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اإطـالق الت�صميـم اجلديـد ملوقـع اجلامعـة الإلكتـروين

»اجلـديــد يف التعليــــم 
واملمار�صة ال�صيـدلنية«

اليوم العلمي اخلام�س لكلية ال�صيدلة
جامعة القلمون اخلا�صة 

اأحـدث م�صـرتاح لفيلـم دم�صــق حلـب
بح�صور الفنان الكبري دريد حلام 
واملخـــــرج با�صــــــل اخلطيــــب 
واملـوؤلـــــف تليــــــد اخلطيــــب 



اليــوم العلمــي الخامس لكليــة الصيدلــة
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د.ف�صيح كي�صو
كلية الفنون التطبيقية والإعالم

فنون ما بعد احلداثة
اأو ال�����ردد م���ن ف��ن��ون »م���ا ب��ع��د احل���داث���ة«  اخل����وف 
اخلروج  من  اخل��وف  اىل  يعود  رمبا    Postmodernism
عن البديهيات اأو املتداول وعدم التطرق اإىل ن�صو�ص معقدة 
جديدة  �صياغات  يف  اخلو�ص  من  الردد  اأي  الواقع،  تعك�ص 
واختبار مواد وتقنيات جديدة ت�صاهم يف تركيب وخلق عمل 
الفنون  يف  احلداثة«  بعد  »ما  حركة  تاأ�ص�صت  خمتلف.  فني 
منت�صف  بني  وتطورت   Modernism احلداثة  ع�رص  منهية 
جوانب  بع�ص  نق�ص  اىل  وهدفت  ونهايته  الع�رصين  القرن 
الفن،  يف  متعددة  وم��واد  واأ�صاليب  اأفكار  وظهرت  احلداثة 
التجهيز   Conceptual Artوفن  املفاهيمي   الفن  و�صنف 
بعد  ما  فنون  Video Artمع  Installation Artوالفيديو  
 Andy احلداثة. وعلى �صبيل املثال فاإن اأ�صلوب اأندي وورهل
Warhol مبجمله كان يف مواجهة وحتدٍّ لأفكار احلداثة التي 
كانت متمثلة بفان كوخ وبيكا�صو وجاك�صون بولك. املحلل 
النف�صي جاك األكان Jacques Alcan �صاهم يف تطوير فن 
ما بعد احلداثة، فهو يفر�ص اأن الالوعي منظم مثل اللغة التي 
يلعب  الالوعي  اأن  واأكد  والوعي،  الالوعي  بني  احلوار  تتيح 
احلداثة هي  بعد  ما  ففنون  العامل.  دوراً يف جتربتنا يف هذا 
والفل�صفات،  والنظريات  الفنون  فيها  تتداخل  حرة  جتارب 
فنون غري متوقعة  اإنها  املاألوف،  التنوع واخلروج عن  وهي 
الليربالية  اإن ما بعد احلداثة هو  اآخر،  �صكليًا ونظريًا. مبعنى 
اجلديدة، فالقيم القدمية اأي ال�صابقة لأي تيار فني اأو فل�صفي 
ُيعمل بها ول تقدم �صيئًا جديداً؛ ولذلك علينا  اأو نظريات، ل 
اتباع اأ�صاليب جديدة. بالطبع هذه الظواهر اأو املراحل جاءت 
كنتيجة للحياة الرغيدة التي تلت احلروب العاملية التي دارت 

يف الغرب وكنتيجة لال�صتعمار من قبلها.
جدوى  عن  وتت�صاءل  احلداثة  بعد  ما  فنون  فكرة  تقوم 
ال�صلة  وقطع  الفكرة،  �صيطرة  اإىل  وتدعو  بال�صكل،  العتناء 
مع  بالتوازي  بفل�صفته  تقوم  كما  ال�صكل،  عن  التاريخية 
تطور الفكر الإن�صاين. فال ي�صتح�صن و�صع قراءة ثابتة للنتاج 
تاأويالت  يعطي  كي  مفتوحًا  العمل  يكون  اأن  بل  الإن�صاين، 
الفنان  اأن  اأي  املتلقني.  بتعدد  تتعدد  قد  متنوعة  وق��راءات 
يقع على  فالعبء  ثابتًا،  لي�ص  ولكنه  لعمله  تف�صرياً  قد ميتلك 
خمتلفون  املجتمع  فاأفراد  وعر�صه.  العمل  خلق  بعد  املتلقي 
اجلدل  عملية  تن�صاأ  هنا  ومن  تت�صابه،  ول  تختلف  والقراءات 
وتتنوع الأ�صاليب والطروحات مبا فيها املواد امل�صتخدمة يف 
عملية الإنتاج املعريف. فالت�صميات تتنوع بتطور املجتمعات 
والت�صارع  التكنولوجي  التطور  لعملية  املرافقة  الإن�صانية 
بعد- »ما  اأنتج  وهذا  معها،  الإن�صاين  الفكر  وتالزم  التقني، 

يخت�رص  والتي    ،Post- Postmodernism احلداثة«  بعد 
النظرية  يف  التطورات  من  وا�صعة  جمموعة  باأنها  تعريفها 
والتي  والثقافة،  والأدب  والفن  والعمارة  والفل�صفة  النقدية 

انبثقت من »ما بعد احلداثة« وكنتيجة لردة الفعل عليها.

حركة  اأن  املوؤرخني  من  الكثري  اعترب  كما  اعتربنا  واذا 
من  ال�صخرية  غر�صها  كان  والتي   Dadaism الفنية  الدادا 
املجتمع،  يف  ال�صائدة  املعايري  �صد  وتقف  احلديث،  العامل 
والتي  الأوىل  العاملية  احل��رب  اإىل   بداياتها  تعود  والتي 
ازدهرت بني 1916 اإىل 1922م. اذا اعتربنا - زمنيًا - اأنها 
فالفن  احلداثة،  بعد  ما  اإىل  احلداثة  فنون  من  التحول  بداية 
احلديث يف يومنا هذا يف �صورية ل يزال يف �رصاع مع التحول 
اإىل فنون ما بعد احلداثة، علمًا باأن هناك نظريات يف الغرب 
بداأت مع مطلع القرن الواحد والع�رصين تر�صخ حلركة ما بعد- 
اأكادميية  لعدم وجود مناهج  ال�صبب  يكون  وقد  احلداثة.  بعد 
ت�صاعد يف النقل ال�صليم لهذه الظواهر العاملية وتوؤخر عملية 
البحث العلمي نظريا وتطبيقيا بالتما�صي مع التطور العاملي، 
وقد ُيعزى هذا اإىل وجود جامعة واحدة ت�صتحوذ وتدير ب�صكل 
يف  املركزية  اعتماد  اأي  البالد،  يف  الفني  التطور  عملية  ما 
اأغلب  عند  ال�صائدة  الفكرة  اإىل  بالإ�صافة  التعليمي،  املنهج 
والتي تعترب  بالفن من منتجني وم�صوقني وقيمني  العاملني 

اأن الجتاهات الفنية القادمة من الغرب تخريبية.
والنتيجة، اأن فن ما بعد احلداثة عليه اأن يعك�ص الواقع 
كما هو ولي�ص كما يجب اأن يكون عليه مهما كان الأ�صلوب. 
ولي�صتح�صن  باحلا�رص  و�صله  يتم  عندما  هام  فالتاريخ 
بناء احلا�رص بالعتماد عليه، وهذا يبدو وا�صحًا من الثورة 
وا�صح  ب�صكل  اأثرت  والتي  الآن  نعي�صها  التي  املعلوماتية 
ت�صاعفت  ولهذا  عليه؛  ُتبنى  اأن  دون  الإن�صاين  النتاج  على 
القراءات  واأ�صبحت  الفني،  فيه  مبا  العلمي  البحث  قيمة 
املتعددة �رصورة للمعا�رصة ولل�صري بدرب الت�صارع الفكري 
والتقني، لي�ص يف جمال الت�صميم والفن فقط واإمنا �صمل هذا 

بقية فروع املعرفة.  
وجامعة القلمون تعترب الرائدة يف تبني الفنون املعا�رصة 

وتطبيقاتها، عرب مقرراتها النظرية والعملية.
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»اجلديد يف التعليم واملمار�صـــــــــــــة ال�صيـدلنيـــــة«
اللجنة  وأعضاء  معاونيه  وبحضور  العالي  التعليم  وزير  السيد  برعاية 
وأمينها  العربي  الوطن  في  الصيدلة  لكليات  العلمية  للجمعية  التنفيذية 
كلية  أقامت  القطر،  في  والخاصة  العامة  الصيدلة  كليات  وعمداء  العام 
بعنوان:  الخامس  العلمي  يومها  الخاصة  القلمون  جامعة  في  الصيدلة 
اللجنة  اجتماع  بالتزامن  مع   الصيدالنية“  والممارسة  التعليم  »الجديد في 
التنفيذية للجمعية العلمية لكليات الصيدلة في الوطن العربي، وذلك في 

يومي الجمعة والسبت  26 و 27 نيسان  2019م.

اليــوم العلمــي اخلام�س لكليــة ال�صيدلــة

القلمون  جامعة  جانب  من  العلمي  اليوم  ح�رص 
الأمناء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  دعبول  �صليم  الدكتور 
والدكتور   ، اجلامعة،  رئي�ص  يون�ص  �صعيد  والدكتور 
لل�صوؤون  اجلامعة  رئي�ص  نائب  ج��واد  ع��ادل  حممد 
 ، اجلامعة  اأم��ني  ك�صيبي  اأمي��ن  الدكتور  و  العلمية، 
وعدد  ال�صيدلة،  كلية  يا�صني عميد  �صند�ص  والدكتورة 
من عمداء الكليات، واأع�صاء الهيئة التدري�صية والفنية 

يف اجلامعة ، وعدد كبري من طالب الكلية.
البداية كانت بجولة لل�صادة ال�صيوف يف جامعة 
التابعة  واملرافق  الطبية،  املدينة  وم�صفى  القلمون، 
اجلمعة  م�صاء  العلمي  ال��ي��وم  افُتتح  ث��م  للجامعة، 
وف��اء  �صمت  دقيقة  بالوقوف  2019/4/26م. 
ون�صيد  ال�صوري  العربي  الن�صيد  ثم  ال�صهداء،  لأرواح 
كلمة  اجلامعة  رئي�ص  األقى  ذلك  بعد  القلمون،  جامعة 

مقدمتهم  ويف  الأك��ارم  ال�صيوف  بال�صادة  ترحيبية 
اإبراهيم وزير التعليم العايل، والدكتور  الدكتور ب�صام 
اجلامعات  ل�����ص��وؤون  ال��وزي��ر  م��ع��اون  ميالة  بطر�ص 
الوزير  معاون  الفاهوم  �صحر  والدكتورة  اخلا�صة، 

ل�صوؤون البحث العلمي.
الوطني  ال��دور  يون�ص  �صعيد  الدكتور  واأو���ص��ح 
الكبري الذي ل تزال ت�صهم به اجلامعة حتت �صعار »اإىل 
انطالقة  منذ  ال�صعار  ذلك  وترجمة  بالعلم«،  العلياء 
2003م. اأوىل اجلامعات اخلا�صة  اجلامعة يف العام 
والإداري��ة،  والهند�صية  الطبية  بكلياتها  �صورية،  يف 
يعد  الذي  التعليمي  وامل�صفى  الع�رصية،  ومبرافقها 
اأّهلت  وق��د  القطر،  يف  خا�ص  تعليمي  م�صفى  اأك��رب 
من  طالب   5300 عن  ينوف  ما  الآن  حتى  اجلامعة 
بالإجنازات  تفخر  واجلامعة  التخ�ص�صات،  خمتلف 



»اجلديد يف التعليم واملمار�صـــــــــــــة ال�صيـدلنيـــــة«

التي حققتها كلّياتها يف كل منا�صبة.
حتقق  التي  ال�صيدلة  كلية  باحلديث  خ�ّص  كما 
والفعاليات  التحتية  وبنيتها  الدر�صية  خططها 
واملوؤمترات والأيام العلمية التي تنظمها وت�صت�صيفها 
الرت��ق��اء  زي���ادة  يف  ي�صّب  النظري  منقطع  جن��اح��ًا 
اإىل  للولوج  خريجيها  واأهلّية  الأكادميي  مب�صتواها 

�صوق العمل.
العام  الأم��ني  نتوف  احلكيم  عبد  اأ.د.  األقى  ثم 
العربي  الوطن  يف  ال�صيدلة  لكليات  العلمية  للجمعية 
الكليات  وعدد  واأهدافها  باجلمعية  فيها  عرف  كلمة 
ورح��ب  اإل��ي��ه��ا  الن��ت�����ص��اب  و����رصوط  لها  املن�صّمة 

بال�صيوف العرب اأع�صاء اللجنة التنفيذية.

وزير التعليم العايل راعي املوؤمتر األقى كلمة اأكد 
بلدنا  يف  التعايف  مرحلة  من  جزء  “املوؤمتر  اأن  فيها 
احلبيب �صورية؛ حيث حّل اخلراب يف جوانَب كثريٍة من 
عوائَق  احلرب  وخلقت  والتنموية،  احليوية  قطاعاتنا 
توقفت  حيث  امل��ج��الت،  كافة  يف  كبريًة  وحت��دي��اٍت 
املعامل ب�صورة ن�صبية، كما اأن العقوبات القت�صادية 
على بلدنا، وفقد التجهيزات واملخابر، وهجرة الكوادر 
كل ذلك اأّثر �صلبًا بدرجة كبرية،  لكّن الوعي الجتماعي 
اجلامعات  من  وبدعم  الوطن،  لأبناء  العالية  والهّمة 
اأثبتت  التي  القلمون  جامعة  بالذكر  )وخ�ّص  الوطنية 
توقفها  وعدم  الأزم��ة  ظل  يف  وا�صتمرارها  �صمودها 

يومًا ( اأدى اإىل نهو�ص املعامل وتعافيها من جديد.

اجلامعة  ورئي�ص  العايل  التعليم  وزير  ل  تف�صّ ثم 
ونائب رئي�ص جمل�ص الأمناء بتقدمي الدروع التذكارية 
العايل  التعليم  وزير  ال�صيد  افتتح  بعدها  للم�صاركني، 
املعر�ص الدوائي املقام يف بهو اجلامعة على هام�ص 

اليوم العلمي.
انعقدت بعد ذلك اجلل�صة الفتتاحية لليوم العلمي 
الواقع  بني  ال�صيدلين  التعليم   ” بعنوان  اخلام�ص 
�صحر  اأ.د.   : الأ�صاتذة  من  كل  قدم  حيث  والطموح”  
م�صطفى  اأ.د.   – نتوف  احلكيم  عبد  اأ.د.   – الفاهوم 
فهمي – اأ.د. حممد عادل جواد – د. �صند�ص يا�صني – 
د. ر�صوان �صعيب حما�رصات قيمة حول واقع واآفاق 

تطوير التعليم والتعليم ال�صيدلين.



كلمة الدكتور �صعيد يون�س 
يف اليوم العلمي لل�صيدلة

طلبتنا الأعزاء
 ح�صورنا الكرمي .......

القلمون،  جامعة  رح��اب  يف  بكم  و�صهاًل  اأه��اًل 
اليوم  اأع��م��ال  لفتتاح  الكرمي  ح�صوركم  وي�رصفنا 
القلمون  جامعة  يف  ال�صيدلة  لكلية  اخلام�ص  العلمي 
وامل��م��ار���ص��ة  التعليم  يف  »اجل���دي���د  ع��ن��وان  حت��ت 
للجمعية  التنفيذية  اللجنة  واجتماع  ال�صيدلنية«، 

العلمية لكليات ال�صيدلة يف الوطن العربي.
�صعبنا  انت�صار  ربيع  يف  املنا�صبة  ه��ذه  تاأتي 
جتدد  عن  تعبرياً  وُرعاته،  الإره��اب  على  �صورية  يف 
تقع  والتي  الإعمار،  واإع��ادة  البناء  يف  �صعبنا  اإرادة 
على موؤ�ص�صات التعليم العايل اجلزء الأهم فيها: وهو 
ومعرفتِه  علمِه  توظيف  على  القادر  الإن�صان  بناء 
الإره��اِب  قوى  مادمرته  اإعمار  اإع��ادة  يف  ومهاراتِه 
والتخلف، وهو واجٌب وطني تت�رصف جامعة القلمون 
بالإ�صهاِم فيه، وجَت�ّصَد من خالله �صعارها ) اإىل العلياِء 
بالعلم( عماًل واإجنازاً، هذا ال�صعار الذي داأبت جامعة 
ترجمته  على  2003م.  عام  تاأ�صي�صها  منذ  القلمون، 
ي�صم يف جنباته  متميز  علمّي  بناء �رصٍح  من خالل 
والهند�صية،  الطبية،  العلوم  جمالِت  يف  كليات  ع�رص 
اإىل  اإ�صافًة  والفنون؛  الإن�صانية  والعلوم  والإدارة، 
يف  التعلمية  العملية  تدعم  ع�رصية  تعليميٍة  مرافَق 
تعليمي  م�صفًى  اأكرب  يعد  تعليمي  وم�صفى  اجلامعة، 
خا�ص يف القطر، وتفخر جامعة القلمون باأنها اأهلت 

األستاذ الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي المحترم 
لشؤون  العالي  التعليم  وزير  وكيل  ميالة  بطرس  الدكتور  األستاذ 

الجامعات الخاصة المحترم 
التعليم العالي  األستاذة الدكتورة سحر الفاهوم معاونة وزير 

لشؤون البحث العلمي المحترمة 
للجمعية  العام  األمين  نتوف  الحكيم  عبد  الدكتور  األستاذ 

العلمية لكليات الصيدلة في الوطن العربي المحترم
الدكتورة وفاء كيشي نقيب صيادلة سورية المحترمة

 األساتذة  عمداء كليات الصيدلة  المحترمين 
زمالئي عمداء الكليات وأعضاء الهيئة  التدريسية  في 

جامعة القلمون المحترمين 
الدوائية  والشركات  المعامل  ممثلي  السادة 

السورية



 5300 اأي  خريٍج   5300 عن  ينوف  ما  الآن  حتى 
ثمرة اأينعت يف خدمة وطنها ورفع ا�صمه يف م�صارق 
الأر�ص ومغاربها، وكما الأم التي حتب جميع اأبنائها 
ب��الإجن��ازاِت  القلمون  جامعة  تفخر  بهم،  وتفتخر 
الفخر  وه��ذا  تاأ�صي�صها،  منذ  كلياتها  حققتها  التي 
ال�صيدلة   كلية  لإجنازات  املنا�صبة  هذه  خم�ص�ٌص يف 
يف جامعة القلمون، والتي متيزت منذ تاأ�صي�صها عام 
مع  تتالءم  حتتية  وبنية  درا�صية  بخطط  2004م. 
و  ال�صيدلنية،  واملمار�صة  التعليم  توجهات  اأح��دث 
درا�صاتهم  تابعوا  الذين  املتميزين  خريجيها  باأفواِج 
العليا، اأو الذين ي�صغلون مراكز ح�صا�صة يف املوؤ�ص�صات 

ال�صيدلنية داخل القطروخارجه. 
العلمي،  ال��ي��وم  ه���ذا  ان��ع��ق��اد  اأه��م��ي��ة  ت��اأت��ي 
واملمار�صة  التعليم  جم��ال  يف  اخل��رباء  واجتماع 
والت�صنيع ال�صيدلين، عند النظر اإىل واقع املمار�صة 
وعامليًا،  حمليًا  ت��ط��وره��ا   واآف���اق  ال�صيدلنية 
عامٍل  يف  نعي�ص  اأننا  العتبار  بعني  ناأخذ  وعندما 
اإحدى  فيه  ال��دواء  و�صوق  الدوائية  ال�صناعة  مُتثل 
ال�صناعة  �صوق  قيمة  جتاوزت  اإذ  ال�صناعات،  اأهم 
وهي  دولر.  ال��رل��ي��ون  ال��ع��ام  ه��ذا  ال�صيدلنية 
العربي  الوطن  وجود  مع  با�صتمرار،  تنمو  �صناعة 
المريكية  ال�رصكات  ت�صتحوذ  حيث  هام�صها،  على 
والأوربية على %55 منها وت�صتحوذ �رصكات اآ�صيا 
%30 منها، وتتوزع   الهادي على حوايل  واملحيط 
ينمو  باملقابل  املتبقية.   الن�صبة  العامل  دول  باقي 
مع  م�صطرد  ب�صكل  العربّي  الوطن  يف  ال��دواِء  �صوق 
املقدمة  ال�صحية  اخل��دم��ات  نوعية  يف  التح�صن 
لكليات  اإ�صافيٍة  حتديات  ي�صكل  وهذا  للمواطنني، 
املتزايد  والنوعي  العددي  الطلب  لتلبية  ال�صيدلة 
الخت�صا�صات  خمتلف  يف  ال�صيدلة  خريجي  على 
من جهة، ومن جهة اأخرى متابعة  التطور يف جمال 
الرعاية  حت�صني  يف  ودورها  ال�صيدلنية  املمار�صة 
ال�صتخدام  خالل  من  للمواطنني  املقدمة  ال�صحية 

الأمثل لالأدوية، وتر�صيد �رصفها، والقيام بدرا�صات 
ا�صتخدامها،  وفعالية  الأدوية  تاأثريات  حول  علمية 
املفيد  ومن  هامة.  دوائية  موؤ�رصات  من  وغريذلك 
تعميم هذه النقا�صات على كافة م�صتويات املمار�صة 
تطوير  يف  ت�صهم  بتو�صيات  واخلروج  ال�صيدلنية، 
ال�صيدلنية؛  املمار�صة  واأنظمة  ال�صيدلين  التعليم 
حت�صني  يف  كاملة  اأبعادها  ال�صيدلة  مهنة  لتاأخذ 

الرعاية ال�صحية.  
يف  ال�صيدلة   كلية  حتر�ص  الروؤية  هذه  �صمن 
العملية  امل��ه��ارات  تطوير  على  القلمون  جامعة 
مقرر  الركيزعلى  خ��الل  م��ن  لطالبها  واملهنية 
املالزمة والتدريب ال�صيدلين، وافتتاح اأول �صيدلية 
افرا�صية يف القطر، والتعاون مع املعامل الدوائية 
عملية  على  لالطالع  وا�صتقبالهم  طلبتها  لتدريب 
للمنتج  و�صوًل  الأولية،  امل��ادة  من  ال��دواء  ت�صنيع 
النهائي ، كما حتر�ص الكلية على التطوير امل�صتمر 
مهارات  الطالب  لإك�صاب  التخرج؛  م�رصوع  ملقرر 
لالنتقال،  القابلة  العلمية  واخلربات  العلمي  البحث 
هذا  ولدعم  العلمية،  الكتابة  مهارات  تطوير  وكذلك 
للبحث  بيئة حا�صنة  تهيئة  العمل على  يتم  التوجه 
جمهزة  خم��ت��ربات  خ��الل  م��ن  الكلية  يف  العلمي 
اإدخال  اإىل  اإ�صافة  املخربية،  التجهيزات  باأحدث 
برامج حماكاة حديثة يف خمتربات احلا�صوب لدعم 
كلية  داأبت  كماأ  املقررات.  لبع�ص  العملية  اجلوانب 
الفعاليات  عقد  على  القلمون  جامعة  يف  ال�صيدلة 
العلمية وجنحت بتنظيم  موؤمترين علميني  و4 اأيام 

علمية. واليوم يعقد اليوم العلمي اخلام�ص بالتزامن 
للجمعية  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  انعقاد  م��ع 
العلمية لكليات ال�صيدلة يف الوطن العربي. واإنه ملن 
القلمون هذا  ت�صت�صيف  جامعة  اأن  دواعي �رصورنا 
الجتماع  للبحث يف ما يخ�ص التعليم واملمار�صة 
بروؤية م�صركة لآفاق تطوير  ال�صيدلنية، واخلروج 
ومد  ال�صيدلنية،  واملمار�صة  ال�صيدلين  التعليم 
ج�صور التوا�صل والتفاعل بني كليات ال�صيدلة على 

امتداد جغرافية الوطن العربي. 
الظروف  من  اأهميته  الجتماع  ه��ذا  ويكت�صب 
الذي متر بها اأمتنا العربية عمومًا والعمل ال�صيدلين 
مع  التطبيع  دع��وات  مواجهة  يف  خ�صو�صًا  العربي 
ال�صيادلة  احت��اد  دور  وحتجيم  ال�صهيوين  ال��ع��دو 
العرب متهيداً ل�صتبداله ببنى م�صبوهة حتت م�صميات 
»احتاد �صيادلة �رصق املتو�صط« ، وغري خاف عن اأحد 
الدويل  ) الحتاد   FIP ال�  الذي يلعبة  الدور امل�صبوه 
لل�صيادلة(  يف الرويج لهذه التجمعات التي يدخلون 
من  ذل��ك  على  اأدل  ولي�ص  ال�صهيوين،  الكيان  فيها 
حماولتهم اإف�صال هذا الجتماع عرب دعوتهم لتعديل 
حتت  لينعقد  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  انعقاد  مكان 
رعاية ال� FIP. لكن رمزية انعقاد هذا الجتماع يف 
الظاملة  احلرب  من  �صنوات  ثماين  بعد  الآن،  �صورية 
والتاأكيد  الأم�صى  الرد  هي  بلدنا،  على  فر�صت  التي 
وال�صخرة  للعروبة  قلبًا  �صتبقي  �صورية  اأن  على 
العدو  م��ع  التطبيع  خمططات  وج��ه  يف  ال�صامدة 
مهما  العربية  الأمة  حقوق  عن  واملدافعة  ال�صهيوين 

ا�صتدت عليها املحن واملوؤامرات.
الدكتور  ال�صيد  اأ�صكر  القلمون  جامعة  با�صم 
العلمي  اليوم  برعاية  لتف�صله  العايل  التعليم  وزير 
ولت�رصيفنا بح�صوره، واأ�صكر ل�صيوف جامعة القلمون 
منا�صبات  يف  بكم  نلتقي  اأن  واآمل  الكرمي  ح�صورهم 
رايات  فيه  تخفق  مكرمًا  عزيزاً  الغايل  وبلدنا  قادمة 

الن�رص عاليًا.

