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اأ.د.فاروق البا�صـا
 عميد كلية �حلقوق و�لعلوم �لإن�سانية

قارئـة الفنجـان
ورحلة ع�صق اإىل القلمون

فنجان  اقلب  زيارتنا:  يف  وكانت  �صديق،  زوجة  قالت 
قهوتك يا اأبا عمر...، �صاأقراأ حّظك!

ْت..  ّ تب�صمت �صاحكا من قولها... وقلت: ل�صت فاعاًل.. واأ�صرَ
وبعد اإحلاح؛ قلبت فنجان قهوتي، جماماًل...

م�صى بع�ض وقت اإىل اأن جّفت بقايا القهوة يف جوانبه... 
 .. اأهلل  »ي��ا  لتقول:  اأ�صابعها،  بني  تديره  وراح��ت  لْتُه،  تناورَ

مااأحلى فنجانك...!«
و�صحك  ا�صمع...  قالت:  لكنها  احلديث؛  تغيري  حاولُت 
احل�صور، ثم اأن�صتوا.. قالت قارئة الفنجان: اأمامك دعوة لعمٍل 
قلبنا  ثم  توقعاتها..  يف  وا�صرت�صلت  تر�صى...  ول�صوف  بُّه،  ُتِ

�صفحة الفنجان.
ون�صينا  يرحل..  ال�صيف  وك��اد  الربيع،  ف�صل  انق�صى 
اأحباب ثانية يف مزرعة  القهوة والفنجان... وجمعتنا جل�صة 
اأ�صجارها  وقطعوا  العابثون  دّمرها  مزرعتي  )لأن  �صديق؛ 
ونهبوا كل ما فيها(. وبعيد الع�صمع الأ�صدقاء، رنَّ هاتفي 
د.فاروق؛قلت  املت�صل:  قال  »اأيوه«،  وُقْلُت:  تناولُتُه  النقال.. 
ي�صبق يل  )ومل  »ياهال«...،  قلت:  دعبول..!  �صليم  اأنا  قال  نعم. 
اأن راأيُت ُمهاتفي د.�صليم؛ لكنني اأعرف ا�صمه مع اأبيه امُلكّنى: 
»اأبو �صليم«، واأ�صمع اأنه اأ�ص�ض جامعة ذات �صمعة جيدة...( قال 
جامعة  يف  معنا  احلقوق،  كلية  يف  اأ�صتاذا  نريدك  ُمهاتفي 
القلمون. ُقلُت اإين اأعطيت وعداً بالتعاون جلامعتني خا�صتني 

هما كذا وكذا. 
تتعلق  وهي  اأعلمها؛  اأكن  مل  اأمور  عن  »ال�صليم«  وتدَّث 
لعدد  الأق�صى  النظامي  واحلد  لالأ�صتاذ،  التدري�صي  بالن�صاب 
اجلامعتني  مع  م�صاوراتي  )وكانت  التدري�صية..  �صاعاته 
تتجاوز ذلك احلد(. وقال »ال�صليم« �صاأتاأكد، واأعاود الت�صال... 
وانتهت  معلوماته.  وموؤكداً  اًل  ُمتَّ�صِ عاد  تقريبًا،  �صاعة  وبعد 

ُر يف املو�صوع... مكاملتنا بقويل: �صوف اأفكِّ
لكلية  عميداً  نريدك  قائاًل:  يومني  بعد  مت�صاًل  وعاد 
والت�صاوؤلت..  احلديث  ودار  القلمون...  جامعة  يف  احلقوق 
ال�صبت  يوم  وافقت-  -اإذا  عندنا  مبا�صتك  �صتكون  وقال: 

31/اآب...
وبعد  متعاقداً...  ولي�ض  زائ��راً،  ال�صبت  يوم  �صاآتيك  قلت 
بتف�صيالت  واأعلمني  واتفقنا.  املو�صوع.  يف  اأفكر  الزيارة 
باب  اإىل  وو�صلت  ذل��ك؛  وك��ان  انطالقها..،  ومكان  الرحلة 

جامعة القلمون.
�صعد اإىل احلافلة �صخ�ض مناديًا با�صمي؛ قلت: اأنا. قال: 

كانت  حيث  مرتاً،  ع�صين  ُقرابة  معه  وم�صيت  نزلت،  تف�صل! 
�صيارة، بجانبها �صخ�ض، ما �صبق اأن تالقينا –اأنا واإياه- اأو 
تعارفنا... قال: اأنا �صليم دعبول؛ فتبادلنا التحيةوالتعارف... 
قلت يف �صمتي: هذا لقاء )بروتوكويل( راٍق.. وركبنا �صيارته.. 
نقطة  من  وانطلقنا  و�صاأ�صح...  اجلامعة  يف  �صنتجول  فقال: 
�صبه  انتباهي  لفت  ما  اأول  كان  اجلامعة.  باب  عند  التوقف، 
حديقة فيها طيور، وبع�ض املاعز... ورجل يعتني باحلديقة.. 
رفع يده حمييًا د.�صليم الذي رد التحية، بتوا�صٍع ملفت، رافعًا 

يده دون جتاهل حمييه.
امل�صتوى...  رفيع  ع  وتوا�صُ اأدٌب  ه��ذا  نف�صي:  يف  قلت 
واأ�صرتها، وم�صينا، واأنا اأ�صتمع ل�صحه؛ منده�صًا مما اأرى... 
وحُمدِّثًا نف�صي ب�صمت يكاد ينطق؛ لكنني كتمته وقلت لذاتي: 
يا اإلهي! هذه جامعة يف م�صتوى اأرقى اجلامعات التي زرتها 
يف عدد من الدول الأجنبية... اإنها مكاين... اإنها ما قالته يل 

قارئة الفنجان!
�صليم.  الدكتور  مكتب  اإىل  و�صعدنا   ... اجلولة  وانتهت 
ومع القهوة.. و�صاألته عن: )اأبو �صليم(، وما كنت اأعرف غري 
�صهرته بهذه الكنية: »اأبو �صليم«. قال لقد جاوز الثمانني، 
ومازال يتابع العمل؛ وهم�صت يف ذاتي: )اآه. لو كان عندنا 

يف �صورية مئٌة كاأبي �صليم(!
اأفّكُر بعدها  ثم  زائراً؛  اآتيك  باأن  �صليم: وعدتك  اأخي  قلت: 
هذه  يف  الأ�صاتذة  اأ�صة  من  واحد  الآن  اأنا  بقراري.  لإبالغك 
الوثائق  كاملة  اإ�صبارة  حمفظتي  من  واأخرجت  اجلامعة. 
و�صلَّمتها له... وم�صيت منطلقًا يف رحاب هذا ال�صح العلمي 
واأن  ذاتها،  الده�صة  اأن يكون طاّلبنا اجلدد على  اآماًل  اخلالد، 

يبقى للقلمون تطوٌر دائم يحفظ علينا �صعادة النبهار الدائم.
 ويف كل يوم يزداد ع�صق »القلمون« يف نف�صي، واأنا بها 

)اأغرق... اأغرق(. 
موؤمنًا بقوله تعاىل: »واأنَّ لي�ض لالإن�صاِن اإل ما �صعى. واأنَّ 

ُه �صوفرَ ُيرى(  �صعيرَ
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تخريج كوكبة جديدة يف جـــــــــــــــامعـــة القلمــــــون اخلا�صـــة
ُز الجامعة  انتهى الفصل الصيفي، والشمس مازالت تبث دفئًا ناعمًا، وتميِّ
ومحيطها بثوب االعتدال المحبب، والنسائم الطرية. وأسرة الجامعة منهمكة 
الثامن عشر من شهر آب، لتودع بالمحبة  في اإلعداد لعيدها السنوي في 
وعهد الشوق، ثّلًة جديدة من أبنائها هي الكوكبة الثالثة عشرة من خريجيها. 

�لكوكبـة �لثالثــة ع�ســرة نفــذت من بنــاء �ملعرفــة �إىل ممار�ســتها

الكتاب  الوثائق..  اإع��داد  اخلريجني...  ت�صوير 
العمداء  وكلمات  اأبنائها،  �صور  وفيه  ال�صنوي 
التقرب  البطاقات..  الأكادميية..  املالب�ض  الودودة.. 
اإىل الأهل بحفل فني ي�صاير دموع الفرح... كان على 
الديك... وكان نا�صيف زيتون،  هذا امل�صح ح�صني 
للمو�صيقا  الوطنية  الفرقة  اإن��ان��ا،  فرقة  وكانت 
مرييام  بعلبك،  هياكل  ب�صيلي�ض،  ميادة  العربية، 
عطا اهلل و)الهوارة( بكلماتها املنتقاة من نب�صات 
ُل الن�صمات اأنغامًا عذبة  مِّ ْن  �صُيحرَ جامعة القلمون.  مرَ
اإىل م�صامع الأهل الذين جاوؤوا من م�صافات بعيدة 
اآيات  ويحملون  والأم��ل،  وال�صغف  الفرح  يحملون 

ال�صكر جلامعة القلمون؟
والن�صف...  ال�صابعة  الآن  ال�صاعة  احلفل...  بداأ 
الدكتور  العايل  التعليم  وزي��ر  ال�صيد  احلفل  راع��ي 
ب�صام ب�صري اإبراهيم ومعاون الوزير الدكتور بطر�ض 
نائب  دعبول  �صليم  والدكتور  ومرافقوهما،  ميالة 
رئي�ض جمل�ض الأمناء، والدكتور �صعيد يون�ض رئي�ض 

الرئي�ض،  نائب  ج��واد  ع��ادل  والدكتور  اجلامعة، 
–حينها-  اجلامعة  اأم��ني  ك�صيبي  اأمي��ن  والدكتور 
من  املدعوون  وال�صادة  الكليات،  عمداء  وال�صادة 
منطقة القلمون والأ�صاتذة واأولياء الأمور واأ�صحاب 
بانتظام.  مقاعدهم  يف  ا�صتووا  جميعا  اخلريجني 
فريق التنظيم وزع اأ�صماء املدعوين على مقاعدهم 
ببداهة  اإليها  ورافقوهم  اأماكنهم  اأع�صاوؤه  وحفظ 

لئقة.
الأديبة  اجلامعة  بنت  �صوت  يف  الف�صة  رنني 
بوران عرب�ض يعلن بدء الحتفال بالكلمة املخت�صة 
املعربة: »مرحبا بنا نحن يف قلمونكم اأنتم« وتاأذن 
بالب�صمة  مواجهني  العر�ض  باعتالء  للخريجني 
اللطيفة وامل�صاعر الندية وجيف قلوب ذويهم واأ�صة 
»ج��اوؤوا  بقولها:  ذكرتها  نغمات  على  جامعتهم، 
يرددون ملء قلوبهم: ملا بغني اإ�صمك قلمون ب�صوف 
ِعلي...«  اإيدي �صارت غيمة وجبيني  ِعلي...  �صوتي 
اأماكنهم لفخررَ  وبداأ اخلريجون �صعود امل�صح اإىل 

من  وجهود  جهودهم،  بثمرة  فرح  بل  ُخيرَالءرَ  ول 
ْت اإليهُم الأب�صاُر من الأهِل، كاأنها تقول لهم:  �صخ�صرَ

�صهركم من اأجلنا ف�صل لُين�صى، وقد اآتى ثماره.
و«لأننا دار عزٍّ لنر�صى اإل بالعّز داراً، ول اأعّز 
يليه  حفلنا  به  نفتتح  ال�صوري  العربي  ن�صيدنا  من 

ن�صيد جامعة القلمون اخلا�صة«، ثم الرتحيب باآيات 
القلمون  »هي  والبهجة:  بالفرح  املفعم  القول  من 
يا�صادة لي�صت جمرد حجر يعلو اأخاه، ول كلية بظل 
اأختها، اإنها جهد رجالت عملت بكل طاقاتها لتبني 
وطنا �صغريا يكون اأيقونة للوطن الأم. جمعت اأبناء 
اأفكارهم؛  وتنوع  م�صاربهم  اختالف  على  الوطن 
ْت  ومنَّ اأحالمهم  ��ْت  رعرَ العلم.  بوتقة  يف  لت�صهرهم 
ليكونوا  بهم؛  ْت  حلَّقرَ بالعلم  العلياء  واإىل  مواهبهم، 
�صبق  �صلف  خلري  اجلامعة،  ا�صم  يرفع  خلف  خري  
الليلة. �صبعة  اأمامكم  الناجت ماترونه  ورفعه، فكان 
ع�ص عاما، �صنة بعد ال�صنة، لبنة فوق اللبنة، وجيال 
رخاء  �صنوات  علينا  م��رت  جليل...  الأم��ان��ة  ي�صلِّم 
قطعنا فيها اأ�صواطا حتى �صار ا�صم القلمون نربا�صًا، 
فحني  الرتاجع،  ن�صتطع  مل  العجاف  ال�صنوات  ويف 
نكون  اأن  اإل  لنا  خيار  ل  باجلبال  حماطني  نكون 
القلمون  يف  هنا  ري��ح.  ماهّزته  جباًل  وكنا  جبال، 
اأجيال  �صحكات  ت�صمعون  وال�صجرة  ال�صجرة  بني 
رعيناها بعطف الآباء. بني الر�صيف والآخر مازال 
القلمون،  يفارق  اأن  ياأبى  م�صموعًا،  خطاهم  وقع 
علم  تلقني  جمرد  الأمر  كان  لو  فارقوها.  هم  واإن 
اأدركنا  لكننا  غرينا،  ُن�صبُه  لُكّنا  الآخ��ر   بعد  جليل 
اأننا لنتفرد با�صمنا علينا األ نقف عند حدود العلم، 
فكان للثقافة ح�صة كبرية من يوميات طلبتنا هنا، 

بهم  اأر�صلنا  اأخرى،  ح�صة  وللفن  ح�صة  وللريا�صة 
على  وي�صاعدوه  وجعه  ليعاينوا  املجتمع  قلب  اإىل 
نقول  حني  الفخر  يعرتينا  كله  هذا  لأجل  التعايف. 
ويف  لأهلها  الأمانة  نعيد  اليوم  نحن(.  )قلمونيون 
القلب ح�صة، يعزُّ علينا وداعهم رغم علمنا اأن ُبراق 

العزِّ والتاألُّق �صيحملهم اآمنني.
ال�صطي  اإي��اد  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  با�صم 
رئي�ض جمل�ض الأمناء، ممثاًل جمل�ض الأمناء واأ�صة 
الكرام وبالأهايل وبكل  ْت بال�صيوف  برَ اجلامعة رحَّ
راعي  مقدمتهم  ويف  فرحتها  اجلامعة  �صارك  من 
ب�صام  الدكتور  الأ�صتاذ  العايل  التعليم  وزير  احلفل 
فاأثنى  كلمته  لإلقاء  امل�صح  اإىل  ودعته  اإبراهيم، 
فرحتهم  وق��دَّر  للخريجني،  وب��ارك  اجلامعة  على 
بال�صفاء  جلرحانا  ودعا  بتخرجهم،  الوطن  وفرحة 
ول�صهدائنا بالرحمة، واأزجى التحية جلي�صنا البا�صل 
ثم   . ال�صتعرا�ض-  هذا  باإزاء  من�صورة  –والكلمة 
الوزير   �صيادة  بت�صليم  يون�ض  �صعيد  الدكتور  تف�صل 
الأ�صتاذ  امل�صح  و�صعد  التكرميي.  القلمون  درع 

ليوؤدي  الطب  كلية  عميد  الأحمد  ر�صوان  الدكتور 
معه طالب الكليات الطبية الق�صم املوحد.

الوزير ورئي�ض جمل�ض  ثم تكرم كل من �صيادة 
ورئي�ض  املجل�ض،  واأع�صاء  الرئي�ض  ونائب  الأمناء 
الكليات  وعمداء  اجلامعة  واأم��ني  ونائبه  اجلامعة 
من  ك��ل  وق���ام  ���ص��ه��ادات��ه��م،  اخل��ري��ج��ني  بت�صليم 
ني رامي امل�صف واآلء اخلطيب بتقدمي كلمة  اخلريجرَ
الوطن،  الكربى ومعاهدة  الفرحة  �صكر، وتعبري عن 

نيابة عن زمالئهم.
قليلة  كلمات  ب��وران  الآن�صة  عر�صت  بعدها 
الإكبار  اآي��ات  من  النفو�ض  ُه  ُتِكنُّ ما  فيها  اأوج��زت 
والإجالل للدكتور حممد اإياد ال�صطي رئي�ض جمل�ض 
دم�صق  ابن  حق-  وهو  قالت  –كما  فهو  الأم��ن��اء، 
ن  الكبري، من تفخر به دم�صق كما يفخر هو بها، مرَ
بلده... وذكرت  ا�صم  به  يرفع  العلم منهج حقٍّ  اتخذ 
...« ال�صامية وجوائزه..  العلمية  �صهاداته ومنا�صبه 
فخر  هي  الأعظم  جائزته  اأن  موؤمنا  زال  وما  كان 
اجلامعة.  اأ�صة  كلمة  لإلقاء  ْته  عرَ ودرَ ب��ه...«  �صورية 
اًل من  رَ كان حديثه على عادته اآية يف الأناقة، ُمرجترَ
ِة ظّل، وكم كان  القلب ينفذ اإىل القلوب ب�صال�صة وخفَّ
وقع ن�صائحه للخريجني خفيفًا على قلوبهم، خاليًا 
تاريخ  من  بتجارب  مفعمًا  والنواهي،  الأوام��ر  من 
باملوعظة  بنف�صها  تنطق  جتارب  والعلماء،  العلم 

   فرحة التخرج يهزها 
نبض حياة جديدة



بالفن فلمع ا�صم بلدنا حيث و�صل �صوتنا. اأعدنا 
�صياغة التاريخ، اإمنا فتحنا قلب الأندل�ض هذه 
وخرّبناها  قناديل،  روحها  يف  واأ�صاأنا  املرة 
رِّ�ُض  ُيعرَ حمراء  ق�ص  �صوري  بيٍت  ك��لِّ  يف  اأن 
عباءة  القلمون  لب�صنا  ج��دران��ه...  على  احل��ب 
نحن  وها  واللحن.  بالكلمة  وطّرزناها  فخر 
نعود اليوم للوطن الأكرب لنغتني به، وللقلمون 
وكما  التخرج.  عر�ض  ن�صاركها  الأ�صغر  وطننا 
اأمامكم  هانحن  يوما،  ال�صالم  لالأندل�ض  حملنا 

ومعنا »�صالم من الأندل�ض«.
اأحمد واأ�صيل كتبا يف موقع على ال�صابكة:

�شوريا �ملو�شيقا، �حلب و�جلمال
هذا ما يخفى الآن من وجه �صوريا ما ل ي�صل 
والدمار  احلرب  بلد  ل�صنا  اإننا  العامل  انحاء  جلميع 

اإننا ل�صنا بلد املوت 
مع  الغيتار  عازف  دياب  اأحمد  اأطلق  هنا  من 
�صوت اأ�صيل م�صعود فكرة م�صوع )احلب يف �صورية( 
-وهما من خريجي جامعة القلمون اخلا�صة، ومنها 
انطلقا اإىل اأ�صبانيا لدرا�صة املو�صيقا-حماولة لرفع 
�صوت املو�صيقى فوق �صوت احلرب واإظهار الوجه 
الإعالم  ب�صبب  الدول  معظم  يعرفه  ل  الذي  اجلميل 

و�صورة العنف امل�صيطرة يف الو�صع الراهن..
بر�صلونة  مدينة  من  انطلق  �صورية  يف  احلب 

الإ�صبانية �صمن حفل مو�صيقي �صخم على م�صح 
من  مو�صيقيًا   16 �صمَّ  للمو�صيقا  العايل  املعهد 
اإ�صبانيا و�صورية، مت تقدمي مو�صيقى متنوعة بني 
بني  واملزج  احلديثة،  واملو�صيقا  ال�صورّي  الرتاث 
ومنه  )الفالمنكو(  والإ�صبانية  العربية  الأحل��ان 
حفل  لإقامة  الفرن�صية  ليون  مدينة  اإىل  انطلق 

مو�صيقي هناك.
ل يتوقف طموح امل�صوع على بع�ض املدن 
ال�صورية  املو�صيقا  �صوت  ي�صل  اأن  الهدف  واإمنا 
اجلميلة  ال�صورة  اإحياء  لإعادة  العامل  اأنحاء  لكل 
ل�صورية التي احت�صنت كتابة اأول نوتة مو�صيقية 

يف تاريخ اأوغاريت. 
الأه��ل  وغنى  اأ�صيل،  وغنَّت  الفرقة  عزفت 
ختاما  الأثري  عرب  الفرحة  وانطلقت  واخلريجون، 
اأزه��ى  القلمون  فيه  تلب�ض  ال��ذي  ال�صنوي  للعيد 
م�صوار  ليبداأ  اأطيارها.  بالبل  فيه  وتغرد  اأثوابها، 
اجلد والعمل، وترجو القلمون اأن يكون امل�صوار يف 
علومهم  ويتخذ  باأبنائه  ليغتني  الوطن  اأربا�ض 

عر�صًا �صاميًا.

