلمون. كان القلمون في القرن الثالث عشر الميالدي خاضعًا 
لحكم األسرة األيوبية في أوائله، إذ كان موحدًا مع مصر والحجاز، ثمَّ جاء 
حكم المماليك في مصر وسورية دون الحجاز. وكانت ماسميت بالحروب 
كانت  الجسام  األحداث  أن  غير  سورية،  غربي  في  بقاياها  ماتزال  الصليبية 
1247م. سقطت أشبيلية في  تدور من حولها في ذلك الوقت من عام 

األندلس بيد األسبان وهي أكبر مدينة أندلسية.

الأ�شتاذ م�شطفى احلاج اإبراهيم 
ع�ش� جمل�ض الأمناء

�لقلم�ن وديرعطية بني �لتاريخ و�جلغر�فية

ت
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العامل  ليعرب  طريقا  يتخذون  وكانوا   . ���رّسيٍّ حتالف 
مبدينة  مير  �سماليًا  طريقا  بل  والإ�سالمي،  العربي 
يف  املعروف  ماركوبولو  اأن  حتى  رو�سيا،  يف  كييف 
ووال��ده  هو  �ساهم  البندقية  من  تاجر  باأنه  التاريخ 
ما  ال�سوؤال:  يربز  وهنا  الر�سائل.  تلك  نقل  يف  وعّمه 
الذي جاء باملغول من اأق�سى �رسقي اآ�سيا يف ال�سني، 
الأ���رس  وم��ط��اردة  نهبها،  يف  منهمكني  كانوا  حيث 
تلك  قامت  كنوزها؟  حتمل  كانت  التي  لها،  احلاكمة 
العامل  اإىل  بالجتاه  املغول  برتغيب  املذكورة  القوى 
نحو  الجت��اه  و�سار  بالكنوز.  يذخر  الذي  الإ�سالمي 
دَّ هجمات املغول  الغرب. ومل ت�ستطع جيو�س الرتك �سَ
برهن  والذي  بينهما.  اأ�سهر  �ستة  ا�ستمرت  حروب  بعد 
عدا  اأنه  املغول  مع  بالتحالف  القوى  تلك  قيام  على 
القتل والنهب والتدمري، كانوا قد األقوا يف دجلة جميع 
احلروب  دي��دن  وه��ذا  لحت�سى،  التي  بغداد  مكتبات 
قائمة  له  لتقوم  لكي  الإ�سالمي  العامل  �سدَّ  الدينية 
اأحداث  اأ�سداء  وْلنتتبع  والعلوم.  الثقافات  دمار  بعد 
مما  وال��رع��ب  الذعر  �سادها  التي  �سورية  يف  بغداد 

اإىل  املغول  طالئع  و�سلت  بعدما  خا�سة  منها.  ذاع 
اإىل  واأخذت اجتاهها جنوبا، بق�سد الجتاه  القريتني، 
م�رس امل�سهورة بغناها الزراعي وال�سناعي وغري ذلك. 
�سوا لقتال املغول  لكنَّ املماليك يف م�رس كانوا قد جيَّ
جي�سا، ملواجهتهم قبل الو�سول اإىل احلدود امل�رسية، 
اخلام�س  القرن  منذ  م�رس  اتبعتها  ا�سرتاتيجية  وهذه 
اإذا  اأنه  ومفادها  احلثيني،  عهد  يف  امليالد  قبل  ع�رس 
اجتاز عدوٌّ حدود �سورية فاإن حالة الطوارئ ُتعلن يف 
وجي�س  املماليك  جي�س  بني  ال�ستباك  وجرى  م�رس. 
تلك  وتقع  1260م.  ع��ام  ج��ال��وت  ع��ني  يف  امل��غ��ول 
ر  وُدمِّ ونابل�س،  بي�سان  فل�سطني بني  العني يف جنوب 
ال�سخ�سي  وحر�سه  قائده  وفرَّ  املنغويل  اجلي�س  فيها 
ارتياح كبري يف  �ساد  لذا  �رُسعة؛  باأق�سى  ال�رسق  نحو 
اأن كان قد �سادها الرعب والذعر والبحث  �سورية بعد 
الأ�رسة  اأم��ريات  اإحدى  بينهم  وكان  اآمنة،  اأماكن  عن 
من  حتركت  خ��ات��ون،  �ساحلة  ُتدعى  التي  الأيوبية 
كانت  التي  قارة  بلدة  اإىل  املاأمونة  غري  حماة  مدينة 
تتبعها اإداريا. ومن قارة املاأمونة اجتهت اإىل عدد من 
اإليها  فو�سلت  عطية.  دير  مزرعة  بينها  كان  املزارع 
وبداأت  ديرعطية.  ا�سم  حتت  َدْتها  ووحَّ حا�سيتها  مع 
العمل فيها والإ�سالح. علما باأن و�سولها اإىل املزارع 
رت فيها  1250م. الفرتة التي ُدمِّ كان يف قرابة عام 
قامت  فقد  املوقع  هذا  يف  اإقامتها  اإىل  ونظرا  بغداد. 
لوجودها  كثرية  حتديات  وجابهتها  نهرها.  باإ�سالح 
اأن نتكلم  يف هذا املوقع. ولفهم هذه التحديات علينا 
عن منطقة القلمون. فهي كتلة جبلية ه�سبية متتد من 
قرية  ا�سم  فالدريج  جنوبا.  الدريج  اإىل  �سمال  الربيج 
ُي�سّمى با�سمها، وهو رافد لربدى قبل  �سغرية يف واٍد 
وال�رسق  الغرب  بني  المتداد  اأما  دم�سق.  اإىل  دخوله 
فكان اجتاه ال�سال�سل اجلبلية اخلم�سة املتجهة باجتاه 
ال�سمال ال�رسقي، وامتداُدها تدريجي من الأعلى غربا 
اليوم  ُي�سمى  ما  بني  تقع  اأنها  اأي  �رسقا،  الأدن��ى  اإىل 
القلمون  وتنق�سم  البادية.  وبني  ال�رسقية  لبنان  جبال 

فالق�سم  الق�سطل.  ببلدة  ميرُّ  عر�س  بخط  ق�سمني  اإىل 
اجلنوبي تنتهي مياهه اإىل غوطة دم�سق، اأما ال�سمايل 
فتنتهي مياهه اإىل نهر العا�سي، ويف هذا الق�سم ُوجدت 
ديرعطية يف اأق�سى اجلهة ال�سمالية ال�رسقية واأدناها، 
 )1250( البحر  �سطح  ف��وق  ارتفاعها  يكون  حيث 
 )1850( اإىل  مرتا يف حني ي�سل جبلها املجاور لها 
من  عددا  خاتون  �ساحلة  واجَهْت  ذكرنا  وكما  مرتا. 
التحديات. اأولها ال�سيول الكثرية، فما اإن كانت ت�سقط 
الأمطار على �سفوح جبال لبنان ال�رسقية حتى ت�سيل 
�رسقا بقوة نحو ديرعطية. ومل يكن يف و�سع �ساحلة 
خاتون اإل اأن عمدت اإىل توزيعها عرب الأرا�سي داخل 
يف  فتحات  يرتكون  النا�س  وكان  وخارجها،  البلدة 
اأن  دون  بهدوء  ال�سيل  ليمر  والب�ساتني  الكروم  جدران 
يخرِّب. و�سيل ديرعطية كان اأكرب تلك ال�سيول واأ�سدها 
قوة وتخريبا. ويف كل مرة يجري فيها يخرِّب عددا من 
فعالية  الأكرث  املواجهة  اأما  له.  املجاورة  ال�سكن  دور 
اأعلى  هو  ال�سخرة،  يدعى  موقع  اختيار  فهي  لل�سيول 
م�ستوى من ال�سيول. وعلى هذه ال�سخرة قامت �ساحلة 
خاتون ببناء ديرعطية، يتو�سطها ال�سوق ب�سارع ميتد 
املحالت  جانبيه  على  ُبِنَيت  اجلنوب  اإىل  ال�سمال  من 
مزرعة  من  حتولت  ديرعطية  اأن  يعني  مما  التجارية 
اإىل قرية. وزاد يف اأهمية ما فعلته خاتون، اأنها مررت 
النهر اإىل القرية من اأ�سفل جمرى ال�سيل لأن التقنيات 
اآنها ما كانت ت�سمح ببناء اجل�سور، فما كانت الو�سيلة 
اإل التمرير من حتت جمرى ال�سيل اإىل غربّي ال�سخرة، 
اإقامة املعا�رس واملطاحن وامل�ساجد  وبذا مّكنها من 
للم�سافرين  اأن�ساأت خانا  النهر. كما  اعتمادا على ماء 
الربودة يف  ق�سوة  الفار�سي؛ لأن  الطراز  وحماما على 
حفرة  يف  ُيبنى  الذي  الطراز  هذا  اإل  ليالئمها  البلدة 
ول  الأر���س  م�ستوى  حتت  احلمام  ُج��ُدر  فيها  تختفي 
زجاجية  بدوائر  وكان  ال�سقف،  اإل  احلمام  من  يربز 
لإ�ساءة احلمام. وكان على اأ�سا�س هذا الواقع الذي مت 
على يد �ساحلة خاتون خالل ن�سف قرن اأن ديرعطية 
مدينة  اأي  لأن  مدنية.  حتتية  بنية  ذات  بلدة  اأ�سبحت 
النهر  وج��ود  كان  ول��ذا  نهر؛  لها  كان  اإذا  اإل  لتقوم 
جملبة لل�سكان من جميع اأنحاء القلمون ومن البادية 
ال�سكان  تنوع  اأخرى، وهذا �رس  لبنان ومن مدن  ومن 
�سواها.  من  خريا  ديرعطية  وجدوا  واأنهم  ون�ساطهم. 
وظل حال ال�سيول قائما حتى الربع الأخري من القرن 
التا�سع ع�رس حيُث ُقيِّ�س لديرعطية على يد ابنها البار 
اأبي �سليم دعبول اإقامة �سدٍّ ترابي �سطحي يحفظ مياه 
وما  ال�سيول  و�سارت   ، منها  البلدة  ويحمي  ال�سيول 
ماء  وها  نقمة،  كانت  اأن  بعد  نعمة  مياه  من  حتمل 
اآبار ديرعطية.  الأر�س ويغذي جميع  ال�سيل يغور يف 
ج�سم  من  متتد  حديقة  اإىل  ال�سيل  جمرى  حتويل  ومت 