العربي  جي�صنا   : الديار  حلماة  والعرفان  التحية 
ال�صوري البا�صل.

املجد واخللود ل�صهدائنا.
�صيادة  �صمودنا   لرمز  واع��ت��زاز  تقدير  وحتية 

الرئي�ص الدكتور ب�صار الأ�صد. 
و ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



�صكرا للمجتهدين الباحثني 
اإذ يرفعون الراأ�س بتوا�صع دار

 ال
بار

أخ

اإىل  ر�صالة  اأر�صلت  العايل  التعليم  وزارة 
بالنتاج  تهنئها  اخلا�صة  القلمون  جامعة 
الأوائ���ل  الع�رص  لباحثيها  املتميز  العلمي 
  Google Scholar موقع  على  امل�صجلني 
يف  و�صاهموا  الإل��ك��روين،  جامعاتهم  بربيد 
رفع ت�صنيف اجلامعة عامليا بح�صب ت�صنيف    
ال�صادة  هم  والباحثون   ،webometrics

الأفا�صل:
1 - الدكتور �صعيد يون�ص رئي�ص اجلامعة.

2 - الدكتور فرج براح.
3 - الدكتور �صهيل حمود. 

4 - الدكتور عمر دريرا�ص.
5 - الدكتور �صامي عبا�ص.
6 - الدكتور عطا اهلل �صيدا.
7 - الدكتور ن�صوان �صماع.

8 - الدكتور معن هالل.
9 - الدكتور عماد برجنكجي.
10 -  الدكتور هاين �رصغام.

الباحثني  تهنئ  ب��دوره��ا  قلمون  جملة 
الإجن���از،  ب��ه��ذا  اجل��ام��ع��ة  وتهنئ  الأف��ا���ص��ل 
والنجاح  ال��ف��الح  م��ن  امل��زي��د  لهم  وتتمنى 

والبحث املبتكر. 

الدكتور معن هالل الدكتور هاين �رصغامالدكتور عطا اهلل �صيداالدكتور �صعيد يون�ص رئي�ص اجلامعة

الدكتور عماد برجنكجيالدكتور �صهيل حمود الدكتور �صامي عبا�صالدكتور عمر دريرا�ص



معر�س م�صاريع الطلبة يف ق�صم العمارة
رئي�ص  يون�ص  �صعيد  الدكتور 
معر�ص  ب��اف��ت��ت��اح  ق���ام  اجل��ام��ع��ة 
بهو  يف  ال��ط��الب  مل�صاريع  وا���ص��ع 
واملعمارية  املدنية  الهند�صة  كلية 
ال�صاعة  يف  وذل���ك  ال��ع��م��ارة،  ق�صم 
الثالثاء  ي��وم  م��ن  ع�����رصة  الثانية 
الدكتور  بح�صور  2019/3/26م. 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  دعبول  �صليم 
يف  التدري�صية  الهيئة  ع�صو  الأمناء 
نائب  جواد  عادل  والدكتور  الق�صم، 
العلمية  لل�صوؤون  اجلامعة  رئي�ص 
كلية  عميد  الناظر  �صائد  والدكتور 
اأ�صاتذة  م��ن  وجمموعة  الهند�صة، 

الق�صم وطلبته.
ث���م ت��وق��ف رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة 
واحل�����ص��ور اأم���ام ك��ل م�����رصوع من 
من  �رصوح  اإىل  ي�صتمعون  امل�صاريع 
امل�صاريع  اأ�صحاب  ومن  الأ�صاتذة 
ومدى  امل�رصوع،  اأهمية  مدى  تبني 
امل��ب��ذول��ني فيه،  وال��رباع��ة  اجل��ه��د 
املمتازة  ال�صوّية  عن  تعبريه  ومدى 

لطلبة الكلية.
ت�صاميَم  امل��ع��ر���ص  ت�����ص��ّم��ن 
م��واد  على  تعتمد  لأب��ن��ي��ة  جميلة 
اعتماد  مت  كما  التكلفة.  قليلة  بناء 
يف  ال��ذات��ي  والت�صابه  امل�صلَّعات 
��ب  ع���دد م��ن ال��ت�����ص��ام��ي��م، وت��ن��ا���صُ
والتداخل  بع�ص  مع  بع�صها  الكتل 
املعر�ص  يف  وك��ان  الطبيعة.  م��ع 
الر�صا�ص  بقلم  احل��ر   للر�صم  ق�صم 
مهارات  الطالب  فيه  قدم  وبالألوان 

جيدة ظهرت يف جمال اللوحات.



يــوم علمــي يف م�صــفى ابـن النفيــ�س دار
 ال

بار
أخ

حممد  الدكتور  دم�صق  �صحة  مدير  برعاية 
يومًا   ، النفي�ص،  ابن  م�صفى  اأق��ام  اأورفلي،  رام��ز 
»ج��راح��ة  ح��ول   2019/3/7 ب��ت��اري��خ  علميًا 
الدكتور  امل�صفى  مدير  بح�صور  والفكني«  الوجه 
�صحرور،  �صامر  الدكتور  ورئا�صة  اإبراهيم،  ن��زار 
الوجه  جراحة  اخت�صا�صيي  من  عدد  ومب�صاركة 

والفكني، واملهتمني يف هذا املجال.
واألقى  ب��ارز،  ح�صور  القلمون  جلامعة  كان 
وهبة  عي�صى  الدكتور  الأ�صنان  طب  كلية  عميد 
الوجهية  ال�����ص��ق��وق  ج��راح��ة  ح���ول  حم��ا���رصة 

وتدبريها، وعر�صًا حلالت �رصيرية مميزة.

م�صاركة فاعلة جلامعة القلمون..

اأدارها  الباطن«  عقلك  اأ���رصار  على  »تعرف  بعنوان:  ندوة   اإىل  اجلامعة  دعت 
د.م�صطفى دليلة النا�صط والباحث يف ميدان القدرات العقلية واأ�رصار العقل الباطن.

حماور الندوة:
-التعرف على الأنا الداخلية.

- طاقة الأفكار والنوايا وتاأثريها يف حياتنا.

- التعرف على قوانني واأ�رصار العقل الباطن.
- هل اأنت خالق ومبدع حليلتك واأحداثها.

ع�رصة  الثانية  ال�صاعة  2019/4/22م.  الإثنثن  يوم  الندوة  اأجريت 
العلمية  القيادات  من  عدد  وح�رصها  باجلامعة  الكبري  امل��درج  يف  ظهرا 

والأ�صاتذة وجمهور من الطلبة..

اأ�صــرار عقلـك الباطــن



لقاء حواري يف جامعة القلمون 
حول متويل  امل�صروعات ال�صغرية

واإلدارة،  األعمال  كلية  من  بدعوة  الخاصة،  القلمون  جامعة  استضافت   
الوطنية  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  الجزائرلي  الفيغاوي  سامر  األستاذ 
2019/2/11م.  اإلثنين  يوم  الكبير  المدرج  في  َعَقد  الذي  الصغير،  للتمويل 
من  وعدد  الجامعة،  أمين  كسيبي  أيمن  الدكتور  األستاذ  بحضور  حواريًا  لقاًء 

عمداء الكليات، واألساتذة، والعاملين في الجامعة، والطالب.

عدة  يف  اجل��زائ��ريل  �صامر  الأ�صتاذ  حت��دث 
ال�صغرية  امل�����رصوع��ات  اأه��م��ي��ة  ح��ول  حم���اور 
والإطار  منها،  ال�صتفادة  واإمكانية  واملتو�صطة، 

القانوين الناظم لها.
واأهم  الكبرية،  وامل�صانع  املعامل  اأن  واأكد 
على  اأ���ص��ا���ص��ًا  تعتمد  العاملية،  الق��ت�����ص��ادات 
اأنها  يف  اأهميتها  وتكمن  ال�صغرية،  امل�رصوعات 
تخلق فر�ص عمل كثرية حتّفز على الإنتاج وعلى 
ال�صوق،  يف  مطروحة  غري  جديدة  اأفكار  اإيجاد 
وتدعم ب�صكل اأ�صا�صي الطبقة اله�ّصة من املجتمع، 
بالهزات  تاأثراً  اأكرث  فهي  الكبرية  امل�صاريع  اأما 
اأثناء  الكافية  املرونة  لديها  ولي�ص  القت�صادية 
طريق  عن  تكون  وغالبًا  القت�صادية،  الأزم��ات 

و�صطاء.
للموؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  اأو�صح  كما 
تعطي  املوؤ�ص�صة  اأن  ال�صغري  للتمويل  الوطنية 
الأولوية لدعم اأ�رص ال�صهداء واجلرحى واملفقودين 
اللواتي  وللن�صاء  ال�صوري،  العربي  اجلي�ص  من 
فقدن املعيل، ومتنحهم الفر�صة لالكتفاء الذاتي.

تخلق  ال�صغرية  امل�رصوعات  اإن  واأ���ص��اف: 
ال�صغرية  املعامل  ب��ني  ���ص��واء  وت����اآزراً  تكاماًل 
وال��ك��ب��رية م��ن ج��ه��ة، وب��ني الأ���ص��خ��ا���ص الذين 
يعملون يف املهنة ذاتها من جهة ثانية، وبذلك 
انطالقًا  والقت�صادية  الإنتاجية  الدورة  تكتمل 
اإىل  و�صوًل  ال�صغرية  الريفية  املجتمعات  من 

اأرقى املراكز التجارية يف جميع املدن واملناطق.
2012م.  15 للعام  اإىل املر�صوم رقم  ونوه 
الناظم لراخي�ص امل�صاريع ال�صغرية يف �صورية، 
والذي اأن�صئت على اأثره عدة موؤ�ص�صات مثل »بنك 
الإبداع«، واملوؤ�ص�صة »الوطنية للتمويل ال�صغري«، 

وموؤ�ص�صات اأخرى قيد التنفيذ.
من  والقدوة  الإجن��از  وحب  املبادرة  روح 
فوجود  بامل�رصوع،  لالنطالق  الرئي�صة  الدوافع 
التميز  ح��ب  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وامل���ب���ادرة،  الفكرة 
والنجاح وال�صهرة، مع القتداء بالقدوة وبخا�صة 
�رصورية  عوامل  جميعها  ت�صكل  الأقرباء؛  من 

لإجناز م�رصوع �صغري ناجح.
بتو�صيح  اجلزائريل  �صامر  الأ�صتاذ  وختم 
ال�صغري  للتمويل  الوطنية  املوؤ�ص�صة  من  الغاية 
للنهو�ص  ن��اج��ع��ة  ح��ل��ول  ب��ت��وف��ري  املتمثلة 
العام  يف  املوؤ�ص�صة  انطلقت  وق��د  باملجتمع، 
لرية  مليون   250 ق��دره  براأ�صمال  2012م. 
لرية  مليون   885 راأ�صمالها  والآن  �صورية، 
دم�صق  ري��ف  يف  ف��روع  اأربعة  ولديها  �صورية، 
والالذقية وحلب وال�صويداء، ومتنح قرو�صًا بحد 
 1،5 بفائدة  �صورية  لرية  األف   600 يبلغ  اأعلى 
مع  للتعامل  املوؤ�ص�صة  وتطمح  �صهريًا،  باملئة 

اجلهات املعنّية ملنح قرو�ص لإعادة الإعمار.
قال:  ديرعطية  فتح فرع يف  اإمكانية  وعن 
ناأمل قريبًا بفتح فرع يف قلمول، ونعمل حاليًا 
على  ونحن  املنطقة،  احتياجات  درا�صة  على 
جامعة  ط��الب  خ��الل  من  �صن�صل  باأننا  يقني 
الأع��م��ال  كلية  ط���الب  وب��خ��ا���ص��ة  ال��ق��ل��م��ون، 
اإطالق  الأمثل للتعاون يف  ال�صكل  اإىل  والإدارة، 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  م��ن  ع��دد 

الناجحة واملتميزة.
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م�صفى ال�صهيد با�صل الأ�صد لأمرا�س وجراحة القلب 
ي�صــتقبل طــالبًا من جامعــة القلمــون

رحلة علمية لطالب ال�صنوات ال�صريرية..

دار
 ال

بار
أخ

بالتعاون  القلمون،  بجامعة  الخريجين  ونادي  الطبي  القلمون  نادي  أقام 
مع كلية الطب البشري، رحلة علمية وترفيهية لمشفى الشهيد باسل األسد 

ألمراض وجراحة القلب بدمشق، وذلك يوم السبت 2019/3/30م.

ال�صنوات  ط��الب  م��ن  ع��دد  ال��رح��ل��ة  يف  ���ص��ارك 
القلمون،  بجامعة  الب�رصي  الطب  كلية  يف  ال�رصيرية 
يف  اجلراحة  ق�صم  رئي�ص  �صوك،  ق�صي  اأ.د.  باإ�رصاف 
والأوع��ي��ة  القلب  جراحة  اخت�صا�صي  وه��و  الكلية، 
والدكتور حممد  الأ�صد،  با�صل  ال�صهيد  الدموية مب�صفى 
يا�رص حيدر، رئي�ص نادي القلمون الطبي ومدير نادي 
الطب  كلية  من�صقة  طيفور،  مي�صم  والآن�صة  اخلريجني، 

مب�صفى املدينة الطبية.
الهيئة  رئي�ص  الفاعوري،  دي��اب  الدكتور  ابتداأ 
مبحا�رصة  اللقاء  الأ�صد  با�صل  ال�صهيد  مل�صفى  العامة 
تعريفية عن امل�صفى، واألقى اأ.د. ق�صي �صوك حما�رصة 
عن كيفية اختيار الخت�صا�ص الطبي، كما األقى خريج 

عن  حما�رصة  بدران  اأحمد  الدكتور  القلمون  جامعة 
القلبية، ثم حتدث خريج جامعة  اخت�صا�ص اجلراحة 
اأملانيا  من  العامة  الداخلية  واخت�صا�صي  القلمون، 
الداخلية  اخت�صا�ص  داوود حول  الدين  الدكتور عالء 

القلبية، والطريق لالخت�صا�ص يف اأملانيا. 
)اخت�صا�صي  ح�صيمة  �صليم  ال��دك��ت��ور  وراف���ق 
مقيم(  )طبيب  بدران  اأحمد  والدكتور  القلب(،  جراحة 
الطالب يف جولٍة تعّرفوا من خاللها على اأق�صام مركز 

جراحة القلب، ونظام العمل وطبيعته يف امل�صفى.
متّثل  ترفيهي  بجانب  العلمية  الرحلة  اخُتتمت 
بجولة يف معامل دم�صق القدمية، كق�رص العظم و�صوق 

احلميدية و�صوق مدحت با�صا والقيمرية.
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كلية ال�صيدلة: متابعة وتوا�صل واهتمام
فحــ�س املالزمــة

المالزمة  فحص  بإجراء  2019/2/6م.  األربعاء  يوم  قامت  الصيدلة  كلية 
الدكتور  إجرائه  المقررة. وقد شارك في  المناهج  الصيدلة وفق  لطالب كلية 
اتحاد  رئيس  ونائب  الشعب  مجلس  وعضو  الصيادلة  نقيب  الحسن  محمود 

الصيادلة. وقد تحدث لمجلة »قلمون« فقال:

»لي�صت املرة الأوىل التي اأ�صارك فيها، فاأنا �صعيد 
املزيد  ت�صهد  القلمون  فجامعة  �صنة،  كل  ذلك  بتكرار 
من التطور، وقد كان لها دور يف تطور التعليم العايل 
الأول من جامعاتنا. يف  ال�صف  يف قطرنا، وهي يف 
الطلبة،  اخت�صا�صنا لحظت مهنّية يف تطوير قدرات 
وتو�صيع علومهم، واأعتقد اأن طالبها من ال�صف الأول 
بني طالب ال�صيدلة يف جامعاتنا. كما األحظ التطور 
اجليد يف م�صفى املدينة الطبية باجلامعة، كما ت�صتمر 
اجليد.  التدري�صي  الكادر  با�صتقطاب  ال�صيدلة  كلية 

بع�ص  العلمي.  التطور  اأ�صباب  من  رائ��ع  �صبب  وه��ذا 
الأ�صاتذة اأعرف مدى اهتمامهم بطالبهم، حتى ليح�ص 
يوم  اأ�صاتذتي  فهم  اأ�رصتهم،  اأف��راد  من  اأن��ه  الطالب 

در�صت يف جامعة دم�صق.«
مهنة  »ال�صيدلة  قال:  �صورية  يف  ال�صيدلة  وعن 
املادة  يف  ذلك  ورد  واح��د.  اآن  يف  وعلمية  اإن�صانية 
عام   )9( رق��م  النقابة  تنظيم  ق��ان��ون  م��ن  الأوىل 
ثماين  التعريف خالل  َل �صيادلتنا هذا  ومثَّ 1990م. 
دون  املواطنني  لكافة  الدواء  فاأّمنوا  احلرب،  �صنوات 

انقطاع، وتلك ميزة باهرة، اإذا عرفنا اأن الدواء انقطع 
ال�صرات  ذوي  احتجاجات  قيام  ملجرد  منه  كثري 
معامل  ع��دد  لدينا  تطور  احل�صار  اأث��ن��اء  ال�صفراء. 
الدواء رغم احلرب من )68( اإىل )81( معماًل حا�صال 
للت�صنيع اجليد،  العاملية    GMP على كافة �رصوط 
العاملية، وغطت  الإيزو  ومعظمها ح�صل على �صهادة 
على  ي��دل  مم��ا   90% بن�صبة  لدينا  ال�صوق  حاجة 
�صمود هذه ال�صناعة. ومما يطمئن اأهلنا على �صمود 

بلدهم ويعد مب�صتقبل مطمئن.

مناق�صة اأهم م�صاريع التخرج لطلبة هذا العام. مع م�صابقة "بو�صرت"
يونيفارما  �رصكة  مع  بالتعاون  عمل  ور�صة  ال�صيدلة  كلية  اأقامت 
الرتقاء  اإىل  الور�صة  هدفت   . متميزة«  �صيدلنية  ريادة  »نحو  بعنوان: 
م�صتقبل  لبناء  املنا�صبة  واخلربات  املهارات  واإك�صابهم  الطلبة  بقدرات 
الإثنني  ي��وم  ذل��ك  ك��ان  الوطني.  البناء  ب��اإع��ادة  فيه  ي�صهمون  متميز  
الكبري  امل��درج  يف  ظهرا،  ع�رصة  الثانية  ال�صاعة  2019/4/15م. 
باجلامعة، وكان بح�صور الدكتورة �صند�ص يا�صني عميدة كلية ال�صيدلة، 

جلمهور  �رصح  الذي  اجلندي،  اإيهاب  ال�صيديل  الدكتور  يونيفارما  وممثل 
امل�صتقبل  لتاأهيل �صيادلة  الغفري بع�ص خطوات ومهارات لزمة  الطلبة 
املتميزين. من ذلك: �صمو الطموح، وال�صغف باملهنة، ودقة حتديد الأهداف، 
القوة  نقاط  الوقت، ومعرفة كل من  اإدارة  بالنف�ص، وح�صن  الثقة  وتعزيز 
ونقاط ال�صعف، واهتبال الفر�ص ال�صانحة، ومهارة التغلب على العقبات. 

كما مت تقدمي عرو�ص يف مو�صوعات التنمية الب�رصية وتطوير الذات.



يف لقاٍء حواري حول النت�صاب لنقابة املعلمني

الأمـن الغذائـي يف ظـل الأزمـة

رئي�س املكتب الفرعي لنقابة املعلمني يف جامعة دم�صق

حما�صرة للدكتور حممد عادل جواد يف ق�صر الثقافة

دار
 ال

بار
أخ

�رصوط  عن  املرزوقي  الدكتور  حتدث 
واأهم  املعلمني،  لنقابة  النت�صاب  ومزايا 
التقاعدية،  واخلزانة  النقابية،  ال�صناديق 
»زيارتنا  اأن  اإىل  ونّوه  التقاعدي،  والراتب 
زياراتنا  ب��اك��ورة  تعد  القلمون  جلامعة 
هذا  ع��ن  للحديث  اخل��ا���ص��ة  للجامعات 
يف  نقابية  وح��دة  ولإح����داث  امل��و���ص��وع، 

جامعة القلمون«.
والفروع  الوحدات  تنظيم  اآلية  و�رصح   
تبداأ  ال��ت��ي  النقابة  وهيكلية  النقابية، 
زمياًل   30 بع�صوية  النقابية  بالوحدة 
فاأكرث، واأ�صكال النت�صاب للنقابة )اإجباري 

واختياري(.
اللقاء  احل�صور  م��ن  ع��دد  اأغ��ن��ى  وق��د 
وتطلعاتهم  واق��راح��ات��ه��م  مبداخالتهم 

امل�صتقبلية.

الدكت��ور حمم��د ع��ادل جواد 
نائ��ب رئي���ص اجلامع��ة لل�ص��وؤون 
العلمي��ة، األق��ى حما���رصة كبرية 
الفائ��دة بعنوان: "الأم��ن الغذائي 
م��ن  بدع��وة  الأزم��ة"  ظ��ل  يف 
�ص��عبة النبك حلزب البعث العربي 
ال�صراكي. األقيت املحا�رصة يوم 
يف  2019/4/22م.  الإثن��ني 
ق�رص الثقافة بديرعطية ح�رصها 
اأمني �ص��عبة النبك وبع�ص اأع�صاء 
قي��ادة ال�ص��عبة وقي��ادات الف��رق 
قي��ادات  م��ن  وع��دد  احلزبي��ة 
املنظمات ال�ص��عبية و�صخ�ص��يات 
املنطق��ة الر�ص��مية والجتماعي��ة 
يف املنطق��ة، وجمهورم��ن اأبن��اء 

مدن القلمون.

جواد،  عادل  والدكتور  القلمون،  جامعة  رئيس  يونس،  سعيد  الدكتور  حضره  لقاٍء  في 
نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، وأ.د. أيمن كسيبي، أمين الجامعة، وعدد من عمداء 
الدكتور   2019/2/18 اإلثنين  يوم  القلمون  جامعة  استضافت  اإلدارية،  والهيئة  الكليات، 

يوسف المرزوقي رئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين في جامعة دمشق.



زيـارة تعـارف طالبيـة بني جامعتـني
جامعة القلمون والتوا�صل العلمي والرتفيهي

ق�صم  طلبة  م��ن  وع�����رصون  خم�صة  ق��ام 
باإ�رصاف  اخلا�صة  املنارة  بجامعة  العمارة 
جامعة  ب���زي���ارة  ع��ب��ا���ص��ي  زي����اد  د.اأح���م���د 
والأربعاء  الثالثاء  يومي  اخلا�صة  القلمون 
فريق  وا�صتقبلهم  12و2019/3/13م. 
العالقات العامة يف مديرية الن�صاط، وعرفهم 
ال�صيد  ا�صتقبلهم  كما  اجلامعة،  معامل  على 
رئي�ص  وال�صيد  الأمناء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
اجلامعة، ثم ا�صطحبهم فريق العالقات بجولة 
يف ديرعطية، ويف امل�صاء متت دعوتهم حلفل 
الثاين  اليوم  يف  معهم  الفريق  قام  ثم  �صواء. 

بزيارة اإىل مدينة معلول.



�صباح البطولت

ديرعطية والأوملبياد اخلا�س 
الألعاب العاملية اأبو ظبي 2019م. دار

 ال
بار

أخ

بديرعطية،  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  قرية 
الأربعاء  يوم  الأوملبياد  يف  امل�صارك  وفدها  وّدعت 
اأم �صليم  2019/3/6م. كما ودعته ال�صيدة الفا�صلة 

رئي�صة جمعية الوفاق التي ت�رصف على القرية.
امل�صارك.  الفريق  اأخبار  كلها  ديرعطية  وتتبعت 
الحتياجات  ذوي  ق��ري��ة  م��وق��ع  ي��وم��ا  خ��رج  حتى 
بوك  في�ص  الجتماعي  التوا�صل  موقع  على  اخلا�صة 

بالب�رصى الآتية:
اأقيمت يف  التي  العامل  بطولة  اأبطالنا يف  ح�صل 

اأبو ظبي على ثماين ميداليات :

اثنتان ذهبيتان 
خم�ص ف�صيات 
واحدة برونزية

يف لعبة البوت�سي :
ح�صلت البطلة بال�صم عبده على ميدالية ذهبية.
ح�صلت البطلة رميا النجار على ميدالية ف�صية.

يف لعبة الدراجات :
ح�صل البطل عمر البا�صا على ميدالية ف�صية. 

ح�صلت البطلة �صهد زحيمان على ميدالية ف�صية
يف لعبة التزلج املدولب :

ذهبية  ميدالية  على  التجار  ملى  البطلة  ح�صلت 
وميدالية برونزية

الديرعطاين على ميداليتني  لينا  البطلة   ح�صلت 
ف�صيتني.

 104 ب�  العربية  الو�صافة  يف  �صوريا  وج��اءت 
برونزية«  و24  ف�صية   44 ذهبية،   36« ميداليات 
اأو  العاملية  الألعاب  يف  �صواء  اخلا�ص،  »الأوملبياد 
والإن�صانية  املعنوية  باملكا�صب  يهتم  الإقليمية، 
يتمثل  منها  الهدف  لأن  التناف�صية،  قبل  والت�صامنية 
وخو�ص  للعب  رحبًا  هام�صًا  الهمم  اأ�صحاب  منح  يف 
ت�صهم يف �صقل مهاراتهم،  التي  الريا�صية  التحديات 

وترفع من قدراتهم على الندماج،...«
عودتهم  ي��وم  الفريق  اأب��ط��ال  ا�صتقبال  وك��ان 
بالبهجة  حافال  عر�صا  2019/4/1م.  الإث��ن��ني 
وال�صعادة. حيث خرجت جماهري ديرعطية وُكرباوؤها 
العائدين،  الأب��ط��ال  ينتظرون  املدينة  ظاهر  اإىل 
 ، زمالئهم  ونفو�ص  نفو�صهم  يف  البهجة  ويدخلون 
تهم املدينة بال� »عر�صة« والأنا�صيد والزغاريد.  وزفَّ
لهم  �صليم  اأم  الفا�صلة  ا�صتقبال  اأبهجهم  ما  واأحلى 
هناأتهم  وقد  امل�صتقبلة.  واجلماهري  هم  منزلها  يف 
�صيق  عليهم  ��َع  و���صَّ مما  ال��ف��وز،  فرحة  و�صاركتهم 
الذي  الأرح��ب  الإن�صاين  الأف��ق  اإىل  ونقلهم  احلياة، 

تعرفه تلك املدينة الوادعة.