كلمة �لأ�شتاذ �لدكتور ب�شام �إبر�هيم 
وزير �لتعليم �لعايل ر�عي �حلفل

ال�صادة احل�صور
اأهايل اخلريجني

اأيها احلفل الكرمي 
ي�صعدين وي�صفني اأن اأكون معكم اليوم يف 
الطالب  اأبنائنا  من  جديدة  دفعة  تخريج  حفل 
العريقة  اجلامعة  ه��ذه  القلمون،  جامعة  يف 
كل  يف  املتميز  العلمي  �صداها  ي�صدح  التي 
ما  اكت�صبتها  التي  ال�صمعة  وه��ذه  املجالت، 
البناء  من  طويل  لعمل  منطقية  نتيجة  اإل  هي 
والهيكلة واإحداث اخت�صا�صات علمية متنوعة 
واخلطط  امل��ن��اه��ج  تطوير  م��ع  واف��ت��ت��اح��ه��ا، 
املخابر  وت��زوي��د  م�صتمر،  ب�صكل  وال��ربام��ج 

باأحدث التجهيزات والتقنيات احلديثة .
ال�صادة احل�صور : اإنه ليوم مبارك اأن نحتفل 
اخلريجني؛  من  اجلديدة  الكوكبة  بهذه  �صويًة 
الدوؤوب  والعمل  بذلوها،  التي  للجهود  تتويجًا 
الدرا�صة،  �صنوات  خالل  بذلوها  التي  واملثابرة 
و�ص  احل��ي��اة،  يف  جناحهم  مفتاح  ه��و  وه���ذا 

و�صولهم اإىل اأعلى املراتب.
ال�صعادة  من  حلظات  دائمًا  الإن�صان  حياة  يف 
تعادل  ف��رح��ة  الدنيا  يف  لي��وج��د  لكن  وال��ف��رح، 
يحلم  التي  اللحظة  هذه  والتخرج.  النجاح  فرحة 
واليوم  اأظافره،  ونعومة  طفولته  منذ  الإن�صان  بها 
اخلريجني،  اأبنائي  اأعينكم  اأم��ام  حقيقة  اأ�صبحت 
ال�صرب،  بفارغ  انتظروها  الذين  اأهلكم  اأعني  واأمام 

كلمة �خلريجني
 األقاها كل من: رامي م�صف واآلء اخلطيب:

هَي �لقلموُن جاِمعُة �ملعايل
ُد نوُرها ُظَلَم �لليايل يبدِّ

فتعطْي ِمْن َنباِر�ِشها �ُشمو�شًا
�إىل �لعلياِء َتهدي و�جلماِل

وُتْكِرُم ِمْن َبنيها ُكلَّ �َشْهٍم
وَتْرُفُدُه باآياِت �جَلالِل

فاأهاًل بالِكر�ِم وكلِّ �أهٍل
ك�َشْو� �أبناَءُهْم ثوَب �لَكماِل
واأ�صاتذًة   ، دُعوِّينرَ ومرَ �صيوفًا،  الكرام.  ال�صادة 

، واأهاًل اأفا�صل... اأِجاّلءرَ
ُة والكرامُة اإْذ ُت�صاِركونا  بَّ حرَ ُة واملرَ ُكُم الّتحيَّ لرَ
الُعُمْر.   اأّي��اِم  ِم  اأرَْعظرَ ِمْن  لرَنا  ُهورَ   ِبيوٍم  نا  ترَ رحرَ فرَ
ُكْم  لرَ دُِّر  ُنقرَ لرَ ٍة  ِجنا بفْرحٍة غاِمررَ رُّ ِبترَخرَ حتِفُل  واإْذ نرَ
القلِب تيةرَ  ميِم  ِمْن �صرَ لكم  ُع  ونرفرَ ُكْم،  ُح�صوررَ
ُجْوُل يف اأْرواِحنا ِمْن  ًة ِبا يرَ ٍة واإِجالٍل زاِهيرَ برَّ حمرَ

م�صاِعِر ال�صعادْة.
فرُح  ْة. نرَ ررَ ْفخرَ ُكُم املرَ ْت لرَ وقْد ُحقَّ لنا الفرْح، وُحقَّ
ْيِن اجلامعاْت، وب�صهادِتنا التي مل  ِجنا يف زرَ رُّ ِبترَخرَ

نا  درَ فرَ ررَ با  ونفرُح  اأحْد.  ِتها  مكانرَ �صدقرَ  ُينِكُر  ُعْد  يرَ
وما  ْة،  ُمتاآِزررَ طيِّبٍة  علوٍم  الكراُم من  ُتنا  اأ�صاِتذرَ به 
ْتنا  ترَ ْتنا به جامعُة القلموِن ِمْن عطٍف، وما اأْنبرَ اأحاطرَ
ُف بها ال�صلوْك، وُت�ِصُن  �ْصُ فيه من بيئٍة اأخالقيٍة يرَ

نا مبادئرَ احلياِة الكرميِة امل�صتقيمة. ت�صليمرَ
ما  خريرَ  ْيُتْم  اأدَّ ُكْم  باأرَنَّ روا  ْفخرَ ترَ اأن  لكم  وُحقَّ 
مواطننيرَ  ْيُتموها  واأْهدرَ لِبالِدِهْم،  رَفاُء  ال�صُّ يِه  ُيوؤرَدِّ
اأْن  على  والوطْن،  اهللرَ  وُيعاِهدونرَ  ُكْم،  ُيعاِهدونرَ
ِمّرينرَ  ُم�ْصترَ لوطِنِهْم،  ِل�صنيرَ  ُمْ ِبُكْم،  ْينرَ  بارَّ كونوا  يرَ
يف  ثاِبتنيرَ   ، واأبهاها  العلوِم  اأح��دثرَ  لِِّمِهْم  عرَ ترَ يف 

ِهْم ل ياأُْلونرَ جهداً يف ِخدمِة الوطْن. اأر�صِ
ْة... ها ال�صادرَ اأيُّ

اإل  عيُد  ال�صَّ وابتهاُجنا  الغامرُة  ُتنا  ْرحرَ فرَ ما 
اأبناِئُكْم  واِت  طرَ خرَ انطالقرَ  �ْصهدونرَ  ترَ ْفُتْم  َّ �صرَ ُكْم  لأنَّ
التي  ِة،  ال�صويَّ احلياِة  طريِق  على  ُخطوٍة  ِل  ب��اأوَّ
وطِنِهْم  نه�صِة  يف  الإ�صهامرَ  فيها  ي�صتطيعونرَ 
لأبناِء  ِعلِمِهْم  مناِفعرَ  ونرَ  وي���وؤدُّ وجمتمِعِهْم، 
ُد  واأرَ�ْصعرَ ُع واأبهى  واأرَْمترَ اأ�صمى  جلدِتِهم. وهل هناكرَ 
ُيْعِجُز  ما  ت�صهيِل  من  الإن�صاُن  نرَ  ترَمكَّ يرَ ْن  اأرَ ِم��ْن 
على  ُه  ترَ مرَ �صْ برَ ُك  ي��رْتُ ناِفعًا  يكونرَ  واأرَْن  النا�ْض، 

ُه ذلكرَ ِمْن ُجهْد؟ �صفحِة احلياِة مهما كلَّفرَ
رحتي  فرَ اأُْه����دْي  ال��ع��زي��زةرَ  تي  جامعرَ اإل��ي��ِك 
ُكلِّ  ذك��ري��اِت  ُرب��وِع��ِك  ِم��ْن  واأح��م��ُل  تي،  و�صعادرَ
كِلّ  وعطِر  ِك،  رو�صِ يف  ِبِظلِّها  ا�صتظلرَْلُت  �صجرٍة 
بناٍء  كلِّ  و�ِصرِت   حناياْك،  يف  زكيًة  ْت  قرَ برَ عرَ وردٍة 
رِّ والُقّر، و�صحبِة كلِّ  رَين ِمنرَ احْلرَ رترَ فيك وماأوى �صرَ
تي  فا�صٍل من اأبناِئِك واأ�صاتذِتْك، ليكونرَ ذلك موؤونرَ
ُدين بالفخِر واحلما�صِة ل�صتمراِر العطاْء،  التي ُتزوِّ
ُلني خلو�ِض  ُيوؤرَهِّ الذكرياِت ما  ِمْن هذه  ِمدَّ  ولأرَ�ْصترَ
معركِة احلياْة. و�صاأحمُل يف قلبي وحنايا نف�صي 
ولْن  الكراْم،  ولأ�صاِتذرَتي  لِك  والتقديِر  احلبِّ  كلَّ 

ِلهًا وُم�صتاقا. ِك اإل ورَ اأفارقرَ
ها الأحبُة ما ُقْلنا هذا اإل �صادقني وما ُكنا  اأيُّ
ونرجو  زمالِئنا  جميِع  باأل�صنة  الناطقني  اإل  فيه 
وال�صالم  عليه.  ْدناُكْم  عاهرَ فيما  التوفيقرَ  اهلِل  ِمنرَ 

حمُة اهلل وبركاته. عليكم وررَ

لل�صموِّ  ه��وى  بل  تلميح،  ول  لت�صيح  ال�صامية 
يالم�ض �صغاف القلب بروحانية �صفافة.

الدكتور  ليعلن  امل�صح  على  املجال  واأف�صح 
الكوكبة  تخريج  اجلامعة  رئي�ض  يون�ض  �صعيد 
الثالثة ع�صة وتتطامن النفو�ض مع عزف املو�صيقا 
مائدة  اإىل  جميعا  القوم  وُيدعى  والدبكة،  والتهاين 

الع�صاء التي اأعدتها اجلامعة للحفل الكرمي.
مع  امل��وع��د  ك��ان  والن�صف  التا�صعة  يف 
الأندل�ض«  من  »�صالم  بعنوان  الفني  احلفل 
ليهناأ اخلريجون، وت�صاركهم املو�صيقا والغناء 
حفل  والطموح.  ب��الأم��ل  احلافلة  م�صاعرهم 
هما  القلمون،  جامعة  من  خريجان  يحيية 
اأحمد دياب واأ�صيل م�صعود، توجها اإىل الأندل�ض 
مع  واأ�ص�صا  املو�صيقا،  ودرا���ص��ة  للتخ�ص�ض 
رعت  التي  الفنية  فرقتهم  الأ�صبان  من  زمالء 
لزمالئهم  وحفال  حلب،  يف  حفال  لها  اجلامعة 
اخلريجني، وحفال يف دار الأوبرا بدم�صق. قالت 
بوران يف تقدميهم متحدثة با�صمهم: »من هنا 
من التاريخ واحل�صارة والأ�صالة، من اأقدم ما 
– انطلقنا  الأموي،  اأمام اجلامع  ن اهلل، من  كوَّ

مو�صيقانا  نحمل  العامل،  اإىل  �صالم-  حمامتي 
على جناحينا، ونطلق اأ�صواتنا للريح. ك�صجرة 
الغربة،  �صماء  لنقرب  ارتفعنا  كلما  نحن،  �صو 
�صبت جذورنا يف اأر�ض الوطن عمقًا. �صمونا 

بالتعب  عمرهم  �صفحات  م��ن  �صفحة  ط��ي  بعد 
وال�صهر، وهم يح�صدون الآن ثمرة هذا التعب .

فمن اأعماق قلبي اأهنئكم واأبارك لكم تخرجكم، 
واإداري يف هذه  اأ�صتاذ  وكل  اأم  وكل  اأب  كل  �صاكراً 
اجلامعة ملا قدموه لكم خالل مرحلة درا�صتكم من 

اأجل الو�صول اإىل هذه اللحظة.
يف  الأم���ة  اأم���ل  ال��ي��وم  اأن��ت��م   : ال�صباب  اأي��ه��ا 
وجهدكم  وعملكم  وبعلمكم  وم�صتقبلها،  حا�صها 
الأوط���ان،  تكرب  وعطاءاتكم  واإب��داع��ك��م  وتعبكم 

وت�صان احلقوق وتتعزز الكرامة والإباء.
جلميع  اجل��زي��ل  بال�صكر  اأت��ق��دم   : اخل��ت��ام  يف 
القائمني على هذه اجلامعة، جمل�ض الإدارة، جمل�ض 
اللجان  جميع  واإىل  اجل��ام��ع��ة...  جمل�ض  الأم��ن��اء، 
والقائمني على تنظيم هذا احلفل متمنيًا لكم دوام 

التوفيق والنجاح .
�صحوا  الذين  الأب���رار  ل�صهدائنا  الرحمة   -

دفاعًا عن الوطن.
- ال�صفاء العاجل جلرحانا.

البطل  ال�صوري  العربي  للجي�ض  التحية   -
بقيادة  البطولة  م��الح��م  وي�صطر  �صطر  ال���ذي 

الرئي�ض ب�صار الأ�صد.
وال�صالم عليكم

خريج جامعة القلمون 
أمام مفترق جميع سبله سالكة

الحفل الفني مسايرة لفرحة األهل



- اعتزازي برسالتكم بعث في نفسي مزيدًا من التصميم،
- المعاني السامية التي استنبطتموها 

ر.     اليدركها إال قلب كبير، وعقل متفكِّ
- مسحة األلم التي ساورتكم في غمرة البهجة 

   دليل على رهافة حسكم الوطني ، وأساكم 
   على هجرة العقول المبدعة.

 اأخي ح�صة الأب اليا�ض زحالوي املحرتم
يف  نف�صه  ترجم  بها  واعتزازي  2019/8/25م.  يف  املوؤرخة  ر�صالتكم  اأ�صعدتني 
روحي ت�صميمًا على متابعة الطريق الذي ير�صمه �صعار جامعتنا: »اإىل العلياء بالعلم«. 
ومثلما كانت رغبتكم باأن تكون ر�صالتكم تهنئة على املالأ اأجيب ح�صتكم على املالأ 

اأي�صا، فمثلكم نعتزُّ بتهنئته و�صهادته.
ح�صوركم احلفل يف دار الأوبرا كان ت�صيفا له معان كبرية، فمثلكم من اأ�صحاب 
دللت  يف  تاأّمالتكم  غريبًا  ولي�ض  اإ�صافية.  معان  احلفل  يعطون  والهمة،  املواهب 
اإبداع هذه الفرقة، وو�صولكم بها اإىل اعتزازنا امل�صرتك باأبنائنا، و�صالمة جهودنا يف 

تعليمهم، ومتنياتنا امل�صرتكة بعودتهم اإىل ح�صن الوطن.
لعمل  تقديراً  فيها  اأرى  اأخ عزيز، ووطني مل�ض، ومتفكر مهتم،  �صهادة  وكانت 
فني رفيع تعرفه الأذواق الراقية، وتب�صاً يف العمل اجلاد الطويل يف رحاب اجلامعة 
الذي اأو�صل �ُصّباننا اإىل ِرفعِة الإبداع، وُحزنا وطنيا بح�ض مرهف مبعثه هجرة خرية 
وا وتعلموا يف مدار�ض �صورية وجامعاتها، واأُنفق عليهم من خرياتها  اأبنائنا بعد اأن تربَّ
لنا  التي ر�صمت  الدنيا وربا يف بالد هي  اآفاق  اإبداعهم يف  وِخرباتها، ليعطوا ثمرة 

طريق جهنم الذي اأ�صمت اإليه يف ر�صالتكم، وكان فيه من الأحزان ما يكفي. 
م�صوقني  اأح�صانها  اإىل  بعودتهم  والتمنيات  �صورية،  باأبناء  العتزاز  ن�صارككم 
حمبني، وربا تائبني خجلني، ليكون لهم الدور الكبري يف عودتها اإىل زهوها وجمالها 

ودورها احل�صاري.
ناأمل مطمئنني اأن دعاءكم خلريجي جامعة القلمون اللذين اأبدعا هذا الإبداع قد 
و�صل اإىل اهلل قبل اأن ي�صل اإليهما، ب�صبب ر�صوخ اإميانكم باأن الرب لُيكنُّ لبني الإن�صان 
بال�صحة  لكم  ندعو  واإياهما  ونحن  ال�صاحلني.  دعاءرَ  جميٌب  وهو  واملحبة،  اخلري  اإل 

والعافية، وطول العمر لتبقوا نربا�صًا ينري جليل ال�صباب طريقه بهمتكم املعروفة.
اأخي ح�صة الأب اليا�ض زحالوي:

دمت بخري وعافية...
ودام الأثر الطيب جلهودك يف تربية ال�صبيبة، وخدمة الِعْلم.

زادك اهلل من ف�صله. ولكم املحبة والإجالل.

ديرعطية: 2019/9/14م.
نائب رئي�س جمل�س الأمناء
د.�صليم دعبول
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االأب اليـا�س زحـالوي أ
ي�صـتنبط املعـانـي ال�صــاميـة

الفنية  م��وط��ن��ي(  )اأث���رودي���ت-  ف��رق��ة 
الأ�صبانية التي اأحيت فرحة خريجي الكوكبة 
القلمون  جامعة  م�صح  يف  ع�صة  الثالثة 
احلفلة  اإحياء  اأع��ادت  2019/8/18م.  يف 
ذاتها يف دار الأوبرا بدم�صق برعاية جامعة 
القلمون، وذلك يوم اخلمي�ض 2019/8/22م. 
دياب  اأحمد  الفنان  العازف  اأع�صائها  ومن 
د.اأ�صيل  اجلميل  ال�صوت  �صاحبة  وزوجته 

م�صعود. وهماخريجا جامعة القلمون، وت�صلم 
وقد  فيها،  الن�صاط  مديرية  اإدارة  منهما  كل 
تخرجهما،  بعد  اأ�صبانيا  يف  املو�صيقا  در�صا 
زم��الء  بع�ض  م��ع  امل��ذك��ورة  الفرقة  ��ف��ا  واألرَّ
الدرا�صة الأ�صبانيني. دعتهما جامعة القلمون 
بتاريخ  م�صحها  يف  التخرج  حفل  لإحياء 
اأُخريرَني  حفلتني  وِليقدما  2019/8/18م. 

يف اآن حل�صارة اأجدادنا الأمويني يف اأ�صبانيا 
الأندل�ض.

جميع  اأن  يقيني  منه،  واأك��ر  كله،  ه��ذا 
احلا�صين يف ذاك امل�صاء، عا�صوه بفرح واأمل 

يف اآن.
ولكن  �صخ�صيا،  لك  اأقوله  ما  لدي  اأن  اإل 

على املالأ...
التي  ل��ل��روح  اأ���ص��ك��رك،  اأن  قبل  اأهنئك 
والإداري���ني  املدر�صني  هيئة  م��ع  زرعتها، 
جامعة  وط��ال��ب��ات  ط��الب  يف  وال��ع��ام��ل��ني، 
اثنني  يف  جتلرَّت  التي  ال��روح  تلك  القلمون، 
الثنائي  بهما  واأعني  الرائعة،  مناذجها  من 
دياب،  اأحمد  املهند�ض  ال�صيد  ال�صتثنائي، 
اأ�صيل  الدكتورة  وال�صيدة  ال��رائ��ع،  ال��ع��ازف 

م�صعود، زوجته، ذات ال�صوت الأثريي...
ال�صجاع، والرابح بتفوق،  اأهنئك لرهانك 
تنمية  على  والأخ���الق���ي،  العلمي  ره��ان��ك 

الإن�صان املواطن، يف جامعة القلمون.
�صحيح اأن الكثريين والكثريات منهم، قد 

غرقوا، كالكثريين قبلهم، يف الغرب...
الثنائي  ه���ذا  اأن  ي��ق��ني  ع��ل��ى  اأين  اإل 
اأول ول  اأحمد واأ�صيل، لن يكون  ال�صتثنائي، 
�صورية  وبنات  اأبناء  �صيفاجئنا من  اآخر من 
يف  كله،  العامل  يف  انت�صوا  الذين  الرائعني، 
لنا،  �صاوؤوها  التي  اجلحيم  ورقي،قبل  علم 

وخاللها...
قادمني  وكثريات  كثريين  لأراه��م  واإين 
يف  وبع�صهم  واعتزاز،  حبٍّ  يف  �صورية،  اإىل 

توبة وخجل...
اأخي الدكتور �صليم:

واأملي  واإعجابي،  حمبتي  ُتبِلغ  اأن  اأرجو 
ف��رداً.  ف��رداً  )اأث��رودي��ل(  الكبري، لأف��راد فرقة 
اإىل  –على نحٍو خا�ّض-  تنقل  اأن  اأرجو  كما 
اأجلهما،  من  اهلل  اإىل  دعائي  واأ�صيل،  اأحمد 
وفرحًا  ل��الآخ��ر،  ال��واح��د  ُح��ّب��ًا  يزيدهما  كي 
بثمرة  لكليهما  وف��رح��ًا  ب��الآخ��ر،  ال��واح��د 
الفرح  املقد�ض، ويغمرهما بزيد من  حبهما 
واأمُّ كل  اأمهما،  والعتزاز،بال�صهادة ملن هي 

اإن�صان متح�ص...�صورية!
اأخي الدكتور �صليم:

وفرح،  وحمبة  واإمي��ان  عافية  يف  دمت 
ل�صورية،  تلد  اأّم��ًا  القلمون،  جامعة  ودام��ت 

اأبناء وبنات، جديرين بها.
لك حمبتي واحرتامي

دم�صق يف 2019/8/25م.
الأب اليا�ض زحالوي

- تهنئة مفعمة بالحب واإلعجاب للدكتور سليم دعبول 
    وجامعة القلمون وفرقة )أثروديل- موطني(.