ال�سد حتى �سفوح جبل ديرعطية.
الذي واجهته �ساحلة خاتون  الثاين  التحدي  اأما 

         القلمون هو سورية 
المركــزيــــــة الممتــــــدة 

غربـــــا إلــــى البحـــر



هواء  اأن  ذل��ك  يف  وال�سبب  �ستاء.  ال��ربودة  �سدة  فهو 
يربد  عندما  بديرعطية،  املحيطة  العالية  اجل��ب��ال 
الدنيا  �ستاء يزيد وزنه وينحدر لذلك باجتاه املناطق 
نحو  الجت��اه  اأن  كما  ديرعطية،  يف  له  م�ستقرا  فيجد 
ال�سمال ال�رسقي قد جعل ديرعطية منفتحة على الهواء 
الثلوج  واأحيانا  اأي�سا  ال��ربودة  يحمل  الذي  ال�سمايل 
الربادي  بو�سع  ال��ربودة  تلك  ال�سكان  واجه  و�سواها. 
ال�سميكة على جدران الغرف التي يرتددون عليها، ويف 
تلك الغرف مواقد للتدفئة ولطهو الطعام اأي�سا. وكان 
الوقود من حطب جبل ديرعطية، وملا قلَّ �سار النا�س 
يذهبون اإىل اجلبل الأو�سط، فا�ستهلكوا هم والبدو حطب 
اجلبل. وكان العزاء لل�سكان يف هواء ال�سيف امل�سهور 
الغربية  اجلنوبية  الرياح  هو  الأول:  للرياح.  بنظامني 
ذات املن�ساأ البحري، وعليها اعتمد الفالحون يف تذرية 
احلبوب، وهي تهب مع الفجر وتهداأ يف ال�سحى، لتبداأ 
على  منها  ويح�سلون  حركة،  الأ�سد  ال�سمالية  الرياح 
فيها.  بتذريتها  الثقيلة  الق�س  عقد  بني  املتبقي  احَلبِّ 
كما اأن هذه الرياح تكون من ال�سدة بحيث تدير دواليب 
ال�سطحية.  الآب��ار  من  املاء  بها  ميتحون  التي  الرياح 
ف�سل  يف  املنطقة  اإىل  ال���ربودة  حتمل  ال��ت��ي  وه��ي 
ال�سيف، ودخلت تلك الرياح يف ال�سعر ال�سعبي، بقولهم:

اإذا هاجت الرم�شاء ذكراك برد ت
ح�شاي كاأين بني قارة والنبك

وقال اآخر :
وملا �شقتني بالهجري ر�شابها

تذكرت اأين بني قارة والنبك
ويقولون :   
بني قارة والنبِك

ر تبكي البنات الُبكَّ
يف  ديرعطية  يف  ال���دور  �سكان  اأن  جن��د  ول���ذا 
الهواء  ي�ستن�سقون  منازلهم  اأب��واب  على  اأم�سياتها 
ال�سمايل البارد الذي تتورد فيه خدود اأبنائهم، اإ�سافة 
اإىل �سمرهم بع�سهم مع بع�س، حيث يتاآلفون يف ظاهر 

امل�سكن، وي�ستمتعون بالأحاديث يف اجلو اللطيف.
على  ديرعطية  جبل  انفتاح  الثالث:  التحدي 
ليغزوا  البلدة  اإىل  منها  الل�سو�س  ينفذ  التي  البادية 
من  ينفذ  اأن  ميكن  كما  اأنعامهم.  وي�رسقوا  ال�سكان 

وهذا  البدو.  من  البلدة  يف  يتح�رس  من  الفتحة  تلك 
للبلدة  ب��واب��ات  باإن�ساء  خ��ات��ون  �ساحلة  واجهته 
املك�رس،  مياه  متر  ومنها  الغربية،  البوابة  ليال،  ُتغلق 
والبوابة اجلنوبية يف نهاية ال�سوق، والبوابة ال�رسقية 
اإىل  الرعاة باأغنامهم  التي يخرج منها  بوابة امل�رسح 
يف  ليال  يبيتون  اأو  ليال  يعودون  فاإما  اجلبل،  مراعي 
اجلبل لإراحة الأغنام واملا�سية. كذلك توا�سع ال�سكان 
على الت�سامن يف حماية القرية. فاإما ياأتني ل�س اإىل 
القرية، فاإن مناديا ينادي: ياخيالة يابغالة اخرجوا 
بّرا، اأي اإىل اجلبل ل�سد الآتني للنهب وال�سلب. تلك كانت 

اأهم التحديات التي واجهتها �ساحلة خاتون. 
ديرعطية  بني  جالوؤها،  يجب  التبا�سات  وهنالك 
يعتقدون  ة  العامَّ ورج��ال  املثقفني  بع�س  والقلمون. 
فيها.  للرهبان  دير  لوجود  كذلك  يت  �ُسمِّ ديرعطية  اأن 
اأخذت  ديرعطية  لأن  �سحيحًا  لي�س  ذلك  اأن  ونعتقد 
ُوجدت  م��زارع  خم�س  اإح��دى  هي  مزرعة  من  ا�سمها 
انت�رست يف  الرهبان  اأديرة  اأن   : يف ديرعطية، وثانيا 
لغتهم كانت  اأن  القلمون، واملعروف  الكثري من ربوع 
ال�رسيانية  اأن ديرعطية مل تتكلم  ال�رسيانية، يف حني 
حتريف  ه��و  ا�سمها  اأن  ال�سائد  والع��ت��ق��اد  اإط��الق��ا. 
ُتذكر  مل  اأخرى  ناحية  دارة( من  اأو  )دار  لكلمة  عامي 
معجم  مثل  العربية،  اللغوية  املراجع  يف  عطية  دير 
ديرعطية،  يذكر  ومل  والنبك  قارة  ذكر  الذي  البلدان 
امل�سافرين  عن  حمجوبة  كانت  ديرعطية  اأن  ب�سبب 
رغم  بها  املحيطة  التالل  ب�سبب  والنبك  ق��ارة  بني 
انخفا�سها. وبالأ�سل ديرعطية هي اأخف�س نقطة يف 
اأطلق عليها  ديرعطية  فاإن  اأخرى  القلمون. ومن جهة 
بعيد  من  للناظرين  تظهر  لأنها  البي�ساء  القرية  ا�سم 
ب�سبب  بي�ساء  كلها  كتلتها  وكانت  بي�ساء،  كم�ساحة 
خا�سة  طرية  كل�سية  مبادة  والأ�سطح  اجل��دران  طالء 
توؤخذ من حماجرها يف قارة، واأنا –كاتب الأحرف- 
فظهرت  الأربعينيات  يف  ُبعد  م��ن  البلدة  ���س��ورت 

كم�ساحة بي�ساء.
مياه  مو�سوع  هو  جتليته  ينبغي  اآخر  مو�سوع 
على  ال�سطحية  املياه  كانت  فقد  اجلوفية.  ديرعطية 
اعتمد  اجل��ف��اف  ح��دث  ومل��ا  م��رتا،   )15-10( عمق 
اأين  فمن  م��رت؛  مئة  اإىل  الآب��ار  تعميق  على  ال�سكان 