أقيم األولمبياد الخاص 2019م. في أبو ظبي من  8 إلى 2019/3/22م. 
وشارك فيه )7000( رياضي من )أصحاب الهمة( ذوي االحتياجات الخاصة من 
العربية  الدول  بين  الثانية  المرتبة  على  سوريا  فريق  فيه  وحاز  دولة.   )170(

بحسب عدد الميداليات الذهبية.



رئا�صة اجلامعة تهنئ الفائزين الأوائل يف الأوملبياد
املرحلة  امتحان  ج��رى  وعمل  جهد  بعد 
اأوملبياد  يف  للم�صاركة  للمر�صحني  الثانية 
ال��ري��ا���ص��ي��ات احل�����ادي ع�����رصي��وم الإث��ن��ني 

2019/4/1م.
الفائزين  اجل��ام��ع��ة  رئ��ا���ص��ة  ه��ن��اأت  وق��د 

الأوائل، وهم:

المرتبة األولىكلية الهندسةيوسف سائر النفوري

المرتبة الثانيةكلية الطب البشريمؤيد خالد برازي

المرتبة الثالثةكلية الطب البشري إنطانيوس الياس سعدا

ومتنت لهم دوام النجاح والتوفيق

البطولـة املفتوحـة بكـرة القـدم
المعنيين  كل  فيها  شارك  مفتوحة  بطولة  بإجراء  الرياضية  الصالة  قامت 
داخل الحرم الجامعي وجواره من األساتذة واإلداريين والطلبة ومشفى المدينة 
الفرات واألهلي  النبراس والضيافة، فتشكلت سبع فرق هي:  الطبية وشركتا 

والميالن وقلمون يونايتد والنسور والبافاري. 

يوم  للبطولة  الفرق  وت�صكيل  الإع��الن  ابتداأ 
الأحد 2019/3/10م. �صعد يف )ن�صف النهائي( 
ال�صبت  يومي  والأهلي  والفرات  والن�صور  ال�صباب 
املباراة  وجرت  و2019/3/24م.   23 والأح��د 
الثالثاء  ي��وم  وال�صباب  الأه��ل��ي  ب��ني  النهائية 
3/26/ 2019م. فانتهت بالتعادل 1×1 ثم فاز 

فريق ال�صباب بركالت اجلزاء 4×2
حممد  م��ن:  ك��لٍّ  م��ن  ال�صباب  فريق  تكون 

عليوي، وم�صطفى بحبوح، وفار�ص جودي، وعبد 
اهلل ال�صاقي، وحارث حمد، وح�صام ال�صيد، واأحمد 
غجغوج، ووهمام حامد، واأ�صامة املحجل، ووائل 
ورامي غطا�ص، وحممد  عليوي،  حورية، وجهاد 
كلٍّ  من  الأهلي  الفريق  تكون  كما  الطويل.  طه 
واإح�صان  الرفاعي،  وحذيفة  جومر،  عمران  من: 
اهلل،  العبد  وح�صام  امل�رصي،  ولطفي  احل�صيني، 
واأمثل قطام�ص، وحممد الأبر�ص، و�صادي زهرة، 

واإ�صماعيل  احل��ريف،  ومهند  الدين،  �صعد  واأحمد 
اجلندي، وحممد معطي.

َم املباراة احلكم الدويل عبد اهلل كنعان،  حكَّ
واحلكم  عثمان،  حممد  الأول  امل�صاعد  واحلكم 

امل�صاعد الثاين اأحمد الطيب.
التتويج  واأخ��ذ  م�صّوقة،  املباريات  كانت 
الن�صيد  فعزف  ذات��ه،  اليوم  يف  احتفاليا  �صكال 
العربي ال�صوري ون�صيد اجلامعة وقام بالتتويج 
والدكتور  اجلامعة  اأمني  ك�صيبي  اأمين  الدكتور 
الن�صاط  وم�صوؤول  النجار  اإح�صان  املهند�ص 
الريا�صي اأ.نبيل عبده. ووزعت اجلوائز للفريقني 
الأل��ع��اب  م��ب��اري��ات  وت��ق��ررت  وال��ث��اين.  الأول 
والري�صة  الطاولة  وتن�ص  ال�صطرجن  الفردية: 

الطائرة بعد اأ�صبوع املذاكرات.
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ال�صاعة  اجل��ام��ع��ة  بهو  يف  الف��ت��ت��اح  متَّ 
ريُعه  �َص  وُخ�صِّ اليوم  ذلك  �صباح  من   11،30

للجمعيات امل�صتحّقة.
بجامعة  ال�صيدلة  كلية  يف  املتخرجة  قويل  نور 
ملجلة  قالت  2009م.  عام  دفعة  اأول  يف  القلمون، 
�صيدلنية  طبية  �رصكة  هي  �صوب  كاندي  قلمون: 
واأخيها  ال�صيدلة  اأ�ص�َصْتها مع ثالث من زميالتها يف 
القلمون  يف  املتخرج  احلا�صوب  بعلوم  املخت�ص 
اأي�صا، ولهذا ال�صبب، وحلنينهم الدائم وفخرهم البالغ 
بجامعتهم اختاروا جامعة القلمون ح�صنا لفعاليتهم. 
بني  اجلمع  هي  ل�رصكتهم  الأ�صا�صية  الفكرة  وقالت: 
منتج  يف  الفنية  والهواية  ال�صيدلين  الخت�صا�ص 
م�صنع يدويا يحمل ال�صمتني معا، فكانت كل �صابونة 
م�صنوعة من املواد الطبيعية ُم�صنَّعة على مثال حتفة 

عمر  العملية.  قيمتها  مثل  معنوية  قيمة  لتحمل  فنية 
ال�رصكة ثالث �صنوات، تلقت التكرمي والدعم من ال�صيدة 
املا�صي،  العام  امل��راأة  يوم  يف  الأ�صد  اأ�صماء  الأوىل 
ووع���دوا  اجل��م��ه��وري  الق�رص  يف  ا�صتقبلتهم  ال��ت��ي 
ال�صحفية  التحقيقات  من  الكثري  وتلقوا  بال�صتمرار. 
واأملانيا  امليادين  حمطات  يف  املتلفزة  واملقابالت 
ال�صورية و�صما وفل�صطني. واإذ بداأت بفرع  والف�صائية 
فروع  ثالثة  دم�صق  يف  لها  اليوم  اأ�صبحت  واح��د، 
وال�صويداء  الالذقية  يف  ووكالة  متعددة،  بيع  ومراكز 
والنم�صا، وفتحت خطوط اإنتاج ملنتجات اأخرى منها 
حو�ص  وعطر  ال�صعر  غ�صل  و�صائل  ال�صتحمام،  �صائل 
ال�صتحمام الفوار وغريها.  وت�صعى اأن يبقى لها وجود 
العاملي،  امل��راأة  كيوم  املنا�صبات  خمتلف  يف  فعال 

واليوم العاملي لأطفال داون اأو اأطفال ال�رصطان...

فعالية ما اأ�صــعد اإيثــار! بعد  ج��اء  امل��رة  ه��ذه  اخل��ريي  ال�صوق 
هي  باجلامعة  ومهن  م��ه��ارات  مركز  يف  �صابقة 
حرب الدهون، قدمنا خاللها ح�صم %10 من اأ�صعار 
فريق  مع  تعاونا  وجاء  القلمون،  لطلبة  منتجاتنا 
التطوعية  واأعماله  وتنظيمه  بدقته  املمتاز  اإيثار 
اأطفال داون يف  الن�صطة وحبه للخري، لدعم جمعية 
يربود، التي خ�ص�صنا لها ريع املعر�ص، تزامنا مع 

اليوم العاملي لأطفال داون.
وجملة قلمون بدورها متّنت لهم ا�صتمرار النجاح، 
ا�صتمرار  اإيثار  وفريق  وطلبتها  القلمون  وجلامعة 

العطاء اخلريي والعلمي، وا�صتمرار التقدم.

ويوم ال�سعادة
الأربعاء  ي��وم  الواقع  ال�صعادة  ي��وم  ومبنا�صبة 
اإذ  اإيثار مببادرة لطيفة،  2019/3/20م. قام فريق 
ال�صوكول  مبجامع  اجلامعة  اأ�رصة  اأع�صاء  على  طاف 
ابت�صامات  و�صور  لطيفة  ع��ب��ارات  ووزع  والكيك، 
وت�رصية  النفو�ص،  يف  طيب  اأث��ر  له  كان  مما  ناعمة، 

جميلة عن جهود العمل اجلاد.
يف  تفاعلية  ت�صلية  باألعاب  الفريق  قام  كما 
الطالب،  نفو�ص  يف  بهجة  تركت  اجلامعة  مطعم 
عبارات  لكتابة  لوحة  املطعم  يف  كذلك  وو�صع 
باأمل  احل��ي��اة  على  الإق��ب��ال  على  حتفز  تذكارية 

وب�رصور بقيت يف املطعم عدة اأيام.
اجلامعة  بيئة  عن  تعبرياً  اإيثار،  مبادرة  كانت 
اململوءة بالأمل. وجملة قلمون تتمنى ال�صعادة لفريق 

اإيثار ولأ�رصة اجلامعة وطلبتها ولوطننا الغايل.

فريق إيثار فريق من شبان جامعة القلمون، تشكل في ظل مركز مهارات 
المركز، ويتطوع ألعمال طيبة وجليلة،  تنظيم نشاطات  ومهن، يسهم في 
فهو مرة يسعى في عمل خيري، وأخرى يكرم من يستحق التكريم، وثالثة 

يقيم فعالية إنسانية ومدنية.
فقد دعا يوم السبت 2019/3/16م. بمناسبة اليوم العالمي لمتالزمة 
وذلك  يدويا.  ع  المصنَّ الطبي  للصابون  خيري  معرض  إلى  األم،  وعيد  داون، 

َعت المعروضات.  بالتعاون مع  Candy shop التي صنَّ



ال�صابكة على  جديدة  قنوات   3

اإطالق الت�صميم اجلديد ملوقع اجلامعة الإلكرتوين
رئيس  ونائب  يونس،  سعيد  الدكتور  الجامعة  رئيس  بحضور 
الجامعة للشؤون العلمية الدكتور عادل جواد، وأمين الجامعة 
الجامعة  موقع  القلمون  جامعة  أطلقت  كسيبي،   أيمن  أ.د. 

الجديد على شبكة اإلنترنت.

ك��م��ا ح�����رص اجل��ل�����ص��ة ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
عمداء  من  عدد  للموقع  اجلديد  بالت�صميم 
التعليمية  الهيئتني  واأع�صاء  الكليات، 

والإدارية، والطالب. 
خريج  اجلديدة  بحلَّته  املوقَع  �صمم 
والدبلوما�صية  الدولية  العالقات  كلية 
بجامعة القلمون الأ�صتاذ قا�صم ال�صاغوري، 
الإث��ن��ني  ي��وم  الكبري  امل���درج  يف  وق���ّدم 
اًل عن املوقع  2019/3/4م. �رصحًا مف�صّ

اجلديد )مزاياه واأبوابه وت�صنيفاته(.
اجلامعة  موقع  تطوير  خطوة  وتاأتي 
التحديث  لعمليات  ���رصوري��ة  ا�صتجابًة 
وو�صائل  التكنولوجيا  عامل  يف  والتقدم 
فعاليات  واإب����راز  وال��ت��وا���ص��ل،  الإع����الم 
اجل��ام��ع��ة ون�����ص��اط��ات��ه��ا، و����ص���وف يتم 
 telegram  twitter مواقع  تفعيل 
.facebook اإ�صافة اإىل  instagram

واأُدخ����ل����ت ع��ل��ى م��وق��ع اجل��ام��ع��ة 
واأ�صاليب  البحث  اأدوات  يف  تعديالٌت 
واإدخال املعلومات، مبا يتوافق  العر�ص 
م��ع حم��ّرك��ات ال��ب��ح��ث ال��ت��ي ُت��َع��دُّ ل��بَّ 
الزائر  يريد  التي  للمعلومات  الو�صول 

والطالب الو�صول اإليها.
ونّوه الأ�صتاذ قا�صم اإىل اأنه »�صيتم يف 
خالل  من  املوقع  اإدارة  القادمة  املرحلة 
يف  املخت�صني  من  خا�صة  حترير  هيئة 
والإعالن، ملتابعة حترير  الإعالم  مديرية 

الأخبار واملقالت وتدقيقها«.
على  العمل  كلية  كل  تتوىل  و�صوف 
ورفد  بها،  املتعلقة  املعلومات  حتديث 
والفعاليات  بالأن�صطة  تباعًا  امل��وق��ع 
�صيتم  كما  تقيمها؛  التي  والتفاقيات 
بالفعاليات  خا�صة  م�صاحة  تخ�صي�ص 

العلمية واملقالت املتنوعة.
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موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون   2019/3/11 الإثنني  يوم  القلمون  جامعة  اأقامت 
ابرود يونيفر�ص حما�رصة يف املدرج الكبري حول �صبل متابعة الدرا�صة يف عدد من 

اجلامعات العاملية يف اأوروبا واآ�صيا واأمريكا.
املطلوبة  ال�رصوط  على  بالتعرف  الراغبني  للطلبة  ح�صوراً  املحا�رصة  و�صهدت 

ملتابعة الدرا�صة يف اخلارج، ومتت الإجابة على كافة اأ�صئلتهم وا�صتف�صاراتهم.

يف اجلامعات العاملية

�صــــبل



فعاليات متنوعة تغطي اهتمامات كل طالب
أقام مركز مهارات ومهن في جامعة القلمون عددا من الدورات والندوات 
الدائم بسوية  االرتقاء  حالة  أهداف كثيرة ضمن  لتغطية  الفعاليات  ومختلف 

طالب القلمون وكفاءته:

الأوىل  للفئة  الأولية  الإ�صعافات  دورة   -
�صاعة   16  ، حميد  اأمي��ن  ال�صيدلين  ب��اإ���رصاف 
ابتداأت بتاريخ 27 كانون الثاين وانتهت بتاريخ 
10 كانون الثاين 2019م. اأيام الأحد والثالثاء، 

من ال�صاعة 4:00 حتى 08:00 م�صاًء.
و  اإل��ك��رون��ي��ة  دارات  ت�صميم  دورة   -
اإح�صان  الدكتور  باإ�رصاف  و�صيانتها  كهربائية 
النجار، )30( �صاعة ابتداأت بتاريخ 3 �صباط  و 
ا�صتمرت حتى  14 ني�صان 2019 يوم الأحد، من 

ال�صاعة 4:00 حتى 07:00 م�صاًء.
ال�صيدلنية  قدمتها   Fat Fight ندوة   -
منى ال�صطلي يوم الإثنني 4 �صباط 2019م. من 

ال�صاعة 11:00 حتى 02:00 ع�رصاً.
 ICDL احلا�صوب  قيادة  مهارات  دورة   -
�صاعة   )45( القا�صم،  اإلهام  الدكتورة  باإ�رصاف 
تاريخ  حتى  وا�صتمرت  �صباط   9 بتاريخ  ابتداأت 
2019م. كل يوم �صبت، من ال�صاعة  30 ني�صان 

07:00 م�صاًء. 4:00 حتى 
- دورة اأ�صا�صيات اللغة الإنكليزية باإ�رصاف 
بتاريخ  ابتداأت  �صاعة   12  ، ميا�صة  �صذا  الآن�صة 
2019م.  اآذار   12 بتاريخ  وانتهت  �صباط   17
وحتى   4:00 ال�صاعة  من  والإثنني،  الأحد  اأيام 

7:00 م�صاًء.
قتيبة  امل���درب  ب��اإ���رصاف   Max دورة   -
اآذار   3 بتاريخ  اب��ت��داأت  �صاعة   )25( ع��ك��ام، 
وا�صتمرت حتى21 ني�صان 2019م. اأيام ال�صبت 

والأحد، من ال�صاعة 4:00 حتى 6:00.
نظر  وجهة  من  الطبية  التحاليل  دورة   -
 20 حميد،  اأمي��ن  ال�صيدلين  باإ�رصاف  �رصيرية 
اآذار   19 حتى  اآذار   3 بتاريخ  اب��ت��داأت  �صاعة 
2019م. اأيام الأحد والثالثاء، من ال�صاعة 4:00 

حتى ال�صاعة 8:00.
قتيبة  امل��درب  ب��اإ���رصاف   Vary دورة   -
عكام، 30 �صاعة ابتداأت بتاريخ 3 اآذار وا�صتمرت 
اإىل 28  ني�صان 2019م. اأيام ال�صبت والأحد، من 

ال�صاعة 6:00 حتى 8:00.
املدرب  باإ�صارف   Photoshop دورة   -
اآذار   5 بتاريخ  ابتداأت  �صاعة   24  ، القزق  اأحمد 
وا�صتمرت لغاية 16 ني�صان 2019م.، اأيام الأحد 

والثالثاء، من ال�صاعة 4:00 حتى 7:00.
- ندوة تنظيم واأر�صفة امللفات الإلكرونية 
 11 الإثنني  يوم  الناظر  �صائد  الدكتور  قدمها 
اآذار 2019م. من  ال�صاعة 12.00حتى 02:00 

ع�رصاً.
قدمها  ال��ب��اط��ن«  العقل  »اأ�����رصار  ن���دوة   -
اآذار   17 الأح��د  ي��وم  دليلة  م�صطفى  الدكتور 
2019 من  4:00 حتى 6:00 م�صاًء. وقد �صحر 

بها األباب العقل الظاهر.
بالل  املهند�ص  باإ�رصاف   Revit دورة   -
اآذار   18 بتاريخ  اب��ت��داأت  �صاعة   30 دع��ب��ول، 
وا�صتمرت حتى تاريخ 30 ني�صان 2019م. اأيام 
الإثنني والثالثاء، من ال�صاعة 4:00 حتى 7:00 

م�صاًء.
الدكتور  باإ�رصاف  الإيطالية  اللغة  دورة   -
اآذار   24 بتاريخ  ابتداأت  �صاعة  �صويد،40  ب�صار 
وا�صتمرت حتى تاريخ 29 ني�صان 2019م. اأيام 
ال�صبت والأحد والإثنني، من ال�صاعة 4:00 حتى 

ال�صاعة 7:00.
الثانية  للفئة  الأولية  الإ�صعافات  دورة   -
�صاعة   )16(  ، حميد  اأمين  ال�صيدلين  باإ�رصاف 
ابتداأت بتاريخ 26 اآذار وحتى تاريخ 14 ني�صان 
2019م. اأيام الأحد والثالثاء، من ال�صاعة 4:00 

حتى 08:00 م�صاًء.
تعريفية  ندوة  اأقام مركز مهارات ومهن   -
اليابانية  »اللغة  بعنوان:  ال��ي��اب��اين،  للنادي 

وثقافتها« �صملت املحاور الآتية:
1. اليابان والثقافة اليابانية.

اأبجديات اللغة اليابانية.  .2
3. اجلامعات اليابانية.

4. منح احلكومة اليابانية لل�صوريني.
يوم  وم��ه��ن  م��رك��زم��ه��ارات  يف  وذل���ك   .5
الإثنني 2019/4/15م. ال�صاعة الثانية ع�رصة 

ظهراً.
- دعا مركز مهارات ومهن طلبة كلية الطب 
بعنوان:  بالمتحان  تعريفية  ندوة  اإىل  الب�رصي 
 ’Occupational English Test‘
املركز  يف  وذلك  ملحم،  اأكرم  الأ�صتاذ  باإ�رصاف 

يومي الإثنني: 22و2019/4/29م.
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�صليم  الدكتور  الفتتاح  حفل  وح�رص   
والدكتور  الأمناء  رئي�ص جمل�ص  نائب  دعبول 
اخلا�صة   القلمون  جامعة  رئي�ص  يون�ص  �صعيد 
اجلامعة  رئي�ص  نائب  جواد  عادل  والدكتور 
وروؤ�صاء  عمداء  من  والعديد  العلمية،  لل�صوؤون 
ح�رص  كما  م�صكورين،  اجلامعة  يف  الأق�صام 
الدكتور  الثقافة   وزارة  عن  ممثاًل  الفتتاح  
بدم�صق،  الفنون اجلميلة  عماد ك�صحوت مدير 
والدكتور اإح�صان العر رئي�ص احتاد الفنانيني 
من  ك��ب��ري  وع���دد  ال�����ص��وري��ني  الت�صكيليني 
باحلركة  واملهتمني  الت�صكيلني  الفنانيني 
الت�صكيلية واأع�صاء الهيئة التدري�صية والفنية، 
ومن امللفت لالهتمام احل�صور الكبري لبنائنا 
الطلبة من كليتي الفنون التطبيقية والعمارة 

وباقي الكليات والخت�صا�صات العلمية.
ب��ال��زوار  ترحيب  بكلمة  امل��ع��ر���ص  ب���داأ 
اأ�صعد عن  وب�رصح مقت�صب من الفنان عبداهلل 
يف  اتبعها  التي  والتقنيات  املعر�ص  حمتوى 
فيما  املائية،  الأل��وان  بتقنية  اأعماله  تنفيذ 

 تحت رعاية وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية وبدعم 
كبير من جامعة القلمون الخاصة أقيم معرض الفنان الدكتور عبداهلل 
أسعد في صالة عشتار بدمشق يوم الخميس المصادف 2019/3/7م. 

واستمر لغاية 2019/3/14م.
د. عبداهلل ا�سعد –كلية الفنون التطبيقية والإعالم



األقى العديد من احل�صور كلمات مفعمة بالود 
وامتنانهم  �صعادتهم  عن  واأعربوا  واملحبة، 
وتاثريها  الإبداعية   اخلطوة  بهذه  الكبريين 
�صوريا،  يف  الت�صكيلية  الفنية  ال�صاحة  على 
اخلا�صة  القلمون  جامعة  ح�صور  من  وتعزز 
و�صمعتها، لي�ص على امل�صتوى العلمي فح�صب 

بل على امل�صتوى الثقايف والجتماعي .
الأع��م��ال  م��ن  جمموعة  امل��ع��ر���ص  �صم 
خمتارة  م�صاهد  ت�صور  التي  املائية  الفنية 
والتي  ال�صورية  واملناطق  املدن  خمتلف  من 
نفذها الفنان على مدى �صنوات عديدة،عك�صت 
........وال��ل��ون.......... للجمال  ومفهومه  روؤيته 
........يف  وامل��ه��ارات  ل���الأدوات  وا�صتخدامه 
اجلمالية  واأبعادها  اللوحة  على  ال�صيطرة 
........ت��ع��ت��م��د  تعبريية  ل�صياغة  للو�صول 
الواقعية ....حينًا .....والنطباعية اأحيانًا........ 

ثقافة  يحرم  ج��اداً  عماًل  النهاية  يف  ليقدم 
وعقل املتلقي. 

كما �صمل املعر�ص جمموعة من الأعمال 
اخل�صب  ق�رص   ( بتقنية  منفذة  والبورتريهات 
الطبيعي ( وهي نتاج عمل م�صرك ملجموعة 
ت�صم  التي  اخل�صبية  الفنية  لالأعمال   ) وفا   (
كلية  يف  ال�صباب  اخلريجني  م��ن  جمموعة 
الداخلي  الت�صميم  ق�صم   – التطبيقية  الفنون 

وبا�رصاف مبا�رص من الدكتور عبداهلل ا�صعد .
ملدة  كبري  بنجاح  امل��ع��ر���ص  ا�صتمر 
واهتمامها  ا�صتح�صان  ولقى  كامل  اأ�صبوع 
والعالمية  والثقافية  الفنية  الو���ص��اط 
ال�صورية لكونه قد قدم قيمة م�صافة تتمثل 
يف الأعمال املائية  عالية احلرفية والإتقان 
حيث تفتقر ال�صاحة الفنية املحلية لتجارب 

كبرية يف هذا املجال.
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استقبلت جامعة القلمون في الساعة الخامسة من مساء يوم اإلثنين 
2019/3/25 الفنان الكبير األستاذ دريد لحام، بطل فيلم دمشق حلب “برفقة 
زوجته السيدة هالة بيطار”، ومخرج العمل البارع باسل الخطيب، والكاتب تليد 

الخطيب. بمناسبة عرض فيلم دمشق حلب في مدرج الجامعة الكبير.