- أهنئك وأشكرك للروح التي زرعتها مع أسرة الجامعة 
    في طالب جامعة القلمون.

- أهنئك على رهانك الشجاع والرابح العلمي واألخالقي
    على تنمية اإلنسان المواطن في جامعة القلمون.

- دامت جامعة القلمون أما تلد لسورية أبناَء وبناٍت جديرين بها.

د.�ســليم دعبـول
رد بر�صــالة جــواب

لـالأب اليــا�س زحــالوي

برعايتها يف حلب ويف دار الأوبرا بدم�صق.
الأم�صية  على  بت  عقَّ التي  الر�صائل  اإحدى 
اأدناه تف�صل  الر�صالة املدرجة  املو�صيقية هي 
وت�صجيعًا،  اإعجابا  زحالوي  اليا�ض  الأب  بها 
اجلليلة،  مكانته  من  اأهمية  ر�صالته  وت��زداد 
يف  والالهوت  الفل�صفة  ���ض  ررَ درَ اإذ  واهتماماته 
القد�ض، واأ�ص�ض نتيجة اهتمامه بال�صبيبة جوقة 
تاريخ  �ض  ودرَّ دم�صق،  �صيدة  كني�صة  الفرح يف 
امل�صحية،  للفنون  العايل  املعهد  يف  امل�صح 
جامعة  يف  والرتجمة  الالتينية  اللغة  �ض  ودرَّ
العرب. فهي  الكتاب  دم�صق، وهو ع�صو اتاد 

ر�صالة العارف ال�صادق املحب:

ر�شالة تهنئة و�شكر من �لأب �ليا�س زحالوي
�إىل �لدكتور �شليم دعبول �ملحرتم

اأخي الدكتور �صليم:
كلمتي هذه  اأ�صم  متاأخرا-  –ولو  دعني 
اإىل الكلمات الكثرية، التي ُبثًّت لك، اأو وردتك، 
ْتها فرقة  دون �صك، خالل الأم�صية التي اأحيرَ
الأوب����را  دار  يف  )اأث����رودي����ل( 
اخلمي�ض  م�صاء  بدم�صق، 
يف الثاين والع�صين من 

اآب احلايل.
ح��دٍّ  اإىل  ُم���دِه�������ص���ة 
لي���و����ص���ف ك���ان���ت ت��ل��ك 

الأم�صية.
فنانيها  ب��ع��دد  م��ده�����ص��ة 
لكل  القوية  والفعالية  الب�صيط، 

فرد فيها.
م��ده�����ص��ة ب���رق���ّي ح�����ص��وره��ا 

اجلماعي، وزخم ح�صور اأفرادها.
�صوتيها  ب���اأث���ريي���ة  ُم��ده�����ص��ة 
الرائًعني، وما حماله لقلوبنا امل�صلوبة 

والواثقة.
تلك  راق�صيها  باإيحائية  مده�صة 

البا�صمة اأبداً، وذاك العاب�ض اأبداً.
والقوي  ال�صفاف  با�صتح�صارها  ُمده�صة 



امل�صفى،  جتهيزات  املجلة  تناولت  كما 
واأع��داده��ا،  وميزاتها،  واأنواعها،  بحداثتها، 
املقاومة  منها  امل�صنعة  امل���واد  ون��وع��ي��ة 
اأحدث  تطور  متثل  التي  وال��ع��دوى،  للبكترييا 

اأن تناولت املجلة  �صبق  الأجهزة. كذلك  اأجيال 
اخلارجية  وعياداته  املتعددة،  امل�صفى  اأق�صام 
املناف�صة  اخل��دم��ات  واأ���ص��ع��ار  امل��ت��ك��ام��ل��ة، 
بنوعيتها وبقابلها املادي. كما ن�صت املجلة 

انطالقة �صاملة 
وعالجات متميزة وعمليات نادرة

م�سفى �ملدينة �لطبية بجامعة �لقلمون �خلا�سة:

خدماته  تقديم  الخاصة  القلمون  بجامعة  الطبية  المدينة  مشفى  بدأ 
الطبية والعالجية منذ 12/آذار/ 2015م. كان بزوغ شمسه استعدادا شامال 
للتميز والنجاح. وقد تناولت مجلة قلمون خصائص المشفى الباهرة من جهة 
البناء الفخم الجميل الذي جمع بين النجاح في أداء وظيفته بناًء َيسهل فيه 
الجمالية  الوظيفة  وبين  وأحسنه،  وجه  أكمل  على  الطبية  بالمهام  القيام 
بتقاسيمه وألوانه، إلى الوظيفة اإلنسانية، بسعة ممراته وأدراجه، وارتفاع 

أسقفه، واتصالها باألفق الخارجي، وتنوع خدماته، والرياض الزاهرة حوله.

ز الكفاءات الطبية واخلدمات واملرافق. متيُّ

جتاوز معوقات �لأزمة 
و�لرتقاء درجة �أعلى:

وجه  يف  ال�صامدة  امل�����ص��رية  تلك  وب��ع��د 
ب�صبب  بالبالد  ع�صفت  التي  ال�صلبية  التغريات 
اإىل  املجلة  توجهت  الظاملة،  الكارثية  احلرب 
للم�صفى،  الإداري  املدير  حوا  عماد  الدكتور 
ت�صاأله عن م�صتجدات اأعمال امل�صفى وتطوراتها 
فتحدث  الأزم����ة.  منعك�صات  على  وتغلبها 
باإعجاب عن ات�صاع اأعمال امل�صفى نوعا وكّمًا، 
وقدرته على جتاوز تلك املحنة بكفاءة عالية، 
املتميزة،  والأع��م��ال  امل�صتجدات  كرة  وذك��ر 
ال�صتمرار  مع  مرتافقة  املده�صة،  والنجاحات 
العالجات  اأن  ذكره  ومما  املناف�صة.  بالأ�صعار 
كثرية  �صارت  الإجرائية  والعمليات  التقليدية، 
ومتنوعة ويومية وعادية �صمن اأعمال امل�صفى، 
التميز على عدد كبري  اإطار  الرتكيز يف  و�صار 
يف  لجُت��رى  قد  التي  اجلراحية  العمليات  من 
م�صاٍف  عنه  عجزت  وبع�صها  امل�صايف،  اأح�صن 
ب�صبب خطاأ الت�صخي�ض وندرة احلالة، وقد متت 

ا  نرَ بنجاح باهر يف م�صفى املدينة الطبية. ووجهرَ
عدد  كل  يف  العمليات  بع�ض  ن�ص  اعتماد  اإىل 
اجلراحني  من  عدد  اأجراها  التي  املجلة،  من 
الإمكانات  على  ال��ق��ارئ  ليتعرف  الأك��ف��اء، 
العلمية والفنية املتميزة التي يقدمها امل�صفى، 
وعلى ما يلبيه من احلاجات العالجية النادرة؛ 

واإثراًء للثقافة ال�صحية. 
الدكتور  اأجراها  بعمليات  املجلة  فبداأت 
العامة،  باجلراحة  املتخ�ص�ض  ال�صعار،  يحيى 
2014م.  ال�صوري  ال��ب��ورد  �صهادتي  ويحمل 
م�صفى  يف  ويعمل  2016م.  العربي  والبورد 
د.  ب�صوؤال  2015م.  العام  منذ  الطبية  املدينة 

يحيى اأفاد:

مقدمة �شرورية:
عليها  ُيطلرَُق  التي   »triple A« متالزمُة 
بيب  الطَّ اإىل  ن�صبًة   »Allgrove« ��ا  اأي�����صً

Jeremy Allgrove(
التي  الآتية  بالثالثّية  ا  �صيريًّ وتتظاهر 

ا�صُتقَّ منها ا�صُمها:
الذي  الدمع  انعدام    :)Alacrima(  -  1
العالمةرَ  ال��ولدة،وي��ع��دُّ  منذ  يظهر  ما  غالًبا 

ةرَ الأكررَ ثباًتا لهذه املتالزمة. ال�صيريَّ
Achalasia( - 2( الأكالزيا: وهي حالة 
يحدث فيها ف�صل يف ارتخاء املع�صة املريئية 
ع يف  تو�صُّ البلع مع  ا�صتجابًة حلركات  ال�صفلية 
بع�ص  ا  �صيريًّ وتتظاهر  لذلك،   نتيجًة  املريء 
اأمل  مع  مه�صومة  غري  اأطعمة  وارجت��اع  البلع 

�صدرّي وخ�صارٍة يف الوزن.
 )  Adrenal insufficiency  (  -  3

ق�صور الكظر.

الأعرا�ض،  ظهور  دِء  برَ عند  العمر  ويختلُف 
ة  ريَّ فال يظهر نق�ُض الهرمونات الق�صانّية ال�ّصكَّ
ر يف اأّول عقدين من العمر، منذ الولدة بل يتطوَّ

يف حنِي اأنَّ انعدامرَ الّدمع يظهر منوذجّيًا 
اأع��را���ضُ  وتختلف  ال��ب��اك��رة،  الّطفولِة  منُذ 
الأكالزيا يف توقيت ظهورها الذي قد يكون 
حتى  ًرا  متاأخِّ اأو  الّر�صاعة،  �صّن  منُذ  مبّكًرا 

فرتة البلوغ.  
ا�صطراًبا   »Allgrove« متالزمة  وتعدُّ 
يف  ٍع  تنوُّ مع  متنّحية  ج�صدّيٍة  بوراثٍة  ن��ادًرا 
العظمى  الغالبّيُة  وتدث  ال�صيرّية،  ال�صورة 
 )AAAS( من احلالت ب�صبب طفراٍت يف موّرثة

.)12q13( عة على ال�صبغي املتو�صّ

عمل �إن�شاين وعمليات دقيقة:
 7 بعمر  طفل  الطبية  املدينة  م�صفى  راجع 
اأكالزيا  م�صخ�صة  اأعرا�ض  �صنوات  يعاين من 
بالبالون  للمري  تو�صيع  له  واأج��ري  �صابقًا، 

مرتني مع نك�ض لالعرا�ض. 
الكاملة،  ال�����صي��ري��ة  الق�صة  اأخ���ذ  ب��ع��د 
ومراجعة الفحو�صات واإجراء التحاليل الالزمة 
  TRIPLE –A متالزمة  من  يعاين  اأنه  تبني 
اأخ واأخت يعانون من الأعرا�ض  نف�صها  ولديه 

ومن املتالزمة نف�صها.
اأج����ري ل��الط��ف��ال ع��م��ل ج��راح��ي لعالج 
 s  Myotomy ( ’)Laparoscopicالأكالزيا
واملعدة،  املري  لع�صالت  طويل  خزع   Heller
مع اإجراء طي معدة اأمامي )180( درجة ح�صب  

دور   )Dorr(  )اإجراء م�صاد للقل�ض(.
مت اإجراء اأول عمل جراحي بتاريخ  23\4\ 

2018م. 
ال��ع��م��ل اجل���راح���ي ال��ث��اين وال��ث��ال��ث يف 
التوايل. ومتت  2019/8م. على  2019/4م.-  
ت�صن  مع  املدة  هذه  خالل  املر�صى  متابعة 
يف  ملحوظة  وزيادة  الأكالزيا،  لأعرا�ض  تام 

الوزن.  
لقد  دائما.  ال�صالمة  ترجو  قلمون  وجملة 
ك��ان��ت احل����الت ال��ث��الث��ة خ��ط��رة ع��ل��ى امل��دى 
تظى  قلما  ن���ادرة  ح���الت  وه��ي  املتو�صط، 
ب�صبب  ال��ع��الج  و�صالمة  الت�صخي�ض  ب�صحة 
املدينة  م�صفى  يف  عالجها  وجن��اح  ندرتها. 
واهتمام  اجل��راح،  لكفاءة  وا�صح  مظهر  الطبية 
اإىل م�صتوى  امل�صفى بتطوير قدراته كما ونوعا 
اخلدمات  اأدق  تقدمي  من  ميكنه  وفني  علمي 
التي  الإن�صانية  الر�صالة  قيمة  ويرفع  الطبية، 
يحر�ض عليها امل�صفى واأطره العلمية وا�صتمرار 

التطلع اإىل املزيد من التطور.

د. يحيى ال�صعار
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اأقيمت يف جامعة القلمون اخلا�صة امل�صابقة 
للجامعات  ال�����ص��اد���ص��ة  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��ربجم��ي��ة 
اخلا�صة، و�صارك فيها فرق من اجلامعات الآتية 

اأ�صماوؤها:
– جامعة القلمون اخلا�صة.

– اجلامعة ال�صورية اخلا�صة.
– جامعة الوادي.

– اجلامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا.
للعلوم والتكنولوجيا  العربية  – الأكادميية 

والنقل البحري.
– جامعة ال�صام اخلا�صة.

م�صــابقـة الربجمــة اجلامعيــة ال�صاد�صــة 
للجـامعـات اخلا�صـة

– اجلامعة العربية الدولية.
– جامعة الريموك اخلا�صة.

– جامعة التاد.
مت الإعداد للم�صابقة ب�صكل جيد، و�صارك فيه 
فرق تقنية وتنظيمية وجمموعة من املتطوعني.

2018/7/20م.  ال�صبت  الأول  اليوم  ب��داأ 
جل�صة  اإقامة  ومت  امل�صاركة.  الفرق  با�صتقبال 
م�صابقة  اأجريت  ثم  بامل�صابقة،  للتعريف  تقنية 
التجهيزات  �صالحية  على  للوقوف  جتريبية 
والربجميات امل�صتخدمة والتاأكد من فهم الِفررَق 

ل�صوط امل�صابقة.

انطلقت املناف�صات الفعلية يف رحاب جامعة 
القلمون، ب�صاركة اجلامعات اخلا�صة املذكورة، 
وفريق كبري من احلكام، و�صهدت مناف�صات قوية 
املعقدة..  والتقنية  الربجمية  للم�صائل  وحلوًل 

وانتهت فعالياتها م�صاء الأحد 2019/7/21م. 
الدكتور  بح�صور  امل�صابقة  نتائج  واأُعلنت 
اجلامعة،  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  دعبول  �صليم 
اجل��ام��ع��ة،  رئ��ي�����ض  ي��ون�����ض  �صعيد  وال��دك��ت��ور 
اجلامعة  رئي�ض  نائب  ج��واد  ع��ادل  والدكتور 
عميد  الناظر  �صائد  والدكتور  العلمية،  لل�صوؤون 

كلية الهند�صة.
عليه  ح�صلت  امل�صابقة  يف  الأول  املركز 
واملركز   ،”12/9“ الدولية  العربية  اجلامعة 
الدولية  العربية  الثاين كان من ن�صيب اجلامعة 
“12/7«، فيما ا�صتحّقت جامعة القلمون املركز 
اجلامعات  تاأّهلت  وب��ذل��ك   .”12/7“ الثالث 
الوطنية  امل�صابقة  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  ال��ف��ائ��زة 

للجامعات ال�صورية.
جولة  القلمون  جامعة  نظمت  وخ��ت��ام��ا 
تعريفية للم�صاركني يف تلك امل�صابقة؛ للتعريف 
مثل  ديرعطية  ملدينة  احل�صارية  باملعامل 
وقرية  امل�صنني  ودار  الثقافة  وق�ص  املتحف 

ذوي الحتياجات خلا�صة…

تفـــوق ي�صـــتحـق التـكـــرمي
مستوى  على  عشر  الحادي  الرياضيات  أولمبياد  في  األوائل  تكريم 
المعرفة وفق  م، وبناء  التعلُّ الجامعة على  الجامعة، هو جزء من تشجيع 

ل يربط المعارف ويقاوم النسيان. قوانين المواءمة والمثُّ

بح�صور الدكتور �صعيد يون�ض رئي�ض جامعة 
اجلامعة،  اأم��ني  ك�صيبي  اأمي��ن  واأ.د.  القلمون، 
العلوم  كلية  عميد  ح��م��ود  حممد  وال��دك��ت��ور 
ق�صم  رئي�ض  دكاك  رهف  والدكتورة  التطبيقية، 
الريا�صيات، جرى يف مكتب رئي�ض اجلامعة يوم 
الإثنني 2019/6/17م. مت تكرمي املتفوقني يف 
اجلامعة.  م�صتوى  على  الريا�صيات  )اأوملبياد( 
وحاز املركز الأول الطالب يو�صف النفوري )كلية 
برازي  موؤيد  الطالب  الثاين  واملركز  الهند�صة(، 
الثالث  املركزرَ  واأح��رز  الب�صي(،  الطب  )كلية 

الطالب اأنطانيو�ض �صعدة )كلية الطب الب�صي(.
الثالثة،  الفائزين  على  امُلكرِّمون  واأثنى 
اإىل تقدمي  اإ�صافة  دوا قيمة اجلدِّ يف التعلُّم،  وجمَّ

مبالغرَ ماليًة ت�صجيعية لكل منهم.
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مشروع يقوم على احترام بطولة حماة الوطن أقامه فرع جامعة القلمون 
لالتحاد الوطني لطلبة سورية في رحاب جامعة القلمون الخاصة يوم السبت 

بتاريخ 2019/6/29م.
 )50( لتدريب  باجلامعة  الكبري  املدرج  يف 
والقوات  ال�صوري  العربي  اجلي�ض  جرحى  من 
اأبناء القلمون، تت عنوان )جريح  الرديفة، من 
رئي�ض  يون�ض  �صعيد  الدكتور  بح�صور   ) الن�ص 
نائب  ج��واد  ع��ادل  والدكتور  القلمون  جامعة 
والزميلة  العلمية،  لل�صوؤون  اجلامعة  رئي�ض 

لالتاد  التنفيذي  املكتب  ع�صو  �صليمان  دارين 
جمل�ض  اأع�صاء  من  وعدد  �صورية  لطلبة  الوطني 
عب والفرق احلزبية يف منطقة  ال�صعب واأمناء ال�صُّ
منطقة  اأبناء  من  الأب��ط��ال  واجلرحى  القلمون 

القلمون والزمالء الطلبة املعنيني بامل�صوع.
رئي�ض  م��ن��دورة  ح�صن  حممد  الزميل  ب��داأ 
باجلامعة  �صورية  لطلبة  الوطني  الت��اد  فرع 
اإج��الًل  �صمت  دقيقة  ب��ال��وق��وف  الفتتاحية 
الن�صيد  ثم  ومن  الوطن  �صهداء  لأرواح  واإكباراً 
ون�صيد  ال�صورية  العربية  للجمهورية  الوطني 

جامعة القلمون اخلا�صة. 
احل�صور،  بال�صادة  مرحبا  احلديث  ب��داأ  ثم 
�صحوا  للذين  وال��ع��رف��ان  ال�صكر  ك��ل  وم��ق��دم��ًا 
ليبقى  اأج�صادهم  من  اأج��زاء  وفقدوا  بدمائهم 
ت�صحياتهم  م�صتذكراً  عزيزاً  �صامًا  الوطن  هذا 
وبطولتهم، متتمًا حديثه بر�صالة حب وعرفان 

للجرحى الأبطال.
رئي�ض  يون�ض  �صعيد  الدكتور  ثم تدث  ومن 
الأحياء،  �صهداءنا  اجلرحى،  ماطبًا  اجلامعة 
على  والعزة  ال�صف  مالحم  اأروع  �صطروا  الذين 

خطوط النار وقدموا اأج�صادهم فداًء لهذا الوطن.
وم���ن ب��ع��ده��ا ق���دم ال��زم��ي��ل حم��م��د ح�صن 