وما  البلدة؟  مناخ  على  يغلب  واجلفاف  املياه  تلك 
جوفية  مبياه  ت�ستمتع  اهلل  م��ن  بنعمة  ال��ي��وم  زال��ت 
تلك  اأين  فمن  مرت،  ثالثمئة  تقارب  اأعماق  من  عذبة 
ذلك  تف�رسه.  اأن  ميكن  التي  هي  اجليولوجيا  املياه؟ 
جبال  يف  الزمراين  معرب  من  ميتد  انك�ساريا  خطا  اأن 
اللوز يف جبل  اإىل معرب وادي �سعاب  ال�رسقية،  لبنان 
من  كبرية  كميات  اختزن  النك�سار  وهذا  ديرعطية. 
د ديرعطية باملاء  املاء يف الع�رس املطري، وما زال يزوِّ
العذب ويعو�س �سنويا باعتماده على الأمطار وذوبان 
الثلج يف املناطق اللبنانية. وهذا النك�سار يف�رس اأي�سا 

ز ال�سيل ال�سطحي على م�سار النك�سار. �سبب تركُّ
العامل  هو  ك��ان  ديرعطية  نهر  اأن  ُيذكر  ومم��ا 
الأ�سا�سي يف ابتنائها ويف تطورها، وكانت ديرعطية 
اإىل  اإ�سافة  الأرا�سي،  رّي  يف  نظامها  بدّقة  �سهرية 
القلمون.  بلدان  يف  مبا  قي�س  اإذا  ن�سبيا  النهر  غ��زارة 
ولذا توارد ال�سكان على ديرعطية من خمتلف اجلهات 
اإذ مل  النهر تدريجيا،  اأن قلَّ ماء  اإىل  القريبة والبعيدة 
اإىل  يتفرع  كان  اأن  بعد  واحد  جدول  �سوى  منه  يبق 
ثالثة جداول. وواجهت ديرعطية �سعوبة كبرية عندما 
من  ينبع  وكان  املتبقي،  الوحيد  اجلدول  هذا  اأنقطع 
يف  املياه  جريان  نظام  وفق  ال�سمالية  النبك  ك��روم 
من  مياهها  قرية  كل  تاأخذ  اأن  يق�سي  الذي  القلمون 
ورمبا  وقانوين.  حقيقي  نظام  وهذا   ، جارتها  كروم 
ينبع من  ديرعطية  نهر  اأن جمرد كون  للبع�س  تبادر 
�رسقة  ُيَعدُّ  وهو  لها،  حقا  مياهه  يجعل  النبك  كروم 
زال حق  وما  النبك،  ديرعطية حدثت يف منطقة  لنهر 
مما  القانون.  بحكم  قائما  ونهرها  بقناتها  ديرعطية 
ا�سطر ديرعطية اإىل العتماد على القناة الأحدث وهي 
قناة املك�رس. وا�سطرت كذلك لو�سع ال�سدود الرتاكمية 
دافعًا  ذل��ك  وك��ان  امل��ي��اه.  من  مزيد  على  للح�سول 
الثامن  العقد  اأوائل  الت�سجري يف  قويا ملبا�رسة عملية 
ديرعطية  فتى  راعيه  وكان  ع�رس.  التا�سع  القرن  من 
جمموعة  ل��ربوز  دافعا  ك��ان  كما  دع��ب��ول.  �سليم  اأب��و 
وتربوية  وثقافية  فكرية  من  املدنية  املوؤ�س�سات  من 
وموؤ�س�سات  القلمون  جامعة  اإن�ساء  ذروتها  وعلمية 
هو  دائما  التحدي  اأن  على  يدل  وهذا  اأُخ��رى.  تربوية 

دافٌع للرقي واحل�سارة يف جميع الع�سور. 

نهر ال�سئطي كما كان قبل النه�سة املدنية الرابعةمدخل ديرعطية قبل �ستني عامًا
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هوية  اللغة  كانت  يوم  ال�شريفة  اللغة  حرا�س  عظماء  من  طبيب   -
ولي�شت اخت�شا�شا.

- معرفته بلغته �شاعدته يف اإتقان اأربع لغات اأخرى.
العلمي  واملجمع  دم�شق  جامعة  وتراأ�س  مي�شلون،  موقعة  يف  تطوع   -

العربي وجمعية املوا�شاة.

         ل نبالغ اإن قلنا اإن هذا النابغة كان من اأجّل اأبناء ال�سام ومن 
اأعظم من خدموا اللغة العربية مبا اأ�سهم به من تعريب امل�سطلحات الطبية 

التي ي�ستخدمها العلماء والأطباء اليوم.

ولد ح�سني بن يحيى �سبح يف دم�سق عام 1900م. يف حي �ساروجة. 
عام  وانتمى  الرتكية.  باللغة  تدّر�س  وكانت  دم�سق  مدار�س  يف  ودر���س 
مع  بريوت  اإىل  انتقل  الذي  بدم�سق،  العثماين  الطبي  املعهد  اإىل  1913م. 
بدء احلرب العاملية الأوىل. ثم اأعيد اإىل دم�سق با�سمه اجلديد املعهد الطبي 
العربي وباللغة العربية. وتخرج فيه عام 1919م. مع الفوج الأول وكان 
عدد اخلريجني ثمانية واأربعني طبيبًا. اأتقن الرتكية والفرن�سية والإجنليزية 
يف  تطوعه  منها  ووطنية،  اجتماعية  ن�ساطات  له  كانت  كما  والأملانية، 
العظمة رحمه  موقعة مي�سلون لإ�سعاف اجلرحى، وفح�سه جثمان يو�سف 

اهلل بعد ا�ست�سهاده وتاأكيد اإ�سابته ب�سظية مزقت طحاله.

عام 1924م. �سافر اإىل فرن�سا و�سوي�رسا للتخ�س�س واملتابعة، فاغتنم 
�سوي�رسا  لوزان يف  الإجمايل يف  الفح�س  لتقدمي  اأوربا  فر�سة وجوده يف 
مو�سوع  وكان  1925م.  عام  الطب  يف  دكتوراه  �سهادة  على  للح�سول 
طبعت  والتي  الإن�سان،  يف  امل�سيمي  الغ�ساء  منو  قدمها:  التي  الأطروحة 

بالفرن�سية يف العام نف�سه.

اأ�سبح رئي�سًا للجامعة ال�سورية عام 1943م. �ساهم عام 1943م. يف 
تاأ�سي�س جمعية املوا�ساة التي اأ�س�ست م�ست�سفى املوا�ساة، وانتخب رئي�سًا لها 

حتى عام 1975م. 
يف  عاماًل  ع�سواً  انتخب  العلمية  وم�ساركاته  اللغوية  جلهوده  نتيجًة 
ثم  1946م.  عام  بدم�سق«  العربية  اللغة  »جممع  العربي  العلمي  املجمع 

رئي�سًا له عام 1968م. وا�ستمر يراأ�سه حتى وافاه الأجل يف دم�سق. 
ويف عام 1985م. انتخب ع�سو �رسف يف جممع اللغة العربية الأردين، 
ويف عام 1986م. انتخب ع�سواً عاماًل يف جممع اللغة العربية يف القاهرة، 

ثم انتخب ع�سواً يف املجمع العلمي الهندي.

تويف الدكتور ح�سني �سبح يف 31 كانون الأول عام 1986م. ويف يوم 
وفاته اأنهى دوامه الوظيفي يف جممع اللغة العربية وقبل اأن يغادر املجمع 

العربية  اللغة  جممع  عام  اأمني  اخلطيب  عدنان  الدكتور  غرفة  اإىل  دخل 
عامًا«  خم�سني  يف  »املجمعيون  كتابه  ن�رس  اإع��ادة  عليه  واقرتح  بدم�سق 
ثم  القرتاح  هذا  على  موافقته  اخلطيب  الدكتور  فاأبدى  جديدة،  طبعة  يف 
ركب �سيارته اإىل منزله حيث اأ�سلم الروح وهو يف الطريق ومل ي�سعر �سائقه 

بوفاته اإل حني نزل كعادته ليفتح له باب ال�سيارة اأمام مدخل عمارته.  
جمالت  يف  العلمية  واملقالت  املوؤلفات  من  الكثري  اهلل  رحمه  ترك 
متخ�س�سة. ومن اأهم موؤلفاته: »علم الأمرا�س الباطنة« اأنفق يف تاأليفه يف 

�سبعة اأجزاء �سخمة ع�رسين �سنة.

من اأقواله:
فما  العربية،  باللغة  التعليم  �رسورة  يف  نبحث  اأن  القول  نافلة  »من 
اللغة هي  اإل حترتم لغتها، وت�سعى جهدها لتكون هذه  العامل  اأمة يف  من 
الوحيدة التي تعرّب عن جميع �سوؤونها، وتعّلم بها يف جميع مراحل التعليم. 
وذلك لأن التعليم بلغة اأجنبية دليل على ال�سعف وعدم الثقة بالنف�س، بل 

دليل على خمول العزمية يف اأهلها«.
  