و�صل ال�صيوف الكرام وقاموا بجولة �رصيعة 
بنائب  التقوا  ثم  وربوعها،  اجلامعة  حنايا  يف 
دعبول،  �صليم  الدكتور  الأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص 
يون�ص،  �صعيد  الدكتور  القلمون  جامعة  ورئي�ص 
الدكتور  العلمية  لل�صوؤون  ونائب رئي�ص اجلامعة 
يف  ك�صيبي  د.اأمين  اجلامعة  واأمني  جواد،  عادل 

جامعة القلمون اخلا�صة 
اأحدث م�صرتاح لفيلم دم�صق حلب

بح�صـور الفنـان الكبيـر دريد حلـــــام 
واملخرج با�صل اخلطيـب واملوؤلـف تليـد اخلطيـب

مكتب ال�صيد رئي�ص اجلامعة.
احل�صور،  م��ن  كبري  ب��ع��دد  امل���درج  اك��ت��ّظ   
الهيئة  واأع�صاء  الكليات،  عمداء  مقدمتهم  يف 
وبداأ  والطلبة،  والإداري��ة،  والتعليمية  التدري�صية 
ال�صهداء،  لأرواح  اإكراما  �صمت  بدقيقة  العر�ص 
األقى  ثم  ال�صورية،  العربية  اجلمهورية  ون�صيد 

ترحيب  اأب��ي��ات  ط���ارق   الطالب  الفيلم  ُم��ق��دِّم 
بال�صيوف: 

هَي القلموُن جامعُة املعايل
ُد نوُرها ُظلََم الليايل ُيَبدِّ

فُتعطي ِمْن نباِر�ِسها علوماً
اإىل العلياء ُتهدي بامتثاِل

وُتكِرُم �سيَفها ِمْن كلِّ فنٍّ
اأتى ِرْفداً باأنواع اجلماِل

فاأهال بالكرام وكلِّ �َسْهٍم
ثقافُتُه ُمنا�َسَدُة الكماِل

الرحيب  عرب�ص  ب���وران  الآن�صة  وتابعت 



والح��رام  ال��ود  مب�صاعر  مثقلة  بليغة  بكلمات 
اأفالم  من  وطنية  اقتبا�صات  اإىل  بعدها  انتقلت 
امل�صاعر،  هزَّت  حلام  دريد  الأ�صتاذ  وم�صل�صالت 
واأعبقت  النفو�ص،  يف  الوطن  حمبة  ور�صخت 
ثم  الوطن.  حب  من  �صاحرة  �صوفية  بحالة  الج، 
اأهم  عن  ب�صوؤال  دريد حلام  الأ�صتاذ  اإىل  توجهت 
ثالث منجزات له، فذكر الإجناز الأول هو تعلقه 
الأول،  وطنه  باعتبارها  اإليها  وحنينه  باأمه 
الأول يف رحم  الوطن  ذلك  من    وكان خروجه 

الذي  الثاين  بوطنه  تعلقه  �صدة  على  دلياًل  الأم 
زواجه  الثاين  والإجن��از  �صورية.  وهو  اإليه  خرج 
الدرب  رفيقة  معه  بقيت  التي  بيطار  هالة  من 
اخلطيب  با�صل  باملخرج  رح��ب��ت  ث��م  النبيل. 
ورفيق  الثقايف،  ودوره  اإجن��ازه  عظيم  متذكرة  

النجاح املوؤلف تليد اخلطيب.
وتابعوا  باحل�صور،  يغ�ص  امل���درج  ك��ان 
بداأ  العر�ص  انتهاء  وبعد  ب�صغف،  الفيلم  جميعًا 
احلوار حول الفيلم من ناحية امل�صمون الفكري 
والإعالمي ومن ناحية التمثيل والإخراج الفني، 
والدكتور  دعبول  �صليم  الدكتور  من  كل  قّدم  ثم 
ال��دروع  ج��واد  ع��ادل  وال��دك��ت��ور  يون�ص  �صعيد 
الع�صاء  اإىل  بعدها  وانتقلوا  للفناِنني.  التذكارية 
التذكارية  ال�صور  والتقاط  اجلامعة،  مطعم  يف 

مع طلبة اجلامعة.
“الكوميديا  جم���ال  اإىل  الفيلم  ينتمي 
اإىل  دم�صَق  من  يذهب  وال��داً  وي�صاير  ال�صوداء”، 
اجل�صيمة  الأح��داث  خالل  يف  ابنته  لزيارة  حلب 
الإره��اب��ي��ني  اأي���دي  على  ب��ال��ب��الد  حلت  ال��ت��ي 
املثلى  القيم  معاك�صة  على  اآ�صفا  وداعميهم، 
واخراق اأمن املجتمع، وَكاأِْب حياته، م�صّنعا ما 

حل بالبالد من جرائم اإرهابية.
من  عدد  يف  كبريًة  نتائَج  الفيلم  حقق  وقد 
املهرجانات كمهرجان الإ�صكندرية لأفالم البحر 
العربية  الأف��الم  جائزة  على  وح�صل  املتو�صط، 
ه يف  الطويلة، وجائزة التمثيل الكربى، ومّت عر�صُ

عدد من دور ال�صينما يف �صورية.
العر�ص  هذا  اأن  هي  هذا  الن�صاط  وخال�صة 
وزيارة الفنانني املذكورين، اأثارا اأفكارا وطنية 
كثرية، واأ�صهما يف تعزيز التعلق بالوطن والتفكر 
بالثقافة  اجلامعية  احلياة  واأثريا  مب�صتقبله، 

القومية واملتعة النف�صية والعقلية.
فيلم  عر�صت  قد  الن�صاط  مديرية  وكانت 
ويوم  2019/2/5م.  الثالثاء  يوم   ”Glass“
لكل  »نظرية  فيلم  2018/2/18م.  الإث��ن��ني 
وقدَّم  هوكينج  �صتيفن  العامل  حياة  عن  �صيء« 
للفيلم النادي الفلكي والنادي الثقايف باجلامعة 
وفيلم  ون��ظ��ري��ات��ه.  م��وؤل��ف��ات��ه  ت��ن��اول  تقدميا 
2019/3/5م.  الثالثاء  ه��وم��ز(  )ت�صارلوك 
ال��ث��الث��اء  ي���وم    ”After earth“ وف��ي��ل��م  
الكبري  املدرج  يف  وجميعها  2019/3/11م. 

يف الرابعة م�صاء ن�صاطا للنادي الثقايف..

         عــــــروض األفــــالم 
ـــارة جـــــزء مــن  ـــمـــخـــت ال
للبيئة  القلمون  برامج 
ــة الــجــاذبــة  ــي ــع ــام ــج ال

وثقافـــة التعلــم



تي�سري اقتناء الكتب العلمية 
يف معر�ص خا�ص

لل�صوؤون  اجلامعة  رئي�ص  ن��ائ��ب  بح�صور 
واأم��ني  ج��واد،  ع��ادل  الدكتور  الأ�صتاذ  العلمية 
افُتتح  ك�صيبي،  اأمين  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة 
العلمي،  الكتاب  القلمون معر�ص  يف بهو جامعة 
لغاية  وا�صتمر  2019/2/2م.  ال�صبت  ي��وم 
العديد  املعر�ص  �صم  2019/2/6م..  الأربعاء 
الإنكليزية  باللغة  الهامة  العلمية  املراجع  من 
ملقررات بع�ص كليات اجلامعة. وقد نظمه فريق 
العالقات العامة يف املديرية، واملركز الإعالمي. 
جدير بالتنويه اأن املعر�ص منح املقتنني ح�صمًا 

مبقدار 50% من �صعر اأيٍّ من الكتب املعرو�صة.

ر�سد القمر العمالق
يف  القمر  يظهر  حتدث  ما  نادرا  ظاهرة  يف 
النادي  قام  جميال،  متاألقا  ويبدو  حجم،  اأكرب 
الفلكي باجلامعة يوم الثالثاء 2019/2/19م. 

الراثي  الركن  جانب  من  الظاهرة  تلك  بر�صد 
للطلبة  الفر�صة  واإت��اح��ة  املتاحة،  ب���الأدوات 
هذا  الظاهرة.  تلك  على  بالتعرف  امل�صاركني 
ال�صمر  اأط��راف  بتجاذب  الر�صد  ليلة  وات�صمت 

وباملرح الناعم اللطيف.

Escape the room رحلة
ت املديرية يوم الإثنني 2019/3/4م.  �صريَّ
من  عدد  فيها  �صارك  دم�صق  اإىل  ترفيهية  رحلة 
الطالب كانت غايتها الرفيه وتنمية الذكاء يف  
املودة  اأجواء  واإ�صفاء   Escape the room

يف العالقات والتعارف.

ماحقيقة الأبراج؟
ال����ن����ادي ال��ف��ل��ك��ي دع�����ا ي�����وم الأح�����د 
ال�صاعة اخلام�صة  اإىل لقاء يف  2019/3/10م. 
النادي  اأع�صاء  فيه  حتدث  الكبري،  امل��درج  يف 
واأث��اروا  اإليها،  ُين�صب  وما  الأب��راج،  حقيقة  عن 

اأن  املفاهيم  وموجز  حولها.  كثرية  نقا�صات 
درا�صات  ولها  الفلك،  علم  مفاهيم  من  الأب��راج 
التنجيم  من  اإليها،  ُين�صب  ما  اأما  علمية،  فلكية 
فهو  املواليد  على  وتاأثريها  امل�صتقبل،  وق��راءة 

من اللغط، ولي�ص من العلم يف �صيء.

العمل اأخالق
العامة  ال��ع��الق��ات  مديرية  م��دي��رة  قامت 
والأندية ال�صيدلنية منى ال�صطلي يومي الإثنني 
ندوة  باإجراء  11و2019/3/12م.  والثالثاء 
العامة،  العالقات  فريق  ا�صتهدفت  تدريبية 
وروح  املنظم  العمل  ب��اأخ��الق��ي��ات  للتعريف 
الفريق. وا�صتجاب لها اأع�صاء الفريق وعربوا عن 

حت�صن اأدائهم يف الفعاليات الالحقة.

دعوة من دار الأوبرا
اأوفدت اجلامعة كال من: الآن�صة �صارة خوري 
حل�صور  الأوب���را  دار  اإىل  نعمة،  رام��ا  والآن�صة 
بناء  �صافيتا،  فرقة  م��ن  ك���ورايل  غناء  حفل 
الأحد  يوم  وذلك  للجامعة.  موجهة  دعوة  على 

2019/3/17م. 
الفرقة  على  التعرف  هو  الهدف  وك��ان 
بينها  املمكنة  التعاون  جم��الت  ومعرفة 

وبني اجلامعة.

النادي الياباين لغة وح�سارة
افتتحت املديرية النادي الياباين، وذلك يوم 
بتعليم  ن�صاطه  وبداأ  2019/3/26م.  الثالثاء 
اللغة اليابانية باإ�رصاف الطالب فادي قطام�ص. 
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فعاليات مديرية العالقات العامة والأندية



)لغة  بعنوان  اأخ��رى  فعاليات  النادي  و�صيطلق 
وح�صارة(.

دورة الفرو�سية
افتتح نادي الفرو�صيةدورة تدريبية، انت�صب 
اإليها عدد من الطالب، باإ�رصاف املدرِّبني: حممد 
علي عرفة، اأحمد بيطار، م�صلم العي�صى، والدورة 

ا�صتمرت طيلة الف�صل الثاين.

دورة تدريب على عزف البيانو
افتتح النادي املو�صيقي دورة تدريبية على 
العزف باآلة البيانو باإ�رصاف الطالب نهاد حياين 

ملدة اأربعة اأ�صابيع بدءا من الأ�صبوع العا�رص.

    Linked In يا     Linked In
  PROCO اجلامعة  يف  ال��ربجم��ة  ن��ادي 
اأق���ام يف م��رك��ز م��ه��ارات وم��ه��ن ي��وم الإث��ن��ني 
م�صاء  وال�صاد�صة  الرابعة  بني  2019/2/18م. 

برامج  توظيف  على  وتدريبيًا  تعريفيًا  منتدى 
Linked In    وا�صتخداماتها املتعددة. وكيفية 
موقع  وهو  املوقع  على  احرايف  ح�صاب  اإن�صاء 

اأ�صا�صي للخريجني الباحثني عن فر�ص العمل.

نادي اخلريجني والنادي الطبي 
يف جامعة القلمون

دعوة لالحتفاء باملربيني: الأم واملعلم
دعوا  اخلريجني  ون��ادي  الطبي،  القلمون  ن��ادي 
احتفالية  اإىل  التعليمية  والهيئة  اجلامعة  اإدارة 
يوم  اجلامعة  بهو  يف  واملعلم  الأم  عيَدّي  مبنا�صبة 

الإثنني 2019/3/25م.
الأمناء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  الحتفالية  ح�رص 
�صعيد  الدكتور  �صليم دعبول ورئي�ُص اجلامعة  الدكتور 
يون�ص، ونائب رئي�ص اجلامعة لل�صوؤون العلمية الدكتور 
اأمين  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  واأمني   ، جواد،  عادل 
التدري�صية  الهيئة  واأع�صاء  الكليات،  وعمداء  ك�صيبي، 

والتعليمية، وعدد من الطالب.

بطلبة  فاأ�صاد  اجلامعة  رئي�ص  ال�صيد  حت��دث 
مبا  اإليه  و�صلوا  ال��ذي  مب�صتواهم  معتزا  اجلامعة 
ومب�صاندة  واجتهادهم،  وبداأبهم  جامعتهم  قدمته 
العلياء  اإىل  اجلامعة  ل�صعار  تبعا  والأمهات،  الآباء 
الهيئة  اأع�صاء  من  اجلامعة  باأ�رصة  واأ�صاد  بالعلم. 
التدري�صية والتعليمية. واأثنى على دور كل من الأم 

واملعلم يف بناء الأجيال.
نادي  رئي�ص  حيدر  يا�رص  حممد  الدكتور 
تقدم  بدوره  الطبي  القلمون  ونادي  اخلريجني 
الأ�صاتذة،  من  واأ�رصتها  للجامعة  ال�صكر  بجزيل 
ُتعطنا  »مل  وق��ال:  اجلامعة،  قدمته  مبا  واأ�صاد 
يف  اأي�صًا  زرع��ت  بل  فح�صب،  الِعلَم  جامعُتنا 
ال�صامية”.  والِقَيَم  العاليَة  الأخ��الَق  وجداننا 
د.�صليم  من  كل  و�صاركه  �صعيد  الدكتور  قام  ثم 
قالب  بقطع  ج���واد  ع���ادل  وال��دك��ت��ور  دع��ب��ول 
وتبودلت  والع�صري،  الكعك  وُوزِّع  ال��ك��ع��ك، 
ان�صجامًا  الحتفالية  وكانت  الودية.  الأحاديث 
دائما  ت�صعى  التي  القلمون  جامعة  اأج��واء  مع 
واإث����راء  ال��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  اإىل 
وتنمية  اجلامعية،  احلياة 

ال�صخ�صية.

حفل �سواء
اأقامت مديرية العالقات 
ال��ع��ام��ة والأن����دي����ة ح��ف��اًل 
للطلبة امل�صركني يف احلفل 
وحفال  �صواء،  ع�صاء  ت�صمن: 

مو�صيقيا، ور�صدا فلكيا.
ال���رك���ن  يف  وذل��������ك 
ال����راث����ي، ي����وم الإث���ن���ني 
ال�صاعة  2019/4/15م. 
حتى  ال�����ص��اد���ص��ةم�����ص��اء 

التا�صعة والن�صف.
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موؤمتر فرع جامعة القلمون
الحتاد الوطني لطلبة�صورية

بحضور الدكتور سعيد يونس رئيس جامعة القلمون الخاصة والدكتور عادل 
الكليات  وعمداء  الجامعة  أمين  كسيبي  أيمن  والدكتور  الرئيس  نائب  جواد 
الخاص  التعليم  رئيسة مكتبي  دارين سليمان  الزميلة  وبإشراف  الجامعة،  في 
الوطني  لالتحاد  الخاصة  القلمون  جامعة  فرع  مؤتمر  انعقد  والمعلوماتية 
من  العاشرة  الساعة  تمام  في  مندورة  محمد  الزميل  برئاسة  سورية  لطلبة 

صباح السبت 2019/3/16م. في المدرج الكبير بالجامعة، تحت شعار: 

»طلبة �سورية يف اجلامعات واملعاهد 
كما يف اجلبهات �سامدون منت�سرون« 

مندورة  حممد  الزميل  واأداره  امل��وؤمت��ر  ق��دم 
الن�صيد  ثم  �صمت  بدقيقة  وب��داأ  ال��ف��رع،  رئي�ص 
العربي ال�صوري، ثم عر�ص الزميل حممد مندورة 
الباب  وفتح  والنقابي،  ال�صيا�صي  التقارير: 
الزمالء  ناق�ص  حيث  واملقرحات،  للمناق�صات 
املوؤمتر  واأع�صاء  الإداري��ة  الهيئات  اأع�صاء  من 
امل�صوؤولية  ب��روح  الدرا�صية  الطالبية  الق�صايا 
التح�صني  يف  اأث���ره  �صيرك  اإي��ج��اب��ي  وب��وع��ي 

والتطوير. ومما يلفت النظر اأن جميع الطروحات 
تتعلق بتح�صني فر�ص التعلُّم مثل زيادة الرحالت 
العلمية، وتطوير املخابر واإ�صافة برامج درا�صية 
وما �صابه ذلك، مما يدل على ميزة نبيلة يف طلبة 
واأجاب  علميا.  الذات  باإعداد  وان�صغال  اجلامعة 
عادل  حممد  الدكتور  ثم  يون�ص  �صعيد  الدكتور 
جواد م�صيدين بوعي الطلبة وجودة املقرحات، 
مو�صحني تفا�صيل بع�ص الطروحات، وا�صتجابة 
اجل��ام��ع��ة مل��ق��رح��ات ال��ط��ل��ب��ة ورغ��ب��ت��ه��ا يف 
م�صاركتهم يف تطوير اجلامعة وا�صتمرار متيزها.

 ومما قاله د.�صعيد يون�ص: وجودنا معا هو 

تنفيذ  �صنعمل على  الإيجابي،  للتوا�صل  ا�صتمرار 
املقرحات املفيدة، فمقرحات الهيئات الإدارية 
القلمون،  جامعة  طلبة  حيوية  تعك�ص  الطالبية 
طلبتنا  ا�صراك  ومثله  اجل��ودة،  من  جزء  وه��ذا 
طالبية  منظمة  لدينا  اأن  نفخر  القرار.  باتخاذ 
منكم  ناأخذ  الراأي،  م�صموعة  1963م.  عام  منذ 
التغذية الراجعة لن�صتمر يف التح�صني حتى يكون 

طالبنا هو الأف�صل و�صاحب الأفكار اخلالقة. 
تكرر  جواد:  عادل  حممد  الدكتور  قاله  مما 
املقرحات من اأكرث من كلية تدل على مو�صوعية 
الطرح، و�رصورة تطوير اخلطة الدر�صية. ان�صغلت 
معايري  بو�صع  2011م.  ع��ام  حتى  ال���وزارة 
ُتقا�ص عليها خطط  واأ�صا�صية  اأكادميية مرجعية 
للتوافق  خطتنا  يف  تغيري  عنه  نتج  اجلامعات، 
ز. اخلطة اجلديدة �صارت  معها ومع معايري التميُّ
عند الوزارة وهي ت�صتمل على معظم املقرحات 
املطروحة يف هذا املوؤمتر، ول بد من مرور دورة 
على  مقبلون  ونحن  اخلطة،  تغيري  قبل  كاملة 

تطوير كبري و�صي�صتمر التقدم....
الكليات  ع��م��داء  ال�����ص��ادة  ا�صتعر�ص  ث��م   
اخت�صا�ص  �صمن  من  التي  املطروحة  امل�صائل 
للمطلب،  ال�صتجابة  اأو  بالتو�صيح،  منهم،  كل 
الإدارة  بني  الواجبة  التعاون  مفا�صل  حتديد  اأو 
والطلبة. وكان املوؤمتر على م�صتوى امل�صوؤوليات 

املطروحة عليه بكل معنى الكلمة.



يف يوم الطالب العربي ال�سوري.. 
�سورية بكل لغات ال�سرق

الطالب  ي���وم  2019/4/1م.  الإث��ن��ني 
ن�صاله  ذكريات  واإن��اء  عيده  ال�صوري،  العربي 
الن�صال  فنون  مار�ص  الذي  الطالب  وتاأ�صي�صه، 
التخلف،  و�صد  اجلهل،  و�صد  امل�صتعمر،  �صد 
تداعت  البائدة.  الجتماعية  العالقات  و�صد 
احل�صود يوم الإثنني يف الثانية ع�رصة ظهرا اإىل 
املدرج الكبري بدعوة من الحتاد الوطني لطلبة 
املنا�صبة  ح�رص   . القلمون  جامعة  فرع  �صورية 
الأمناء،  جمل�ص  رئي�ص  نائب  دعبول  د.�صليم 
والدكتور �صعيد يون�ص رئي�ص اجلامعة، والدكتور 
اجلامعة،  رئي�ص  ن��ائ��ب  ج���واد  ع���ادل  حممد 
وال�صادة  اجلامعة  اأمني  ك�صيبي  اأمين  والدكتور 

عمداء الكليات وعدد من الأ�صاتذة.
على  مًا  ترحُّ �صمت  دقيقة  ال��وق��وف  وبعد 
اأرواح ال�صهداء، األقى الزميل حممد مندورة كلمة 
متابعة  واأك��د  احل�صور،  بال�صادة  فيها  رح��ب 
بلدنا  رفعة  اأج��ل  من  والن�صال  للكفاح  الطلبة 
القائد  اإي��اه  اأورثنا  مبا  مهتدين  وطننا،  وع��زَّة 
وحب  واحلقائق،  واملبادئ  القيم  من  املوؤ�ص�ص 
جي�صنا  جانب  اإىل  الطلبة  وق��وف  واأك��د  الوطن. 
الوطن  وحماية  امل��وؤام��رات  اإ�صقاط  يف  البا�صل 

حتت راية ال�صيد الرئي�ص ب�صار الأ�صد.
ثم زفَّ مباركته ومباركة الحتاد واجلامعة 
للطلبة، وختم كلمته ب� »كل عام واأنتم �صامدون 
وكل  الأم��ة،  اأم��ل  واأنتم  ع��ام  وك��ل  منت�رصون، 
فيلم  عر�ص  ج��رى  بعدها  بخري.  واأن��ت��م  ع��ام 
يف  بلدنا  ومنجزات  الحت���اد،  ن�صالت  ي��روي 

للتقدم  احلكيمة  القيادة  ودعم  العلمي  املجال 
العلمي، و�صورا من كفاح طلبة �صوريا وخا�صة 
نيوف  �صوقي  د.  األقى  ثم  الراهنة.  احلالة  يف 
ق�صيدة حيا فيها اأبطال اجلي�ص العربي ال�صوري، 
والطلبة، واجلامعة، واجلولن واأهله، وقيم العلم:

ومن العلم، كل ن�سر �سياأتي 
ومن العلــم كــلُّ ن�ســر يعـوُد

فار�ص  وحممد  �صويد  حيان  الطالبان  تبَعُه 
ولأبطال  الربرة  ل�صهدائنا  بق�صيدتني  الفطراوي 

اجلولن ال�صامدين.
وقدمت جمموعة من الطالب فقرة فنية من 
بعدها  ُدعي  حما�صي.  اإطار  يف  والغناء  العزف 
ال�صادة املدعوون اإىل املن�صة لتكرمي املتفوقني 

من طالب اجلامعة. 
الدكتور  اجلامعة  رئي�ص  افتتح  ذل��ك  بعد 
للطلبة  القلمون  جامعة  معر�ص  يون�ص  �صعيد 
اجلامعة  بهو  يف  اجل��ام��ع��ة،  يف  املتميزين 
عليها  كتبت  �صورة  اأكرب  تد�صني  ومت  الرئي�صي، 
ن�صب  ال�رصق”،وتد�صني  لغات  بكل  “�صورية 
تذكاري حتت �صعار “اإىل العلياء بالعلم. وا�صتمل 
طالبية  وم�صاريع  فنية  لوحات  على  املعر�ص 
علمية، وكتاب طبي ترجمه جمموعة من الطلبة، 

وم�صتح�رصات جمالية.



بدائية واستئنافية في  بإحداث محاكم مصرفية  2014م. وقضى  القانون رقم /21/ لعام  : لقد صدر  ماهيتها 
جميع المحافظات، تنظر في الدعاوى المتعلقة بتحصيل ديون ناتجة عن منح عقود القروض أو التسهيالت االئتمانية 
بمختلف أنواعها، التي قامت المصارف بمنحها لزبائنها الذين توقفوا أو امتنعوا عن تسديد ما ترتب عليهم من ديون، 
حيث تختص هذه المحاكم بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفًا خاضعًا لرقابة مجلس النقد 
والتسليف، وقد منح هذا القانون هذه المحاكم كامل الصالحيات القانونية والتدابير التي بإمكان المحاكم المدنية 
للضياع  تتعرض  قد  التي  المصارف  لحقوق  ضمانًا  المصرفية؛  النزاعات  في  المستعجلة  فيها  بما  اتخاذها،  العادية 

الكامل أو الجزئي في حال توقف المدين أو تأخره عن الدفع. 