الن�ص«  »جريح  م�صوع  ح  و�صّ عر�صًا  مندورة 
ال���دورات  تفا�صيل  فعر�ض  وتطبيقًا،  ف��ك��رًة 
املقدمة فيه، من تاريخ 2019/6/29م. ولغاية 
تت  فيديو  عر�ض  مت  ثم  ومن  2019/7/4م. 
جامعة  طلبة  من  مهدى  وف��اء  ر�صالة  عنوان 
القلمون جلرحى الن�ص وتاله فقرة غنائية من 

تقدمة الزمالء الطلبة يف اجلامعة.
جريح  م�صوع  افتتاح  حفل  هام�ض  وعلى 
الن�ص قام كل من الزميلة دارين �صليمان رئي�صة 
وال�صادة  واملعلوماتية  اخلا�ض  التعليم  مكتبي 
باللقاء  اجلامعة  واإدارة  ال�صعب  جمل�ض  اأع�صاء 
متطلباتهم  عند  للوقوف  اجلرحى  من  عدد  مع 
واحتياجاتهم والتاأكيد على اأهمية هذا امل�صوع 
لهم  ي�صيفه  وما  للجرحى  اإفادة  من  يقدمه  ملا 

من مهارات وخربة.
ويف اليوم الثاين التقى الزميل حممد ح�صن 
مندورة بهم، وو�صح لهم تطبيق م�صوع جريح 
التدريب  فرتة  خالل  املقدمة  واخلدمات  الن�ص 

ومابعد انتهاء امل�صوع، واأجاب على اأ�صئلتهم.
دورات��ه��م  الأب��ط��ال  جرحانا  تابع  ث��م  م��ن 

التدريبية �صمن م�صوع جريح الن�ص وهي:
ومتناهية  �صغرية  م�صاريع  اإقامة  كيفية   _
والزميل  �صلمان  زهري  الدكتور  قدمها  ال�صغر 

و�صيم الزحيلي.
احلا�صوب  واأ�صا�صيات   ICDL دورة   _
والزميل  �صمرة  اأب��و  منار  املدربة  قدمتها 

يون�ض كردي.
الطبية  امل��دي��ن��ة  يف  التمري�ض  دورة   _
حممد  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل  وق��دم��ه��ا  باجلامعة 
والزميل  فطايري  همام  والدكتور  الفيا�ض 

حممد الفطراوي.
_ دورة تدريبية اإعالمية متخ�ص�صة قدمها 

الأ�صتاذ يو�صف حالق.
)فوتو�صوب  الت�صميم  برامج  يف  دورة   _

ومونتاج( قدمها الأ�صتاذ عبد اللطيف حالق.
ال��ث��الث��اء دعي  ال��راب��ع  ال��ي��وم  ت��دري��ب  بعد 
اجلامعة،  مطعم  يف  غ��داء  ماأدبة  اإىل  اجلرحى 
اأحياه  حفال فنيا يف املدرج القلموين امل�صكوف 
�صليمان  املقاتل  ال�صوري  العربي  اجلي�ض  مطرب 
ن�صة بح�صور اإدارة اجلامعة والزمالء. وتابعوا 
تدريباتهم حتى اليوم ال�صاد�ض اخلمي�ض بتاريخ 
الكبري  امل��درج  يف  اجتمعوا  ثم  2019/7/4م. 
الأدوي��ة  عن  توعوية  حما�صة  تقدمي  مت  حيث 
وطرق  معها  التعامل  وكيفية  اجلانبية  واأثارها 
مندورة،  ح�صن  موفق  الزميل  قدمها  الوقاية 
وحما�صة عن الربجمة اللغوية الع�صبية قدمها 
الزميل فار�ض ن�ص. وبعدها مت توزيع ال�صهادات 
على اجلرحى الذين اختتموا دوراتهم. ومت تقدمي 
�صهادة �صكر �صممها اجلريح عبد املنعم الطا�ض 
القلمون  جامعة  فرع  اإىل   ICDL لدورة  تطبيقا 
ت�صلمها  قدمها  �صورية  لطلبة  الوطني  لالتاد 
الزميل حممد ح�صن مندورة رئي�ض الفرع، واألقى 

اجلريح املقدم يحيى ح�صن غنيم ق�صيدة �صعرية 
با�صم اجلرحى.

التدريب  اأثناء  الالزمة  اخلدمات  تقدمي  مت 
املدينة  يف  جمانية  ومعاينات  )م��ع��اجل��ات 
املجانية  الأدوي���ة  لتقدمي  بالإ�صافة  الطبية 
لأدوية(  لطبية  و�صفات  قدموا  الذين  للجرحى 
اأيام  طيلة  واإليها  اجلامعة  من  املجاين  والنقل 

فرتة التدريب.
عمل الزمالء خالل فرتة التدريب على اإنعا�ض 
اإذ مت عر�ض )فيديو( مفيد،  احلالة النف�صية لهم، 
الإ�صابة  مع  التاأقلم  لكيفية  مناق�صات  واأجريت 
فخر  الإ�صابة  اإن  اإذ  الفاعل  ودورهم  وتديها، 
جعلتهم  طيبة  نتائج  ذلك  واأثمر  عجزاً،  ولي�صت 

اأكر اهتماما وت�صميمًا.
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دم �ل�شهد�ء ينبت يف ربانا
قناديال ي�شيء بها �لن�شال

نور  زرعوا  الذين  اأولئك  واأرواحهم،  بدمائهم  الوطن  افتدوا  من  بحق  الكالم  ليفي 
ال�صف واملروءة ل�صد دياجري الظلم والعدوان، وردع امل�صتمرئني قتل احلياة، والت�صدي 
هم من الطغاة الوالغني يف الدماء والنهب والدمار. وذا يوم ال�صهيد يتبارك باأول  ْلفرَ ملن خرَ
يف  اأحياء  مازالوا  الذين  �صهدائنا  لأرواح  واإكباراً  متجيداً  ليكون  الف�صيل،  رم�صان  اأيام 
قلوبنا ماحيينا. ومن ين�صى يو�صف العظمة، اأو عمر املختار، اأو جول جمال، اأو �صليمان 
يف  العلم  و�صهداء  املجهولني،  واجلنود  العروبة  �صهداء  من  املوؤلفة  الأل��وف  اأو  احللبي، 
جامعاتنا ال�صورية الذين طالتهم يد الغدر وهم يقتفون بالعلم اأجماد اأمتنا، واآلف �صهداء 
اأعتى هجمة همجية �ص�صة، و�صمد يف وجه جربوت قوى  يقارع  الذي  البا�صل،  جي�صنا 

ال�صتعمار، ومهانات اخليانة والغدر؟.
ما اأعظمها اأمانة تركها هوؤلء ال�صهداء يف اأعناقنا! اإذ اأودعونا وطنا عزيزا يوجب علينا 
ال�صتمرار يف طريق الفداء، كما يوجب التفاين يف دروب العلم ل�صونه وحفظه، واإبقاء رايته 

خفاقة بالعز والكرامة. واأودعونا كذلك اأبناءهم واأ�صهم املكللني بال�صف.
نقف اليوم لنحيي نبالة ال�صهداء، ونزجي الإجالل والإكبار، لرئي�صنا الب�صار، وجي�صنا 
الكرام،  ال�صهداء  لذوي  واملودة  التهنئة  ونزف  الأب��رار،  وطلبتنا  اجلبار،  و�صعبنا  املغوار، 
معلنني تكاتفنا معهم، وت�صميمنا على متابعة دروب الفداء؛ ليبقى الوطن عزيزا كما اأراده 

لنا ال�صهداء. 
وال�صالم عليكم اأحبتي الطلبة على دروب العلم والتقدم والنماء. 

الوطني  لالتاد  القلمون  فرع جامعة  اأقام 
يوم  طالبية  وطنية  احتفالية  �صورية  لطلبة 
يف  الكبري  باملدرج  اأي��ار  من  ال�صاد�ض  الإثنني 
�صليم دعبول  الدكتور  القلمون. ح�صها  جامعة 
عادل  والدكتور  الأم��ن��اء،  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
العلمية،  لل�صوؤون  اجلامعة  رئي�ض  نائب  ج��واد 

كلمة  د.�سليم دعبول
 يف فعالية  عيد �ل�سهد�ء

)�صهداوؤنا هم درب الت�صحية والفداء واالنت�صار(
عيـــد �ل�ســـهد�ء

ونائب  اجلامعة  اأم��ني  ك�صيبي  اأمي��ن  والدكتور 
والإداري���ة،  الطالبية  لل�صوؤون  اجلامعة  رئي�ض 
الهيئة  اأع�صاء  وال�صادة  الكليات  عمداء  وال�صادة 
رئي�ض  مندورة  ح�صن  حممد  والزميل  التدري�صية 
والزمالء  �صورية،  لطلبة  الوطني  الت��اد  فرع 
الإدراية  الهيئات  وروؤ�صاء  الفرع  قيادة  اأع�صاء 

يف اجلامعة والأع�صاء، والزمالء الطلبة. 
افتتح الزميل معت�صم ال�صلطي رئي�ض مكتب 
بالوقوف  الحتفالية  الوطني  والعمل  امللتقيات 
دقيقة �صمت اإجالًل واإكباراً لأرواح �صهداء الوطن 
ال�صورية  العربية  للجمهورية  الوطني  والن�صيد 

ون�صيد جامعة القلمون.
ثم تدث الدكتور �صليم دعبول نائب رئي�ض 
وال�صهداء  ال�صهادة  قيم  عن  الأم��ن��اء  جمل�ض 
كاملة  )الكلمة  الوطن.  �صهداء  على  مرتحمًا 

باإزاء هذا اخلرب(
ت�صحيات  يج�صد  ق�صري  فيديو  عر�ض  ومت 
وبطولت جي�ض الوطن اجلي�ض العربي ال�صوري 
وال��ف��داء  البطولة  م��الح��م  اأروع  �صطر  ال���ذي 

والنت�صار.
وب��ع��د ذل���ك ق���دم ال��دك��ت��ور ���ص��وق��ي نيوف 
فطراوي  حممد  والطالب  هالل  هيثم  والدكتور 

ق�صائد �صعرية وطنية بنا�صبة عيد ال�صهداء. 
الدهبي  ن��ادر  الطلبة  الزمالء  قام  ثم  ومن 
القادري  واأحمد  حياين  ونهاد  العرموين  زينة  و 

حفاًل مو�صيقيًا بهيجًا.
اأمام مكتب  العلم  اأداء تية  ويف اخلتام مت 
لطلبة  الوطني  لالتاد  القلمون  جامعة  ف��رع 

�صورية. والرحمة واخللود ل�صهداء الوطن

ويف تلك املنا�صبة اأقام فرع جامعة القلمون 
اإفطار  مائدة  �صورية  لطلبة  الوطني  لالتاد 
حاجز  على  ال�صوري  العربي  اجلي�ض  لعنا�ص 
مت  اإذ  بديرعطية،  الأ�صد  با�صل  ال�صهيد  م�صفى 
الوقوف دقيقة �صمت اإجالًل واإكباراً لروح القائد 
الوطن  �صهداء  واأرواح  الأ�صد  حافظ  املوؤ�ص�ض 
والدعاء للوطن وقائد الوطن ال�صيد الرئي�ض ب�صار 
الدكتور  بح�صور  وذلك  البا�صل.  وجلي�صه  الأ�صد 
�صوقي نيوف والزميل حممد مندورة رئي�ض فرع 
�صورية  لطلبة  الوطني  لالتاد  القلمون  جامعة 
اأع�صاء قيادة الفرع و عدد من روؤ�صاء  والزمالء 

واأع�صاء الهيئات الإدارية يف اجلامعة.
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الأ�صتاذ  امل�صاركني  ا�صتقبل  املتحف:    -  1
عر�صا  لهم   وق��دم  املتحف،  مدير  معاد  حممد 
اإحداثه.  وتاريخ  واأق�صامه  املتحف  عن  موجزا 
وعرَّفهم  املتحف،  اأرج��اء   يف  بجولة  ورافقهم 
وتاريخية،  اأث��ري��ة  مقتنيات  م��ن  بحتوياته 
وكرة  الت�صاع،  من  �صاهدوه  با  ده�صوا  وقد 
وخا�صة  املبنى  وفخامة  وتنوعها  املعرو�صات 

مبنى القلعة.
زي���ارة احلمام  ث��م  ال��رتاث��ي:  احل��م��ام   - 2
مع  القدمي  الفار�صي  النمط  على  املبني  الرتاثي 

وجود اأق�صام حديثة. 

ثم  اخلا�صة:  الحتياجات  ذوي  قرية    -  3
ذوي  قرية  اإىل  زياراتهم  امل�صاركون  وا�صل 
بفخامتها  ُدِه�صوا  وقد  اخلا�صة،  الحتياجات 
وات�صاعها، وامل�صتوى املتقدم من اخلدمات فيها 
)معاجلة فيزيائية، مكتبة كبرية، حديقة وا�صعة 
النتباه  ولفت   . الخ   .... لالأطفال  األعاب  فيها 
ُعر�صت   اإذ  البلدة،  لأبطال  املخ�ص�صة  الغرفة 
فيها جوائُزهم و�صوُرهم مما يدل على العتزاز  

باإجنازات  اأبناء البلدة .
م�ص�صة  فيحاء  دار  املوا�صاة:   دار   -  4
لتقدمي العزاء، وهي بناء تراثي جميل باأحجارها 

الآيل  �صقفها  اإىل  اإ�صافة  ومقاعدها،  وزخارفها 
القابل للفتح والإغالق ح�صب احلاجة .

جامعة  يف  ال��زي��ارة  خ��ت��ام  وك���ان   -  5
اإعجاب،  على  اإعجابا  زادتهم  وقد  القلمون. 
اجلامعية  املدينة  رقعة  ات�صاع  من  راأوه  با 
ال�صكنية  الأب��ن��ي��ة  كتل  وح��ج��م  ورحلبتها، 
املدينة  وم�صفى  والتعليمية،  الإدارية  والأبنية 
الطبية، وال�صوق التجاري الوا�صع املال�صق لها 

والتابع ملرافقها.
وقال الدكتور عبد الرحمن البيطار رئي�ض 
اجلمعية: لقد تركت رحلتنا اإىل جامعة القلمون 
وحا�صنتها مدينة دير عطية اأثرا اإيجابيا جدا، 
الرائعة.  احل�صارية  ال�صوح  بهذه  واإعجابا 
اأبناء  وفاء  من  مل�صناه  ما  بها  اإعجابنا  وزاد 
البار  ابنها  ووف���اء  ملدينتهم،  البلدة  ه��ذه 
يف  الكبري  واإ�صهامه  دعبول  �صليم  الدكتور 

اإن�صاء تلك ال�صوح.
ال�صورية   التاريخية  اجلمعية  اإن  قال:  كما 
اإدارة جامعة  اإىل  بحم�ض تتقدم بال�صكر اجلزيل 
القلمون على ح�صن ال�صتقبال، وما قدمته لنا من 
كما  الرحلة.  هذه  اإجناح  يف  و�صاهمت  خدمات، 
القلمون  جامعة  من  عبدو  نبيل  الأ�صتاذ  ن�صكر 

حيث كان خري دليل ومرافق لنا.
اجلمعية التاريخية ال�صورية يف حم�ض

السورية  التاريخية   الجمعية  ألعضاء  رحلة  القلمون  جامعة  استقبلت 
بحمص يوم السبت 7/6 /2019م. إذ  انطلقت في الساعة السابعة صباحا 
بإشراف رئيس الجمعية التاريخية الدكتور عبد الرحمن البيطار ، وهو أستاذ في 
من  عبدو  نبيل  األستاذ  الرحلة  ورافق  سنوات،  منذ  الجامعة  متطلبات  وحدة 

الجامعة، ومضى بها في جولة على معالم ديرعطية الحضارية: 

�صرية  اإىل  جديدة  اإ�صافة  الُكلِّيَّتان  جاءت   
والتعمق  النوعي،  بالتطوير  امل�صغوفة  اجلامعة 

يف الربامج التعليمية، ومواكبة التقدم العلمي.
كلية  عميد  البا�صا  فاروق  الدكتور  الأ�صتاذ 
احلقوق: تخرج يف جامعة ال�صوربون- باري�ض 
الت�صيعات  اخت�صا�ض  يف  دول���ة  دك��ت��وراه 
���ضرَ  ررَ درَ قد  وك��ان  1971م.  ع��ام  الجتماعية، 
كبار:  اأ�صاتذة  اأي��دي  على  دم�صق  جامعة  يف 
ك��امل��رح��وم ال�����ص��ه��ي��د اأ.د.حم���م���د ال��ف��ا���ص��ل، 
ال�صمان  واأ.د.اأح��م��د  الدواليبي،  واأ.د.م��ع��روف 
اأنطاكي  اهلل  ورزق  الزرقا  م�صطفى  والعالمة 

واآخرون. 
متفرغا  املحاماة  يف  ن�صاطًا  ميار�ض  مل 
وجامعة  دم�صق،  جامعة  يف  الأكادميي  للعمل 
وكلية  الإدارة  ومعهد   ، اجلزائر  يف  ق�صنطينة 
�صنوات،  لع�ص  �صعود  امللك  جامعة  يف  احلقوق 
القانوين  امل�صت�صار  من�صب  قبلها  ت��وىل  كما 
الريا�ض  يف  الهولندي  ال�صعودي  البنك  يف 
الوطن  اإىل  1990م.  وعاد  1988م. حتى  منذ 
احلقوق  بكلية  العليا  الدرا�صات  يف  للتدري�ض 

�أرّق �لتهـاين و�أطيـب �لب�سـرى..

كلية جديدة تلحق �صابقتها
ونائبة  الباشا،  فاروق  الدكتور  األستاذ  بعمادتها  قام  وقد  الحقوق  كلية 
العميد د. كندا الشماط. هي موجة االنتشار األفقي الجديدة لجامعة القلمون، 
الدكتور عمار كعدان  األستاذ  تعيين  المدنية وتم  الهندسة  افتتاح  بعد  وذلك 

عميدا لها بدءًا من 2019/9/1م. 
بجامعة دم�صق ومعهد ال�صام العايل الذي �صار 

جامعة بالد ال�صام. 
ويف  ال��وط��ن  يف  اخل��ربة  بعد  للمجلة:  ق��ال 
اأجد  ال�صعودية  العربية  واململكة  واأمريكا  فرن�صا 
اأن جامعة القلمون اأعلى م�صتوى من كثري جدا من 
اجلامعات ُح�صنرَ نظام واإدارًة وتدري�صًا. و�صن�صعى 
خرية  لتخريج  واج��ت��ه��اد  ثقة  بكل  الكلية  يف 
فليتناف�ض  ذلك  ويف  وُخُلقًا  علما  القانون  رجال 
باجلد  علَّمونا  ��ن  مرَ اأث��ر   �صنقتفي  املتناف�صون. 
ما  ون�صيف  املتفتح،  العلمي  والعقل  والجتهاد 
لأمتنى  واإين  القانون.  علوم  تطور  من  ك�صبناه 
الدرا�صات  كلية  لتكون  الكلية  ت�صمية  تعديل 

والعلوم القانونية يف جامعة القلمون.
الأ�صتاذة كندا ال�صماط نائبة العميد دكتوراه 

امل�صاعدة  الأ�صتاذة  املقارن  املدين  القانون  يف 
والوزيرة  م.   2012 عام  الد�صتور  جلنة  وع�صو 

ال�صابقة.. )اأولدي وطالبي �صوا�صية(
كلية  عميد  كعدان  عمار  الدكتور  الأ�صتاذ 
الهند�صة املدنية واملعمارية: تخرج يف جامعة 
البيتون  يف  املاج�صتري  على  وح�صل  حلب، 
جوريا  جامعة  من  الإن�صاءات  وح�صاب  امل�صلح 
الإن�صاءات  ديناميك  يف  الدكتوراه  ثم  التقنية، 
كليم�صون  جامعة  م��ن  الإن�����ص��اءات  وح�صاب 
ديناميك  اأ���ص��ت��اذ  وه��و  1992م.  اأم��ريك��ا  يف 
واملن�صاآت  الزلزل  على  والت�صميم  الإن�صاءات 
احلجرية يف جامعة حلب، ثم القلمون. واأ�صتاذ 
الأمريكية،  كليم�صون  جامعة  يف  وباحث  زائر 
وع�صو  اليابان،  يف  التقني  ناغويا  معهد  ويف 
بحلب  الأم����وي  اجل��ام��ع  اإع��م��ار  اإع����ادة  جلنة 
مركز  يف  الب��ت��ك��ار  ق�صم  ورئ��ي�����ض  وغ��ريه��ا، 
وله  بجامعة حلب.  التكنولوجيا  ونقل  البتكار 
يف  بحثا  و�صتون  وب�صعة  علمية،  كتب   )9(
يف  تطلعاته  وعن  الرزينة.  العلمية  املجالت 
با�صتقطاب  �صغفه  اإىل  اأ�صار   القلمون  جامعة 
البتكار   على  وت�صجيعهم  املتميزين  الطلبة 
والدميومة حتى ي�صلوا اإىل ابتكارات ا�صتثمارية 
مفيدة، واكت�صاف قدرات من مل ُتترَح لهم الفر�ض 
لتنمية قدراتهم ومواهبهم، وتعزيز البتكارات، 
تطوير   خالل  من  الدائم  بالتعلم  الطلبة  و�صغل 
اأ�صاليب وطرق التدري�ض الفعال، وبناء املعرفة 

على اأ�ص�ض �صليمة. 
الكليتني  عميدي  تهنئ  )ق��ل��م��ون(  جملة 
طيب،  مبدع  عمل  من  املن�صب  لهما  يتيح  با 
ونهنئ بهما طلبة جامعة القلمون، راجني لهما 

وللجامعة واأ�صتها ا�صتمرار التقدم والتطور.