د.ح�سني �سبح رئي�س جامعة دم�سق 1942-1949م. ورئي�س املجمع 
العلمي العربي 1968-1986م. 

من �أعالم �ص�ريا
ح�شـــني �شــــبح 1900 – 1986

رائـــــــد تعــــــريـب العـلــــــــ�م الطبيــــــــة
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هذه ندوة حلماية �للغة �لعربية

ت��شيات تريد اأن يبقى احلال يف اأ�ش�اأ حال
- عدو عاقل خري من �شديق جاهل.

- اللغة هوية، ومن اأ�شاع هويته َفَقَد بو�شلته.
َمن  اإليها  ُدع��ي  ع��رب��ي   بلد  يف  ن��دوة  اأقيمت 
ون مفكرين وُكّتابًا، ومن يزعمون احلر�س على  ُي�سمَّ
لغتنا ال�رسيفة وهويتنا القومية؛ لبحث دور احتادات 
اللغة  وك��اأن  الأم،  اللغة  حماية  يف  العربية  الكتاب 
َخْت ما نرطن به  فرَّ التي  الأم  الف�سيحة هي  العربية 
م�سوهة  فرن�سية  اأو  اإجنليزية  وكلمات  العامية  من 
النطق. واحلق اأن العربية لن تلد )عربيزي( ول رطانة 
املعاين  �سياع  ول  احل���روف،  خم��ارج  �سياع  ول 
اأحياء كل  ب�سياع الإعراب، ول لهجات تتعدد بتعدد 
مدينة كيال يفهم اأحٌد اأحدا. العربية لن تلد ذلك حتى 

تلد الفاأر جماًل.
خرجت الندوة بعدد من التو�سيات هي اأقرب اإىل 
والكيد  اجلهل  بفوؤو�س  ال�رسيفة  اللغة  لتحطيم  خطة 
ون واحلماية. والآتي هو نظرة يف بع�س  منها اإىل ال�سَّ

تلك التو�سيات:
توحيد  اإىل  العربية  ال��دول  جامعة  دعوة   -  1
فيها.   العربي  الأدب  وت�سمني  الدرا�سية  املناهج 
املجتمعون  كان  واإذا  حيا.  لُيميَت  ميتا  دَعوا  واإمنا 
اأن جامعة الدول  اأهل هذه الندوة، ما زالوا يعتقدون 
العربية ت�سطيع اأن توحد اأو ُتِفرِّق، اأو اأُن�ِسَئْت يف اأ�سل 
ن�ساأتها للتوحيد، فقد خ�رسوا من عمرهم �سبعني عاما 

يقودون فيها �ساحة الفكر العربي اإىل الهاوية.
وملتزم  م�سوؤول  عربي  حمتوى  تقدمي   -  2

وم�ستوعب للهوية والثقافة العربية.  
ال�سيا�سي  بالقرار  العربية  اللغة  تطور  ربط   - 3
ربطها  يريدون  اأنهم  ويبدو  وحت�سينها.   حلمايتها 

بنظام عربي �سيا�سي
ال�سيا�سي  القرار  كان  وهل  تنهار.  كي  منهار 
لتلك احلكومات املعنية منذ خروج امل�ستعمرين قرارا 

يهدف اإىل وحدة الأمة ورعاية مقومات هويتها؟
لتمكني  دفاعية  ا�سرتاتيجيات  اإيجاد   -  4
هذه  اأم��ا  الجتماعي.  التوا�سل  وحمتوى  الإع��الم 
فثالثة الأثايف. فاملنتدون يريدون متكني الإعالم. 
من  بلغتنا  فتكا  اأكرث  عامل  حياتنا  يف  كان  وهل 
الإعالم العربي، الذي اأ�سبح �ساحة للغنج وامليوعة 
والكالم  لتيني  بحرف  العربية  العناوين  وكتابة 
اأحيانا  فيه  ولتجدن  لغات،  بعدة  املمزوج  ال�سفوي 

َنة  واملهجَّ والفرن�سية  الإنكليزية  احل��روف  اأع��داد 
اأكرث من عدد احلروف العربية. كم م�ساحة العربية 
وكاأين  الف�سائية؟  العرب  قنوات  يف  الف�سيحة 
بالعامية  ّيا  اأمِّ رجال  مذيعٌة  فيها  حُت��دِّث  مرة  من 
معرفته!  قدر  على  ف�سيحة  بلغة  يجيبها  ��يُّ  والأمِّ
العربي  ال�سعبي  امل��زاج  اأن  على  ي��دل  مما  وذل��ك 
الإعالم  املميَّعة.  وهل  التلفزة  قنوات  لغة  ي�ستقبح 
اللغة  ب�سعبويته وتفاعليته يخدم  املعا�رس  العربي 
التوحيد  عوامل  يحطم  اأم  الواحدة  لالأمة  الواحدة 
واأهمها اللغة الف�سيحة املكرَّمة؟ األ ُيكر�س الدعوات 
جذور  من  الأكاذيب  لها  ويبتدع  علنا؟  الإقليمية 
ويّتبعه  نف�سه،  ي�سدق  حتى  تاريخية  اأنها  يدعي 
الإع��الم  كان  ولو  واملخربون.  واجلهلة  الغاوون 
منذ  لوحدتها  داعيا  ور�سالتها  الأمة  بهذه  موؤمنا 
العربية  للوحدة  الدعوة  �سارت  ملا  عاما  �سبعني 
عن  الفلكي  ابتعادها  ب�سبب  ال�ساخرين  �سخرية 
واقع الأمة املنهار. املطلوب هو متكني العربية يف 

الإعالم لمتكني الإعالم.
باللغة  والتفكري  واملعرفة  الثقافة  اإنتاج   -  5
العرب  اأم��ة  ُك��ت��اب  اأن  ذل��ك  يعني  وه���ذه!  العربية. 
الإجنليزية  اللغة  برموز  نفو�سهم  دواخل  يفكرون يف 
فكيف  الأم،  اللغة  اإل  ليعرف  معظمهم  األي�س  مثال؟ 
ول  �سطحي  لأمر  واإن��ه  اأخ��رى؟  بلغة  تفكريهم  يكون 
متح�رسا  م��ات  َم��ن  اجلزائريني  الكتاب  من  ل��ه.  اأث��ر 
على جهله بلغة بالده لكن موؤلفاته الفرن�سية خدمت 
ق�سايا بالده اأف�سل من كثري من الكتاب الذين فكروا 
الأجنبية  للغة  دعوة  تلك  ولي�ست  بالعربية.  واألفوا 
بديال للعربية بل رديفا لها ي�سلنا بح�سارات اأخرى 
نواكب  واأ�ساليب  وو�سائل  اأفكار  اأذهاننا على  ويفتح 
اأم  اأ�سيلة  لغة  كل  يف  ون�سرتط  الب�رسي.  التقدم  بها 
الأمة  تقدم  وهمُّ  عربيا،  الهاج�س  يبقى  اأن  اأجنبية 

موؤ�رسا ودليال.
عليها  واحلفاظ  املحلية  اللهجات  توثيق   -  6
هذه  اأم��ا  الوطنية.  الهوية  م��ن  ج���زءاً  باعتبارها 
واحت��ادات  ُكتاب  الُعجاب!  العجب  فهي  التو�سية 
ُكتاب يريدون توثيق اللهجات املحلية! وهل تخافون 
ُلَغَتكم  على اللغات املحلية من ال�سياع وهي ُت�سيُِّع 
اأولدكم واأل�سنتكم؟  األ�سنة  القومية وحتل حملها على 
يف  يدعو  كيف  املحلية  اللهجات  على  يحافظ  ومن 

الف�سيحة؟  بالعربية  التفكري  اإىل  ال�سابقة  التو�سية 
تناق�س يك�سف مدى ال�ستخفاف يف تناول مو�سوع 

كبري وخطري وموؤثر.
من  حتمله  فيما  »العربية«  على  الرتكيز   -  7
اأفكار ولي�س يف مبناها فقط.  وهنا يخطر يف البال 
يا  مبنى  بدون  املعنى  ياأتي  هل  هو  الأول  �سوؤالن: 
الأفكار  تاأتي  كيف  واملفكرين؟   الُكّتاب  ح�رسات 
وت�سخريها  اللغة  مببنى  الهتمام  ب��دون  بالعربية 
هو:  الثاين  وال�سوؤال  املعنى؟  حلمل  البديعة  بالطرق 
مببنى  الهتمام  ب��دون  بها  اأتيتم  التي  الأفكار  ما 
وم�ستقبل  الأمة  �رسف  تلك  باأفكاركم  واأنقذمت  اللغة 
َمن  اإل  األ�ستم جمردين من املعنى واملبنى  اأولدكم؟ 
مر  ما  جميع  يدين  اليوم  الأم��ة  حال  اإن  اهلل؟  رحم 
عليها من ِفَكٍر واآراء مل ُتنجها من تاآمر اأعدائها، ومل 