ت
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املحاكـــم امل�صرفيـــة مق
ماهيتها – �صالحياتها - اأهميتها و تاأثريها على القت�صاد

 املحامي اليا�س احلم�صي
– مديرية �ص�ؤون الطالب

 - ماج�صتري يف القان�ن العام- حماٍم لدى م�رصف الت�صليف ال�صعبي

امل�صارف... ذلك الدكتاتور املم�صك باقت�صاد العامل



�سالحياتها )اخت�سا�ساتها( : 
منح امل�رصع يف املادة الثالثة من هذا القانون 
احلق  درجاتها  اختالف  على  امل�رصفية  للمحاكم 
التحفظية  والتدابري  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  يف 
امل��ذاك��رة،  غرفة  يف  يتخذ   ب��ق��رار  وامل�صتعجلة، 
يف  املتبعة  الأ�صول  القرارات  هذه  على  وتنطبق 
الدعاوى امل�صتعجلة يف حالت توفر عن�رص العجلة 
امل�صتعجل  القانوين  الإج��راء  يجيز  ال��ذي  الزائدة، 
الإثبات،  و�صائل  لتهيئة  اأو  الأط��راف  حقوق  حلفظ 
ف��وات  م��ن  عليها  يخ�صى  ال��ت��ي  امل�صائل  وه��ي 
املحكمة  اإعطاء  امل�رصع  اإليها  اأ�صاف  وقد  الوقت، 
�صمانة  ي�صكل  ال��ذي  ال�صفر،  منع  حق  امل�رصفية 
من  اأم��وال��ه  على  احلفاظ  يف  للم�رصف  اإ�صافية 
التبديد والتهريب وال�صياع، من خالل منع املدين 
وكفالئه املت�صامنني من ال�صفر خارج البالد تهربًا 

من الوفاء باإلتزاماتهم. 
املادة  من  ب  الفقرة  يف  امل�رصع  منح  وقد   -
عن  الرجوع  اإمكانية  املذكور  القانون  من  الثالثة 
الإجراءات املذكورة يف الفقرة الأوىل منه، من خالل 
عن  الرجوع  يف  احلق  القرار  م�صدرة  املحكمة  منح 
على  بناء  املتخذ  التدبري  وعن  وقرارها،  اإجراءاتها 
املوؤيدة  والدلئل  ال�رصوط  توافر  عند  امل�رصور  طلب 
يف  احل��ق  للمت�رصر  امل�رصع  اأعطى  وكذلك  لطلبه، 
ال�صتئناف  حمكمة  اأم��ام  ال��ق��رارات  تلك  يف  الطعن 
عليها  املن�صو�ص  امل��دد  نف�ص  خ��الل  امل�رصفية، 
امل�صتعجلة  للقرارات  بالن�صبة  الأ�صول  قانون  يف 
ال�صادرة عن قا�صي الأمور امل�صتعجلة، وهي خم�صة 
اأ�صول  لقانون  وفقا  القرار  تبلغ  تاريخ  من  اأي��ام 

املحاكمات ويبداأ امليعاد من اليوم التايل للتبليغ.
ووفقًا لهذا القانون )21لعام2014م.( مل يعد 
يحق لالأفراد اأو املوؤ�ص�صات يف الدعاوى التي يكون 
امل�رصف طرفا فيها احلق باللجوء للق�صاء املدين 
وينح�رص  م�صتعجلة.  دع��اوى  رفع  بهدف  العادي 

الخت�صا�ص باملحاكم امل�رصفية فقط.
يف  الناظرة  امل�رصفية  للمحكمة  يحق  كما 
الدعوى الرجوع عن اإجراءاتها وقراراتها وتدابريها 
به  يتقدم  طلب  على  بناء  امل�صتعجلة  الحرازية 
عدم  من  اأو  الإج���راء،  ه��ذا  من  املت�رصر  الطرف 
الدعوى  اأية مرحلة تكون عليها  �صحته، وذلك يف 
من مراحل التقا�صي. وهي على درجتني كما بينا؛ 
الق�صائية  الإج��راءات  من  النهاية  يف  الهدف  لأن 

املتخذة هو الو�صول اإىل احلقيقة، وحتقيق العدالة؛ 
امل�رصفية  البداية  حمكمة  تتخذه  ما  يخ�صع  لذلك 
اأم��ام  الطعن  اإىل  وق���رارات  وتدابري  اإج���راءات  من 

حمكمة ال�صتئناف امل�رصفية.  

اأهميتها )دوافع اإن�ساءها( : 
اإن�صاء  قانون  اإ�صدار  اإىل  امل�رصع  دفع  ما  اإن 
ال��دع��اوى  ع��دد  زي���ادة  ه��و  امل�رصفية  امل��ح��اك��م 
العامة منذ  املتنوعة املرفوعة من قبل امل�صارف 
الدفع،  عن  املتوقفني  املدينني  �صد  �صنوات  عدة 
وفوات عائدات مبئات املاليني على خزينة الدولة، 
م�رصفية  حماكم  اإح��داث  اإىل  احلاجة  برزت  لذلك 
واأهمية  الق�صائي،  التخ�ص�ص  مبداأ  من  انطالقًا 
الالزمة  بال�رصعة  امل�رصفية  الق�صايا  يف  البت 
املحاكم  اإح��داث  ياأتي  لذلك  اإجراءاتها،  وت�صهيل 
وال�صهولة  ال�رصعة  حتقيق  اأج��ل  م��ن  امل�رصفية 
يف  وال��ب��ت  الق�صائية،  الإج����راءات  يف  وامل��رون��ة 
الق�صايا امل�رصفية؛ من اأجل احلفاظ على م�صالح 
كل املتقا�صني، و�صمان اأموال امل�صارف، ويهدف 
القانون رقم 21 املذكور اإىل تق�صري اأمد التقا�صي 

وتوفري بيئة ق�صائية مالئمة للعمل امل�رصيف.

تاأثريها على القت�ساد الوطني : 
نوعية  نقلة  امل�رصفية  املحاكم  عمل  اأح��دث 
جلهة �صمان حقوق كل من امل�صارف واملقر�صني، 

كانت  التي  القانونية  الإج���راءات  لأم��د  وتق�صرياً 
فرات  اإىل  حتتاج  كانت  والتي  ال�صابق  يف  تطّبق 
واحلد  امل�رصفية،   بالق�صايا  للبت  طويلة  زمنية 
امل�صارف،  حلقوق  الق�صائية  املتابعة  عرقلة  من 
حلقت  التي  واخل�صائر  الكبرية  التكاليف  وتخفيف 
املتعاملني،  من  الكثري  قيام  نتيجة  بامل�صارف 
�صورية،  بها  متّر  التي  الأزمة  فرة  خالل  وخا�صة 
والثغرات  الطويلة  التقا�صي  اإج��راءات  با�صتغالل 
اأمد  لإط��ال��ة  امل�رصفية؛  الق�صايا  يف  القانونية 
حت�صيل  من  البنوك  وحرمان  والتهرب،  التقا�صي، 
اأم جزئيا،  الأمر الذي دفع اإىل  حقوقها �صواء كليًا 

اإحداث هذه املحاكم امل�رصفية.
يف    2014 ل��ع��ام   21 رق��م  ال��ق��ان��ون  ج��اء 
العربية  اجلمهورية  يف  الت�رصيعات  تطوير  �صياق 
ال�صورية؛ ملواكبة التقدم الذي يح�صل على ال�صعيد 
والقت�صادي،  والتقني،  والثقايف،  الجتماعي، 
القت�صادية،  امل�صتجدات  مع  وتكييفها  وامل��ايل، 
وذلك من خالل تخ�صي�ص حماكم تنظر يف الق�صايا 
امل�رصفية التي تنظمها قوانني وت�رصيعات تختلف 
يتعلق  فيما  املدنية  الق�صايا  عن  م�صمونها  يف 
العقدية،  والعالقة  الإثبات،  وو�صائل  بالأطراف، 
انطالقًا من اأهمية حماية املوؤ�ص�صات املالية، التي 
تعترب من اأهم ركائز القت�صاد الوطني؛ ملا تقدمه 
القت�صادية،  القطاعات  لكافة  ومتويل  دعم  من 
التنمية  الن�صاط من تطور عملية  وما يعود به هذا 
القت�صادية،  وعائدات خلزينة الدولة من ال�رصائب 
بفعل  النتاج  عجلة  �صري  عن  الناجمة  والر�صوم 
وا�صحاب  والتجار  لل�صناعني  امل�رصيف  التمويل 
القت�صادية.  لن�صاطاتهم  ممار�صتهم  يف  املهن، 
للقوى  ا�صتخدام  من  ذلك  عن  ينتج  ما  اإىل  اإ�صافة 
العاملة، وتخفيف ن�صبة البطالة، وجاء اإ�صدار مثل 
املوؤ�ص�صات  مل�صاعدة  والت�رصيعات  القوانني  تلك 
يف  خا�صة  بن�صاطها،  ال�صتمرار  على  امل�رصفية 
خالل  من  البالد،  بها  متر  التي  الراهنة  الظروف 
للتقا�صي  ال�صبل  اأي�رص  ومنحها  حقوقها  حماية 
الأم��وال  تلك  تدوير  واإع���ادة  حلقوقها،  للو�صول 
املختلفة،  القت�صادية  القطاعات  يف  املح�صلة 
الزده��ار  حتقيق  يف  النهاية   يف  ت�صاهم  التي 

القت�صادي للجمهورية العربية ال�صورية. 

            الهدف من اإلجراءات 
هو  المتخذة  القضائية 
الحقيقة،  إلى  الوصول 

وتحقيــق العــدالـة

سياق  في    2014 لعام   21 رقم  القانون  جاء 
االجتماعي،  التقدم  لمواكبة  التشريعات  تطوير 

والثقافي، والتقني، واالقتصادي، والمالي



لتجنب  وذلك  وتوفيره،  المنزل  مصروف  لتنظيم  باستمرار  الوالدان  يسعى 
المرور بأّي أزمة مالية في نهاية كل شهر، والدخار بعض المال -إن أمكن- لشراء 
المستلزمات الفصلية والسنوية المهمة، األمر الذي يدفعهم للبحث عن الحلول 

والطرق لتدبير وتوفير كاّفة االحتياجات الالزمة للمنزل وألفراد األسرة.

ت
اال

مق

ميزانيـــة الأ�صــرة

امل�صاكل  توؤرقنا  كما  فعاًل  ي���وؤرق  �صيء  ل 
املادية. ول �صيء ي�صتهلك اأع�صابنا كما ت�صتهلكها 
ببغ�ص  ي�صعرنا  �صيء  ول  بها.  واملطالبات  الديون 
فال  ما،  �رصاء غر�ص  اأبناوؤنا  يطلب  اأن  مثل  احلياة 
امل�صاكل  اإن  يغّطيه،  ال��ذي  امل��ال  جيبنا  يف  جند 
املادية جتعلنا قلقني غري مرتاحي البال. ومعظمنا 
ال��وارد  �صيق  هو  امل�صاكل  ه��ذه  م�صدر  اأن  يظن 
لها هو  احلقيقي  ال�صبب  اأن  اإل  املال،  وقلة  املادي 
اأمر اآخر يطلق عليه �صوء اإدارة امل�رصوف، اأو هو ما 

عرّب عنه اأهلنا الأوائل ب� »قلة احليلة«.
ال�صيطرة  اأو  امل�رصوف  اإدارة  ب�  ي�صمى  ما  اإن   
يف  غاية  وهو  تعّلمه،  ميكن  اأم��ر  امل�رصوف  على 
طلباتك  على  احل�صول  من  ميكّنك  اإن��ه  الأهمية. 
الذي  الربنامج  على  بناًء  احلقيقية  واحتياجاتك 
املادّية  احلياة  ظ��روف  على  بناًء  ل  اأن��ت،  ت�صعه 
املتقّلبة. لكي تبداأ باإعداد ميزانية وتقوم باللتزام 
والعمل بها �صتحتاج اإىل اجلدّية والن�صباط. ويجب 
حتى  الوقت  بع�ص  �صي�صتغرق  الأم��ر  اأن  ت��درك  اأن 

ت�صتطيع اإن�صاء ميزانية منا�صبة وناجحة لك.

اأوًل- مفهوم ميزانية الأ�سرة واأهمية :
من  يتجزاأ  ل  جزٌء  هو  الأ���رصة  ميزانية  حتديد 
على  تعتمد  فهي  للعائلة،  املالية  الإدارة  عملّية 
الأم��وال  اإنفاق  لكيفّية  العري�صة  اخلطوط  و�صع 
ال�صهرّي  ال��دخ��ل  م��ن  حم��دد  مبلٍغ  وتخ�صي�ِص 
توؤمن  ُمعّينة  اجت��اه��ات  يف  ل�رصفه  ال�صنوّي  اأو 
احتياجات الأ�رصة، وهذا ل يعني التقتري يف �رصف 
الأموال ولكن اإيجاد نوع من التوازن والعتدال يف 
الأ�صا�صي  الهدف  اأّن  كما  وال�رصف،  ال�رصاء  عملية 
من حتديد امليزانية هو اإ�صباع رغبات واحتياجات 
بال�صكل  بع�صهم-  -ولي�ص  الأ���رصة  اأف��راد  جميع 
املنا�صب دون اأّي تبذير اأو اإ�رصاف يف املال، وميكن 
حتديد ميزانّية يومّية، و�صهرّية، و�صنوّية ح�صب نوع 

الحتياجات ومّدتها الزمنية.
اأ�صا�صي  هوحجٌر  للبيت  ميزانية  حتديد  اإن 
لبناء جذوٍر ماليٍة قوية، ت�صاعد على �صبط الأمور 
اأو  ال��دي��ون  عن  الإم��ك��ان  ق��در  والبتعاد  املالية، 
ح�رصها وحتديدها اإن وجدت للو�صول اىل القدرة 

على �صبطها، وامل�صاعدة على ت�صديدها.

ثانيًا- خطوات و�سع امليزانية:
اخلطوة  هي  كلها:  م�رصوفاتك  �صّجل   .1
ت�صجيل  وهي  ال�صهرية،  امليزانية  لإع��داد  الأوىل 
هذه  يف  والت�صجيل  الدقة.  بكامل  ي�رصف  ما  كل 
اأن  وعليك  للتوفري.  خطة  يت�صمن  ل  املرحلة 
ت�صتمر بالتدوين ملدة ل تقل عن ثالثة اأ�صهر. ويف 
ول  امل�رصوفات،  اح�صب جمموع  �صهر  كل  نهاية 
�صك يف اأن جمموع امل�رصوفات يف هذه املرحلة 
ال�صهري، فاأنت مل تبداأ بخطة  قد يزيد عن واردك 

التوفري بعد.
اأن  عليك  وهنا  امل�رصوفات:  بنود  �صّنف   .2
يف  امل�صاريف  عليها  دّونت  التي  لأوراقك  تعود 
الأ�صهر املا�صية واأن تفرز امل�رصوفات وت�صّنفها. 
وحجم  حياتك  طبيعة  اإىل  �صتعود  والت�صنيفات 
اأ�رصتك، ول ميكن اأن حت�رص الت�صنيفات هنا، ولكن 
ميكن اأن ت�رصب عليها اأمثلة كالتايل: م�رصوفات 

الدكت�ر نهاد حيدر
نائب عميد كلية الأعمال والإدارة



م�رصوفات  وفواتري،  اأق�صاط  م�رصوفات  طعام، 
ت�صلية  تعليم، م�رصوفات  موا�صالت، م�رصوفات 
م�رصوفات  ثابتة،  طبية  م�رصوفات  وترفيه، 

طارئة. م�رصوفات �صيانة، ..الخ ...
اإن  امليزانية  يف  اأولوياتك  ترتيب  اأع��د   .3
اأولوياتك  بتحديد  تقوم  اأن  اخل��ط��وات  اأه��م  من 
اآخر  ومبعنى   ، اأهميتها  اأ�صا�ص  على  وتفرزها 
فعاًل  اأحتاجه  ال��ذي  م��ا  ال��ت��ايل  على  جتيب  اأن 
ما  هي  )احلاجيات  بدونه؟  العي�ص  اأ�صتطيع  ول 
الذي  ما  هي  والرفاهيات  واأمتناه؟  اأري��ده  الذي 
واأري��ده  بدونه  العي�ص  اأ�صتطيع  ولكني  اأحتاجه 
وهو لي�ص برفاهية؟ اأما ال�رصورات فمن البديهي 
م�رصوفات  �صتكون  الفرز،  عند  وهلة  ولأول  اأنك 
–على  الطبية  وامل�رصوفات  والطعام  التعليم 
م�رصوفات  اأما  ال�رصورات،  من  املثال-  �صبيل 
الت�صلية والرفيه من الرفاهيات. ح�صنًا، قد يكون 
هذا �صحيحًا حلٍد ما ولكن لي�ص ب�صكل اأكيد! عليك 
واأن  ال�صابقة  امل�صّجلة  للميزانية  تعود  اأن  هنا 
ت�صاأل نف�صك عن كل مبلغ ُدِفع، ولي�ص عن كل بند 
ب�صكل عام! فعلى �صبيل املثال ل ي�صح اأن تعترب 
امل�رصوفات الطبية كلها من احلاجيات اإذا كانت 
زوجتك ت�صري كرميات جتميل مثاًل ، والآن وبعد 
وما  الحتياجات  من  يعترب  ما  بني  فرقت  اأن 
ال�رصورات،  الرفاهيات وما يعترب من  يعترب من 
يندرج  فيما  ال�صهري  امل�رصوف  جمموع  اح�صب 
دون  فقط،  وال�رصورات  الحتياجات  بندي  حتت 
على  يت�صاوى  قد  املجموع  اأن  لحظ  الرفاهيات. 

اأقل تقدير، األ تظن ذلك؟
مرحلة  الآن  �صتدخل  النفقات:  خّف�ص   .4

وال�����رصورات،  احلاجيات  يخ�ص  فيما  ج��دي��دة 
كانت  اإن  والتاأكد  فيها  النظر  اإع��ادة  واملطلوب 
ت�صاأل  اأن  اإن عليك  ال�صحيح.  ال�صكل  ت�رصف على 
نف�صك اإن كان ميكنك اأن تقلل تكاليف الحتياجات 
التكاليف  من  كثرياً  اأن  و�صتجد  وال�����رصورات؟ 
وال�����رصورات  احل��اج��ات  يخ�ص  فيما  املدفوعة 
تدفع  –مثاًل-  اإنك  وُتخت�رص،  تخّف�ص  اأن  ميكن 
مبلغًا معينًا للموا�صالت يف كل �صهر، األ تفكر يف 
ركوب املوا�صالت العامة، واإذا كنت اأ�صال تركب 
وتعود  تذهب  اأن  العامة مل ل جتّرب  املوا�صالت 
م�صيًا على الأقدام! ول حتدثك نف�صك باأنه ل وقت 
لديك، لأنك اأثناء امل�صي �صت�صتطيع القيام بالكثري 
من الأ�صياء، اأولها التفكري والتاأمل، وتذكر اأنك اإن 
جل�صدك  �صتحقق  يوميًا  �صاعتني  مت�صي  اأ�صبحت 
ما  يومًا  �صتوفر  وبالتايل  اأف�صل،  �صحة  وقلبك 
يف  الت�صجيل  قيمة  �صتوّفر  رمبا  اأو  طبيب  زيارة 
يف  النفقات  تخفي�ص  مثال  اإن  ريا�صي،  ن��ادي 
ت�رصف  جمال  اأي  يف  تطبيقه  ميكن  املوا�صالت 
واإعادة  التفكري  من  بقليل  و�صتتمّكن  كثرياً،  فيه 
النظر اأن تخّف�ص التكاليف اإىل ن�صبة كبرية فعاًل. 
اإنك ما اإن تبحث، �صتجد اأن هناك جزءاً كبرياً من 
ميزانيتك ال�صهرية تقوم باإنفاقه يف احلاجات اأو 
ا�صتهالكك فيه  اأن تر�صد  ال�رصورات ولكن ميكنك 

وتتحدى نف�صك يف ذلك.
والتزم  للم�رصوف  جديدة  خطة  �صع   .5
الأول��وي��ات  ترتيب  -بعد  لك  تبني  اأن  بعد  بها 
التي  التكاليف  م��ق��دار  النفقات-  وتخفي�ص 
وال�����رصورات.  احلاجيات  من  بند  كل  يحتاجها 
اح�صب جمموعهما يف نهاية كل �صهر، ثم اطرحه 

يكون  اأن  بد من  ال�صهري، ول  من جمموع دخلك 
هناك متبٍق من عملية الطرح. اإن املتبقي �صيكون 
ا�صتعماله يف جمال  الذي �صت�صتطيع  الهام�ص  هو 
الرفاهيات اأو الدخار، ومهما كان املبلغ �صغرياً 
فال بد اأنك �صت�صعد به، لأنه موجود بني يديك، لي�ص 
دْينًا، �صت�صتطيع اأن ت�رصفه يف الرفيه كما �صئت، 
دون اأن يعاودك �صعور بالندم بعد �رصفه. ولكنك 
واإن اأردت اأن ت�صري على اأر�ص ثابتة، عليك اأن ل 
الرفاهيات،  على  كاماًل  املتبقي  املبلغ  ت�رصف 
اأن ت�صمح لنف�صك ب�رصف ن�صبة  ال�صحيح هو  لأن 
اأو ثلثيه باأكرث الأحوال،  اأو ن�صفه  منه فقط، ثلثه 

وذلك من اأجل اأن تبقي م�صاحة للطوارئ.
اأ�صبحت  ال�صابقة-  اخلطوة  –وبعد  اإنك   .6
لتبداأ بتنفيذ خطة الإدارة اجلديدة، وذلك  جاهزاً 
يو�صع  بند،  لكل  ظ��رف  تخ�صي�ص  طريق  عن 
�صهر،  كل  بداية  يف  له  املخ�ص�ص  مبلغه  فيه 
تفا�صيل  وتكتب  ال�صهر،  خ��الل  منه  وي�رصف 

امل�رصوف على ظهره.
التي  الأهداف  اأهم  من  اإن  بالدخار  ابداأ   .7
املال.  ادخار  هو  دائمًا  اأمامك  ت�صعها  اأن  يجب 
اأن  وهي اخلطوة التي �صت�صتطيع تطبيقها مبجرد 
تلتزم مب�صاريف احلاجيات وال�رصورات وال�صيء 
اأموالك  من  املّدخر  اإن  الرفاهيات.  من  املحدود 
م�صاريف  يف  واأي�صًا  الأزم��ات،  عند  �صي�صاعدك 

الأبناء امل�صتقبلية.
اأن  يجب  والتي  الإنفاق،  عملية  مراقبة   .8
امل�صوؤول عن كميات  الأ�رصة  رّب  تتم عن طريق 
اإذا  الأ�رصة، وما  اأفراد  قبل  املال امل�رصوفة من 
كان هناك اأي نوع من الإ�رصاف اأو عدم التنظيم 

يف النفقات.
املتبعة  امليزانية  ج��دوى  م��دى  تقييم   .9
تق�صيم  كيفية  عن  الأ����رصة  اأف���راد  ر�صى  وم��دى 
احتياجاتهم  جميع  تغطي  كانت  اإذا  وما  الدخل، 
حال  ويف  الكماليات،  اإىل  وتتعداها  الأ�صا�صية 
كانت امليزانية غري ناجحة وغري منا�صبة لرغبات 
العائلة يجب العمل على تتبع موا�صع النق�ص اأو 

اخللل فيها وتعديلها.

اأخريًا: 
م�رصوفها،  من  اأق��ل  الأ���رصة  دخ��ل  ك��ان  اإن 
مما  اأك��رث  امل�صاريف  �صبط  اإىل  �صبيل  وليوجد 
تقدير،  اأقل  على  التوازن  اإىل  للو�صول  عليه  هي 
يف  كنت  اإن  خا�صة  الدخل،  م�صادر  زيادة  عليك 
طويلة،  ل�صاعات  العمل  على  القادر  ال�صباب  �صن 
اإىل  توؤدي  قد  ادخار  فيها  ليوجد  التي  فاحلالة 
العجز يف امل�رصوف لأن م�صاريف احلياة تزداد 

اأ�رصع من دخل الأ�رصة.

سوء  هو  المادية  ــرة  األس مشاكل  سبب 
إدارة النفقات أكثر مما هو قلة الموارد



السياحة البيئية تعني بمفهومها العام الخروج من روتين العمل اليومي 
صورها  أبسط  في  تكون  وقد  واالستمتاع،  واالستجمام  الراحة  إلى  كان  أيًا 
رحلة إلى البر أو ارتياد الصحراء للتمتع بجمالها وطبيعتها، بما فيها من حياة 
فطرية نباتية وحيوانية وممارسة كافة األنشطة المعتادة فيها، أو رحلة إلى 
المناطق األثرية أو المناطق الجبلية لجمال طبيعتها ولبرودة طقسها واعتدال 
بالصيد  واالستمتاع  للنزهة  البحر  إلى  رحلة  السياحة  تكون  وقد  مناخها، 

وللكشف عما في أعماقه من كائنات بحرية فريدة. 

ال�صياحة البيئية يف �صورية

د.ثائر �صلطان
كلية الأعمال والإدارة

متتلك �صورية منظومة متنوعة تغني ال�صياحة 
يف  ال�صوري  وال�صاحل  واجلبال  كالبادية  البيئية 
احللو  وم�صتى  و�صافيتا  والب�صيط  و�صلنفة  ك�صب 
التي  الأخ��رى  الأماكن  من  والعديد  الطيور  واأم 
والأه��م  وتو�صيفها،  �صياحيًا  تنظيمها  يفر�ص 
الت�صاوؤل  فعند  البيئية،  الرقابة  وتفعيل  حتقيق 
عن حجم الرقابة البيئية على ال�صياحة )يف حال 
ففي  اآخ��ر،  بكالم  ين�صح  الواقع  ترى  وجودها( 
اأنها  راأينا  الالذقية،  يف  البيئة  ملديرية  زي��ارة 
النفايات  من  ب�رصح  مدخلها  يف  حتتفي  كانت 
طالبت برحيلها مراراً وتكراراً بر�صائل للمحافظة 
اأ�صهر حتى اأثمرت هذه اجلهود موؤخراً  ملدة ثالثة 

ومتت اإزالتها! 

ال�سياحة البيئية 
ملتزمًا  مت��ت��ع��ًا  البيئية  ال�صياحة  تعترب 
دون  تتم  التي  وه��ي  ومكوناتها،  بالطبيعية 
الإخالل بالنظم البيئية ودون اأي تاأثري �صلبي على 

مكونات التنوع احليوي. 
التمتع  على  فيها  البيئي  ال�صائح  وي��رك��ز 
احلية  ومكوناتها  البيئية  النظم  مب�صاهدة 

ولي�ص  الطبيعي  موئلها  يف  والنباتية  احليوانية 
يف الأ�رص كمراقبة الطيور مثاًل، كما ميكنه القيام 
اجلبال  وت�صلق  كامل�صي  الريا�صة  اأن��واع  ببع�ص 
بع�ص  )يف  واملدرو�ص  املنظم  وال�صيد  والغط�ص 
الكائنات  ه��ذه  تتوفر  حيث  املحميات(  اأن���واع 
ميكنه  كما  تواجدها  ا�صتمرارية  ت�صمن  باأعداد 
والراثية  والثقافية  التاريخية  باملزايا  التمتع 

التي متيز املوقع. 