اأ. كندا ال�صماطد. عمار كعداناأ.د. فاروق البا�صا

الحقوق والهندسـة 
متــالزمتــان لعصـــر 

التــطــــــــــــور
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من كلية �لهند�شة �ملدنية و�ملعمارية:
الهند�صة  كلية  اخلا�صة،  القلمون  جامعة  نظمت 
املدنية واملعمارية- ق�صم الهند�صة املعمارية، رحلة 
ا�صتوديو  مقرر  لطالب  دم�صق  اإىل  ترفيهية  علمية 

الت�صميم ال�صامل )5– 6– 7– -8 9(.
تت اإ�صاف:

1 - رئي�ض ق�صم الهند�صة املعمارية 
        د.ب�صري ب�صور

2 - د.ب�صار �صويد
3 - م.نريمني نادر

4 - م.رو�صة ال�صلقيني
5 - م.جميل الإبراهيم

6 - م.�صذى ال�صامن
7 - م.زكي الزهراوي

اأهداف الرحلة :
1 - اإك�صاب الطالب معارف فنية ومعمارية 

تطبيقية.
التفكري  تفز  علمية  ت�صاوؤلت  اإث��ارة   -  2

والبحث.
3 - تنمية احل�ض الفني عند الطلبة.

زيارة املراكز التالية:
1 - مركز البارودي للدرا�صات العليا.

2 - حمطة احلجاز وفندق ال�صق.
احلرف  و�صوق  ال�صليمانية  التكية  مبنى   -  3

التقليدية التابع لها.
4 - املتحف الوطني.

رحلة علمية �ىل مدينة دم�سق

التطبيق العملي يقرتح اأفكارًا جديدة
5 - مركز ر�صا �صعيد للموؤمترات.

6 - مباين جامعة دم�صق.
الت�صكيلي  ال��ف��ن��ان  ح�صورمعر�ض   -  7
الب�صية  الفنون  الدكتور نزار �صابور يف مركز 

بجامعة دم�صق.
ا�صتوديو  م��ق��رر  م�����صوع  اأر����ض  زي���ارة   -  8
الت�صميم ال�صامل 6 باإ�صاف الدكتور ب�صار �صويد يف 

الزاهرة اجلديدة.
9 - مركز �صام )�صيتي �صينرت(.

العليا  للدرا�صات  البارودي  مركز  زي��ارة   -  1
ال��ع��ايل:  التعليم  ووزارة  دم�صق  جلامعة  التابع 
الأثرية  املباين  وتاأهيل  ترميم  باإعادة  ُيعنى  وهو 
والتاريخية يف دم�صقرَ و�صورية باإدارة الأ�صتاذ يا�ص 
الرتميم  ماج�صترييف  �صهادة  على  احلائز  اجلابي 

واإعادة التاأهيل من فرن�صا.
ت�صمنت زيارة املركزالتعريف باملركز، وتاريخ 
تاأ�صي�صه، فهو يعترب منوذجًا ناجحًا لأعمال الرتميم 
واإعادة التاأهيل كبيت دم�صقي قدمي اأعيد تاأهيله بكل 
للدرا�صات  متكاماًل  تعليميًا  مركزاً  ليكون  اأق�صامه 

العليا. ت�صمنت الزيارة:
وقاعات  التدري�صية  القاعات  على  الط��الع   -
يف  طالبًا   60 بحدود  ت�صتوعب  التي  املحا�صات 

القاعة الدر�صية الواحدة.
الطابق  يف  املعر�ض  �صالة  على  الط��الع   -

الأر�صي املت�صمنة م�صاريع تخرج لطالب املركز.
- زيارة مكتبة املركز: وهي عبارة عن مكتبة 
التاريخية  واملراجع  املجلدات  اأهم  تتوي  نوعية 

املتعلقة بباين دم�صق الأثرية والتاريخية.
املركز:  قاعات  اإحدى  يف  حما�صة  ح�صور   -
طالب  من  ملجموعة  تخرج  م�صوع  �صح  ت�صمنت 

نتاج  وهو  طالبًا،  ع�صين  اإىل  عددهم  ي�صل  املركز 
عمل 5 �صنوات يف املركز.

وتوثيق  معماري،  رف��ع  عن  عبارة  امل�����صوع 
تاريخي، ودرا�صة اإعادة تاأهيل وترميم ملبنى التكية 
اإىل  بالإ�صافة  لها،  املجاور  واجلامع  ال�صليمانية 
الرفع  اأعمال  املقارنة بني  لها، ومت  التابعة  املباين 
التجربة  وبني  امل�صوع  هذا  يف  املقرتحة  والرتميم 

الرتكية يف هذا املجال.
القا�صم  جم��د  امل��ه��ن��د���ض  امل��ح��ا���صة:  األ��ق��ى 

»ماج�صتري تاهيل وترميم مباٍن تاريخية«
تاأهيل  ماج�صتري   « احل�صن  حنان  املهند�صة 

وترميم مباٍن تاريخية »
- التعرف على الكادر التدري�صي يف املركز.

وفندق  احلجاز   حمطة  موقع  زي��ارة   -  2
اأهم  من  يعترب  ال��ذي  الن�ص  �صارع  يف  ال�صق: 
اأعمال املعماري الإ�صباين دارندا. ت�صمن تدُّث 
الأ�صتاذ يا�ص اجلابي عن هذا ال�صح التاريخي 
واملحاور الب�صية املحيطة به، والتي متتد اإىل 
�صاحة املحافظة عرب �صارع الفردو�ض، وعالقته 
مع مبنى فندق ال�صق، الذي يعترب من الق�صور 

ال�صقية املهمة.
ال�صليمانية و�صوق  التكية  زيارة مبنى   - 3
الزيارة  ت�صمنت  لها:  التابع  اليدوية  احل��رف 
�صح الأ�صتاذ يا�ص اجلابي م�صاكل الرتميم التي 

تخ�ض التكية :
الت�صبات املائية يف  - هبوط الأر�صية ب�صبب 

طبقات الأر�ض ال�صفلى.
اأروق��ة  يف  ال�����ص��ارة  النباتات  انت�صار   -
ال�صوق، وعلى قباب الأروقة ب�صبب اإهمال اأعمال 

الرتميم لها .
- وجود مركن �صيارات، وهو بناء حديث بجوار 

املعماري  وطابعه  بقيا�صه  ب�صيا  ي�صيء  التكية 
تراثي  كبناء  بالتكية  املحيط  الب�صي  للم�صهد 

وتاريخي.
4 - زيارة املتحف الوطني يف دم�صق واحلديقة 

التابعه له.
5 - زيارة مركز ر�صا �صعيد للموؤمترات: ت�صمنت 
واملوؤمترات  باملركز  اجلابي  يا�ص  الأ�صتاذ  تعريف 
منوذجًا  به،  والتعريف  يحتويها  التي  والن�صاطات 

ناجحًا لأعمال اإعادة الرتميم والتاأهيل.
التعرف  ومت  دم�صق:  جامعة  مباين  زيارة   -  6

على اأبنيتها القدمية التي اأعيد ترميمها.
الدكتور  الت�صكيلي  الفنان  معر�ض  7 - ح�صور 
الب�صية  الفنون  مركز  يف  وذل��ك  ���ص��اب��ور:  ن��زار 
لوحات  عن  الدكتور  �صح  ت�صمن  دم�صق،   بجامعة 
املعر�ض التي تمل روؤيته اخلا�صة لفكرة النواوي�ض 

واإعادة اأحياء فن الأيقونة ال�صوري.
لطالب  املخ�ص�ض  امل�صوع  اأر�ض  زيارة   -  8
IDS6   مع الدكتور ب�صار �صويد واملهند�صة امل�صفة 
رو�صة �صلقيني الواقعة يف الزاهرة اجلديدة املجاورة 

للمتحلق اجلنوبي.
وال��ف��راغ��ات  امل��وق��ع  طبيعة  على  التعرف  مت 
الطابقية  العمرانية املحيطة، ومالحظة الرتفاعات 
لفت  مت  كما  املناخية،  والطبيعة  اجل��وار،  اأر�ض  يف 
نظر الطالب حول مداخل اأر�ض امل�صوع وفعاليات 
عن  ال�صادر  ال�صجيج  ومعاجلة   ) وجتارية  )�صكنية 
املتحلق اجلنوبي اأثناء و�صع القرتاحات للم�صوع.

9 - زيارة مركز �صام )�صيتي �صنرت(.
يف  وترفيهية  وثقافية  علمية  الرحلة  كانت 
وقت واحد، ا�صتمتع بها الطالب با ا�صتفادوه منها 
من معارف،وما راأوه من م�صاهد، وما ناق�صوه من 

اآيات اجلمال.

تتقدم جملة قلمون باأطيب التهاين
لتوليه  ك�صيبي  اأمي��ن  الدكتور  من 
لل�صوؤون  اجلامعة  رئي�ض  نائب  من�صب 
اأبو  اأحمد  والدكتور  والطالبية  الإداري��ة 
اجلامعة  اأم��ني  من�صب  لتوليه  عي�صة 
لتوليها  ر�صا حمادة  الدكتورة  والأ�صتاذ 

من�صب عمادة كلية الأعمال والإدارة
 وت��ت��م��ن��ى ل��ه��م اأح��ل��ى الأم��ن��ي��ات 
العم���ل  �صعي���د  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ج��اح 

وال�ص���عادة ال�ص���خ�صية.

تهنئة واأمنيات

د. ر�صا حمادةد. اأحمد اأبو عي�صةد. اأمين ك�صيبي
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كليـة �لهند�سـة �ملدنيـة و�ملعماريـةأخ

رحلة علمية لطالب ق�صم الهند�صة املعمارية
- من كلية الهند�صة:

التاريخ : 22 ني�صان 2019
الوجهة : قلعة احل�صن – حمافظة حم�ض

 2 العمارة  ت��اري��خ  املرتبط:  ال��درا���ص��ي  امل��ق��رر 
وتاريخ العمارة 4 وتاريخ العمارة 6

ال�صنوات الدرا�صية امل�صاركة : الثانية- الثالثة- 
الرابعة

رندا  د.م.   : الرحلة  منظم  و  الأكادميي  امل�صف 
اإ�صماعيل

عدد الطالب: 65
ربا  م.  دروي�����ض،  ح��ور  م.    4  : امل�صفني  ع��دد 

اللحام،  م. زكي الزهراوي،  م.�صيمازا كردية . 
عدد ال�صيوف : 1  �صكرترية كلية الهند�صة املدنية 

و املعمارية  الآن�صة رزان �صعبان
عدد احلافالت : 2

مدة الرحلة : يوم درا�صي واحد
�صاعة املغادرة : 8.30 �صباحًا من داخل احلرم 

اجلامعي باجتاه قلعة احل�صن
احلرم  داخ��ل  اإىل  م�صاًء   3.30  : العودة  �صاعة 

اجلامعي.
القلعة  مطط   : امل�صتخدمة  الإي�صاح  و�صائل 
توزيعه  مت  ال�صح  لتلقي  التوقف  نقاط  عليه  حمددة 

قبل الدخول اإىل القلعة.
الهدف الأكادميي :  

 2 العمارة  تاريخ  مقرر  ط��الب  تعريف   - 1
البناء  عنا�ص  على  الكال�صيكية  بالعمارة  اخلا�ض 
التي  املرفوعة  والقناة  املنحوت  باحلجر  املنفذ 
املمثلة  الدينية  املباين  وعمارة  باملاء،  القلعة  تغذي 

بامل�صلى املوجود يف احل�صن الداخلي.
العمارة  تاريخ  مقرر  طالب  تعريف   - 2
4 اخلا�ض بعمارة الع�صور الو�صطى يف اأوروبا . 
حيث متثل القلعة اإحدى  املن�صاآت الع�صكرية التي 
ارتبطت  التي  و  الو�صطى  الع�صور  فرتة  ميزت 
هذه  �صاهمت  الإ�صالمية.  ال�صليبية-  باحلروب 
اإىل  الأوروب��ي  القوطي  الطراز  بت�صب  الأخ��رية 
الفر�صان  قاعة  نرى مالحمه يف  الذي  و  �صوريا 

املوجودة يف احل�صن الداخلي لقلعة احل�صن.
العمارة  تاريخ  مقرر  طالب  تعريف   - 3
املعماري  ال���رتاث  على  باحلفاظ  اخل��ا���ض   6
مت  ال��ت��ي  ال�صورية  امل��واق��ع  ب��اأح��د  وال��ع��م��راين 
العاملي ملا تمله  الرتاث  ت�صجيلها على لئحة 
م�صاهدة  اإىل  بالإ�صافة  ثقافية،  خ�صائ�ض  من 
اأعمال الرتميم والتدعيم واإعادة التاأهيل اجلارية 

حاليًا يف القلعة .

الهدف الثقايف :
من  هم  بالرحلة  امل�صاركني  الطالب  اأغلبية  اإن 
�صكان منطقة القلمون ، ون�صبة احلا�صلني منهم على 
ال�صهادة الثانوية من خارج القطر مرتفعة، بالإ�صافة 
 ، اأخ����رى: حلب  م��ن حم��اف��ظ��ات  اإىل وج���ود ط��الب 
ال�صويداء، حماة، اإدلب، حم�ض و طرطو�ض. تعد زيارة 
الو�صطى  قلعة احل�صن فر�صة لتعريفهم على املنطقة 

بحيطها الطبيعي يف هذا الف�صل الربيعي اجلميل.
مراحل الرحلة :

1 - بداأ جتمع الطالب خلف مبنى كلية الهند�صة 
املدنية و املعمارية ال�صاعة 8 �صباحًا

انطلقت  الطالب  توزيع  و  التفقد  اأخ��ذ  بعد   -  2
احلافلتان ال�صاعة 8.30 �صباحًا

برج  ام��ام  املمتدة  ال�صاحة  اإىل  الو�صول   -  3
الدخول اإىل قلعة احل�صن ال�صاعة 10.20 �صباحًا

4 - بدء الزيارة  من البوابة الرئي�صية  و املرور 
بدهليز الدخول الوا�صل بني احل�صن الداخلي و ال�صور 

اخلارجي

باجتاه  الداخلي  اخلندق  فوق  اجل�ص  عبور   -  5
ال�صور اخلارجي واملرور بالإ�صطبل الرئي�صي.

امل�صقط  ذي  ق���الوون  ب��رج  على  التعرف   -  6
 – الدائري  امل�صقط  ذي  امللك  بنت  برج   – امل�صتطيل 

القنوات املرفوعة و م�صار احلرا�صة.
7 - عبور اجل�ص من جديد نحو احل�صن الداخلي.

على  املبنية  الفر�صان  قاعة  زي��ارة   -  8
الطراز القوطي.

9 - زيارة امل�صلى بحرابني: �صقي-كن�صي و 
جنوبي – اإ�صالمي مع منرب.

10 - مغادرة القلعة ال�صاعة 12 ظهراً .
11 - اأخذ �صورة جماعية واأداء دبكة الوداع. 

12 - الجتاه نحو قرية امل�صتاية لتناول وجبة 
�صيعة ال�صاعة 12.15

ال��غ��داء12.30-1.45 بعد  ا�صرتاحة    - 13
الظهر.

14 - مغادرة املنطقة ال�صاعة 2 ظهراً و الجتاه 
نحو ديرعطية. 

15 - دخول احلرم اجلامعي ال�صاعة 3.30 
بعد الظهر.

ملحة موجزة عن قلعة احل�صن – ح�صن الفر�صان 
Krak des chevaliers –

منذ  اإ�صغالها  مت  بازلتية  تلة  اأعلى  القلعة  تقع 
مع  بيزنطي  ح�صن  بقايا  وتوي  ق.م،  الثاين  الألف 

بع�ض الرتميمات الإ�صالمية الالحقة.
يف الع�صور الو�صطى، �صيد الفرجنة يف القرن 12 
تقارب  اأيديهم فرتة  ذاته وبقيت يف  املوقع  قلعة يف 
النهاية بيد املماليك  القرن ون�صف القرن لت�صقط يف 
اإليها  لت�صاف   ،13 القرن  بيرب�ض يف  الظاهر  بقيادة 

اأجزاء وترمم اأجزاء اأخرى.
م(،   140×200( منتظم  غري  اإهليلجي  ب�صكل 
الداخلي  احل�صن  يقوم  مرتفعة  �صخرية  قاعدة  على 
ب�صوره املدعم بالأبراج، يحيط باحل�صن خندق مائي 
بخندق.  اأي�صًا  املحاط  اخلارجي  احل�صن  عن  يف�صله 
�صديد  طويل  بدهليز  بينهما  فيما  احل�صنان  يرتبط 
يف  تنفتح  التي  الرئي�صية  البوابة  اإىل  يوؤدي  النحدار 

برج م�صتطيل.
2006م. على لئحة  �صجلت قلعة احل�صن عام  

 )iv( و )ii( الرتاث العاملي وفق املعايري
العمارة  عن  من��وذج��ًا  القلعة  ه��ذه  تقدم  حيث 
تداخلت  الذي  و  الو�صطى  الع�صور  الع�صكرية يف فرتة 
ال�صقية خالل فرتة احلروب  و  الغربية  التيارات  فيه 

ال�صليبية- الإ�صالمية.

مطط قلعة احل�صن: 1 – الربج امل�صتطيل )املدخل الرئي�صي(، 2 - برج قالوون )املدخل الثانوي(، 3 -قاعة الفر�صان ) طراز قوطي( 
8 - خندق خارجي. – ا�صطبل   -7 قناة مرفوعة،   6 5 - اخلندق الداخلي،  4 - امل�صلى امل�صيحي - الإ�صالمي، 
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بعد  امليكاترونيك�ض  هند�صة  ق�صم  افتتاح  جاء 
جهود حثيثة قامت بها كلية الهند�صة ممثلة بعميدها 
الدكتور �صائد الناظر وطاقمها العلمي، ُتوِّجت بتوفري 
املخابر الالزمة وبو�صع خطة درا�صية للق�صم املذكور 
م�صتعينة بخربات وكوادر وطنية من اأق�صام مت�صابهة 
القطر  وجامعات  بدم�صق  العلمية  البحوث  مركز  من 
من  العايل  التعليم  وزارة  تاأكدت  اأن  وبعد  الأخ��رى، 
القلمون  الهند�صة يف جامعة  لكلية  الفعلية  اجلاهزية 
ل�صتقبال طالب الق�صم املذكور بناًء على قرار اللجنة 
تاريخ   63 رقم  بالقرار  وامل�صكلة  املخت�صة  الوزارية 

2019/6/10 )�صورة من زيارة اللجنة للجامعة(

 /36  / رقم  العالي  التعليم  وزير  السيد  قرار  صدر  2019/6/10م.  بتاريخ 
القاضي بافتتاح قسم هندسة الميكاترونيكس في كلية الهندسة بجامعة 

القلمون الخاصة بدءًا من العام الدراسي 2020/2019م. 

افتتاح ق�صم هند�صة امليكاترونيك�س 
يف جامعة القلمون اخلا�صة

لق��د ج��اء ق��رار جامع��ة القلم��ون اخلا�ص��ة 
بافتت��اح ق�صم هند�صي رائد وجدي��د اأ�صوة بباقي 
كليات الهند�صة ذات العراقة يف جامعات ت�صين 
وحل��ب والبع��ث خط��وة جريئ��ة ومفي��دة لرف��د 
�ص��وق العم��ل بكوادر جدي��دة متمي��زة يف جمال 
ال�صناع��ات الهند�صية واأنظم��ة التحكم والأمتتة 

ال�صناعية احلديثة والروبوتات.