تدلها على مراقي ال�سعود.
الن�سيج  داخ��ل  ومتكينها  العلوم  تعريب   -  8
هوية  للعلوم  هل  اآخر:  �سوؤال  كذلك  العربي.  الثقايف 
ترجمة  هي  اإمنا  جن�سيتكم؟  متنحوها  حتى  وموطن 
فيها  فلن�سهم  الدنيا،  كل  يف  العلم  اأهل  بني  متبادلة 
لغة  لي�ست  العلم  لغة  اآخذين ومعطائني.  ا�ستطعنا  ما 
اأو  الفكرة  ومنتج  م�سطلحات.  هي  واإمن��ا  حقيقية 
امُلخرتع ي�سميه مبا �ساء. و�ستتعرب لغة العلوم عندما 
ُيدخلون  عندما  ولي�س  للعلوم  منتجني  عربنا  ي�سبح 

العلوم يف ن�سيج لغتهم.
واجلامعة  »الإلك�سو«  بني  اللتحام  اإعادة   -  9
العربية واإقرار توحيد امل�سطلح العربي مع املعاجم 
العربية. اجلهابذة يعنون بالإلك�سو : املنظمة العربية 
للرتبية والثقافة والعلوم، وهي منظمة من منظمات 
جامعة الدول العربية، فكيف تعيدون اللتحام اإليها؟ 
لالأليك�سو  القرار  اأهل  اأنتم  هل  عنها؟  ان�سقَّت  ومتى 
عقدوا  من  بعقول  ال�ستخفاف  ه��ذا  ما  واجلامعة؟ 
بعملها  اجلامعة  جتاوزت  الأليك�سو  ما؟  اأماًل  عليكم 
اأمكن ف�سلها عن اجلامعة لكان خريا  واأهدافها، ولو 

لها.
اللغوية  املجامع  فتوى  جمل�س  اإن�ساء   -  10
واإ�سافة  العرب  والأدب��اء  الكّتاب  احتادات  مب�ساعدة 
ما  العلمية.  التخ�س�سات  اإىل  الإن�سانية  العلوم 
ملء  اأم  تالعب  اأهو  بالثانية؟  الأوىل  اجلملة  عالقة 
فراغات؟ وما الفائدة من اإ�سافة العلوم الإن�سانية اإىل 



هو يوم لالحتفاء باللغة العربية يف 18 كانون 
الأول / دي�سمرب من كل �سنة.

التاريخ  هذا  يف  العربية  باللغة  الحتفاء  تقرر 
العامة  اجلمعية  فيه  اأ���س��درت  ال��ذي  اليوم  لكونه 
لالأمم املتحدة قرارها رقم 3190 يف كانون الأول/ 
اإدخال  مبوجبه  يقر  وال��ذي  1973م.  عام  دي�سمرب 
العمل  ولغات  الر�سمية  اللغات  �سمن  العربية  اللغة 
الدول  بع�س  قدمته  اق��رتاح  بعد  املتحدة  الأمم  يف 
العربية خالل انعقاد الدورة 190 للمجل�س التنفيذي 

ملنظمة اليون�سكو. 
 بعد جهود بذلت منذ خم�سينات القرن املا�سي، 
ل��الأمم  العامة  اجلمعية  ق��رار  ���س��دور  ع��ن  اأ�سفرت 
املتحدة يف الدورة التا�سعة لها برقم 878 موؤرخ يف 
1954/12/4م. يجيز الرتجمة التحريرية فقط اإىل 
اللغة العربية، ويقيد عدد �سفحات ذلك باأربعة اآلف 
�سفحة يف ال�سنة، و�رسط اأن تدفع الدولة التي تطلبها 
الوثائق ذات  اأن تكون هذه  تكاليف الرتجمة، وعلى 

طبيعة �سيا�سية اأو قانونية تهم املنطقة العربية.
ويف عام 1960م. اتخذت اليون�سكو قراراً يق�سي 
الإقليمية  املوؤمترات  يف  العربية  اللغة  با�ستخدام 
وبرتجمة  بالعربية،  الناطقة  البلدان  يف  م  ُتنَظّ التي 
واعُتمد  العربية،  اإىل  الأ�سا�سية  واملن�سورات  الوثائق 
يف عام 1966م. قرار يق�سي بتعزيز ا�ستخدام اللغة 
العربية يف اليون�سكو، وتقرر تاأمني خدمات الرتجمة 
الفورية اإىل العربية ومن العربية اإىل لغات اأخرى يف 
اإطار اجلل�سات العامة. ويف عام 1968م. مت اعتماد 
البدء  مع  املنظمة  يف  عمل  لغة  تدريجيًا  العربية 
وتوفري  احلرفية،  واملحا�رس  العمل  وثائق  برتجمة 

خدمات الرتجمة الفورية اإىل العربية. 
اأن  اإىل  العربي،  الدبلوما�سي  ال�سغط  وا�ستمر 
ُت�ستعمل كلغة �سفوية خالل  العربية  متكن من جعل 
اأيلول/�سبتمرب  يف  العامة  اجلمعية  دورات  انعقاد 
1973م. ثم �سدور قرار اجلمعية العامة رقم 3190 
خالل الدورة 28 يف كانون الأول/دي�سمرب 1973م. 
للجمعية  ر�سمية  لغة  العربية  اللغة  بجعل  يو�سي 
اأما م�ساألة ا�ستخدام اللغة العربية  العامة وهيئاتها. 
لغة عمل يف دورات املجل�س التنفيذي، فاأُدرجت يف 
جدول الأعمال يف عام 1974م. بناًء على طلب من 

حكومات عربية عديدة.

اليـ�م العاملـي للغـة العربيـة )*(
 190 الدورة  انعقاد  2012م. عند  اأكتوبر  ويف 
يوم  تكري�س  تقرر  لليون�سكو  التنفيذي  للمجل�س 
18كانون الأول )دي�سمرب( يوما عامليا للغة العربية، 
واحتلفت اليوني�سكو يف تلك ال�سنة للمرة الأوىل بهذا 
2013م.  اأكتوبر  الأول/  ت�رسين   23 ويف  اليوم. 
لتنمية  الدولية  للخطة  ال�ست�سارية  الهيئة  ق��ررت 
اعتماد  لليون�سكو،  التابعة  )اأرابيا(  العربية  الثقافة 
اليوم العاملي للغة العربية كاأحد العنا�رس الأ�سا�سية 

يف برنامج عملها لكل �سنة. 

اأهمية اللغة العربية
واأكرث  ال�سامية،  اللغات  اأق��دم  من  العربية  تعد 
اأكرث  واإح��دى  متحدثنَي،  ال�سامية  املجموعة  لغات 
 422 من  اأكرث  يتحدثها  العامل،  يف  انت�ساًرا  اللغات 
العربي،  الوطن  مليون ن�سمة ويتوزع متحدثوها يف 
من  وهي  املجاورة،  الأخ��رى  املناطق  من  والعديد 
الإنرتنت،  يف  ا�ستخداًما  الأك��رث  الأرب��ع  اللغات  بني 
الفرن�سية  على  متفوقًة  ومنًوا  انت�ساًرا  الأكرث  وكذلك 
لدى  كبرية  اأهمية  ذات  العربية  اللغة  والرو�سية. 
يف  ال�سالة  تتم  ول  ال��ق��راآن،  لغة  فهي  امل�سلمني، 
الإ�سالم اإل باإتقان بع�س من كلماتها. والعربية هي 
الكنائ�س  من  عدد  لدى  رئي�سية  �سعائرية  لغة  اأي�سا 
الكثري  بها  كتبت  كما  العربي،  الوطن  يف  امل�سيحية 
يف  اليهودية  والفكرية  الدينية  الأع��م��ال  اأه��م  من 

الع�سور الو�سطى.
واحتواء  التعريب  على  بقدرتها  العربية  تتميز 
معينة.  دقيقة  ب�رسوط  الأخرى  اللغات  من  الألفاظ 
وامل�سرتكات  والأ���س��داد،  ال���رتادف،  خا�سية  فيها 
والطباق،  املجاز،  بظاهرة  كذلك  وتتميز  اللفظية. 
وبفنون  والت�سبيه.  وال�سجع،  واملقابلة  واجلنا�س، 
اللفظ كالبالغة والف�ساحة وما حتويه من حم�سنات. 
بع�س املوؤ�س�سات والهيئات واحلكومات حتتفل يوم 
لي�س  وهو  العربية،  اللغة  بيوم  فرباير   / �سباط   21
يوما خم�س�سا للغة العربية عامليا مثل 18 كانون 

الأول بل هو يوم اللغة الأم يف كل دول العامل.  
اإقامة  من  تتمكن  مل  اجلامعة  اأن  املوؤ�سف  من 
يف  و�سيانتها  ومتكينها  لغتنا  لتمجيد  فعاليات 
لكنها  المتحانات.  لقرب  العاملية  املنا�سبة  هذه 

�سُتَعوَّ�س اإن �ساء اهلل يف الف�سل الثاين.