لعملية  العامة  ال�سرتاتيجية  العتبارات 
تطوير ال�سياحة البيئية: 

- اإ�رصاك اأ�صحاب العالقة 
مبا�رصة  عمل  وفر�ص  دخل  م�صادر  توفري   �

وغري مبا�رصة. 
تقييد  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  اخل�����ص��ارة  تعوي�ص   �

الن�صاطات داخل املحمية اأو املواقع الطبيعية. 
واخل��دم��ات  التحتية  ال��ب��ن��ى  حت�صني   �

الجتماعية العامة. 
� اإ�رصاك ال�صكان املحليني يف العملية الإدارية 

ورفع مهاراتهم املختلفة. 
املحمية  لأه��م��ي��ة  ال��وع��ي  م�صتوى  رف���ع   �

و�رصورة �صونها وارتباط ذلك مبنفعتهم. 
اأخرى  واجتماعية  اقت�صادية  برامج  تطوير   �

مرافقة لعملية تطوير ال�صياحة البيئية. 

واقع ال�سياحة البيئية يف �سورية:
اإن مفهوم ال�صياحة البيئية يف �صورية مازال 
والبيئة  املحلية  الإدارة  وزارة  بداأت  وقد  جديداً، 
الوطنية  الأطر  �صنوات، وتدريب  له منذ  بالرويج 
يف اجلهات الوطنية املعنية وخا�صة يف م�صاريع 
املحمية الطبيعية، كما بداأ تبني هذا املفهوم يف 
يف  وكذلك  الزراعة  ل��وزارة  اجلديدة  الت�رصيعات 
وزارة ال�صياحة.. وحديثًا يف وزارة الري امل�صوؤولة 

ت
اال

مق

         السياحة البيئية 
ثقافة إضافية ومتعة



تنفيذ  ب��داأ  حيث  الرطبة،  الأرا�صي  حمميات  عن 
يف  البيئية  ال�صياحية  وم�صاريع  ن�صاطات  بع�ص 

بع�ص املحميات واملواقع. 
اجلدوى القت�صادية لل�صياحة البيئية 

اإن اأ�صحاب املنظور الربحي املبا�رص وال�رصيع 
قد يقولون )غري جمدية( قيا�صًا بالزمن التدويري 
حقيقية  تكون  ق��د  �صمات  وه��ذه  امل���ال.  ل��راأ���ص 
وغري  للبيئة  جديداً  بعداً  لأنها  البيئية  لل�صياحة 
لالقتناع  انتقالية  مرحلة  اإىل  وحتتاج  مبا�رصة، 
باملنظور  البيئية  ال�صياحة  اأن  اإل  وتطبيقها،  بها 
اقت�صادية  ج��دوى  وذات  مربحة،  ال�صراتيجي 
عنا�رص  ذات  )فهي  م�صتدام  رب��ح  لأنها:  عالية 
للموارد  وحماية  با�صتدامة(،  معها  التعامل  يتم 

الطبيعية، و�صحة ووقاية. 
هذه  من  العائد  الدخل  حتليل  ميكننا  ولهذا 
واأ�صعار  الزوار املتوقعة،  اأعداد  ال�صياحة بح�صاب: 
)الوطنية،  الدخول  ور�صوم  املقدمة،  اخلدمات 
اإقامة،  الأجنبية(، ور�صوم اخلدمات )من  العربية، 

وطعام، ودللة �صياحية، وتنقالت(. 
الفوائد املحتملة من تطبيق ال�صياحة البيئية 

يف املحميات الطبيعية: 
- اأهمها تعزيز الفر�ص القت�صادية من 

خالل: 
املحليني  لل�صكان  العمل  ف��ر���ص  ت��زاي��د   �

وبالتايل زيادة الدخل. 
ال�صياحة  م��ن  ج��دي��دة  اأن����واع  على  احل��ث   �

)�صياحة املغامرات(. 

� ت�صجيع الجتار بالب�صائع واملنتجات املحلية. 
� احل�صول على اأ�صواق جديدة. 

� حت�صني م�صتويات املعي�صة. 
� متكني املوظفني من اكت�صاب مهارات 

جديدة. 
وال�صكان  الطبيعية  املحميات  دعم  تزايد   �

املحليني. 
ينظر اخلرباء واملخت�صون يف قطاع ال�صياحة 
اإىل اأهمية التوقف عند بع�ص الأرقام التي �صتقود 
مل�صلحة  ال��ق��ادم��ة  املرحلة  يف  ال��روي��ج  عمل 
بتحديد  وت�صمح  �صورية،  يف  ال�صياحة  �صناعة 
اأولوياته من خالل مقارنة عدد ال�صياح املغادرين 

من كل دولة م�صتهدفة. 
املعابر  يف  الدخول  ت�صهيل  اأن  يف  ول�صك 
ال�صياحي،  املنتج  ج��ودة  و�صمان  احل��دودي��ة، 
ال�صياحية،  الأن�صطة  وزي���ادة  اأ�صكاله،  وتنويع 
الإن��ف��اق،  و�صطي  زي���ادة  اإىل  جميعها  �صتوؤدي 
وو�صطي الإقامة، وبالتايل زيادة اإجمايل الإنفاق 

ال�صياحي وفر�ص العمل املطلوبة. 
جميلة  برثوة  العربية  املنطقة  تتميز  كما   -
الآن،  حتى  املكت�صفة  غري  الطبيعية  املناطق  من 
التي ترزح  العديد من املناطق  اإىل وجود  اإ�صافة 
جراء  من  بيئتها؛  على  ال�صلبية  ال�صغوط  حتت 
وعدم  ال���زوار،  قبل  من  لها  املفرط  ال�صتخدام 
لأ�صباب  اأو  فيها،  البيئية  ال�صياحة  تطبيق مبادئ 
زال  ول  ال�صياحية.  العملية  نطاق  عن  خارجة 
كبري  جدل  مو�صوع  البيئية  ال�صياحة  يف  البحث 

خا�صة من ناحية املردود ال�صتثماري. 
اللطيف  بهوائها  ال�صورية  البادية  ت�صتهر 
اخلريف  ف�صلي  يف  خا�صة  اجلميل،  وطق�صها 
ب�صكل  وال��زوار  ال�صياح  ت�صتقطب  حيث  والربيع، 
اخلريف  اأ�صهر  ففي  الف�صلني،  هذين  يف  كبري 
الطق�ص  ع�صاق  من  الكثري  ال�صورية  البادية  يوؤم 
وليلها  احلرارة  منخف�ص  نهارها  حيث  املعتدل، 
الدافئ وال�صماء �صافية، كما تنمو يف هذا الف�صل 
العديد من الأزهار الربية اجلميلة وتنت�رص الطيور 
املهاجرة فيها، خا�صة الن�صور وطري احلر ال�صهري 
ملهم ومعذب ال�صيادين يف بحثهم امل�صني عنه، 
خيم  وقد  للبادية  الزائر  اأو  ال�صائح  ي�صاهد  حيث 
الطري  قدوم  ال�صفراء منتظراً  ال�صحراء  على رمال 
احلر ليكون قن�صه فر�صة العمر لهوؤلء ال�صيادين. 
ت�صكل الأنواع املختلفة من ال�صياحة املتوافرة 
البيئي  ال�صياحي  للمنتج  الأ�صا�ص  �صورية  يف 
واملناظر  ال�صائد،  املناخ  ب�صبب  تعاظمه؛  املتوقع 
الطبيعية.  اجلذب  ومناطق  واجلغرافية،  الطبيعية، 
من  الأ�صا�ص  لو�صع  مالحظته  يتوجب  ما  وه��ذا 
الأ�صكال  ومن  البيئية.  ال�صياحية  التنمية  اأج��ل 
املمكنة له يف �صورية: �صياحة الطبيعة) احليوانات 
ال�صياحة   - الثقافية  ال�صياحة   -  ) والنباتات 
ال�صحية  ال�صياحة   - الت�صوق  �صياحة   - الدينية 
 - واملغامرات  الريا�صة  �صياحة   - والعالجية 
�صياحة   - البيئية  ال�صياحة   - ال�صحراء  �صياحة 
والجتماعات  العمل  �صياحة  وال�صاطئ.  ال�صم�ص 

واحلوافز واملوؤمترات والأحداث.

الرحلة هي مغامرة االستكشاف، 
واالستكشاف تحقيق ممتع للشخصية



)الالسعات(  القراصيات  شعبة  إلى  البحرية  القناديل  معظم  تنتمي 
Cnidaria وهي من فوق صف الفنجانيات Scyphoza  وقد قامت منظمات 
تنتمي  التي  األنواع  من  عدد  ضم  إلى  الكائنات  هذا  بدراسة  تعنى  عالمية 
كبرنامج  البحرية  القناديل  ومسمى  توصيف  ضمن  لتضعها  أخرى  لشعب 
JELLYWATCH  و هو برنامج نظمته اللجنة الدولية لالستكشاف العلمي 

  . )CIESM( للبحر األبيض المتوسط

القنـاديـل البحـريــة
 يف ال�صــــاحـل ال�صــــوري

د. هاين �رصغام
كلية العل�م التطبيقية – ق�صم التقانة احلي�ية  تعود الدرا�صات التي اهتمت بقناديل البحر 

jellyfish  يف البحر املتو�صط اإىل اأواخر القرن 
التا�صع ع�رص.  وهناك املئات من الأبحاث التي 
ولكن  املا�صي،  القرن  بداية  من  اعتباراً  متت 
ازداد  الكائنات  تلك  بدرا�صة  الباحثني  اهتمام 
ب�صكل كبري اعتباراً من �صبعينات القرن املا�صي 
يف  هائلة  باأعداد  تظهر  القناديل  ب��داأت  عندما 
فرة  خالل  املتو�صط،  للبحر  ال�صاطئية  املياه 

ال�صيف.
منذ  البحرية  للقناديل  مراقبتنا  خالل  من 
عام 1995م. وحتى الآن لحظنا ظهور اأكرث من 
ع�رصة اأنواع جديدة مل ت�صجل �صابقا يف �صواحلنا 

خالل ع�رصة الأعوام املا�صية .
الأوىل  للمرة  يراها  ملن  القناديل  تعترب 
رغم  ولكن  �صارة،  غري  لطيفة  وادع��ة  كائنات 
جمالها  ه��ذا  خلف  ف��اإن  الكائنات  ه��ذه  جمال 
للقناديل  ق��ات��اًل.  زع��اف��ًا  �صمًا  ي��ك��ون  ق��د  م��ا 
الإن�صان  على  تقت�رص  ل  عديدة  اأ�رصار  البحرية 
اإىل  �رصرها  لي�صل  تتعداه  بل  فقط،  وال�صياحة 
�صنخ�ص�ص  التي  ال�صناعية،  واملن�صاآت  البيئة 
و�صنحاول  الق�صرية  املقالت  من  �صل�صة  لها 
ن�رصها تباعا، و�صنبداأ بلمحة عامة عن القناديل 
ال�صوري.  �صاحلنا  يف  وانت�صارها  واأن��واع��ه��ا 
البحر طورين هما:  تت�صمن دورة حياة قناديل 
نراه  الذي  ال�صكل  طور ميدوزي جن�صي حر وهو 
بوليبي  وط��ور   ،  )1 )�صكل  امل��ي��اه  يف  عائما 
الطور  هذا  وغالبا  القاع،  على  متثبت  لجن�صي 
الب�رص.   اأع��ني  ع��ن  لبعده  اأح��د  ف�صول  يثري  ل 
اجلن�صي  التكاثر  فرة  خالل   - القناديل  ُتطلق 
ويت�صكل  البحر،   ماء  اإىل  والنطاف  البيو�ص   -
تتحول  ملقحة  بي�صة  اخلارجي  الإلقاح  نتيجة 
القاع  على  البالنيول  تتثبت   ، البالنيول  اإىل 

وتتحول اإىل بوليب وهذه البوليبات تقوم بعملية 
التخرط Strobilation التي توؤدي اإىل ت�صكل 
الإيفريات املتطورة  تبداأ   ،  Ephyra الإيفريات 
تتحرر  ثم  متواتر  ب�صكل  باخلفقان  كامل  ب�صكل 
ميدوزات  لتعطي  الإيفريات  تتطور   ، املاء  اإىل 
لقنديل  املعروف  ال�صكل  لتعطي  تتطور  فتية 

البحر، وذلك باملرور بعدة مراحل.
 Rhopilema ال��ب��ح��ر  ق��ن��دي��ل  يعترب   
انت�صاراً  الأنواع  اأكرث   )1 )�صكل    nomadica
تعترب  حيث  ����رصراً،  واأك��رثه��ا  �صواطئنا،  يف 
ت�صبب  اأن  وميكن  موؤملة  القنديل  هذا  ل�صعات 
حالت  يف  املوت  ورمبا  الإن�صان،  جللد  حروقًا 
هذا  اأ�رصار  عن  مقال  و�صنخ�ص�ص  جداً،  نادرة 

القنديل لحقا.
اجلزء  يف  كبري  ب�صكل  القنديل  هذا  ينت�رص 
يف  اأن���ه  رغ��م  املتو�صط  البحر  م��ن  ال�����رصق��ي 
ال�صنوات الأخرية بداأ انت�صاره يف اجلزء الغربي 
اأي�صا. يعود اأ�صل هذا النوع اإىل املحيط الهندي 
فهو من اأنواع  Indo - pacific الذي هاجر 
طريقة  ت��زال  ل  حديثًا.  املتو�صط  البحر  اإىل 
حتى  بدقة  معروفة  غ��ري  ال��ن��وع  ه��ذا  هجرة 
حول  الفر�صيات  بع�ص  هناك   ولكن  الآن، 
الباحثني  بع�ص  اأق��رح  فقد  هجرته.  طريقة 
عن  الأحمر  البحر  من  هاجر  قد  النوع  هذا  اأن 
النوع  هذا  ن��درة  اأن  اإل  ال�صوي�ص،  قناة  طريق 

يقول  اآخ��ر  اق��راح  اإىل  اأدى  الأحمر  البحر  يف 
مياه  بوا�صطة  متت  تكون  قد  الهجرة  هذه  اأن 
خزانات  حتوي  ال�صفن  )جميع  ال�صفن  �صابورة 
للمحافظة  متلوؤها باملاء عند تفريغ حمولتها 
مبياه  املياه  هذه  وتدعى  ال�صفن  ت��وازن  على 
 ))2 )�صكل   Ballast water»« ال�صابورة 
املتجهة من املحيط الهندي اإىل البحر املتو�صط 

عرب قناة ال�صوي�ص.

ال�صوري  ال�صاحل  يف  القنديل  ه��ذا  يظهر 
ال�صنة،  اأ�صهر  بع�ص  يف  ج��داً  كبرية  وب��اأع��داد 
ال�صيف، وخا�صًة خالل  اأ�صهر  ويكرث غالبا يف 
ح��رارة  درج��ة  تكون  حيث  واآب،  مت��وز  �صهري 
عدم  اأب���داً  يعني  ل  ه��ذا  ولكن  مرتفعة  املياه 
وباأعداد  ال�صنة،  من  اأخرى  اأوقات  يف  ظهورها 
كبرية  جتمعات  تظهر  اأن  وميكن  اأي�صا،  كبرية 
اأواخ��ر  يف  ماألوف  غري  ب�صكل  القناديل  لهذه 

ال�صتاء وبداية الربيع. 
لهذا  ج��دا  غزيرة  جتمعات  بت�صجيل  قمنا 
جتاوزت  ال�صوري  ال�صاحل  طول  على  القنديل 
ل  مائية  طبقة  �صمن  فرد/كم2  ال��ف   100
بلغت  عظمى  غ��زارة  �صجلنا  كما  م.   5 تتجاوز 
400 األف فرد /كم2 على بعد ب�صع كيلوميرات 
فهل  بانيا�ص،  يف  احل��راري��ة  املحطة  جنوب 
ال�رصب  ت�صبح �صمن هذا  ان تتخيل نف�صك  ميكن 
ال�رصر  مقدار  تخيل  ميكنك  وهل  القناديل؟  من 
الهائل  احل�صد  ه��ذا  به  يت�صبب  اأن  ميكن  ال��ذي 
واملن�صاآت  والبيئة  ال�صياحة  على  القناديل  من 

ال�صناعية؟
املياه  يف  بت�صجيلها  قمنا  اخ��رى  اأن���واع 

ت
اال

مق

معرفة قناديل 
البحر تساعد على 

اتقاء إزعاجاتها



على  منها  نذكر  مرة  ولأول  ال�صورية  ال�صاحلية 
�صبيل املثال :

 Pelagia noctiluca ال��ن��وع   -
اأي�صا،  اخل��ط��رية  الأن����واع  م��ن  وه��و   )3 )�صكل 
على  كبرية  باأ�رصار  طويل  زمن  منذ  ويت�صبب 
ال�صياحة واملن�صاآت ال�صناعية يف اجلزء الغربي 
من البحر املتو�صط، كما بداأ يف ال�صنوات الأخرية 
يظهر وباأعداد كبرية يف اجلزء ال�رصقي للمتو�صط 
قليلة  اأعداد  �صوى  ن�صجل  فاإننا مل  احلظ  وحل�صن 
وقد  ال�صوري  ال�صاحل  يف  القنديل  هذا  من  جداً 
اأول ت�صجيل له بالقرب من ميناء الالذقية  كان 

يف حزيران 2014م.
 Marivgia stellate ال��ن��وع   -
مرة  لأول  القنديل  هذا  اكت�صاف  مت   )4 )�صكل 
البحر  من  ال�رصقي  اجل��زء  يف  2010م.  ع��ام 
املتو�صط، وقمنا بت�صجيله لأول مرة يف ال�صاحل 
ميناء  بالقرب من  2015م.  ال�صوري يف متوز 

الالذقية اأي�صا . 
ب�صكل  القنديل  هذا  مع  تعاملنا  خالل  من 

قليل حيث  ال�صمي  تاأثريه  اأن  يبدو  باليد  مبا�رص 
مع  خفيفة  وخ��زات  على  الأع��را���ص  اقت�رصت 

احمرار ب�صيط للجلد تزول بعد فرة ق�صرية.
)�صكل   Aurelia aurita النوعان   -
)�صكل   Phyllorhiza punctateو  )5
البحر  قناديل  من  النوعان  ه��ذان  يعترب    )6
نادرة  اأو  �صعيفة  ول�صعاتها  ال�صمية،  �صعيفة 
موؤذية  غري  فهي  وبالتايل  الإن�صان،  يف  التاأثري 
الكبرية  التجمعات  ح��الت  يف  اإل  لالإن�صان، 
الإزعاج  ت�صبب بع�ص  قد  القناديل، عندها  لهذه 
اأي  بدون  اخلفيفة  ل�صعاتها  ب�صبب  للم�صطافني 
تاأثريات ع�صبية، مع بع�ص الأمل املوؤقت واحلكة، 

يف  اإل  احلدوث  النادر  والتح�ص�ص 
واحل�صا�صة  الرقيقة  اجللد  مناطق 

وخا�صة العيون وال�صفاه.
 Aurelia صجل وجود النوع�
يف  جدا  قليلة  باأعداد   aurita
ا�صالم  ب��رج  ومنطقتي  بانيا�ص 
وابن هاين يف الالذقية لأول مرة 
2011م.  الأول  كانون  �صهر  يف 
وق���د ت��ك��رر ظ��ه��وره ب��ع��ده��ا يف 
ال�صوري،  ال�صاحل  خمتلف مناطق 
 Phyllorhiza و  ال��ن��وع  اأم��ا 
وجوده  �صجلنا  فقد   punctate
ع��ام  اآب  ���ص��ه��ر  يف  م���رة  لأول 
2011م. يف الالذقية وبانيا�ص.

القنديل  ه��ذا  اإىل  ن�صري  اأن  ميكن  واآخ���ريا 
املقلوب Cassiopea andromeda   )�صكل 
ب�صكله  دائما  يبدو  لأنه  ال�صم  بهذا  و�صميناه   )7
واللوام�ص  لالأ�صفل  مظلته  تكون  حيث  املقلوب 
اأو  القيعان  على  غالبا  يوجد  كما  الأعلى،  نحو 
بالقرب منها، وكثريا ما يخطئه امل�صطافون اإذ 
يعتقدون اأنه طحلب اأو �صقائق النعمان البحرية 

ل�صبهه الكبري بهما.
الإن�صان  على  ال�صعيف  تاأثريه  من  بالرغم 
مثل  الأعرا�ص  بع�ص  يت�صبب يف  اأن  فاإنه ميكن 

الأمل والطفح اجللدي والتورم والقيء.
قدمت  ق��د  اأك����ون  اأن  اأرج����و  اخل��ت��ام  يف 
معلومات مفيدة للراغبني يف ق�صاء وقت ممتع 
اأهم  التعرف على  البحر من خالل  �صاطئ  على 
�صاحلنا  يف  املوجودة  البحرية  القناديل  اأنواع 
ال�صوري، على اأمل اأن نلقاكم قريبا لنتعرف على 
املن�صاآت  على  املحتملة  القناديل  هذه  اأ���رصار 
وط��رق  الإن�����ص��ان  وج�صم  والبيئة  ال�صناعية 

املعاجلة الأولية لل�صعاته.
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اأم��ام  الأف����راد  ال��ت��ط��ورات و�صعت  ه��ذه  ك��ل 
والئتمان  الدخ��ار  اأدوات  من  متنوعة  جمموعة 
حاجتهم  زي��ادة  اإىل  اأدى  ال��ذي  الأم��ر  وال�صتثمار، 
اإىل اتخاذ القرارات الأن�صب لإدارة مدخراتهم ب�صكل 
اأف�صل واأكرث فعالية. وحاجة هوؤلء الأفراد ل ميكن 
لهم  تقدم  اأن  ميكن  التي  امل�صورة  اإطار  يف  تلبيتها 
املايل  الوعي  يعززها  واإمنا  الطارئة،  احلالت  يف 
الجتماعية  ن�صاأتهم  خالل  تدريجيًا  يتكون  الذي 

عرب  التعليمية  باملوؤ�ص�صات  مروراً  الأ�رصة  من  بدءاً 
الإط��ار  ه��ذا  يف  وي�صار  املختلفة.  التعليم  مراحل 
كالقت�صاد  الأكادميية  التخ�ص�صات  بع�ص  اأن  اإىل 
املعرفية  التجارب  بع�ص  اإىل  بالإ�صافة  والأعمال 
تنمية  يف  هامًا  دوراً  لعبت  الأعمال  ريادة  كاأندية 
اأّن ذلك بقي حم�صوراً  الوعي املايل لدى الأفراد اإل 
يف  الوعي  هذا  لت�صكيل  كافيًا  يعد  ل  �صيق  بنطاق 

اإطار جمعي.

المتالحقة  التطورات  نتيجة  المالية  والمعرفة  بالوعي  االهتمام  يزداد 
لألسواق المالية باإلضافة إلى إجمالي التغيرات الديموغرافية واالقتصادية 
واتسعت  ازدادت  المالية  فاألسواق  العالم،  حول  تحدث  التي  والسياسية 

وأصبحت أكثر تطورًا، كما أنها أصبحت تقدم منتجات جديدة باستمرار.

الوعي املايل لالأفراد ت
اال

مق

مفهوم الوعي املايل:
على  ا�صطلح  وال���ذي  امل���ايل،  ال��وع��ي  ي��ع��رف 
ت�صميته » معرفة القراءة والكتابة املالية«، باعتباره 
فهمهم  خاللها  م��ن  الأف���راد  يطور  التي  العملية 
بال�صكل  املالية،  واخلدمات  واملنتجات  للمفاهيم 

د.رمي عي�صى
كلية الأعمال والإدارة



وجتنب  املالئمة،  القرارات  اتخاذ  من  ميكنهم  الذي 
اإليها  اللجوء  عليهم  التي  اجلهات  ومعرفة  العرثات 
يف هذا املجال، بالإ�صافة اإىل القيام بكل ما ميكنه 

حت�صني رفاهيتهم املالية احلالية وامل�صتقبلية.
فالأفراد الذين يتمتعون بالوعي املايل هم اأكرث 

قدرة على:
اخليارات  بني  يومي  ب�صكل  املفا�صلة   -  1
امل��ت��اح��ة ل���ص��ت��خ��دام ن��ق��وده��م، وامل��ق��اب��ل��ة على 

التزاماتهم املالية.
ا�صتخدام  لكيفية  امل�صبق  التخطيط   -  2
تلك  وترتيب  الإنفاق  اأول��وي��ات  حتديد  مداخيلهم، 
�رصاء   ( مثل  احلياة  اأه��داف  يحقق  مبا  الأول��وي��ات 

منزل، متويل درا�صة الأبناء، ال�صتعداد للتقاعد....(
والقرارات  والأنظمة  الربامج  مع  التعامل   -  3
احلكومية التي غالبًا ما تكون مربكة يف ظل غياب 

الوعي املايل.
وال�صت�صارات  املعلومات  وت�صفية  متييز   -  4
املالية التي يح�صلون عليها �صواء من الأ�صدقاء اأو 

و�صائل الإعالم اأو حتى من املهنيني املخت�صني.
طريقة  باأف�صل  املتاحة  امل��وارد  اإدارة   -  5
والعقارات،  امللكيات  العمل،  مكان  كمزايا  ممكنة 
بطاقات  التقاعدية،  والتعوي�صات  املعا�صات 

ال�رصاف الآيل....
املالية  واخل��دم��ات  املنتجات  ����رصاء   -  6
ال�صوق  ت�صغيل  وبالتايل  لحتياجاتهم  املالئمة 

املالية املتغرية با�صتمرار.
الق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  ت��ع��ري��ف  اإن 
مزيجًا  باعتباره  املايل  للوعي   OECD والتنمية 
وال�صلوكيات  وامل��واق��ف  واملعرفة  امل��ه��ارات  من 
ال��ق��رارات امل��ال��ي��ة، وحتقيق  ال�����رصوري��ة لت��خ��اذ 
لهذا  اأبعاد  ثالثة  اأب��رز  الفردية،  املالية  الرفاهية 

املفهوم هي: املعرفة، املوقف، وال�صلوك املايل.

املعرفة املالية:
ال�رصوري  من  مالية  معرفة  الفرد   حتى ميلك 
الأ�صا�صية  اأن تتوافر لديه معرفة باملفاهيم املالية 
كاملوازنة، الإنفاق، الدخار، ال�صتثمار، القرا�ص، 

الفوائد، الت�صخم....