ملحة تاريخية وتعريفية 
بهند�شة �مليكاترونيك�س:

يف الن�ص��ف الأول م��ن الق��رن الع�صي��ن كان��ت 
كلي��ات الهند�ص��ة تخ��رج مهند�ص��ني باخت�صا�ص��ات 
موزع��ة )مهند�ض كهرباء، مهند�ض الكرتون، مهند�ض 

ميكانيك، ....(
الثانية  العاملية  احل���رب  بعد  لح��ق��ًا  ظهر 
اخت�صا�صات هند�صية مدجمة كاخت�صا�ض 
ال��ه��ن��د���ص��ة ال��ك��ه��روم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
 Electromechanical

مع  املهند�ض  يتعامل  حيث    Engineering
التجهيزات الكهربائية وامليكانيكية بوحدة مدجمة. 
من  �صوريا  يف  امليكاترونيك�ض  رحلة  ب��داأت 
ق�صم  افتتح  حيث  دم�صق  يف  العلمية  البحوث  مركز 
اإغالقه  مت  ثم  ومن  �صنوات  لعدة  امليكاترونيك�ض 
بني  ال�صباقة  ه��ي  ت�صين  جامعة  كانت  لح��ق��ا. 
مت  ال��ذي  الق�صم  ه��ذا  بافتتاح  ال�صورية  اجلامعات 
 JICA بدعم وم�صاعدة مبا�صة من منظمة اجلايكا 
على  املبا�ص  الإ���صاف  �صف  يل  وكان  اليابانية، 
بني   Coordinator كمن�صق  والعمل  امل�صوع  هذا 
العمل  ه��ذا  وتوجنا  وال�صوري  الياباين  اجلانبني 
العام  يف  امليكاترونيك�ض  هند�صة  ق�صم  بافتتاح 
الدرا�صي 2004/2003م. رافق ذلك منحة يابانية 
مقدمة للق�صم املذكور تعادل مئات الآلف 

املخربية  التجهيزات  تاأمني  تت�صمن  ال��دولرات  من 
احلديثة للق�صم وا�صتقدام خرباء يابانيني رافقوا عمل 
الق�صم املذكور حتى بداية الأحداث املوؤملة 2011م. 
الق�صم  دكاترة ومهند�صي  اإيفاد جمموعة من  وكذلك 
املراكز  من  وغريها  اليابان  اإىل  تدريبية  ب��دورات 
اأخرى  دول  يف  اجلايكا  عليها  ت�صف  التي  البحثية 

)اندوني�صيا مثاًل(.
 ح�ص��د ع��دد كبري من ط��الب وخريجي ق�صم 
امليكاترونيك���ض جوائز حملي��ة وعربية وحققوا 
اإجن��ازات مهمة، ويعمل خريجونا الآن يف العديد 

من دول العامل... 

ما هو �مليكاترونك�س؟
يف عام 1969م. كان ال�صيد ميت�صورو موري 
Mitsuro Mori كبري مهند�صي �صكة يا�صاكاوا 
ا�صتخدم  م��ن  اأول  اليابان  يف   Yasakawa
 Mechatronics امليكاترونيك�ض  م�صطلح 
ب��دم��ج ف��رع��ني م���ن ف����روع ال��ه��ن��د���ص��ة هما 
والألكرتونيات   )Mechanica( امليكانيكا 

.)Electronics(
انت���ص  الع�صي��ن  الق��رن  �صبعيني��ات  يف 
ا�صط��الح امليكاترونيك���ض كث��رياً وظه��ر كاأحد 
ف��روع الهند�ص��ة املتكامل��ة. ي�صتند ق�ص��م هند�صة 

امليكاترونيك�ض على قواعد اأ�صا�صية اأربع هي:
نظم ميكانيكية،  - 1

نظم كهربائية واإلكرتونية،  - 2
نظم احلا�صبات واملعلوماتية،   - 3

نظم التحكم.  - 4
للميكاترونيك�ض تعريف��ات متنوعة منها ما 
يرك��ز اأكر عل��ى النظ��م امليكانيكي��ة، ومنها ما 
يركز اأكر عل��ى النظم الكهربائي��ة والإلكرتونية 

والتحكم.
قد يكون التعري���ف الآتي من اأكرث تعريفات 

امليكاترونيك�س �صمولية:
الفع���ال  التكام���ل  ه���و  امليكاترونيك����س 
للأنظمة امليكانيكي���ة الطبيعية مع تكنولوجيا 
املعلوم���ات )IT( واتخاذ الق���رار املنا�صب يف 
عملي���ات الت�صنيع والت�صميم واإنتاج املنتجات 

ال�صناعية والتحكم بالعمليات ال�صناعية.
امليكاترونيك�ض لي�ض جمرد جتميع اأو تزاوج 
بني جمموع��ة اخت�صا�صات متفرقة )ميكانيكية، 
كهربائية، الكرتونيات وتكم( �صمن اخت�صا�ض 
واحد... اإنه اأكرب من ذلك كثرياً. اإنه ميثل عمل هذه 
الخت�صا�صات وتكاملها معًا يف منظومة واحدة.

تطور علم امليكاترونيك�ض كثرياً يف ال�صنوات 
كل  امليكاترونيكي��ة  النظ��م  ودخل��ت  الأخ��رية، 
جم��الت حياتنا ب��ال ا�صتثن��اء. غالبًا م��ا نطلق 
على هذه املنظوم��ات بالنظم الذكية لأنها باتت 

تاكي ت�صفات الب�ص وتفكريهم.
دخلت النظم امليكاترونيكية اإىل كل الأجهزة 
وامل�صان��ع  باأنواعه��ا،  كالروبوت��ات  احلديث��ة 
وال�صاف��ة،  والبي��ع  الإنت��اج  واآلت  احلديث��ة، 
ويف اأجه��زة الط��ريان، وو�صائط النق��ل املختلفة، 
والتجهيزات املنزلية املختلفة، واألعاب الأطفال، 
ويف التجهي��زات الطبي��ة وال�صحي��ة، ويف نظ��م 
املعلوماتي��ة )الطابع��ات، الرا�صمات، املا�صحات 
ال�صوئية...(، ويف كامريات الت�صوير، ... وغريها.

يدر�ض طالب امليكاترونيك مقررات متلفة 
من جمالت علمية متنوعة مثل:

- علوم اأ�صا�صية،
- الهند�صة الكهربائية والإلكرتونية،

- الهند�صة امليكانيكية وعلوم املواد والآلت،

- علوم الكمبيوتر واملعلوماتية،
- هند�صة نظم التحكم،

- هند�صة الت�صالت والإ�صارة،
- الروؤية احلا�صوبية واملالحقة،

- علوم وتقنيات الروبوت،
�صيك��ون بق��درة مهند���ض امليكاترونيك���ض 

التعامل مع التطبيقات الهند�صية الآتية:
- اأجهزة التحكم املنطقي القابلة للربجمة،

،SCADA اأنظمة التحكم الإ�صايف -
- الأمتتة ال�صناعية وتطبيقاتها املتعددة،

- املح��ركات وامل�صغ��الت املختلف��ة وطرق 
قيادتها والتحكم بها بوا�صطة احلا�صوب،

- نظم التحكم عن بعد، 
- هند�صة احلا�صوب واملعلوماتية،

- معاجلة الإ�صارة والروؤية احلا�صوبية،
- الأنظمة اخلبرية والذكاء ال�صنعي،

اأنظم��ة  م��ع  )التعام��ل  اأوتوترونيك���ض   -
ال�صيارات احلديثة وقيادتها(

- الروبوتات باأنواعها، البيوميكاترونيك�ض، 
احلا�صب  ب�صاعدة  والت�صنيع  الت�صميم  اأنظمة 

،ECAD/MCAD
ال���������ص����غ����ري����ة  امل����ت����ح����ك����م����ات   -

.Microcontrollers

- وغريها كثري....

اأ�صــرار العقــل الباطــن
يف اإطار التنمية الب�صية التي تعد هاج�صا 
دليلة،  م�صطفى  الدكتور  األقى  للجامعة،  دائما 
الباحث يف جمال القدرات العقلية واأ�صار العقل 

بجامعة  الكبري  امل��درج  يف  حما�صة  الباطن، 
القلمون يوم الإثنني 2019/4/22م. ت�صّمنت 
الداخلية  الأن��ا  على  التعرف  حول  حماور  عدة 

وقوانني العقل الباطن واأ�صاره، وطاقة الأفكار 
والنوايا وتاأثريها يف حياتنا، وكيفية ال�صتفادة 

من املواهب وتوظيفها يف الإبداع.

د. م�صطفى دليلة
رئي�س ق�صم هند�صة امليكاترونيك�س يف جامعة القلمون اخلا�صة
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من: اآ.مي�صم طيفور-كلية الطب الب�صي:
اأربعون من طلبة النتني الرابعة واخلام�صة 
القلمون،  بجامعة  الب�صي  ال��ط��ب  كلية  يف 

ع�ص  ال�صاد�ض  العلمي  امل��وؤمت��ر  يف  �صاركوا 
للرعاية الطبية الذي اأقامته كلية الطب بجامعة 
يف  العايل،  التعليم  وزير  ال�صيد  برعاية  دم�صق، 

26-2019/6/28م.  بتاريخ  روز،  دميا  فندق 
مرتافقا مع معر�ض الرعاية الطبية، وقد تفاعل 
الطبية  امل�صتجدات  حماور  مع  القلمون  طلبة 
والثالث،  ال��ث��اين  اليومني  خ��الل  وامل��ع��ر���ض 
رئي�ض  ال�صطي  اإياد  الدكتور  الأ�صتاذ  بح�صور 
كان  ال���ذي  القلمون  جامعة  اأم��ن��اء  جمل�ض 

ح�صوره مميزا وفاعال.

بح�صور الدكتور ب�صام اإبراهيم وزير التعليم 
الوزير،  نائب  �صبحي  ح�صن  والدكتور  العايل، 
رئي�ض  ال�صطي  اإي��اد  حممد  الدكتور  والأ���ص��ت��اذ 
�صليم  والدكتور  القلمون،  جامعة  اأمناء  جمل�ض 
والدكتور  الأمناء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  دعبول 
ر�صوان  والدكتور  اجلامعة  رئي�ض  يون�ض  �صعيد 
من  وم�صوؤولة  الب�صي  الطب  كلية  عميد  الأحمد 
الأ�صاتذة،  من  وع��دد  العاملية  ال�صحة  منظمة 
كليتي  طلبة  من  كبرية  جمموعة  تكرمي  ج��رى 
والقلمون،  دم�صق  جامعتي  يف  الب�صي  الطب 
علم  "اأ�صا�صيات  مرجع  ترجمة  يف  امل�صاركني 

.)Pathoma(  "الأمرا�ض
الب�صي  الطب  كلية  م��درج  يف  ذل��ك  ك��ان 

بجامعة دم�صق، يوم ال�صبت 2019/6/29م.

موؤمتر امل�صتجدات الطبية

تكريـم واحتفـاء بامل�صـاركني يف ترجمـة مرجـع

ال�صاد�صة  ال�صنة  طلبة  الرحلة  يف  ���ص��ارك 
�صوك  ق�صي  حممد  الدكتور  ب��اإ���صاف  بالكلية، 
طيفور  مي�صم  والآن�صة  فيها،  اجلراحة  ق�صم  رئي�ض 
املدينة  يف  الطب  لكلية  الأك��ادمي��ي��ة  املن�صقة 
الطبية، ود.حممد يا�ص حيدر رئي�ض النادي الطبي 

ونادي اخلريجني.
املركز  زي��ارة  ب��داأت  الرحلة،  ا�صتقبال  بعد 
دي��اب  ال��دك��ت��ور  امل��رك��ز  لرئي�ض  ب��ح��ا���صة 
د.حممد  واألقى  وبعمله،  به  للتعريف  الفاعوري 
اختيار  لكيفية  ومناق�صة  حما�صة  �صوك  ق�صي 
بدران  د.اأحمد  األقى  كما  الطبي.  الخت�صا�ض 
وهو من خريجي جامعة القلمون حما�صة عن 
اخت�صا�ض اجلراحة القلبية. والدكتور عالء الدين 
يف  املتخ�ص�ض  القلمون  جامعة  خريج  داوود 

اأملانيا بالأمرا�ض الداخلية حدَّث امل�صاركني عن 
الداخلية،  اخت�صا�صات  اأحد  القلبية  اخت�صا�ض 

وعن كيفية التخ�ص�ض يف اأملانيا.
مركز  اأق�صام  يف  بجولة  امل�صاركون  وق��ام 
�صليم  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل  برفقة  القلب  ج��راح��ة 
ح�صيمة، والدكتور اأحمد بدران تعرفوا فيها على 
اأق�صامه واآليات العمل فيه. وانتهت الرحلة بجولة 
العظم  وق�ص  القدمية  دم�صق  �صملت  ترفيهية 

و�صوق احلميدية و�صوق مدحت با�صا.

طلبـة الطـب الب�صـري يف م�صـفى البا�صـل
في إطار العناية بالمعارف الطبية وتطبيقاتها أقامت كلية الطب البشري 
بجامعة القلمون بالتعاون مع طلبة النادي الطبي بالجامعة ونادي خريجي 
المتخصص  بدمشق  األسد  باسل  الشهيد  مركز  إلى  علمية  رحلة  الجامعة، 

بأمراض وجراحة القلب.



دار
 ال

بار
أخ

املقــابـالت ال�صــريرية
الطب  كلية  اأج��رت 
ال�صيرية  املقابالت 
ل�)42( طالبًا من ال�صنة 
ال�����ص��اد���ص��ة ال��راغ��ب��ني 
المتحان  اإىل  بالتقدم 
ال��ط��ب��ي امل���وح���د يف 
الأول  ت�����صي��ن  دورة 
وج����رت  2019م. 
مكتب  يف  امل��ق��اب��الت 
الأك��ادمي��ي  التن�صيق 
امل��دي��ن��ة  م�����ص��ف��ى  يف 
ال��ط��ب��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة 
 6/29 ب��ني  امل��دة  يف 
 . 2م 0 1 9 /7 /6 و
ب�����ص��ارك��ة ع����دد من 

اأ�صاتذة الكلية. 

1 - �لتحدي �لثقايف: 
اجل��ام��ع��ة  اأم����ني  ك�صيبي  اأمي����ن  اأ.د  ب��ح�����ص��ور 
القلموين  التحدي  ب�صابقة  الثقايف  ال��ن��ادي  ق��ام 
فيه  اأُج��ري��ت  وال���ذي   Kalamoon challange
بهدف  الطالبية  الفرق  من  جمموعة  بني  املناف�صة 
الأ�صئلة  النفو�ض، وكانت  الثقافة، والت�صية عن  اإثراء 
ذلك  مت  و�صاملة،  متنوعة  وتاريخية  وطبية  ثقافية 
فريق  بفوز  امل�صابقة  انتهت  2019/7/2م.  الإثنني 

“التاد” م�صتحقًا جائزًة مالية تقديرية. 

2 - حما�شرة حول �أحد �لتطبيقات �ل�شرورية: 
بح�صور الدكتور �صعيد يون�ض رئي�ض جامعة القلمون، 
واأ.د. اأمين ك�صيبي اأمني اجلامعة، والدكتور �صائد الناظر 
عميد كلية الهند�صة، وعدد من اأع�صاء الهيئة التدري�صية 
الأحد  يوم    ProCo نادي    قّدم  والطالب،  الكلية،  يف 
2019/7/1م. حما�صة يف املدرج الكبري، حول تطبيق 
باإعالنات  اخلا�ض   )ADMOON( امُل�صّمى  الإعالنات 

اجلامعة. والتطبيق من ت�صميم الطالب اأع�صاء النادي.

3 - ملحات �شوق:��شم جميل و�ملُ�َشّمى �أجمل...
رئي�ض  ن��ائ��ب  دع��ب��ول  �صليم  ال��دك��ت��ور  بح�صور 
جمل�ض الأمناء، والدكتور اأمين ك�صيبي اأمني اجلامعة، 
حفاًل  املو�صيقي  ال��ن��ادي  ق��دم  ال��ط��الب،  م��ن  وح�صد 
"ملحات �صوق" يوم الأربعاء تاريخ  مو�صيقّيًا بعنوان 
املو�صيقي  النادي  اأع�صاء  اأحياه  2019/6/26م. 
طب  كلية  من  زميلهم  لروح  تكرميًا  القلمون  بجامعة 
عنه  فيلم  عر�ض  تالها  امل��وت،  برَه  غيَّ الذي  الأ�صنان 

لتظلَّ ذكراه العطرة متالأ املكان.

 4 - "�شندوق �لنجوم":
 ASTRONOMY CLUB الفلكي  النادي  اأق��ام 
يف  م�صابقة  2019/6/24م.  بتاريخ  القلمون  بجامعة 

بهو اجلامعة بعنوان: “�صندوق النجوم”
ع�صة  الثالث  ال�صماء  بكوكبات  الطالب  بتعريف 
علمية،  ترفيهية  م�صابقة  خالل  من  امل�صابقة،  تهدف 
معتقدات  عن  بعيداً  العلمية؛  الفلكية  الثقافة  تعميق  اإىل 

التنجيم واملفهوم ال�صطحي اخلاطئ لعلم الفلك.
وتعتمد طريقة اللعبة على تو�صيل اأ�صكال الكوكبات 
من  النجوم"وهي  لة  جرَ “عرَ ال�صماوية  القّبة  م�صقط  على 

اأ�صكال التعلم الفعال الذي تنتهجها اجلامعة.
املن�صور  التخرج  حفل  بتنظيم  املديرية  قامت  وقد 

يف ملف اآخر من هذا العدد.

مديرية �لعالقات �لعامة تتابع �أن�سطتها يف ف�سل �ل�سيف

تنوع الن�صاطات اإثراء لل�صخ�صية وقدح لزند العقل

الف�صل  خ��الل  ومهن  مهارات  مركز  اأج��رى 
2019/2018م.  ال��درا���ص��ي  ل��ل��ع��ام  ال�صيفي 

فعاليات متعددة منها:
اأحمد  الأ�صتاذ  باإ�صاف   3D max دورة   -
حزيران   9 بتاريخ  اب��ت��داأت  �صاعة   20  ، القزق 
ال�صبت  اأي��ام  2019م.  مت��وز   6 بتاريخ  وانتهت 
حتى   04:00 ال�صاعة  م��ن  وال��ث��الث��اء،  والأح���د 

06:00 م�صاًء.
حممد  الدكتور  باإ�صاف   Python دورة   -

ربيع �صاهني، 20 �صاعة ابتداأت بتاريخ 9 حزيران  
و انتهت بتاريخ  30 حزيران 2019م.  اأيام الأحد 
والثالثاء، من ال�صاعة 4:00 حتى 07:00 م�صاًء.

نظر  وجهة  من  احليوية  امل�صادات  دورة   -
 20 حميد،  اأمي��ن  ال�صيدلين  ب��اإ���صاف  �صيرية 
�صاعة ابتداأت بتاريخ 10 حزيران وانتهت بتاريخ 
والإثنني  والأح��د  ال�صبت  اأي��ام  2019م.  متوز   2
والثالثاء ،من ال�صاعة 4:00 حتى 08:00 م�صاًء.

باإ�صاف   Business English دورة   -

بتاريخ  ابتداأت  �صاعة   18 ال��وزان،  عالية  الآن�صة 
9 حزيران وانتهت بتاريخ 9 متوز 2019م. اأيام 
الأحد والإثنني والثالثاء، من ال�صاعة 4:00 وحتى 

6:00 م�صاًء.
 let's practice english دورة   -
�صاعة   14 اخل���اروف،  رب��ا  الآن�صة  ب��اإ���صاف  
 2 بتاريخ  وانتهت  حزيران   22 بتاريخ  ابتداأت 
متوز اأيام ال�صبت والأحد و الثنني ، من ال�صاعة 

4:00 حتى 6:00.