)*( من موقع منظمة اليون�سكو .

التخ�س�سات العلمية؟ األي�ست العلوم الإن�سانية علوما 
اأم هي جهل وظالم؟ وماذا تعنون؟ هل تريدون كتابة 
تكتبون  اأم  كيميائية؟  معادلة  هيئة  على  الق�سيدة 
تكتبون  اأم  احلديثة؟  الريا�سيات  كم�ساألة  الق�سيدة 
�سيديّل؟  اإل  يقروؤها  ل  طبية  و�سفة  يف  التاريخ 
م�سافة  لي�ست  لأنها  قا�رسة  الإن�سانية  العلوم  وهل 
لق�سور  قا�رسة  هي  اأم  العلمية  التخ�س�سات  اإىل 
كان  اأيا  علم  العلم  الأ�سل  يف  منتجيها؟  عقول  يف 
تخ�س�سه، وكل علم هو اإن�ساين لأنه ميكن تخ�سي�سه 
العلوم  تق�سيم  وما  الإن�سان،  ولراحة  الإن�سان،  لرفعة 
لاإن�سانيا  علما  الطب  من  ليجعل  اإل م�سطلح دليل 
منتجًا  الب�سعة  التاريخ  اأحداث  معرفة  من  يجعل  ول 
اإن�سانيا. العلم اأداة بيد م�ستخدمه يف اخلري ويف ال�رس 

فه يف اخلري َتِرَبت يداك. فوظِّ
)الف�سحى(  العربية  اللغة  حلماية  جلنة   -  11
والأدبية  الثقافية  والأ���رس  والروابط  الحت��ادات  يف 
الكتاب  احت����ادات  اح��ت��اج��ت  اإذا  ي��اوي��ل��ت��ا!  ك��اف��ة. 
عتب  فال  منهم  اللغة  حلماية  جلنة  الثقافية  والأ���رس 
من  جلنة  املعني  كان  واإذا  والنا�سئة.  العامة  على 
الحتادات والروابط حلماية اللغة العربية بني العامة 
فلنبداأ بتنقية النتاج الفكري والأدبي لهذه املوؤ�س�سات 
اإىل  ذلك  ويقود  والتمكني.  الإ�سالح  اإىل  اأحوج  فاإنه 
�سوؤال اآخر: اإذا تكلفت اللجان هذه الوظيفة النبيلة فما 

دور الحتاد اأو الرابطة؟
يف  الأدبية  والروابط  الحتادات  تكليف   -  12
احتاد الكّتاب والأدباء العرب بتقدمي درا�سات مف�سلة 
الدرا�سات  هذه  اأ�سمع  اللغة.  حماية  مو�سوع  حول 
وما  واأق��روؤه��ا،  الأح��رف-  كاتب  –اأنا  �سغري  منذ 
وهويتنا  ولغتنا  و�سبعني  ب�سعا  عمري  و�سار  زلت. 
هذه  حتمون  فمتى  الدركات،  على  تهبط  ومدنيتنا 
ال�سابقة  الدرا�سات  كانت  بالتاأكيد  ال�رسيفة.  اللغة 

مثل هذه الدرا�سة حتى ا�ستمر الهبوط املرعب.
عن  ببعدها  عجيبة    غريبة  التو�سيات  ه��ذه 
النا�س،  لعقول  مراعاتها  وقلة  وتناق�سها،  اجلدية، 
علينا  ويبقى  والبناء.  الإ�سالح  يف  فعاليتها  وقلة 
الندوة؛  ه��ذه  ملثل  دع��ت  التي  للجهة  ال�سكر  تقدمي 
املفكرين  لكن  ال�رسيفة،  اللغة  برعاية  لهتمامها 
اأعلم  واهلل  وخذلوها،  خذلونا  قد  املدعوين  والكتاب 
مبا يعتمل يف النوايا!. فاإن كانت �سافية فلهم اأجر 
والكفاءة يف  اجلدِّ  اإىل  ندعو  ونحن  اخلطاأ.  الجتهاد 
تناول هذا املو�سوع اخلطري، كما ندعو اإىل اأن تكون 
اللغة الأجنبية جزءاً مكينا من ثقافة العربي، تتفاعل 
لي�س  ولكن  فيها،  عنه  غاب  مبا  وت�سله  لغته،  مع 
يف  وا�سطرابات  وتفرِّق،  متزق  لهجات  اإىل  و�سول 

الهوية وال�سخ�سية.



�شـــــــــاعر الـزجـــــــــــل
متعـــــدد النغمـــــات والألــــ�ان

تلذ  احل�ِسَنة  قبيلة  �سيخ  امللحم  طراد  فكان 
له زيارة ديرعطية لي�ستمع اإليه، وكثريا ما كان 
ُيح�رس معه بع�س �سعراء الزجل ل�ستفزاز قريحة 

لديه.  ما  باأجود  عقريته  يرفع  حتى  �ساعرنا 
اإذا  زايد  اأبيفانيو�س  املطران  نيافة  كان  وكذلك 
ديرعطية، فكان  بلده  اأناخ يف م�سرتاحه يف  ما 

قارعه  وما  الكبري.  �ساعرنا  مب�سامرة  ي�ستمتع 
اأحياء  اأح��د  يف  ُول��د  ُمقارعه.  خ��اب  اإل  �ساعر 
ديرعطية هو حي امل�رسح واأقام يف دارة ب�سيطة 
مبنية من مواد بناء بيوت تلك الأيام. عا�س يف 
اأباهم فكانوا  ال�سعر  �َسَغل  اأولد  هذا املنزل �ستة 
حانية  اأمٍّ  رعاية  يف  الع�ساميني،  اأ�سلب  من 

حملت ا�سمها فيما بعد دار امل�سنني.
ميتع  �سمر  جمال�س  له  ودودا،  حمبا  ك��ان 
مازحا  ب�سعره  تناولهم  ورمب���ا  امل�سامرين 
باأقواله  فيتندرون  وهفواتهم،  عيوبهم  فيك�سف 
اأو  فرح  اإىل  داٍع  يفوت  ول  بغمزاته.  وي�سعدون 
جل�سة طيبة يف بلده اأو يف �سدد واحلفر وحم�س 

البديهة  بحضور  الناس  وشغل  وسعادة،  نشوة  وجيرانه  القلمون  مأل 
سليم  محمد  الزجل  شاعر  هو  الشعر.  منطوق  وحسن  االستجابة،  وسرعة 
انتشرت  الذي  1983/11/3م.(   -  1904( ديرعطية  ابن  الكريم  عبد  أبو  دعبول 
شهرته في القلمون وجواره من بلدان البقاع  والبادية وحمص والحفر وصدد 
وما جاورهما. ُعرف بحدة ذكائه. وكان هذا ما يثير رغبة شعراء الشعر الشعبي 

بمقارعته، فقد كان األمل بالتفوق عليه هو أمل بالشهرة الواسعة.
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والبقاع اأن يدعو اأبا عبد الكرمي. فقد كان ي�سدح 
لطيفة،  وُبحة  اخلفي�س،  ب�سوته  الأف���راح  يف 
ورمبا  امُلطرب،  اخلفيف  النظم  ارجت��ال  فيجيد 
اأو وزير يف فرح  اأحد بح�سور م�سوؤول  هم�س له 
من اأفراح ديرعطية فريجتل بيتا يدخل يف ن�سيج 
قليلة  بكلمات  البلدة  حاجات  ويلخ�س  ق�سيده 
يجامل  وك��ان  بتلبيتها،  املعنيَّ  تغري  كثيفة 
اأبناء  وبخا�سة  مع�رس،  ولطف  مب��ودة  النا�س 
لفاق  نديا  �سوتا  اهلل  وهبه  لو  اأنه  ويقال  حيه. 
كل �سعراء الزجل بح�سور بديهته و�سالمة فكره، 