املوقف املايل:
املتعلقة  الفرد  ومعتقدات  قيم  اإىل  ي�صري   
ما  ع��ادة  وال��ت��ي  املختلفة  التمويل  مبفاهيم 
بطريقته  ع��ادة  وتتاأثر  ن�صاأته،  عرب  يكت�صبها 
التي  والبيئة  �صخ�صيته،  وخ�صائ�ص  بالتفكري، 
ن�صاأ فيها، كاأن يعتقد الفرد اأنه من املهم ادخار 
املال. يعد املوقف والتف�صيالت املالية اأحد اأهم 
القرار  يتاأثر  ما  غالبًا  اإذ  املايل  الوعي  عنا�رص 

مبوقفه  امل��ايل  �صلوكه  وبالتايل  للفرد  امل��ايل 
املايل امل�صبق.

ال�سلوك املايل:
الأموال  باإدارة  ذو �صلة  ب�رصي  �صلوك  اأي  يعد   
�صلوكًا ماليًا، ويعترب كل من �صلوك الئتمان والنقد 
والدخار اأهم ال�صلوكيات املالية ال�صائعة. هذا وتوؤكد 
منظمة التعاون القت�صادي والتنمية OECD اأنه 
لالأفراد  املالية  ال�صلوكيات  بع�ص  تلعب  اأن  ميكن 
لالإنفاق، دوراً  والتخطيط  املالية،  الأهداف  كتحديد 

اإيجابيًا يف حتقيق الوعي املايل.

اأهمية الوعي املايل:
من  ك��ل  على  امل���ايل  ال��وع��ي  اأهمية  تتجلى   

ال�صعيدين اجلزئي والكلي.
الأف���راد  حاجة  تتزايد  ج��زئ��ي:  �صعيد  فعلى 
التقاعد،  بق�صية  الهتمام  اإىل  احل��ايل  الع�رص  يف 
العناية  تول  التي مل  املا�صية  الأجيال  فعلى عك�ص 
اعتادت  والتي  التقاعدية،  والتعوي�صات  للمعا�صات 
الإن��ف��اق  يف  املبالغ  تلك  ا�صتخدام  على  غالبًا 
اهتمام  توجه  هو  اليوم  يالحظ  ما  ال�صتهالكي؛ 
وع��دم  لتقاعدهم،  التخطيط  اإىل  مبكراً  الأف����راد 
والتعوي�صات  املعا�صات  على  الكامل  العتماد 
التقاعدية الناجمة عن خدمتهم يف القطاعني العام 
وتوجيه  الدخار  اإىل  غالبًا  مييلون  فهم  واخلا�ص، 
من  عوائد  لهم  حتقق  ا�صتثمارات  نحو  امل��دخ��رات 

�صاأنها حتقيق تقاعد اأف�صل.
املنتجات  ت��ط��ور  ف���اإن  ذل��ك  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
والتعقيد  والنوع  الكم  حيث  من  املالية  واخلدمات 
التمويل  لعامل  فهمهم  تعميق  الأف��راد  على  يفر�ص 
قرارات  اتخاذ  على  قادرين  يجعلهم  الذي  بال�صكل 
اأهدافهم  لتحقيق  الأف�صل  الطريق  واختيار  جيدة، 
وتلبية احتياجاتهم املالية، لذلك فاإن ال�صتثمار يف 

املعرفة املالية يولد فر�صًا اأف�صل لالأفراد لال�صتثمار 
بال�صكل الذي يزيد من العائد على املدخرات. جتدر 
فيها  الأف��راد  يح�صل  التي  الطريقة  اأن  اإىل  الإ�صارة 
مل�صادر  اخ��ت��ي��اره��م  يف  ت��وؤث��ر  امل��ع��ل��وم��ات  على 
التمويل، اأو لأوجه ا�صتخدام تلك امل�صادر، لذلك يربز 
القت�صاد،  يف  اأ�صا�صي  كعن�رص  املايل  الوعي  دور 
نطاقًا  الأف��راد  يواجه  عندما  الأف��راد  كما يف حياة 

وا�صعًا من خيارات املنتجات واخلدمات املالية.

اأما على ال�سعيد الكلي:
 تربز اأهمية الوعي املايل يف اقت�صادات الدول، 
فالدول النا�صئة اأو النامية على �صبيل املثال تهدف 
حتقيق  عرب  ملواطنيها  امل��ايل  الو�صع  تطوير  اإىل 
هذه  يف  والأف���راد  عالية،  اقت�صادي  منو  معدلت 
الدول هم �رصيك هام يف حتقيق ذلك، اإذ اإن قراراتهم 
الأ���ص��واق  ت�صغيل  يف  حا�صمًا  عاماًل  تعد  املالية 
املالية. فاحتمالية م�صاركة الأفراد الذين يتمتعون 
املالية  الأ�صواق  يف  منخف�ص  مايل  وعي  مب�صتوى 
الذين  اأولئك  عك�ص  على  منخف�صة،  وال�صتثمارات 
يتمتعون بوعي مايل عاٍل، فهم قادرون على مقارنة 
املوارد املتاحة ب�صكل اأف�صل عرب فهمهم خل�صائ�ص 
عن�رصاً  يعدون  وبالتايل  املالية،  اخلدمة  اأو  املنتج 

هامًا يف ت�صغيل الأ�صواق املالية بكفاءة.
اأن  ال�رصوري  من  اإنه  بل  ل  غريبًا،  لي�ص  لذلك 
الأعمال  ووح��دات  واملجتمعات،  احلكومات،  تهتم 
ح��ول ال��ع��امل ب��اإي��ج��اد ب��رام��ج وع��ي م��ايل فعالة 
واملواقف،  املعارف،  م�صتوى  حت�صني  �صانها  من 

وال�صلوك املايل لالأفراد.
يف  اأ�صا�صيًا  مكونًا  اليوم  املايل  الوعي  ي�صكل 
حياة الأفراد، والتعلم ي�صكل الطريقة الفعالة لإدارة 
باعتبارها  للحياة  وبالتايل  ال�صخ�صي،  التمويل 
عنا�رص  بت�صكيل  الهتمام  اإن  متكاملة.  وح��دة 
هامة،  اأول��وي��ة  يعد  مبكر  وق��ت  يف  امل��ايل  الوعي 
من  مبكر  عمر  يف  اجليدة  املالية  العادات  فخلق 
اأن يحقق منافع كبرية للتعليم، والعمالة،  املرجح 
قادرون  املطلعون  فالأفراد  املعي�صة،  وم�صتويات 
على اتخاذ قرارات مالئمة فيما يتعلق باخليارات 
تلك  تعديل  على  ق���ادرون  اأن��ه��م  كما  امل��ت��اح��ة، 
اأو  التاأثري  على  قدرتهم  اإىل  بالإ�صافة  القرارات، 
ميكنه  ملا  لعائالتهم  املالية  القرارات  تغيري  حتى 

وعيهم من العمل كوكالء عنهم.

        الوعي المالي 
خالل  تدريجيًا  يتكون 
االجتماعية  النشأة 

بدءًا من األسرة

الوعــي المالــي يعيــن على 
التخطيط الســتخدام المــوارد 

وتحديـد أولـويات اإلنفـاق



اإن البيئة النهرية والزراعية املروية وامل�صجرة 
مهنة  وك��ان��ت  النجارين،  مهنة  وج��ود  اإىل  اأدت 
احليوانات  وجود  اأن  كما  ديرعطية،  يف  الكثريين 
الالزمة للعمل الزراعي كالبغل واحلمار واحل�صان، 
وا�صتخدام  الطبية،  البيطرة  مهنة  قيام  اإىل  اأدت 

�رصورة  احل��دادون  ي�صنعها  التي  املعدنية  النعال 
ما�صة لال�صتفادة من تلك احليوانات لوجود الأر�ص 
والأر�ص  النهرية  البيئة  اإن  واحلجرية؛  ال�صخرية 
املروية وامل�صجرة اأدت اإىل تنوع يف املهن والإنتاج 
واحل��ب��وب.  اخل�صار  و  الفاكهة  اأ�صجار  ك��زراع��ة 

إن تنوع البيئة الطبيعية لديرعطية والقلمون قد أدى إلى تنوع وتشكل بيئات 
رئيسية وثانوية في تلك المنطقة. ففي ديرعطية مثلًا توجد بيئة نهرية، وبيئة 
البد  كانت  البشرية  الحضرية  البيئات  أن  إال  بشرية.  حضرية  وبيئات  ورعوية،  جبلية 
وسيلية  وحجرية  صخرية  أرض  وجود  أدى  فمثلًا  الطبيعية،  الظروف  بسبب  منها 
إلى وجود الحدادين لتصنيع الُعَدْد التي البد منها للعمل من مبدأ ) ال يُفل الحديد 
إال الحديد (. كما أدى وجود البيئة الصخرية من الحجر الكلسي إلى وجود نحاتين 
للحجارة الكلسية، فيؤدي الحجر الكلسي المنحوت إلى تطور هندسي معماري 

جمالي. و برز فيها أناس حملوا هذه المهنة إلى بلدان الخليج.

البيئة الثقافية والتعليمية
لديرعطيـــة و القلمـــــون ت

اال
مق

وا�صتدعى ذلك اأعداداً كبرية من الأيدي العاملة التي 
وردت اإىل ديرعطية اأو بع�ص اأنحاء القلمون.

املروية  ال�صاحلة  الزراعية  الربة  �صيق  اإن 
اجلبل  يف  البعلية  الزراعة  عن  البحث  اإىل  اأدى  قد 
مثاًل؛  كالعد�ص  البقول  وبع�ص  احلبوب،  كزراعة 

الأ�صتاذ. م�صطفــى احلـــاج اإبراهيــــم



الأر���ص �صاحلة  من  قطعة  اأي  الفالح  يرك  لذا مل 
تربية  وكانت  وا�صتغلها؛  وا�صتثمرها  اإل  للزراعة 
عن  ناجمة  الأنعام  من  وغريها  واملاعز  الأغنام 
اأنحاء  وبع�ص  ديرعطية  جبل  اجلبل،  �صالحية 
و�صعر  ال�صوف  وج��ود  فانت�رص  للرعي؛  القلمون 
الن�صيج  �صنعة  لوجود  واأدى  اجلمل؛  ووبر  املاعز 
ال�صجاد  وحياكة  املالب�ص،  كحياكة  واحلياكة، 
والُب�صط و الُبل�ْص )امل�صنوع من �صعر املاعز( و هذه 

غالبًا ما تعمل فيها الن�صاء.
ديرعطية  يف  ال�صكان  اأن  هنا  التنويه  وَيجدر 
واجلمال  الإبل  النقل على ظهور  يعملون يف  كانوا 
�صوريا  ب��ني  لديرعطية  املتو�صط  امل��وق��ع  ب�صبب 
اإىل  مثاًل  في�صلون  اجلنوبية،  و�صوريا  ال�صمالية 
عجلون  اإىل  و  �صماًل  اجل��زي��رة  يف  اأورف���ه  مدينة 

ومنطقة العقبة جنوبًا.
داخ��ل  اإىل  ديرعطية  نهر  ق��ن��اة  اإي�����ص��ال  اإن 
املنطقة ال�صكنية يف اجلزء الغربي من ال�صخرة اأدى 
التي  الدب�ص،  املائية ومعا�رص  اإقامة املطاحن  اإىل 
التجاري،  التبادل  يف  هامة  جتارية  م��ادة  كانت 
مبخا�صات  الفرات  نهر  يجتازون  كانوا  اأنهم  حتى 
معينة على ظهور الإبل للو�صول اإىل اأنحاء اجلزيرة 
وال�صوف  والزبيب  ال�صمن  اإىل  بالإ�صافة  العليا، 
وغريها؛ لذا كانت هناك)بايكة( لالإبل يف اإ�صطبالت 
اأبواب عالية ي�صتطيع  اإىل  ديرعطية، ب�صبب احلاجة 
اأن يدخل منها اجلمل؛ و ظل ذلك قائمًا حتى بداية 
ا�صتخدام ال�صيارة بدل الإبل يف النقل و الركوب يف 

بدايات العقد الثاين من القرن الع�رصين.
متيزت ديرعطية بتنوع مواردها، وبوجودها 
ب��داأت  التي  اللبنانية  املنطقة  ع��ن  بعيدة  غ��ري 
ال�صيد  ذلك  ومّثَل  احلديثة.  العربية  النه�صة  منها 
الذين  العمال  من  كان  الذي  الق�صاب  القادر  عبد 

يهبطون اإىل دم�صق �صتاًء؛ ا�صتطاع اأن يجمع بع�ص 
 ، القاهرة  اإىل  وي�صافر  عمله  من  الذهبية  اللريات 
وينت�صب اإىل الأزهر دار�صًا و مدر�صًا ملدة ع�رصين 
اأه��ل  ل��ه  بنى  حيث  ديرعطية  اإىل  وع��اد  ع��ام��ًا، 
عامي  بني  الأزهر  منهج  فيها  علم  مدر�صًة  بلدته 
العاملية  احل��رب  بداية  1914م  حتى  1898م 
امل�صاجد  اأئمة  معظم  يديه  على  تتلمذ  وقد  الأوىل 
عام  اأغلقت   املدر�صة  لكن  القلمون.  و  البقاع  يف 
عندما  الأوىل  العاملية  احل��رب  ب�صبب  1914م 
األغت الدولة العثمانية الإعفاء من اجلندية للطالب 
يف  و  احل��رب.  اإىل  جميعًا  و�صاقتهم  واملدر�صني، 
الوقت نف�صه كان الغراب من ديرعطية و القلمون 
قد ن�صط بقوة اإىل قارة اأمريكا اجلنوبية و خا�صة 
على  املغربون  اطلع  وه��ن��اك  الأرج��ن��ت��ني.  اإىل 
وعادوا  قبل،  من  ياألفوها  مل  التي  املعي�صة  طراز 
البقاء  يف  اّخ��رون  ا�صتمر  بينما  بلدانهم  اإىل  بها 
جلميع  ديرعطية  كانت  وكذلك  املغربات،  يف 
لالإر�صالية  اهتمام  حمط  ذكرناها  التي  الأ�صباب 
العثمانية  ال��دول��ة  �صمحت  عندما  الدمناركية 
كان  و  وامل�صت�صفيات؛  املدار�ص  باإن�صاء  لالأجانب 
على  الإر�صالية اأن تن�صئ امل�صفى يف ديرعطية و 
املتنفذين  الوجهاء  بع�ص  لكن  و  النبك،  يف  لي�ص 
رف�صوا الفكرة ب�صبب اجلهل، و قالوا اإن امل�صت�صفى 

يف  النبك  يف  امل�صفى  اإن�صاء  فتم  الأمرا�ص  يجلب 
مثل  ديرعطية  يف  كانت  اأعمالهم  معظم  اأن  حني 
معًا  البنات  و  للبنني  البتدائية  املدار�ص  اإن�صاء 

وكانت تعلم العربية والإنكليزية.
و كانت هناك مدر�صة للروم الأرثدوك�ص، تعلم 
مئة  عن  طالبها  عدد  زاد  الرو�صية،  واللغة  العربية 
تتلقى  وكانت  ديرعطية.  من  طالبها  واأغلب  تلميذ، 
من  بعثات  تر�صل  كانت  اإذ  رو�صيا،  من  امل�صاعدات 
ذلك  الالهوت، ومثال  لدرا�صة  رو�صيا  اإىل  ديرعطية 
املطران اأبيفانيو�ص زائد الذي در�ص الالهوت واللغة 
الرو�صية يف رو�صيا. وتلقت ديرعطية جر�ص كني�صة 

الروم الأرثدوك�ص فيها هدية من القي�رص الرو�صي.
يف  العدد  القليلة  الكاثوليكية  الطائفة  اأن  غري 
العربية  تعلم  افتتحت مدر�صة �صغرية  قد  ديرعطية 
ب�صبب  فاأغلقت  طوياًل،  تدم  مل  لكنها  والفرن�صية، 
وكان  تالميذها،  وقلة  وتعليمها  مناهجها  �صوء 
الكاتب قد انت�صب اإليها لأيام قليلة و غادرها ل�صدة 

معاملتها للتالميذ ال�صغار.
اأما املدر�صة الر�صمية يف العهد العثماين فكان 
لديها معلم واحد للركية والعربية ونالها الإغالق 

ب�صبب احلرب مثلما نال �صواها.
احلربو  يف  العثمانية  ال��دول��ة  هزمية  بعد  و 
بن  في�صل  امللك  ت��ويل  و  �صوريا  م��ن  ان�صحابها 
نه�صة  هناك  كانت  �صوريا،  يف  احلكم  احل�صني 
اللغة  الثقافية كمجمع  اإن�صاء املوؤ�ص�صات  كبرية يف 
الظاهرية،  واملكتبة  ال�صورية،  واجلامعة  العربية، 
بعد  فيما  �صميت  التي  للذكور،  الثانوية  واملدر�صة 
فيها  كانت  التي  الدار  ل�صاحب  ن�صبًة  عنرب  مكتب 
املدر�صة. وتخرج فيها الكثريون من اأبناء املنطقة، 
نه�صتها،  وبناء  املنطقة  يف  التعليم  انت�صار  �صهلوا 

وكانت �صورية كلها على اأبواب الأمل.

الطبيعيــــة  البيئــــة 
ـــا في  ـــره أث تـــتـــرك 
ــة  ــئ ــي ــب ـــن ال ـــوي ـــك ت

االجتمــــاعيــــة
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من طرائف لغتنا اجلميلة واأدبنا ال�صاحر

اأيوم اللغة العربية هو اأم يوم ال�صعر؟

»يوم اللغة العربية« يف مكتبة الأ�صد الوطنية:
الأ�صد  مكتبة  تقيم  الثقافة،  وزارة  ]برعاية 
للكتاب  ال�صورية  ال��ع��ام��ة  والهيئة  الوطنية 
افتتاح  حفل  معنية،  ج��ه��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
يف  وذل���ك  ال��ع��رب��ي��ة«،  اللغة  »ي���وم  احتفالية 
يف  ال��ي��وم  �صباح  م��ن  العا�رصة  ال�صاعة  مت��ام 
الوطنية،  الأ�صد  مكتبة  يف  املحا�رصات  قاعة 
ل��وزارة  كلمة  الحتفالية  برنامج  ويت�صمن 
من  جمموعة  ذلك  يلي  وللم�صاركني،  الثقافة، 
الن�صاطات الثقافية واللغوية والفنية، كما يفتتح 
العربية  باللغة  الكتب  )اأمهات  بعنوان  معر�ص 
وخمطوطات خمتارة( مع عر�ص بيبلوغرافيا يف 
علوم اللغة العربية.[ عن �صحيفة ت�رصين الإثنني 

18-03-2019م.
اليوم منا�صبة  تتمنى »قلمون« لو كان ذلك 
من  ب��دءا  امل�صتويات  كل  يف  للمتعلمني  �صارة 
العربية،  باللغة  لتحبيبهم  الأط��ف��ال؛  ريا�ص 
باإتقانها، عن طريق  الرغبة  وتنمية  ومتجيدها، 
امل��دار���ص  يف  ت��ق��ام  حمببة،  ك��ث��رية  فعاليات 
وال�صاحات  الثقافية،  وامل��راك��ز  واجل��ام��ع��ات 
وا�صحة  �صخ�صية  لبناء  وامل�����ص��ارح،  العامة 
لالإن�صان العربي والعربي ال�صوري بخا�صة، بدل 
املتعددة  بالعاميات  نعي�صها  التي  الهالمية  من 
حتى  التميُّعات  واأ�صكال  اللغات  ب�صتى  امل�صوبة 

نكاد ن�صيع عن اأنف�صنا.
وبهذه املنا�صبة تود »قلمون« ت�صويب بع�ص 
اللب�ص يف تاأريخ الأيام الدولية: من حق املحتفي 

اأن يختار وقته املنا�صب له لالحتفاء مبا يريد، 
لكن 21 اآذار هو اليوم العاملي لل�صعر ولي�ص للغة 
يوم  اليوني�صكو  منظمة  بيان  يف  جاء  العربية. 

الثالثاء 2017/3/21م: 
»يحتفل العامل باأقدم الفنون واأكرثها عراقة؛ 
األ وهو ال�صعر، من خالل اليوم العاملي لل�صعر يف 
اأقرتها  منا�صبة  وهي  عام.  كل  من  مار�ص   21
تعزيز  لأج��ل   ،1999 �صنة  اليون�صكو  منظمة 
كتابته  اأو  قراءته  حيث  من  �صواء  ال�صعر  مكانة 
واإعطاء  الع��راف  “جتديد  قبيل  من  ن�رصه،  اأو 
والإقليمية  الوطنية  ال�صعرية  للحركات  زخ��م 

والدولية”.
بفعاليات  ال��ي��وم  ذل��ك  الإن�صانية  وتخّلد 
من  اأول  العرب  وكان  لل�صعر”.  العاملي  “اليوم 
دعا اإىل تخ�صي�ص يوم عاملي لالحتفاء بال�صعر، 
املغرب”  يف  ال�صعر  “بيت  رفعه  طلب  على  بناء 
 ، عربَّ طلٍب  1998م.  �صنة  اليون�صكو  منظمة  اإىل 
ال�صعر،  اإىل  العرب  حاجة  عن  يعرب،  ي��زال  ول 
وهم يكتفون بيوم واحد، بعدما كان ال�صعر ميالأ 

اأيامهم ويكتب اأحالمهم.
انعقد بفرن�صا  1997م.  اآيار  قبل ذلك، ويف 
مهرجان “ربيع الثقافة الفل�صطينية”، حيث وجه 
وفدوى  املنا�رصة،  الدين  وعز  دروي�ص  حممود 
طوقان، ر�صالة اإىل املدير العام لليون�صكو اآنذاك، 
حملت عنوان “ال�صعر روح الإن�صانية، ال�صعر ج�صد 

العامل”، من اأجل اعتماد يوم عاملي لل�صعر. 

العام  املوؤمتر  اعتمد  1999م.  �صنة  ويف 
يف  املنعقدة  الثالثني  دورت��ه  خالل  لليون�صكو، 
يوما  �صنة  كل  من  مار�ص   21 تاريخ  باري�ص، 

عامليا لل�صعر. وجاء يف اإعالن ذلك:
»ال�صعر هو اأحد اأ�صكال التعبري واأحد مظاهر 
من  يعتربان  وهما  والثقافية،  اللغوية  الهوية 
الزمان  قدمي  فمنذ  الإن�صانية،  متتلكه  ما  اأغنى 
اإذ  ال�صعر،  ثقافاتها  مبختلف  القارات  كل  عرفت 
التي تتقا�صمها كل  الإن�صانية  القيم  اأنه يخاطب 
ال�صعوب، فال�صعر يحول كلمات ق�صائده الب�صيطة 
مت  ول��ذا  وال�صالم.  احل��وار  على  كبري  حمّفز  اإىل 
احتفاٍل  يوَم  21 مار�ص من كل عام  تخ�صي�ص 

باليوم العاملي لل�صعر.«
الدولية  املنظمة  اأعلنت  احل��ني  ذل��ك  ومنذ 
“دعم  لل�صعر جاءت بهدف  اأن فكرة يوم عاملي 
اللغات املهددة بالندثار  اللغوي، ومنح  التنوع 
كما  التعبري”،  يف  ل�صتخدامها  اأك��رث  فر�صا 
اأعلنت املنظمة اأن هذا اليوم من �صاأنه اأن ي�صكل 
“فر�صة لتكرمي ال�صعراء ولإحياء التقليد ال�صفهي 
احتفينا  التاريخ  وبهذا  ال�صعرية”.   لالأم�صيات 
بهذه  تهنئ  والقلمون  املعلم.  وعيد  الأم  بعيد 
�صهر  معلم  وكل  اأمٍّ  كلَّ  منا�صبة  وبغري  املنا�صبة 
على تربية اأبنائنا الربية ال�صاحلة التي تعدهم 
التحكم  اآمن وحياة هانئة وقدرة على  مل�صتقبل 
بالنبالة  ثرية  حياة  لتحقيق  احلياة  مب�صارات 

والإن�صانية الرفيعة، واخللق ال�صامي.



رين 1 - ذكِّ
�صيخه  ن�صاط  من  املتعلِّم  و���رصَّ  ومفيدا،  م�صوِّقا  الدر�ص  م�صى 
وغزير علمه وبراعة اأ�صلوبه. ف�صكره وودعه باأدب وقال له: "�صيخي: 
رين ياُبني. فعاد الفتى بعد الدر�ص التايل  ادعي يل" فقال ال�صيخ: ذكِّ
ْرين. وملا كان ال�صيخ  وقال: "�صيخي: ادعي يل" فاأعاد ال�صيخ قوله: ذكِّ
�صاحلا والفتى يرغب جادا بدعائه وهو يتلقى اجلواب ذاته يف كل 
رُتك مراراً وح�رصتك تبخل علي بدعائك. قال  مرة. فقال ل�صيخه: ذكَّ
خطاب  وهذا  يل.  ادعي  بقولك  توؤّنُثني  كنت  اإنك  واهلل.  فال  ال�صيخ: 
وعندها  يل.  ادُع  لقلت:  رتني  ذكَّ ولو  املخاطبة،  املوؤنثة  للمفردة 

لأدعونَّ لك واأرجو اهلل ال�صتجابة.

2 - دعاء مقلوب
جاء معتف )طالب م�صاعدة( اإىل حم�صن فنقده مبلغا كبريا كافيا. 