مركز مهارات ومهن يف جامعة القلمون يرثي احلياة اجلامعية
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د.حممد اخلطيب
كلية العلوم التطبيقية - ق�صم الكيمياء

التلوث بال�صو�صاء
Noise  Pollution

: Introduction 1 - مقدمة
ال��ه��واء  بتلوث  ي�صعرون  ال��ن��ا���ض  معظم  اإن 
�صحتهم  على  ويخافون  منه،  احليطة  ويتخذون 
لل�صب  مياه  تاأمني  ويحاولون  املاء،  ملوثات  من 
اإل  امل�صتطاع،  قدر  ال�صارة  امللوثات  من  خالية 
الكبرية  للمخاطر  باًل  يلقون  ول  يدركون  ل  اأنهم 
نتيجة  توؤثر على �صحتهم وحياتهم  اأن  التي ميكن 
الناجتة  تعّر�صهم للعديد من الأ�صوات، كالأ�صوات 
الأخ��رى،  النقل  وو�صائل  ال�صيارات  حمركات  عن 
ومتلف الفعاليات ال�صناعية والتجارية مثل ور�ض 
اإىل  بالإ�صافة  والنجارة،  احلدادة  وور�ض  الإ�صالح 
الأ�صوات الناجتة عن ا�صتعمال املكيفات والأجهزة 
الكهربائية الأخرى التي ت�صدر اأ�صواتًا غري مرغوب 

فيها عند ت�صغيلها.
اإىل  بالإ�صافة  ال�صابقة  الأ���ص��وات  جميع  اإن 
اأ�صوات ال�صجيج الأخرى ت�صبب ما ي�صمى بالتلوث 
احل�صارة  م�صاكل  اأح��د  يعّد  ال��ذي  ال�صو�صائي، 
ال�صناعية، بل اأهمها، ملا لها من تاأثري �صلبي على 

�صحة الإن�صان كما �صرنى لحقًا.

ال�صدة ) ال�صجيج( 2 - �صدة ال�صوت وم�صتوى 
: Sound Intensity and Intensity Level

على  ال��ق��درة  لها  طولية  اأم���واج  ه��و  ال�صوت 
واملاء  الهواء  مثل  املادية  الأو�صاط  يف  النتقال 
واملواد ال�صلبة. والإن�صان ي�صتطيع �صماع الأ�صوات 

.Hz 20000-20 التي ترددها يقع �صمن املجال
ُتعرف �صدة ال�صوت  )I=P/A( باأنها كمية 
خالل  امل�صاحة  وح��دة  يف  متر  التي  الطاقة 
املرت  على  الواط  بوحدة  وتقدر  واح��دة.  ثانية 
مربع W/m2. ُيح�صب م�صتوى �صدة ال�صوت من 

العالقة الآتية:
 β=10 (dB)log I/I_0
I0  مقدار مرجعي قيمته 

.db م�صتوى �صدة ال�صوت وتقا�ض بوحدة الدي�صيبل
�صجيج  م�صتوى  يقابلها  �صوت  �صدة  كل  اإن 
)ُيح�صب اأي�صًا من العالقة ال�صابقة (. يو�صح اجلدول 
املقابل  ال�صجيج  وم�صتوى  ال�صوت  �صدة   )1( رقم 

لها من اأجل بع�ض الأ�صوات.
وم�صتوى  ال�صوت  �صدة   )1( رقم  اجل��دول  كما 

ال�صجيج لبع�ض الأ�صوات.

 Types of     3 - اأنواع التلوث ال�صو�صائي
Noise  Pollution

ال�صو�صائي  التلوث  ب�صكل عام ميكن ت�صنيف 
اإىل ق�صمني:

ويتمثل  الفيزيائي:  ال�صو�صائي  التلوث   -
بال�صجيج ذي التاأثري املطلق، والذي ميكن قيا�صه، 
الأ�صوات  واحلّفارات وجميع  القطارات  مثل �صوت 

التي لها تاأثري حتمي.
ويتمثل  النف�صي:  ال�صو�صائي  ال��ت��ل��وث   -
بال�صجيج ذي التاأثري الن�صبي، ويكون تاأثر الأفراد 

عقارب  حركة  �صوت  فمثاًل  الظروف،  بح�صب  فيه 
وخا�صة  النهار  اأثناء  الزع��اج  ت�صبب  ل  ال�صاعة 
اأعمالهم  ممار�صة  حالة  يف  النا�ض  يكون  عندما 
فهي  النوم  اأثناء  وخا�صة  الليل  يف  اأما  اليومية، 
الهاتف  رنني  وكذلك  النا�ض.  لأغلب  القلق  ت�صبب 
فهو �صوت اعتيادي ومقبول خالل النهار، اأما اأثناء 

النوم فهو يعد قمة الزعاج.

ال�����ص��و���ص��ائ��ي      ال���ت���ل���وث  م�������ص���ادر   -  4
Resources of Noise  Pollution

ال�صو�صائي،  التلوث  العديد من م�صادر  هناك 
التطور  نتيجة  ه��ي  امل�صادر  ه��ذه  معظم  ول��ع��ّل 
هذه  من  ونذكر  احلديث،  التقني  والتقدم  ال�صناعي 

امل�صادر:
- و�صائل النقل بختلف اأنواعها: مثل ال�صيارات 

وال�صاحنات والقطارات والطائرات والبواخر.
املنزلية،  الأن�صطة  عن  الناجت  ال�صجيج   -
يف  املختلفة  الكهربائية  الأج��ه��زة  وت�صغيل 
عن  الناجتة  والأ���ص��وات  وامل��ن��ازل،  امل��ح��الت 
اللعب،  اأثناء  الأطفال  وعن  الكبار  الأ�صخا�ض 
الناجتة عن مكربات ال�صوت واأجهزة  والأ�صوات 
ا�صم  ع��ادة  ال�صجيج  ه��ذا  على  ويطلق  التنبيه، 

ال�صجيج الجتماعي.
- ال�صجيج الناجت عن ور�ض الإ�صالح واأعمال 
الهدم والبناء. وعن امل�صانع با تتويه من اآليات 
اأهم م�صادر ال�صجيج،  وم�صخات والذي يعترب من 
العمال  على  تظهر  وم�صاره  اآث���اره  معظم  ولكن 
الذين يعملون يف تلك املعامل اأو الأ�صخا�ض الذين 

يقطنون بالقرب منها.

واأ���صاره     ال�صو�صائي  التلوث  تاأثريات   -  5
 Effects and Damages of Noise

  Pollution
كما ذكرنا فاإن جميع الكائنات احلية تتاأثر 
اأن  الدرا�صات  اأثبتت  فقد  ال�صو�صائي،  بالتلوث 
من  تقريبًا   %50 يف  ال�صبب  ه��و  ال�صجيج 
 %20 ويف  امليكانيكي  العمل  اأثناء  الأخطاء 
من احلوادث التي توؤدي اإىل املوت. يوؤثر التلوث 
النف�صية  احلالة  على  عام  ب�صكل  ال�صو�صائي 
واخلمول  القلق  ي�صبب  ب��دوره  وه��ذا  لالإن�صان، 
و�صعف الرتكيز )التعر�ض لل�صجيج مدة ثانية 
كما  ثانية(.  ثالثني  مدة  الرتكيز  ي�صتت  واحدة 
يوؤثر على اخلاليا الدماغية، ويوؤثر على الدورة 
اأما  ال��دم.  �صغط  ارتفاع  اإىل  وي��وؤدي  الدموية، 
لوحظ  فقد  لل�صجيج  تعّر�صوا  الذين  الأطفال 
ماطر  وتعززت  عندهم  املناعة  جهاز  �صعف 
وال�����ص��داع،  احل�صا�صية  ب��اأم��را���ض  اإ�صابتهم 
الرتكيز  على  قدراتهم  �صعف  اإىل  بالإ�صافة 

اأثناء التعلم.
يكون  غريها  اأو  ال��ت��اأث��ريات  ه��ذه  ظهور  اإن 
الفرد  له  يتعر�ض  الذي  ال�صجيج  مرهونًا ب�صتوى 
رقم  اجلدول  يبني  ال�صجيج.  لهذا  التعر�ض  وبزمن 
(2) م�صتويات ال�صو�صاء وزمن التعر�ض امل�صموح 

وال�صالمة  ال�صحة  لإدارة  وفقًا  النهار  خالل  بها 
 OSHA Occupational الأمريكية  املهنية 
 Safety and Health Administration
املوا�صفات  هيئة  قبل  م��ن  اأي�����ص��ًا  وامل��ع��ت��م��دة 

واملقايي�ض ال�صورية.
ال�صو�صاء  م�صتويات   )2( رق��م  اجل��دول  كما 

OSHA وزمن التعر�ض امل�صموح بها وفق
التعر�ض  يكون  وعندما  ع��ام  ب�صكل  ولكن 

لل�صجيج لفرتات طويلة  ميكن اأن نكتب مثاًل:
ال�صجيج  م�����ص��ت��وى  ق��ي��م  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا   -
بع�ض  ي�صبب  فاإنه    40 - 50 dBاملجال �صمن 
وعدم  والتوتر  القلق  مثل  النف�صية  ال�صطرابات 

القدرة على الرتكيز.
�صمن  ال�صجيج  م�صتوى  قيم  تكون  عندما   -
dB 80 - 60 فاإن ذلك يوؤثر على اجلهاز  املجال 
الراأ�ض،  يف  �صديدة  باآلم  ال�صعور  وي�صبب  الع�صبي 

وانخفا�ض  مزعجة،  اأح��الم  روؤي��ة  اإىل  بالإ�صافة 
الإنتاجية اأثناء العمل.

�صمن  ال�صجيج  م�صتوى  قيم  تكون  عندما   -
املجال dB 110 - 90 يكون هناك ا�صطرابات يف 
الدم وبالتايل  الع�صبي، وارتفاع يف �صغط  اجلهاز 

ي�صبب ذلك اأمرا�صًا يف القلب .
اأعلى  ال�صجيج  م�صتوى  قيم  تكون  عندما   -
من dB 120 ينتج عنه اأمرا�ض كثرية من اأهمها 
يف  �صديد  اأمل  اأي�صًا  عنه  وينتج  القلب،  اأم��را���ض 
اجلهاز ال�صمعي وعدم متييز الأ�صوات وم�صادرها 
واأحيانًا يتم فقدان ال�صمع ب�صكل كامل، وقد ت�صبب 
اإىل الأمرا�ض التي  ال�صو�صاء املرتفعة بالإ�صافة 
التعر�ض  وزمن  �صدتها  بح�صب  طبعًا   ( ذكرناها 
ال�صهية  فقدان  مثل،  اأخ��رى  عديدة  اأمرا�صًا  لها( 
وخلل يف عمل الهرمونات والكتئاب وعدم انتظام 

ن�صبة ال�صكر يف الدم.

ال�صو�صائي    ال��ت��ل��وث  م��ن  احل��م��اي��ة   -  6
  Prevention of Noise Pollution

ال�صو�صائي  التلوث  على  ال�صيطرة  عملية  اإن 
ميكن  ولكن  جداً،  �صعبة  عملية  هي  كاملة  ب�صورة 
قمنا  اإذا  التلوث  هذا  وتاأثريات  اأ�صار  من  التقليل 

باتخاذ بع�ض الإجراءات الوقائية مثل:
ال�صو�صائي  التلوث  النا�ض بخاطر  - تعريف 

عن طريق و�صائل الإعالم واملدار�ض واجلامعات.
- بناء املدار�ض واجلامعات وامل�صت�صفيات يف 
تكون  واأن  ال�صو�صاء،  م�صادر  عن  بعيدة  مناطق 

املطارات بعيدة عن املناطق املاأهولة بال�صكان.
مكربات  ا�صتخدام  م��ن  احل��د  على  العمل   -
واملحالت  ال�صوارع  يف  الت�صجيل  واأجهزة  ال�صوت 

واحلدائق العامة.
وور���ض  املعامل  لإق��ام��ة  الرتخي�ض  ع��دم   -
اإج��راءات  جميع  اأخ��ذ  من  التاأكد  بعد  اإل  الإ�صالح 

الأمان اخلا�صة ب�صتوى ال�صجيج.
ل���الآلت  ال���دوري���ة  ال�صيانة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   -
واقيات  وا�صتخدام  عوازل مطاطية،  على  وتركيبها 

ال�صوت بالن�صبة للعمال.
الذين  ال��ع��م��ال  بجميع  الفائقة  العناية   -
وذلك  عملهم  طبيعة  نتيجة  لل�صو�صاء  يتعر�صون 
من خالل اإجراء تخطيط لل�صمع والفحو�صات الطبية 

الدورية لهم.

 مستوى الضجيج
β    dB   الضوضاء

شدة الصوت
W/m 2 مصدر الصوت

0 1x10 - 12  صوت بالكاد أن يُسمع

10 1x10 - 11  حفيف أوراق األشجار

20 1x10 -10  الهمس

40 1x10 - 8  األحاديث الهادئة 

60 1x10 - 6  األحاديث العادية

70 1x10 - 5  اإلزدحام المروري

80 1x10 - 4  المكنسة الكهربائية

100 1x10 - 2 األوكسترا الضخمة 

120 1x10 0 الصوت المسبب لأللم
اجلدول رقم )1( 

زمن التعرض
ساعة /اليوم

 مستوى الضجيج
β الضوضاء

dB

8 90

6 92

4 95

3 97

2 100

1.5 102

1 105

0.75 107

0.5 110

0.25 115
اجلدول رقم )2( 

الضجيج هو السبب في 50% تقريبًا 
من أخطاء العمل الميكانيكي 

وفي 20% من الحوادث المميتة
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اجلاذبية ال�صغرية
 : Microgravity  تعريف �جلاذبية �ل�شغرية

تطفو  لها،  وزنرَ  الأ�صياء ل  تبدو  التي  احلالة  هي 
ة، وميكن مالحظة تاأثريات هذه احلالة يف  وتوم بحريَّ
الف�صاء، حيث يتحرك رواد الف�صاء بحرية، ويطوفون 
�صمن املركبة الف�صائية، كما ميكنهم تريك الأج�صام 
تكون  التي  احلالة  اإىل  اأي�صًا  وي�صار  ب�صهولة،  الثقيلة 

فيها اجلاذبية �صغرية جداً بهذا امل�صطلح. 
يكون  التي  البيئة  هي  ال�صغرية:  اجلاذبية  بيئة 
مقارنًة  جداً  �صغرياً  ما  جل�صم  الظاهري  ال��وزن  فيها 
فمثاًل  الأر�صية.  اجلاذبية  عن  الناجت  احلقيقي  بوزنه 
عند �صقوط �صخرة من على ارتفاع خم�صة اأمتار فاإنها 
اأما يف  �صتاأخذ ثانية واحدة تقريبًا للو�صول لالأر�ض. 
 %1 ال�صغرية، فعند جاذبية تعادل  حالت اجلاذبية 
�صتاأخذ  ذاتها  ال�صخرة  فاإن  الأر�صية؛  اجلاذبية  من 
من   10  -6 تعادل  جاذبية  حالة  يف  اأما  ث��وان،  ع�ص 
وقتًا  �صتاأخذ  ذاتها  ال�صخرة  فاإن  الأر�صية  اجلاذبية 

ي�صل ل� 1000 ثانية اأي حوايل 17 دقيقة.
�شبب �نعد�م �لوزن :

حالة  يف  فيها  ما  وك��ل  الف�صائية  املركبة  ان 
�صقوط حر بالن�صبة لالأر�ض .

حر  �صقوط  بحالة  الف�صائية  املركبة  كانت  فاإذا 
لن  احلالة  ه��ذه  يف  الف�صاء  رائ��د  ف��اإن  فيها  ما  بكل 
من  ف�صيبدو  للمركبة  بالن�صبة  ت�صارع  اأي  لديه  يكون 
القوى  حم�صلة  ك��اأن  للمركبة  بالن�صبة  ثابتة  جملة 
اأكرب  ب�صكل  الأم��ر  ه��ذا  تو�صيح  وميكن  �صفر،  عليه 
اأنها جملة غري عطالية متحركة  بدرا�صة املركبة على 
لقوة  �صيخ�صع  اأخر  اأي ج�صم  فاإن  وبذلك   ،  g بت�صارع 
عطالية ت�صاوي − mg بالن�صبة للمركبة وبالتايل فاإن 
بالن�صبة  املركبة  داخل  ج�صم  اأي  على  القوى  حم�صلة 

لها �صتكون �صفر.
ال�صقوط  فقط  تت�صمن  ل  احلر  ال�صقوط  حالة  اإن 
الف�صائية  املحطة  فمثاًل  الأر���ض،  باجتاه  ال�صاقويل 

�صقوط  الأر�ض هي يف حالة  تدور حول  التي  الدولية 
لت�صعها  كافية  ابتدائية  �صعة  لديها  كان  ولكن  حر، 
ب�صار دائري بدًل من �صاقويل، ميكن تخيل املو�صوع 
الأر���ض،  نحو  وت�صقط  ينحرف  املحطة  م�صار  وك��اأن 
بحيث  امل�صار  انحناء  يجاري  الأر���ض  انحناء  ولكن 

تبقى على م�صافة ثابتة من ال�صطح .
طرق �حل�شول على �جلاذبية �ل�شغرية:

 ميكن تقيقه بعدة طرق:
1-  اأي حالة �صقوط حر هي حالة انعدام وزن  (
القفز املظلي قبل فتح املظلة ولعبة القطار يف مدينة 

املالهي عند و�صولها لقمة امل�صار.. اإلخ ).
الطائرات  قيادة  ميكن  حيث  الطائرات،  يف   -2
ب�صار قطع مكافئ بتقعر نحو الأ�صفل (ت�صعد الطائرة 
ثقل  قيمة  الراكب  يخترب  ال�صعود  ففي   ، تهبط)  ثم 
الناجتة عن  والقوة  ثقله  الناجتة عن  (القوة  اإ�صافية  
ينخف�ض  الهبوط  وعند   ( الأعلى  نحو  املركبة  ت�صارع 
ثقله (يف هذه احلالة تكون قوة ثقله معاك�صة لت�صارع 
باإطفاء  الطيار  فيقوم  امل�صار  قمة  يف  اأما  املركبة)، 
اجلاذبية  بتاأثري  تتحرك  الطائرة  وت�صبح  املحركات 
فقط وبحالة �صقوط حر ، حيث ت�صتخدم هذه الطائرات 
ثانية   30 ح��وايل  ملدة  للوزن  انعدام  على  للح�صول 

لتدريب رواد الف�صاء على حالة انعدام الوزن .
الأر���ض،  ح��ول  ت��دور  التي  املركبات  يف   -  3
وفيها ميكن لالأج�صام اأن تبقى بحالة انعدام الوزن 

لفرتات طويلة . 
تاأثري �نعد�م �لوزن على �ملو�د: 

قادرين  ول�صنا  كّلّيًا،  ُمتلف  املواد  �صلوك  يكون 
ولكن  املقال،  هذا  يف  كّلّيًا  الختالفات  اإح�صاء  على 
مقدار  تو�صيح  ب��اب  من  احلقائق  بع�ض  ن�صتعر�ض 
اجلاذبّية  يف  امل��واد  �صكل  على  يطراأ  الذي  الختالف 
الآثار  باأن  القول  عام  ب�صكل  ميكن  بحيث  غرى،  ال�صُ
يف  تقريبًا  تختفي  الأر�صية  اجلاذبية  عن  الناجتة 

املواد املختلفة. حيث يختلف �صلوك ال�صوائل والغازات. 
نالحظ  وكذلك  والتكاثف.  والتبخر  احل��راري  كالنقل 
اإىل  ال�صوائل  اختفاء ظاهرة التوتر ال�صطحي مما يدفع 
دائرّية  اأو  ُمكّعبة  زجاجّية  علبة  �صمن  التكّور)ال�صائل 
ة ال�صعرّية  مييل اإىل اللت�صاق باجلدران ب�صبب اخلا�صّ
التي جتري  الغليان  وعملية  و�صطه(.  تاركًا فجوة يف 
يف بيئة اجلاذبية ال�صغرية جند اأنه ل  ترتفع الغازات 
)بخار املاء عند غليان املاء مثاًل( اإىل الأعلى. كما يف 

ال�صكل )1(  :
لأن  ذلك  ويحدث  ال�صمعة  لهب  يف  تكورا  وجند 
لالأعلى  فريتفع  مرتفعة  حرارته  الأر���ض  على  اللهب 
ال�صكل  اإىل  �صكله  يتحول  اجلاذبية  بانعدام  بينما   ،

الكروي كما هو مبني يف ال�صكل )2(. 
�لتطبيقات �لتجارية 

و�ل�شناعية للجاذبية �ل�شغرية :
يتم  كبرية:  بدقة  معدنية  ك��رات  ت�صنيع   - 1
نقوم  ثم  ال��ذوب��ان  حتى  املعدن  بت�صخني  الأم��ر  ه��ذا 
على  اأنبوب  يف   ال�صائل  املعدن  من  قطرات  باإ�صقاط 
ففي  مائي،  حو�ض  يف  لي�صقط  الأمتار  مئات  ارتفاع 
ال�صقوط نظراً لأن القطرة تكون يف حالة �صقوط  فرتة 
حر وبالتايل يف حالة انعدام وزن تاأخذ �صكاًل كرويًا 
الكروي  �صكلها  على  حمافظة  تربد  الفرتة  هذه  ويف 