و�سدق معايريه اخللقية يف تقومي الأمور.
من  ي��ق��وم  اأن  العجاب  العجب  مل��ن  واإن���ه 
اجتماعي  يُفْتُه حدث  الفقرية من مل  البيئة  هذه 
من  ولتعجنب  بق�سائده.  خلَّده  اإل  �سيا�سي،  اأو 
ال�سيا�سي،  �سعره  يف  ال�سيا�سية  روؤيته  �سالمة 
من  ببيت  �سيا�سية  ن��ظ��ري��ة  يلخ�س  وك��اأن��ه 
معايري  على  ال�سيا�سية  نظرته  وتقوم  �سعره. 
ق�سائده  من  ا�سُتهر  وقومية.  ووطنية  خُلقية 
م�سيبتي  يف  حمليتان  ق�سيدتان  الجتماعية 
اإل  ديرعطية،  بهما  ُنِكَبت  اللتني  واجلراد  ال�سيل 
اأنه وعلى �سجيته اأك�سب امل�سيبتني ُبعدا اإن�سانيا 
ي�سمعهما.  ل�سعور من  �سامال، ويجعلهما تطهريا 
الوطنية  والأعمال  ال�سيا�سية  الأح��داث  وك��رُثَت 
منا�سبة  تفوته  كانت  فما  ع�رسه،  يف  والقومية 
اإل وله فيها اآراء ي�رسدها ب�ساعرية كثيفة، ولغة 
تن�رس  �سليمة،  واأفكار   ح��ارة  وعاطفة  لطيفة، 
احلق وُتِقرُّ العدل. وكان يف املنا�سبات الوطنية 
ميتطي  م�سرية،  ك��ل  راأ����س  على  والجتماعية 
ح�سانا ياأتيه به اأحد اأ�سحاب احلما�سة، يرجتل 
ال�سعر  ويردد من خلفه جمع كثري، وكان ل�سعره 
التطلعات  ي�سجع  اإذ  النفو�س.  يف  الكبري  الأث��ر 
ويحيي  امل�ستعمرين،  من  التحرر  اإىل  املن�سفة 
الأجم��اد.  وا�ستعادة  البالد  تقدم  اإىل  الطموح 
ويف  امل�ستعمرين،  على  التحري�س  يف  �سعر  فله 
املنا�سلة  العربية  البلدان  مع  القومي  الت�سامن 
ويف  اخلونة،  مقارعة  يف  وله  عليها،  واملعتدى 
البحر   يف  الأمريكية  الأ�ساطيل  على  التحري�س 
لبنان،  الأبي�س املتو�سط، ونزولها على �سواطئ 

وفرحة طردها منها. 
فيه  منوعا  ال�سعبي  �سعره  من  الكثري  األقى 
ذلك،كما  وغري  املر�سود  وعلى  وقراديا  زجال 
ن���وع يف م��و���س��وع��ات��ه اج��ت��م��اع��ي��ة، وغ��زل��ي��ة، 
الأي��ام  لنا  حفظت  وقومية.  وطنية  و�سيا�سية 
ال. لكن  الكثري من �سعره مدونا بخط اليد وُم�سجَّ
هذا الكثري لي�س اإل اأقّل القليل مما األقى من �سعره 
ديوان  طباعة  تتم  ورمبا  املنا�سبات.  �ستى  يف 
�سخم له قريبا.  رحم اهلل غريد �سورية الو�سطى 

اأبا عبد الكرمي.
مقطع من ق�سيدة نكبة اجلراد
قلتــّلــــــو ال�شــــــــــالم عليـــــــــــــــك

وين من�شــــــــــــــم رايــــــــــح هيـــــك
فت وجينــــــــا نالقيـــــــــــك �شــــــــرَّ

ما عــــــاد اإل تُخـــــــــــ�ّس الــــــــدار
َقّلـــي بـــــدارك مالــــــي لـــــــــــزوم

اأنــــــــــا بنــــــــــزل يف الكـــــــــــــروم
يف جنـاتــــا يطيــــــــــــب النــــــــــوم

وماأكولــــــي اأ�شــــــــــهى الأثمـــــــــار
الكـــــــروم اإ�س لــــــــــك فيهـــــــــــــــا

جايـــــــــــي حتــــــــــــــى تهبيهــــــــــا
هـــــا ال�شـــــــــــغلي ل تدانيهـــــــــــــا

لـ�شــــــــــــــا زرع النــــــا�س اأخ�شــــــر
*   *   *   *   *
قّلــــــــــــــي زرع مــــــا بــــــــــــــــــــّدي

جفـــــــــــان وبطــــــــــاطــا بيقــــّدي
جايــــــــــع ما نــــــــــــي  متغــــــــــّدي

واإنَت مــن �شيـفــــــــــــك نتفـــــــــــــر
قلتّلـــــــــــو يلعـــــــــن هال�شيــــــــــف

هالبـــــــّدو ياكـــــــــــل بال�شـــــــــيف
َبعرفــــــــك مانـــــــــك �شــــــــــــريف

تقنـــــــــــــع فيـمـــــــــا تي�ّشــــــــــــــــر
قّلــــــــــي خلينــــــــــــي بجهلــــــــــــي

بعـــــــــــــرف درب الأوجهـلــــــــــــــي
كـــــل مـــن َقـَتــــــــــــل مـن اأهلـــــــــي

مانـــــــــــي خمّليلـــــــــــــــــو اآثــــــــــار

ثانوية  افتتاح  يف  طويلة  ق�سيدة  من  وله 
ال�سعبي  والعمل  بالتربعات  ُبنيت  للبنات، 

التطوعي:
�شـــعلة الثــــورات فينــــا توقــــدت 

 والعــروبـــــــة كلهـــا بنورا اهتـدت
دْت  ان�شـــاهلل هاملدر�شـــة اللي �ُشـــيِّ

كــل يوم نبني األف متال مبهرجـان
*   *   *   *   *
عمل �شــعبي اأنا اأخوك وانت اأخـي

وحكـم �شــعبي ب�شـوت منو ننتخـي
يابن البلد يا�شاحب الكف ال�شخي

بتعطي وتوعد اإنك بتدفع كمان
���رسب  ال���ذي  ال�سيل  ق�سيدة  مقطع  م��ن 
ديرعطية عام 1937م. اقتطفنا بع�س الأبيات، 
بدقة،  ال��ك��ارث��ة  ت�سف  طويلة  ق�سيدة  وه��ي 

وُتغنيها باأفكار وِحكم:
ابداأ بذكـر اللـــه واأتــرك كــل له

ربــــي تعــــاىل الواحــــد القهــــــار
وهو باملر�شــــاد حاكـــــم بالعبــــاد

ولــــــه املـــــراد بكـــــل ما يختــــــار
اأر�شــــــل اإلينــــــا اأدّلء الأنبيــــــاء

مو�شــى وعي�شـــى واأحمـــد املختـار
وانـــزل الأيـــات فيهـــــا البينــــات

واملوعظــات اإلــى اأولـــي الأب�شـــار
من اأطــاع اللـــه والر�شـــل الكـــرام

اأر�شــى الإلـــــــه الواحـــد الغفــــار
بعـد هـذا اأبتـدي بنظــم الق�شيـــد

وان كنـــــت يف نظمــــــو حمتـــــــــار
�شـــاء ظّنــــي بح�شـــن فني عندمــا

غاب الر�شــد والعقـــل منـــي طـــار
واعلمــوا لـــو اأننــي كاأبـي العـــالء

�شــاء القريــ�س و�شـاعـت الأفكــار
نكبــة القلمـــون اأفظــع مــا يكـــون

تبكـــي العيـــون وتـــورث الأكـــدار
عظم امل�شاب بديرعطية قد اأ�شاب

الطفل �شـاب وانحنـت منه الكبــار
�شـــنة  األــف  وت�شــــعمية  و�شــــبعا

وتالتــني  ميالديــة  با�شــــــتف�شـار
ت�شرين اأول كان يف الع�شر الأخري

يوم اخلمي�س الع�شر يف �شابع نهار
هــب الهــواء وجاء ريــح ليطـــاق

والف�شـــــاء اإلــــى ال�شــــماء غبــــار
والغيــــوم تزاحمـــت وتالحمـــــت

وتكاثفــــت مـن اأربعــــــة اأقطــــــار
والبــرق كالكهربـــاء لــــه �شيـــــاء

اأزرار تطفــي �شــوءها ت�شــعل زرار
والرعد يق�شف �شوت تهتز البيوت

وبـــــدا خيــــال املـــــوت لالأنظــــــار
قلب ال�شجاع ارتاع من كرت الفزاع

وك�شا وجوه النا�س توب ال�شفرار
�شرب ال�شحاب على بلدنا واقرتاب

اأمطــــــــاره مـــا مثلهــــــــا اأمطــــــــار
با�شــــــرت اأنــواءهــــــا وتكاتــــرت

وجـرت علــى البيــــداء كالأنهــــار
والرَبد مد �شدود من فوق اجلـرود

من جبــــل قا�شـــــيون اإلـــى عكــــار
كدحاحل البّلـور اأو بي�س الطيـور

جــَرف ال�شخـــور وقّلـــع الأ�شـجار
م�شـت ال�شـيول وعمت كل ال�شـهول

مـــن راآهــــا يقـــــول التنـــــور فــــار
ياليــت فينــــا متــــل نــــوح موؤمنــــا