ففرح املعتفي ودعا للمح�صن قائاًل –وفق اللهجة العامية-: ك�رصَّ اهلل 
َ اهلل اأمثايل ما كانت ُتق�صى حاجتك. ولو  اأمثالك. قال املح�صن: اإن ك�رصَّ

رهم لق�صاء حاجات املحتاجني جميعا. هم اهلل فاإنه ُي�صخِّ كرثَّ

3 - الور�صة والتلميذ
ب  - الور�صة: يق�صد املتحدث بكلمةالور�صة: جمموعة تقوم بالتدرُّ
�صيء.  يف  الف�صاحة  من  لي�صت  كلمة  وهي  ما.  مهارة  على  العملي 
فالور�ص هو الأكل. والوار�ص: هو الذي يدخل على قوم يف طعامهم دون 
نطلق  ما  ن�صمي  اأن  والأف�صل  الطفيلي.  اإنه  اأي  لياأكل معهم.  ُيدعى  اأن 

عليه ور�صة عمل "م�صغاًل" اأو "تدريبًا"

- التلميذ: درج ا�صتعمالها لأبناء املدار�ص. ورمبا كان ذلك ب�صبب 
ا�صتخدام القدماء لها اإذ قالوا: تلميذ فالن اأو فالن من م�صاهري العلماء. 
والتلميذ يف املعجم هو اخلادم والتابع. وكان املتعلم قدميا يقوم على 
خدمة اأ�صتاذه ويالزمه كتابع له كي ياأخذ من علمه. اأما اليوم فقد �صار 

املعلم خادما للمتعلم ومتابعا له فكيف ن�صمي املتعلم تلميذا؟!

مــن تناق�صــات العاّمّيــة

- اإذا زوى ال�صخ�ص مابني عينيه فهو: قاطب.
- اإذا ك�رص عن اأنيابه مع العبو�ص فهو: كالح.

- فاإذا زاد عبو�صه فهو: با�رص اأو مكفهّر.
- اإذا كان عبو�صه من الهم فهو: �صاهم.

- فاإذا عب�ص من الغيظ وكان مع ذلك منتفخا فهو: مربطم.
من خ�صائ�صها

من خ�صائ�ص العربية الخت�صار، ومن بالغتها حذف ما ُيفهم 
من ال�صياق. واملثال الآتي يوؤيد ما ذهبنا اإليه: 

�صبع  معانيها  ويف  كتابة،  واحدة  كلمة  هي  "اأاألزمناكموها" 
اأول  به  ومفعول  وفاعل  ما�ص  وفعل  ا�صتفهام،  ح��رف  كلمات: 
ومفعول به ثاٍن. ولو عربت عنها بالإجنليزية لحتجت �صبع كلمات: 

 Shall we compel you to accept it

1. ُن�صب للمتنبي:
اإن اأنَّ اآنٌّ اآن اآُن �سفائه َّ بدائه  ْ اأُلمِ َّ األمَ ٌ اأمَلمَ اأمَلمَ  

2. جان�ص اأحدهم بكلمة تختلف معانيها وفق حركة احلرف الأول:
ــالم ويف احل�سـا منه كمِ ــالم   ــبمَ قلبــي بالكمَ طيَّ  
لكـــــي اأنــال مطلبـــــي ْرُت يف اأر�ص ُكــالم   ف�سمِ  

فالكالم الأوىل هي القول، والثانية هي اجلروح، 
والثالثة هي الوعورة.

اأفقيا كما ُتقراأ عموديا: 3. واأبيات للت�صلية ُتقراأ 
األــوم �سديقــي وهذا حُمــال  
�سديقي )اأحبه( كالم ُيقال  
وهــذا كــالم بديــع اجلمــال  
حُمـاٌل ُيقـال اجلمـال خيـال  

من األعيــب ال�صــعراءالعبــو�س ومراتبــه:

يف  فهو   العربية  للغة  العاملي  اليوم  اأم��ا 
اإذ  عام،  كل  من  الأول  كانون  من  ع�رص  الثامن 
انعقاد  عند  2012م.  الأول  ت�رصين  يف  تقرر 
لليون�صكو  التنفيذي  للمجل�ص   190 ال���دورة 
عامليا  يوما  الأول  ك��ان��ون   18 ي��وم  تكري�ص 
للغة العربية وهو اليوم الذي اأ�صبحت فيه اللغة 
الأمم  يف  املعتمدة  ال�صتة  اللغات  اإحدى  العربية 
ال�صنة  تلك  يف  اليوني�صكو  واحتفلت  املتحدة، 
الأول  23 ت�رصين  اليوم. ويف  الأوىل بهذا  للمرة 

للخطة  ال�صت�صارية  الهيئة  ق��ررت  2013م. 
التابعة  )اأرابيا(  العربية  الثقافة  لتنمية  الدولية 
العربية  للغة  العاملي  اليوم  اعتماد  لليون�صكو، 
كاأحد العنا�رص الأ�صا�صية يف برنامج عملها لكل 

�صنة.
عامليًا  ي��وم��ًا  ���ص��ب��اط    21 ي��وم  واع��ُت��ِم��د 
وت�صجع  بلغتها،  اأم��ة  كل  به  حتتفل  الأم،  للغة 
اليوني�صكو  تلك الحتفالت للحفاظ على الراث 
وحماية  اللغوي  التنوع  على  والإبقاء  الإن�صاين، 

اعُترب  كما  لالنقرا�ص.  املر�صحة  اللغات  بع�ص 
لالحتفاء  عامليا  عاما  2019م.  ه��ذا  عامنا 
لو  �صنعا  نح�صن  وقد  العامل.  يف  الأم  باللغات 
العام  هذا  خالل  الفعاليات  من  الكثري  اأطلقنا 
وتر�صيخ  حياتنا  يف  العربية  اللغة  دور  لتوثيق 
ورمبا  خاللها.  من  العربية  ال�صخ�صية  مالمح 
من هذا القبيل ما تقيمه موؤ�ص�صاتنا الثقافية من 
فعاليات الحتفاء باللغة العربية يف هذه الأيام 

ال�صاعرية.

من كتاب :فقه اللغة واأ�صرار العربية للثعالبي



ولد زكي قنصل في األرجنتين عام 1916م. من أبوين سوريين من مدينة 
يبرود في محافظة ريف دمشق، وفي عام 1923م. عاد إلى يبرود مع أهله 
بيروت مدة ست سنوات سافر بعدها  القراءة والكتابة في  وتلّقى مبادئ 
1929م. ثم انتقلوا جميعًا مع أخيه الياس الذي  إلى البرازيل مع أهله عام 

سبقهم إليها في العام نفسه إلى بوينس آيرس عاصمة األرجنتين.

الك�ّصة ( فور و�صوله وانطلق يجول  حمل زكي ) 
يحملها  التي  القما�ص  قطع  ليبيع  والأ�صواق  ال�صوارع 
على كتفه، وكان يحمل معه كتابًا يعكف على مطالعته 
اأثناء ا�صراحته. فدر�ص اللغة العربية والإ�صبانية على 
ال�ِصعر  نْظُم  مبقدوره  واأ�صبح  اأتقنهما  حتى  نف�صه 
اإىل  1935م.  فيهما، فرك جتارة الك�ّصة وان�صّم عام 
كان  التي  اللبنانية(  ال�صورية  اجلريدة   ( حترير  اأ�رصة 
اليا�ص  �صقيقه  وكان  عزيزة،  يو�صف  مو�صى  ُي�صدرها 
يف  العمل  ترك  1939م.   عام  يف  لتحريرها.  رئي�صًا 
اجلريدة وعمل يف ال�صفارة ال�صورية بالأرجنتني حتى 
وهو  1953م.  عام  )�صعاد(  دي��وان  له  �صدر  وفاته. 
يف  توفيت  التي  �صعاد  ابنته  رثاء  يف  طويلة  ق�صيدة 
امل�صاعر  لكثافة  وا�صعة  �صهرة  ولقت  الثامن  �صهرها 

فيها و�صدة الأمل. 
بالرغم من غربة ال�صاعر زكي قن�صل التي امتّدت 
خم�صة و�صتني عامًا فقد بقي متعّلقًا بوطنه، يحّن اإليه 
يزوره  اأن  له  اأتيح  حتى  و�صباه  طفولته  فيه  ويتذّكر 
اجتماعية  بحفاوة  وقوبل  اأعوام  عدة  يف  مّرات  اأربع 

واأدبية  ي�صتحقهما.
ُطبعت اأعماله ال�صعرية الكاملة يف ثالثة جمّلدات 

فاخرة �صنة 1995م.
�صهر  من  ع�رص  الرابع  يف  اآير�ص  ببوين�ص  وتويف 
يف  �صمعة  اآخر  انطفاأت  وبوفاته  1994م.  عام  متوز 
 ) الأدبية  )الرابطة  وفقدته  اجلنوبي  املهجر  �صماء 
ال�صاعر جورج  1949م. يف منزل  �صنة  تاأ�ّص�صت  التي 
�صيدح وكانت ت�صم اليا�ص وزكي قن�صل وعبد اللطيف 
وجربان  الرّحال  الدين  و�صيف  نادر  وجواد  اليون�ص 
م�صوح ومالتيو�ص خوري وغريهم والتي مل تدم �صوى 
فانحّلت  وطنه  اإىل  �صيدح  بعدها  عاد  حيث  �صنتني 
الرابطة وبداأ اأجل الأدب العربي يغيب يف الأرجنتني .

خلدون  اب��ن  ج��ائ��زة  على  قن�صل  زك��ي  ح�صل 
لل�صعر يف اإ�صبانيا عام 1989م. وعلى جائزة جربان 
1991م.  ع��ام  اأ�صراليا  يف  العاملية  ج��ربان  خليل 
�صوريا  من  الدم�صقية  الثقافة  جملة  جائزة  وعلى 
وعلى جائزة اإذاعة ) BBC ( العربية بلندن. كما اأن 

 � الفي�صل  جملة   ( مثل  ال�صعودية  وال�صحف  املجالت 
 � امل�صائية  جريدة   � العربية  املجلة   � املنهل  جملة 
واأجرت  ق�صائده  معظم  له  ن�رصت   ) الريا�ص  جريدة 
معه لقاءات وحوارات عندما زار ال�صعودية بدعوة من 

وزارة الإعالم عام 1992م. 
والوطنية  ال��ع��روب��ة  �صاعر  قن�صل  زك��ي  ك��ان 
والقومية يف املهجر اجلنوبي، فقد غّنى اأجماد الأمة 
العربية وتغّنى مبفاخرها، وعرّب عن م�صاعره نحوها 
ب�صدق واإميان وعفوية، له القدرة الفائقة على تطويع 
ال�صاد،  لغة  على  غيوراً  وكان  القوايف،  وترنيم  اللغة 
حري�صًا على اإحيائها يف املهجر ، متّيز �صعره ب�صفاء 
والعاطفة  اجلر�ص،  وعزوبة  الألفاظ،  وجزالة  النربة، 

ال�صادقة، واخليال املرهف ال�صّفاف. 
ن�ور  �صع��اد،  �صظ��ايا،  دواوي��ن  اأعم���اله:  من 
متاهات  يف  واأحل���ان،  األ��وان  وج��وع،  عط�ص  ن�ار،  و 
الطريق، �صدا�صية الوطن املحتّل، �صعري اأن�ا، ه��واج�ص، 
الثورة  نرثية:  وم�رصحيات  جروحي.  �ص�ذى  اأ�ص��واك، 

ال�صورية، حتت �صماء الأندل�ص. والأعمال الكاملة.
قال يف ق�صيدة  »لول اجلم��ال«:

قالو ُتب ال�ّسقرمَ ؟ قلت وا�ستـهي 
لو مّت يف ح�سن اجلمال الأ�سقرمِ

وال�ّسمرمَ ؟ قلت وكيف ل ُيغرينني 
وق�سائدي من وحي خٍدّ اأ�سـمرمِ

واحلمر ؟ قلت وهبتهّن ح�سـا�ستي 
روحي فدى الورد الندي الأحمرمِ

فر ؟ قلت قالئــد ذهبيـة  وال�سّ
تزهو على �سدر الأ�سيل الأ�سفرمِ

وال�ّسود؟ قلت وكيف اأنزعهّن من
قلبي وهّن حالوة العي�ص الّطـري

ل لـون اإّل فيه ح�ْسـن ظاهـر 
للعني ، مت�سل بح�ســٍن م�سمرمِ

�سبحان من خلق اخلمائل متعـة 
للناظرين على اختــالف الأ�سهرمِ

لول اجلمــال ملا ترّن �ساعـر 
ـــرمِ بمِّ يا قلب �سـّبح للجمـال وكمَ

ومن رثاء ابنته �صعاد قال :
طويُت ب�ساط ال�ّسراب 

ووّدعت عهد ال�ّسـباب
فال ُيغريّني رجــاء 

ول يخدعّني ثـــواب
كتاب احلياة ف�سـول 

وهذا ختام الكتـــاب
اأاأ�سحك بعـد �سعـاد 

ويروي غليلي �سحـاب؟
كفـرُت اإذًا بثـراها 

واأرخ�ست اأغلى �سراب
الفل�صطينية  اأطفال احلجارة يف النتفا�صة  وعن 

الأوىل قال:
اأطلق ر�سا�سك ... ل اأخاف النـارا 

اإين اأرّد لك الر�ســا�ص حجارا
هذا الّتــراب اأدو�ســه واأبو�سـه 

جـارا لن ي�ستحيــل لغا�سبيه ومِ
بحجــارتي ، ل باملـدافع والقنـا 

�ساأذود عن عر�سي واأحمو العارا
واأرّد بحجارتي �ســاأذّب عن حــّريتي  

عن حرماتــها الأظفـارا
بحجارتي �ساأحيل ُعر�سـك ماأمتــًا 

واأُرّم من اآمــالنا مـا انهــارا
ــة مولدي  بحجارتي �سـاأخّط ق�سّ

رمَ عني الأخبــارا ومِّ كي ل ُتـزمَ
بالعزم اأبني ـ والرجا ـ م�ستقبلي

وب�سحة الإميـان اأحمــي الدارا

ون
لم

لق
ت ا

ارا
من

ال�صاعر زكي قن�صل

�صاعر احلنني وامل�صاعر املخملية
ال�صاعر زكي قن�صل



- اأنا املغّيُب عنك
ُتقّيدين امل�سافُة املكتظُة باحلواجز 

و�سراديبمِ اخلوفمِ املو�سدة...

- ُخطايمَ تائهة
كطيٍف ُمْفقاإ العينني

 ... �سائٍع على خرائطمِ الّدروبمِ
ْدي  ال همَ اأ�سرُي بمِ

عْت به الأ�سباب... قطَّ غريٍب تمَ لُّ كمَ اأ�سمِ

�صمِ وجهمَك لمُّ ُئ لتمَ - واأنا الظاممِ
اأ�ستمَحمُّ بفي�صمِ نوره

ذاب... كمِ العمِ واأحت�سي جرعًة من كلماتمِ

- اأنا الظامُئ لبت�ساماتكمِ 
ل�سوٍت منكمِ ُيناديني 
ني  مُّ �سُ ولمِعْطفمِ ذراٍع يمَ

ْدومِ اأغانيك اأغفو على حمَ
ُلني احُلُلُم اأطرافمَ ال�سحاب... فيحممِ

- ها اأنا ُيذيُبني ال�سوق 
ليها لمَهاب... معٍة ي�سطمَ ك�سمَ

لج  واأ�سقُط كقطعةمِ ثمَ
ني الرتاب... �سُ رويدًا... رويدًا ميتمَ

ابي - طالمَ بعدي واغرتمِ
ُرُه ال�ّسباب... طاري راحمَ ُيغادمِ وقمِ

نُّ اإليكمِ يا اأُمي  - اأحمِ
... اأ�ستاُقكمِ

لمُِدين ياُط الُبعدمِ تمَ �سمِ
ْذعمِ الغياب...  واأنا م�سلوٌب على جمِ

لِّك - اأتوُق لمِظمِ
لمِدْفءمِ �سعاٍع منك

ُيذيُب جليدمَ الغرتاب...

- اأحتاُجك... 
ك باأةمَ بنيمَ اأ�سلعمِ كمِ املُخمَ ممَ اأحتاُج متائمِ

�سائدي وتتمَ ومَ
تمَيكمِ  فمَ ن �سمَ اأحتاُج لأدعيٍة تت�ساعُد ممِ

ْيك فَّ - اأحتاُج قطراٍت من ندى كمَ
يك ينمَ ةمِ رمِ�سى من بريقمِ عمَ �ْسفمَ ورمَ

اأُ بها   اأتو�سّ
لمَ اهلُل �سالتي  قبمَ لمِيمَ

وُدعائي ُي�ْستجاب...

عُة يا اأُّمي  - اأنتمِ احلقيقُة النا�سمِ
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�ساب... واأنتمِ اأيامي اخلمِ

وُكلُّ ما دونمَك...
�سراٌب... �سراب...
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intersection.
Liquid crystals have the flow 

properties of a conventional liquid, 
and the molecular structure of a 
solid crystal. This is a phase change 
occurring between the crystalline 
and isotropic liquid states. Kevlar is 
produced, in part, by manipulating 
the liquid-crystalline state in 
polymers.

 
2.2. Ceramics: Ceramics 

are good insulators (both electric 
and thermal) and can resist high 
temperatures. However, they have 
one major disadvantage: their lack 
of tensile strength. The solution 
to this problem is being sought in 
biological models – the forming of 
complex structures internal to the 
material – and as new production 
facilities come online ceramics may 
become the most ubiquitous of 
new materials for built structures. 
Cellular ceramics are porous and 
can now be manufactured in various 
morphologies and topologies, 
ranging from honeycombs and foams 
to structures woven from fibres, rods 
and hollow spheres. Substitutes 
for human bone and the coating of 
orthopaedic prostheses are produced 
by similar methods (see figure 5). 

- Despite the appearance of 
randomness, the elements of the 
structure are highly rational and so 
economically buildable. 

- The Watercube is an enormous 
building, 177 metres (581 feet) on 
each side and more than 30 metres 
(98 feet) high. 

- The network of steel tubular 
members is clad with translucent 
ETFE pillows. Over such a wide span 
of column-free space,

Coclusion:
- A systematic change is on the horizon, 

whereby the boundary between the ‘natural’ and 
the ‘manufactured’ will no longer exist.

- The complex interaction between form, 
material and structure of natural material 
systems has informed new ‘biomimetic’ industrial 
processes, generating new high performance 
materials.

- Cellular materials, especially metals and 
ceramics, offer an entirely new set of performance 
and material values, and have the potential to 
reinform and revitalise the material strategies of 
architectural engineering and construction.

- Biomimetic strategies that integrate form, 
material and structure into a single process are being 
adopted from the nanoscale right up to the design 
and construction of very large buildings.

Figure 4: (left)  SMO Architektur and Arup, Bubble Highrise, Berlin, 2002, (Right) 
Watercube digital structural model. The mathematics of foam geometries are used to 
produce the structural array, ensuring a rational optimised and buildable structural 
geometry. 

Figure 5: PTW Architects, CSCEG Design and Arup, ‘Watercube’ National Swimming 
Centre, Beijing, due for completion 2007 Competition model showing overall scale: 
177 x 177 metres (581 x 581 feet) and more than 30 metres (98 feet) high, with an 
entirely column-free interior space.

(4) - 2006 John Wiley & Sons Ltd. Images: pp 38 - 39
(5) - 2006 John Wiley & Sons Ltd. Images: pp 39



symbol and applying iteratively the 
rules to rewrite the string.

Modelling plant growth and 
development is predominantly 
based on mathematical, spatial 
models that treat plant geometry 
as a continuum or as discrete 
components in space (see figure 1). 
Components might include the local 
scale of individual plant cells, the 
regional system scale of modules 
such as nodes, buds, apices, leaves 
and so on, or the plant taken as a 
whole for ecological models.

Sammary: 
- The inherent problem 

in breaking down a complex 
natural system into hierarchies 
and components is that 
emergent behaviour produced 
by the interdependence of 
different hierarchical levels can 
only be described in a simplistic 
manner.

- Associative modelling, such 
as that offered by the Generative 
Components software (Bentley 
Systems), is an effective way to 
link material systems in layered 
hierarchies, and coupling that, 
in turn, to analytical software for 
behavioural analysis will be the 
focus of subsequent inquiries.

2. Self-Organisation and 
Material Constructions

Natural materials develop 
under load, and the intricate interior 
structure of biological materials is an 
evolutionary response. The cellular 
structure is highly differentiated, 
formed by an irregular network of 
trabeculae, or rod-shaped fibrous 
tissue (see figure 2). The open spaces 
within the tissue are filled with bone 
marrow simulation.

- In the industrial world, polymer 
cellular foams are widely used for 
insulation and packaging, but the 
high structural efficiency of cellular 
materials in other, stiffer materials 
has only recently begun to be 
explored. 

- Comparatively few engineers 
and architects are familiar with 

the engineering design of cellular 
materials, and this has contributed 
to the slow development of cellular 
structures in architecture.
The ability of some materials to 

self-organise into a stable arrangement 
under stress has been the founding 
principle of structural form-finding in 
the physical experiments of Gaudí, 
Eisler and Otto. In this section three 
materials will be studied: Ploymers, 
Fibers, and Ceramics.

 
2.1. Polymers: Manufactured by 

mimicking and adapting the self-
organising behaviour and complex 
functions of natural polymers, very 

strong transparent or 
translucent films can 
be produced with a 
water-repellent and 
self-cleaning surface 
for facade systems. 
The process, known 
as ‘free living radical 
polymerisation’. 

 
The process, 

known as ‘free living 
radical polymerisation’, 
can produce 
honeycomb structures 
at a molecular 
level, although the 
controlled formation 
of the honeycomb 
morphology at larger 
scales is still in the 
research, rather than 
production, phase (see 
figure 3).

2.2. Fibers: Kevlar 
is perhaps the best-
known manufactured 
organic fibre and, 
because of its unique 
combination of 
material properties, 
it is now widely used 
in many industrial 
applications. It has 
high tensile strength 
(five times that of 
steel), low weight and 
excellent dimensional 
stability, and so has 
been adopted for 

lightweight cables and ropes in 
many marine and naval applications. 
Kevlar has high impact resistance, 
so it is the major fibre constituent in 
composite panels in military and civil 
aircraft, and in sporting equipment 
such as canoes, skis, racquets 
and helmets. However, it has yet 
to be used widely in architectural 
construction (see figure 4). 
Experimental design from which the 
design approach to the Watercube 
was evolved. The structure is 
produced by running a packing 
algorithm to fill a notional high-rise 
volume with differentiated spheres, 
which are then cut at the surface 

Figure 2: (left) Scanning electron micrograph of polyurethane 
foam, showing the porous structure of differentiated open 
and partially closed cells. Magnification x 20, (Right) A 
naturally produced foam of soap bubbles, demonstrating the 
differentiation of polyhedral cells in an intricate geometry of 
foam architecture  

Figure 3: (left) Scanning electron micrograph of the 
endoskeletal component of a sponge made of calcium 
carbonate. When assembled, the skeleton forms either 
a mesh or honeycomb structure, (Right) Thomas Von 
Girsewald and Juan Subercaseaux, centroidal Voronoi 
tessellation and boundary optimisation in close-packing 
systems, Emergent Technologies and Design programme, 
AA Graduate School of Architecture, 2005. 

(2) - 2006 John Wiley & Sons Ltd. Images: pp 36
(3) - 2006 John Wiley & Sons Ltd. Images: pp 37
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Complex adaptive systems entail 
processes of self-organization and 
emergence. However, both concepts 
express very different characteristics of 
a system’s behavior. Self-organization 
can be described as a dynamic and 
adaptive process through which 
systems achieve and maintain 
structure without external control. 
The latter does not preclude extrinsic 
forces, since all physcial systems 
exist within the context of physics, for 
as long as these do notassert control 
over intrinsic processes from outside. 
Complex adaptive systems entail 
processes of selforganisation and 
emergence. However, both concepts 
express very different characteristics 
of a system’s behaviour. Self-
organisation can be described as a 
dynamic and adaptive process through 
which systems achieve and maintain 
structure without external control. 
The latter does not preclude extrinsic 
forces, since all physcial systems exist 
within the context of physics, for as 
long as these do not assert control 
over intrinsic processes from outside.

This paper will elucidate the 
concepts of emergence and self-
organisation in relation to the discipline 
of architecture. In the next paragraph 
a brief analysis of two main practices 
about “Towards Self-Organisational 
and Multiple-Performance Capacity in 
Architecture” and “Self-Organisation 
and Material Constructions” are 
performed in order to understand 
the concept of Techniques and 
Technologies in Morphogenetic 
Design. 

1. Towards Self-Organisational 
and Multiple-Performance Capacity 
in Architecture

The first section focuses on 

the introduction and discussion 
of processes of self-organisation 
based on a biological paradigm, and 
examines their uses in architectural 
design. Self-organizational systems 
display emergent properties or 
behaviours that arise out of the 
coherent interaction between lower-
level entities, and the aim is to 
utilise and instrumentalise behaviour 
as a response to stimuli towards 
performance-oriented designs. 
How do plants grow in relation to 
multiple extrinsic influences? How 
can environmentally sensitive growth 
be instrumentalised in architectural 
design? What are the available 
methods and tools, and how can they 
serve architectural design? Such 
questions are pursued by Michael 
Hensel in ‘Computing Self-
Organisation: Environmentally 
Sensitive Growth Modelling’. 
The engineering principles of 
biological systems, the high 
degree of redundancy and 
complexity in the material 
hierarchies of many natural 
structures, and the means by 
which biological systems respond 
and adapt to environmental 
stresses and dynamic loadings, is 
discussed by Michael Weinstock 
in ‘Self-Organisation and the 
Structural Dynamics of Plants’. 
Analysis and case studies (like 
Lindenmayer system) reveal 
that the robust design of natural 
living systems is not produced by 
optimisation and standardisation, 
but by redundancy and 
differentiation. In Lindenmayer 
system / L-System There are two 
categories of formal grammars: 
Analytical and Generative.

• An analytical grammar 

determines whether a string is a 
member of the language described by 
the grammar.

• A generative grammar formalizes 
an algorithm that generates strings in 
the defined language and consists of 
a set of rewriting rules for transforming 
strings, beginning from a single start 

Techniques and Technologies in 

Morphogenetic 
Design

(1) - 2006 John Wiley & Sons Ltd. Images: pp 16 - 17

Figure 1: Model of Indian paintbrush field 
generated with L-Studio. L-studio is Windows 
software for creating simulation models 
and performing virtual experiments using 
L-systems. The software consists of L-system-
based simulators, editors and other modelling 
tools for creating and modifying objects, 
and environmental programs that simulate 
environmental processes that affect plant 
development. (1)



فعاليات مديرية العالقات العامة واألندية