كــــان جـانــــا مـن ال�شـــــماء اإنــذار
وكنــا �شنعنـا الفلــك واركبنــا بهــا

نـاجــني ما حلقــت بنــــا الأ�شـــرار
اللــه ليحمــي ديـار الفــا�شــــــقني

اإن حق منو العـدل وافاهـا الدمـار
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wood induced by changes in relative 
humidity in the environment. The 
project was aimed at developing a 
surface structure that adapts the 
porosity of its skin, and related 
cross-ventilation, in response to 
relative humidity without the need 
for any mechanical control devices. 
Here the response is triggered by 
the changes in moisture content 
of the material and actuated 
through related shape changes in a 
material element, which affects the 
structure’s degree of porosity.
Figure 2

In order to construct a 
functional, self-supporting 
prototype, the substructure is 
defined as a folded component 
system developed through paper 
models. The folded components 

are parametrically proliferated on 
a mathematically defined surface 
and the related cutting patterns 
are automatically derived. This 
cut geometry can be directly 
used on a cutting plotter to 
fabricate the components from 
heavy-duty propylene sheets, 
which are subsequently folded 
and assembled into a full-scale 
prototype.
The functional full-scale prototype 
demonstrates the performance 
capacity of the system resulting 
from different and changing 
degrees of porosity across the 
surface. In response to changes 
in relative humidity and related 
moisture content absorbed by the 
veneer composite, the swelling 
of the veneer surfaces and the 

related shape change facilitate the 
opening and closure of each local 
component. Figure 3

 A functional, full-scale prototype 
consisting of more than 600 
geometrically variant components 
was constructed and tested. Once 
exposed to changes in relative 
humidity, the veneer composite 
patches swell or shrink and thus 
facilitate the opening and closure 
of each local component resulting 
in different degrees of porosity 
across the surface, which is both a 
structure and responsive skin. This 
high level of integration of form, 
structure and material performance 
enables a direct response to 
environmental influences without 
the need for additional electronic or 
mechanical control (see figure 3).

Coclusion:
- The dictionary explanation of ‘performance’ 

is to ‘carry out an action’ or ‘to fulfil a task’. 
Invariably, this definition seems to invoke a tired 
utilitarian debate on the correlation between 
form and function. 

- Here, Michael Hensel and Menges aim to 
move the debate on entirely. In so doing, they 
redefine form not as the shape of a material 
object alone, but as the multitude of effects, 
the milieu of conditions, modulations and 

microclimates that emanate from the exchange 
of an object with its specific environment – a 
dynamic relationship that is both perceived and 
interacted with by a subject. 

- Performance evolves from the synthesis 
of this dynamic, while morphoe-cological 
design concerns an instrumental approach, 
making form and function less of a dualism 
and more of a synergy that aspires to integral 
design solutions and an alternative model for 
sustainability.

Figure 3: The functional full-scale prototype of the Responsive Surface Structures research project. 



The lower layer also reacts to 
a number of spatial and structural 
criteria; for example, the roof 
integrates the customer lounge, 
a large incision that opens the 
views towards the famous BMW 
headquarters tower and channels 
the forces to the defined bearing 
points. The combined capacity 
of both girder grid layers to act 
as one spatial structure with 
locally differentiated behaviour 
is achieved through the insertion 
of diagonal struts within the 
interstitial space. In response to 
local stress concentrations, the 
structural depth of the system 
varies between a maximum of 
12 metres and just 2 metres 
in areas of less force. In the 
northern part of the building the 
roof merges with a double cone, 
typical of Coop Himmelb)l(au’s 
work, to form a hybrid shape. 
Similarly, the related bending 
behaviour of the roof structure 
gradually transforms into the 
shell-like behaviour of the 
double cone.

Sammary: 
- These evolutionary strategies 

depend on the fitness ranking.
- Thus the definition of the fitness 

criteria is critical for the quality of 
the building and its structure.

- Contemporary digital methods 
make possible the simulation of 
such processes, and thus enable 
us to refer back to the empirical 
methods of previous generations

2. Material Performance
A central concern of architecture 

as a material practice is the 
way in which built and natural 
environments interact to provide 
exciting and sustainable modes of 
habitation. Key to this is the way 
in which material performance is 
understood and instrumentalised. In 
this part

of this article, Michael Hensel 
and Defne Sunguroglu research the 
characteristics of wood in order to 
explore how a material’s variable 
behaviour and its response to 
extrinsic stimuli might substantially 
contribute to performance oriented 

design. This leads them to argue 
for a wider, more inclusive definition 
for ‘smart materials’ that puts less 
emphasis on the new and fully 
recognises the potential of variable 
behaviour.

Nine veneer composite 
components indicate the change 
of surface shape and related 
surface porosity in response to an 
increasing level of relative humidity. 
Key design parameters, such as 
fibre orientation or the ratio of 
thickness, length and width, can 
be related to the element’s specific 
response to changes in moisture 
content and resultant shape change.

The response of a given material 
to changes in environmental 
conditions presents interesting 
opportunities for performance-
oriented design. This research, 
conducted by Steffen Reichert 
of the Department for Form 
Generation and Materialisation 
at the Hochschule für Gestaltung 
)HfG( in Offenbach, Germany, in 
200607/, explores the possibility of 
utilising the dimensional changes of 

Figure 2: Steffen Reichert, Responsive Surface Structures, Department for Form Generation and aterialization 
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Figure 1: Coop Himmelb)l(au, BMW Welt, Munich, Germany, 2008 

Dr. Bashar Swaid
PhD in Architectural Design
Department of Architectural Engineering
University of Kalamoon

Today, many make 
grand claims with regards to 

sustainability, but if one looks closely 
such claims all too often serve either 
mere public-relations and fund-
raising purposes, or boil down to an 
ever greater division of exterior and 
interior space through ever thicker 
thermal insulation combined with 
reductions in energy use of electrical 
heating, cooling, ventilation and air 
conditioning devices. Helen Castle 
asked Can one offer alternatives to 
the currently prevailing approach to 
sustainability? Can passive means 
that utilise material and spatial 
strategies be updated so as to make 
redundant entire energy cycles 
currently involved in sustainable 
design? Can such an alternative 
approach evolve and carry its 
own beauty and aesthetic without 
devolving into superficial metaphors? 
We seek to encourage the rise of 
further questions, thoughts and 
approaches, instead of pretending that 
there already exists a fully developed 
paradigm. Within this context, 
‘versatility’ entails the notion of the 
behaviour and performance of an 
organism or artefact within its specific 
context, while addressing both the 
object and the subject. ‘Vicissitude’ 
entails the differentiation of the object 
and the dynamic of the environment. 
The notion of ‘ecology’ addresses 
precisely this: the relationship 
between an organism and its 

environment. Ecology is in this way a 
central concept for morpho-ecological 
design.

In the next paragraph a brief 
analysis of two main practices about 
“Form & Force & Performance” and 
“Material Performance” are performed 
in order to understand the concept 
of Versatility and Vicissitude in 
architectural practice. 

1. Form & Force & Performance
The first section of outlines 

significant changes over the last 
century in the way performance has 
been understood and instrumentalised 
with regards to the correlation 
between stimulus or force, material 
response or form and the performative 
capacity that ensues from this 
dynamic relationship. This threefold 
correlation between force, form and 
performance is elaborated through 
a historical account, a contemporary 
approach and a visionary outlook in 
this section. In the 20th century, the 
classification of structures according 
to defined building typologies was 
central to engineering design. Here 
Professor Klaus Bollinger, Professor 
Manfred Grohmann and Oliver 
Tessmann of design engineers 
Bollinger + Grohmann challenge this 
preconception. By considering each 
structure as an individual case in point 
with inherently complex behaviour, 
they move away from the notion 
of a building being a variant of an 

established type. They further discuss 
this mode of working, in relation to 
their own recent projects, in terms 
of relevant methods and generative 
techniques, as well as the respective 
consequences that it has had on the 
relationship between force, form and 
structural performance.
The structures they develop do not 
need to adhere to idealised typologies, 
which are usually in conflict with the 
architect’s concepts anyway. Rather 
they result from a multiparty design 
process. In the BMW Welt project 
by Coop Himmelb)l(au, which is 
located right next to the Olympic 
quarter and adjacent to the BMW 
head office and plants in Munich, the 
complex roof structure was designed 
in a collaborative process. During the 
competition they developed a double-
layered girder grid which demarcates 
the upper and lower boundaries of 
the roof-space phase in alignment 
with the architectural concept of a 
floating cloud. Driven by the simulation 
of anticipated loading scenarios, 
the initially planar girder grid was 
deformed so that the upper layer 
assumed a cushion-like bulge. Figure 1

Versatility and Vicissitude
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