وت�صتخدم يف البندقيات .
اأن  : حيث  عالية  بجودة  البلورات  تنمية    - 2
عمليات الرت�صيب وتيارات احلمل وال�صغط اجلوي كل 
اأ�صا�صي عن وجود اجلاذبية  الظواهر تنجم ب�صكل  تلك 
يف  عيوب  وج��ود  اإىل  الظواهر  هذه  ت��وؤدي  الأر�صية، 
مثل  ت�صكل  تاليف  ميكن  واجلزيئات،  البلورات  ت�صكيل 
�صوط  تت  جت��ارب  اج��راء  طريق  عن  العيوب  ه��ذه 
خا�صة للجاذبية، اإذاً عندما نريد مادة �صديدة النقاوة، 
فاإن الطريقة الوحيدة لت�صنيع مثل هذه املادة ل�صمان 

تقنيات  ا�صتخدام  هو  وال�صوائب  العيوب  من  خلوها 
اجلاذبية ال�صغرى ، كما هو مو�صح يف ال�صكل )3( : 

للباحثني  تقدم  امل���واد:  علم  تطبيقات    - 3
فهمًا اأو�صع لبنية هذه املواد، وقد تفتح جماًل لتح�صري 
خالئط معدنية جديدة بخوا�ض جيدة، تفيد يف جمال 

علوم الطريان والف�صاء واملحركات.
اأه��م  اأح����د   : ال�����ص��ريام��ي��ك��ي��ة  امل����واد  يف   - 4
التك�ص،  كيفية  معرفة  هو  ال�صرياميك  على  الدرا�صات 
توؤدي  التي  هي  البلورية  بنيته  يف  العيوب  اأن  حيث 
�صغط  اأي  ت��ت  بنيته  ت�صدع  اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل 
�صوط  تت  ال�صرياميك  ت�صكل  فمراقبة  �صدمة.  اأو 
اإمكانية وجود عيوب يف  ال�صغرى يقلل من  اجلاذبية 
بنية ال�صرياميك، مما ي�صاعدنا على اإنتاج �صرياميك ذو 
بنية اأقوى ومتما�صكة اأكر، مما ي�صاعدنا على اإقحامه 

ب�صكل اأو�صع يف ال�صناعات.
ا�صتخدام اآخر لتقنية اجلاذبية ال�صغرى هو   - 5
الأحيان  اأنه ويف بع�ض  م�صاألة »عدم الحتواء« حيث 
مادة  لحتواء  وعاء  توفري  ميكننا  ل  ال�صوط  وبع�ض 
وعاء  توافر  عدم  منها  لذلك،  الأ�صباب  وتتعدد  معينة، 
كبري،  �صغط  يتحمل  اأو  كبرية،  ح��رارة  درجة  يتحمل 
الوعاء  وج��دران  املادة  بني  تفاعل  حدوث  لتجنب  اأو 
الذي يحتوي هذه املادة، لذلك تعد اجلاذبية ال�صغرى 
املمكن  من  اإن��ه  اإذ  امل�صاكل،  هذه  ملثل  الأمثل  احلل 
بوا�صطة  معني  مكان  يف  معلقة  امل��ادة  على  احلفاظ 
امل��ادة  تريك  ميكننا  كما  كهرومغناطي�صية،  ق��وى 
وب�صبب  اأنه  القوى، حيث  بوا�صطة هذه  ح�صب حاجتنا 
تطبيق اجلاذبية ال�صغرى، فاإننا ل نحتاج لقوى كبرية 
للتحريك اأو للحفاظ على املادة معلقة. وبذلك نكون قد 
تغلبنا على م�صكلة الوعاء التي تعيق اإجراء العديد من 

التجارب.
�لتطبيقات �لبحثية :

اأم��ام  املجال  ال�صغرية  اجلاذبية  بيئة  فتحت 
العديد من الأبحاث والدرا�صات يف متلف املجالت : 
ع��ل��وم ال��ت��ق��ان��ة احل��ي��وي��ة يف اجل��اذب��ي��ة   - 1

: Biotechnology Microgravity ال�صغرية
بتنمية  اأ�صا�صي  ب�صكل  امل��ج��ال  ه��ذا  يهتم 
والأن�صجة  اخلاليا  وزراع��ة  الربوتينية  البلورات 
تنمية  ت�صاهم  حيث  ال�صغرية،  اجلاذبية  بيئة  يف 
الوزن بنمو بروتينات  انعدام  الربوتينات يف بيئة 
اأو انحرافات، ميكن درا�صتها  كبرية دون ت�صوهات 
عنها،  اإك�����ض  اأ�صعة  ان��ع��راج  طريق  ع��ن  ذل��ك  بعد 
وموا�صع  تركيبها،  معرفة  من  نتمكن  وبالتايل 
تو�صع الذرات فيها، مما يوؤدي اإىل فهم اأكرب لآلية 
وهذا  اجل�صم.  يف  بوظيفته  وقيامه  الربوتني  عمل 
الأمرا�ض  من  العديد  عالج  اأمام  املجال  لنا  يفتح 
من  العديد  حل��ل  ال��دوائ��ي��ة  ال�صناعات  وتطوير 

امل�صاكل امل�صتع�صية حاليًا.
: fluids physics فيزياء ال�صوائل  - 2

ال�صوائل.   يف  امل�صيطر  هو  ال�صطحي  التوتر 
اجلاذبية  انعدام  بيئة  ال�صوائل يف  �صلوك  فهم  وان 
كالتقانة  الأخرى  املجالت  من  العديد  على  يوؤثر 
العمليات  ال�صوائل على  �صلوك  يوؤثر  احليوية، حيث 
تركيب  على  يوؤثر  حيث  امل��واد  وكعلوم  احليوية، 
للعمليات  فهمنا  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر  ك��م��ا  ال��ب��ل��ورات 
والتفاعالت الكيميائية، وبالتايل تعد درا�صة �صلوك 
ال�صوائل يف هذه البيئة خطوة مهمة يف �صبيل فهم 

متلف الآليات يف املجالت املتعددة. 
جتارب علم املواد:   - 3

تقليل الحتكاك والنقل احلراري واحللويل  اأ  - 
بني مواد التجربة والو�صط املحيط بها: وهذا مفيد يف 
اإمناء البّلورات واأ�صباه البّلورات املختلفة، حيث ميكن 
اإحداث  ودون  ب�صهولة  والت�صّلب  بالنت�صار  التحّكم 

الكثري من العيوب.
يف  ال�صطحي  والطوفان  الرت�صيب  تقليل  ب  -  
املختلفة  اجلزيئات  لتن�صّد  جاذبّية  ل  حيث  املحاليل: 
جزيئي  ت���وّزع  يحّقق  وه��ذا  متلفة،  بقوى  الكتلة 
لكيف  اأف�صل  بفهم  للعلماء  �صمح  وه��ذا  متجان�ض، 

تتفاعل املواد �صوّيًا �صمن املحلول الواحد.
اأن�صاف  اإ���ص��اب��ة  يف  التجان�ض  زي���ادة  ت  - 
النواقل: حيث اأّن الحتكاك يخلق عيوبًا وقّلة جتان�ض 
الناقل، وهذا يتم تالفيه  ال�صائبة يف ن�صف  يف توّزع 
غرى، لذا تعترب �صناعة اأن�صاف  يف بيئة اجلاذبّية ال�صُ
النواقل �صمن هذه البيئة تطبيق مهم جّداً ويتم العمل 

عليه بجّدّية.
دون  التجارب  اإج��راء  على  القدرة  زي��ادة  ث  - 
اأوعية تتوي املواد وُتعيب التجربة: وهذا يعود بفوائد 

عّدة نذكر منها :
خ�صائ�ض  عن  دقيقة  قيا�صات  على  احل�صول    

ماّدة مثل اللزوجة والتوّتر ال�صطحي.
اإمن��اوؤه��ا  يتم  ال��ت��ي  ال��ب��ّل��ورات  زي���ادة حجم    

�صناعّيًا.
قيمة  يف  والنقطاعات  العيوب  من  التقليل    
كثافة املادة الناجمة عن نقاط التقائها بجدران 

الوعاء الذي يحتويها.
حدود  اكت�صاف  وه��و  والفلك:  الف�صاء   - 4
اأ�صا�ض  كحجر  وامل��ري��خ  القمر  وا�صتخدام  الف�صاء 
من  لب��د  ذل��ك،  ولتحقيق  التالية.  لال�صتك�صافات 
�صكنية،  وم�صتعمرات  للحياة،  دعم  اأنظمة  ت�صميم 
�صتحقق  التي  النماذج  اإىل  وللو�صول  نقل.  ومركبات 
ال�صوائل  على  احل�صول  كيفية  معرفة  من  لبد  ذلك، 
احلية،  الكائنات  حياة  على  تافظ  التي  والغازات 
املواد،   بنى  تت�صكل  وكيف  وحفظها.  نقلها،  وكيفية 
اإ�صافًة اإىل كيفية التزود بالوقود وما هو نوع الوقود 
تقدمي  املجال  هذا  يف  الأبحاث  فباإمكان  الأف�صل. 
هذه  على  بالإجابة  للبدء  الالزمة  للحاجات  روؤي��ة 
اجلاذبية  يف  احلالية  الأب��ح��اث  و�صتوجه  الأ�صئلة. 
من  متكننا  التي  الأدوات  لتطوير  طريقنا  ال�صغرية 
اإىل  لو�صولنا  اأ�صا�ض  خطوة  للقمر  و�صولنا  جعل 
املريخ. حيث اأن الأبحاث جتري على مركبة ف�صائية 
وذلك لتحديد كيفية معاجلة الإ�صمنت يف هكذا بيئات.  
الحرتاق  وعملية  املوائع  تدفق  فهم  اأن  اإىل  اإ�صافًة 
يعد اأمراً حيويًا من اأجل جميع املواد وو�صائل اإنتاج 

الغازات التي �صت�صتخدم على القمر.  ال�صكل )3( : وجود عيوب يف ت�صكيل البلورات واجلزيئات يف �صوط اجلاذبية الأر�صية اىل الي�صار، وخلوها من العيوب يف �صوط اجلاذبية ال�صغرية.ال�صكل )1(   : مقارنة بني عملية الغليان التي جتري يف بيئة اجلاذبية ال�صغرية )على اليمني( و بني التي جتري تت �صوط اجلاذبية الأر�صية.

ال�صكل )2( : مقارنة بني �صكل احرتاق �صمعة يف بيئة اجلاذبية 
الأر�صية )على الي�صار(، وبني عملية مماثلة يف بيئة جاذبية 

�صغرية )على اليمني(.



الكثري  الكثري  وحدهما  وريفها  دم�صق  يف 
والإ�صالمية،  امل�صيحية  املقد�صة  الأماكن  من 
وتنفرد مدينة دم�صق وحدها باأكر من )200( 
وهناك  الكبري.  الأموي  امل�صجد  اأهمها  م�صجد 
ومقام  �صكينة،  وال�صيدة  زينب،  ال�صيدة  مقام 

النبي هابيل، واجلامع الكبري يف قارة، ودير 
والكثري  ال�صريوبيم،  ودي��ر  �صيدنايا،  �صيدة 
القدي�صني،  اأ�صماء  تمل  التي  الكنائ�ض  من 
خريطة  عن  تغيب  �صوريا  فان  كله  هذا  ومع 

ال�صياحة الدينية يف ال�صق الأو�صط.

يذكر كيفني رايت مدير »الهيئة العاملية 
لل�صياحة الدينية« اأن ال�صعودية تظى بكانة 
توجد  اإذ  الدينية،  ال�صياحة  قطاع  يف  بارزة 
املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  مدينتا  فيها 
املقد�صة  الأم��اك��ن  اأه��م  تت�صنان  اللتان 
واملواقع التاريخية لفجر الدعوة الإ�صالمية، 
واأو�صح ال�صيد رايت اأنه يف ال�صعودية وحدها 
يقدر الدخل الذي يدره قطاع ال�صياحة الدينية 
يف  كذلك  �صنويا.  دولر  مليارات   )7( بنحو 
جند  ال�صياحيني،  وفل�صطني  الأردن  �صوقي 
نحواً من )%95( من الزوار الذين يتوافدون 
روؤي���ة  ب��ه��دف  يق�صدونها  فل�صطني  اإىل 
الأردنية  اململكة  تعمل  و  الدينية،  الأ�صحة 
على  تعتمد  التي  دخلها  تنويع م�صادر  على 
ال�صياحة يف الوقت الذي تتطلع فيه لتحقيق 
اإيرادات ت�صل اإىل )2.4( مليار دولر �صنويًا، 
يف  مبا�صة  م�صاهمة  ي�صهم  العراق  اأن  كما 
الأماكن  وتتمتع  الدينية،  ال�صياحة  قطاع 
املقد�صة يف النجف على �صبيل املثال بكانة 
مرقد  املدينة  ت�صم  اإذ  امل�صلمني  لدى  كبرية 
)8( ماليني  نحو  اإليها  ويتوافد  علي،  الإمام 

زائر �صنويا .
الدينية  لل�صياحة  دور  اأي  يغيب  ذلك  ومع 
ال�صورية، ولو باملوازنة مع دول اأقل �صاأنا منها 

يف هذا املجال. 
املعتمد  التعريف  غمو�ض  م��ن  وب��ال��رغ��م 
وماهية  وال�صائح،  ال�صياحة  ملفهوم  �صوريا  يف 
ال�صياح،  عدد  حل�صاب  املتبعة  والأ�ص�ض  املعايري 
الدينية  ال�صياحة  تخ�ض  اأرق��ام��ا  جن��د  فاإننا 
�صورية  اأن  تفيد  ال�صياحة  وزارة  عن  �صادرة 
ا�صتقبلت )117( األف �صائح وحّققت )670( األف 

ليلة �صياحة دينية عام 2016م.  
امل�صقة،  قدر  على  الثواب  كان  واإذا  اأخريا 
ال��ذي��ن  ال��دي��ن��ي��ني  لل�صائحني  ن��ق��در  ف��اإن��ن��ا 
يق�صدون �صورية عظيم الثواب، اإذ ينتظر الزوار 
�صاقة  املقامات م�صرية  زيارة هذه  القا�صدين 
لأنها  عليها،  لال�صتدلل   اأو  اإليها  للو�صول 
اخلدمات  و  الهتمام  بع�ض  من  -وبالرغم 
التنظيم  من  املزيد  اإىل  تتاج  ال�صياحية- 
وا�صتثمار  و�صناعة  ي��ت��الءم  ب��ا  والتخدمي 
الت�صويق  من  والكثري  �صورية،  يف  ال�صياحة 
املحلية  و  الدولية  امليادين  يف  لها  والرتويج 
الفر�ض املتاحة  املعنية، و ال�صتفادة من كل 
والكنوز  بالأوابد  �صورية  غنى  و  عظمة  لإبراز 
وم�صاربها،  اأنواعها  بكافة  الدينية  الأث��ري��ة 
ال�صياحة  وهو ما ي�صكل �صمانة فعلية لتفعيل 

الدينية ورفد اقت�صادنا الوطني.

في  كبيرا  دورًا  األوسط  الشرق  في  الدينية  السياحة  قطاع  يلعب 
وبالتالي  الفندقية  والخدمات  السياحة  قطاع  دخل  ومصادر  إيرادات  تعزيز 
اإلمكانات االقتصادية لتلك المنطقة  ويقدر حجم ذلك القطاع بنحو )18( 

مليار دوالر سنويًا.

ت
اال

مق

ال�صياحة الدينية يف �صورية

بع�ض  ذكر  اإع��ادة  من  لنا  لبد  البداية  يف 
الأرقام  املهمة جداً يف فهم وتديد  التعريفات 
وحجم  ع��ام،  ب�صكل  ال�صياح  لعدد  الإح�صائية 

ال�صياحة الدينية ب�صكل خا�ض.
الن�صاطات  ال�صياحة باأنها: » كل  فتعرف 
التي ميار�صها الأ�صخا�ض خالل فرتة �صفرهم 
نطاق  خ��ارج  واق��ع��ة  باأماكن  اإقامتهم  اأو 
عن  تزيد  ل  مت�صلة  لفرتة  املعتادة  بيئتهم 
عام واحد، بغر�ض الرتفيه اأو م�صائل و دوافع  
اأخرى غري مرتبطة بن�صاط ماأجور اأو  له عائد 

بكان الزيارة.«

باأنها: »زيارة  الدينية فتعرف  ال�صياحة  اأما 
وم�صاهد  املقد�صة،  والعتبات  الدينية،  الأماكن 
والقدي�صني  الأنبياء  ومراقد  وامل�صاجد،  الأئمة، 

واآثار هم، اإ�صافة اإىل احلج والعمرة.«

�ل�شياحة �لدينية يف �شورية:
)1.3( مليون زائر اأجنبي دخلوا اإىل �صورية 
يف  امل�صتبعد  بالأمر  لي�ض  وهذا  املا�صي.  العام 
يف  العاملية  ال�صياحية  الوجهات  اأه��م  اإح��دى 
وحدها  دم�صق  من  فيها  با  الأو���ص��ط،  ال�صق 
الأموي  اأهمها امل�صجد  باأكر من )200( م�صجد 

اأكر  �صورية  جذبت  2005م.  العام  يف  الكبري. 
)2010(م.  العام  �صائح، ويف  )3.6( مليون  من 
و�صل العدد اإىل )5( ماليني �صائح، لكنه تراجع 
العام  يف  و�صل  حتى  احل��رب  بعد  دراماتيكيًا 

)2015م.( اإىل اأقل من )400( األف �صائح.
كان  الذي  القطاع،  اإي��رادات  تراجعت  وقد 
ل  وي�صغِّ املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   14% ي�صّكل 
حوايل %13 من القوى العاملة، حتى و�صلت 
ح�صب  دولر  م��ل��ي��ارات  ث��الث  اإىل  اخل�صائر 

امل�صادر الر�صمية.
يق�صدها  اأن  ميكن  التي  الدينية  الأماكن 
اإذ يوجد  اأن تعد،  اأكر من  ال�صياح يف �صورية 

د.ثائر �صلطان
كلية الأعمال و الإدارة

سورية أهم وجهة سياحية دينية وتاريخية، 
ومــع ذلـك تغيـب عـن خريطـــة الســــياحـة

الدينيـــــة فــي الشــــرق األوســـط



التي  األمور  أعظم  من  العلم 
في  ولكن  وجل،  عز  اهلل  بها  شرفنا 
ذو  سالح  العلم  نفسه  الوقت 
استخدام  اإلنسان  أساء  وقد  حدين، 
سبيل  وعلى  الحديثة.  االكتشافات 
القنابل  فكرة  اكتشاف  تم  المثال، 
اإلنسان  على  األمور  لتسهيل 
بالمحاجر  يعملون  الذين  والعمال 
هو  هذا  هل  ولكن  الحجارة،  لتكسير 
وبهذه  اليوم؟!  القنابل  استخدام 
اإلنسان  يستغل  نفسها  الطريقة 
غير  استغاللًا  جديد  اكتشاف  كل 
الذي اكتشف ألجله. ولنأخذ في هذا 

المقال مثال القنبلة الكهرطيسية.

القنبـلــــة الكهـــرطي�صــــيــــة
د. عبد املعني اأحمد الرفاعي

كلية الهند�صة - ق�صم هند�صة الت�صالت والإلكرتونيات

اإن احلقيقة التي تتحدث عنها مراكز الأبحاث 
العلمية يف جميع اأنحاء العامل تقول باأن العامل 
لقنابل  الدول  بع�ض  امتالك  من  فقط  يخ�صى  ل 
بالفعل  اأ�صبحت  لأنها  بل  فقط،  عادية  نووية 
متلك قنبلة تعترب هي اجليل الأخري والأخطر من 

القنابل الكهرطي�صية.

ما هي �لقنبلة �لكهرطي�شية ؟
هي قنبلة ل تقتل الب�ص، واإمنا تعيدهم 200 

�صنة اإىل الوراء يف �صل�صلة احل�صارة.
ذات  القنبلة  اأو  الكهرطي�صية  القنبلة  اإنَّ 
الت�صمية  هذه  جاءت  -اإذ  الكهرطي�صية  النب�صة 
ج��داً  كبري  مطال  ذات  بنب�صة  متيزها  ب�صبب 
البع�ض  ي�صميها  ما  اأو  ج��داً-  �صغري  وعر�ض 
العامل  يهدد  ما  اأخطر  هي  الإلكرتونية،  القنبلة 
اليوم؛ لأنها من الأ�صلحة التي ل تهاجم ال�صحايا 
الأج��ه��زة  لتعطيل  تهدف  م��ا  بقدر  الب�ص  م��ن 
الإلكرتونية والكهربائية وكل منتجات احل�صارة 
وموا�صالت،  ات�صالت  تكنولوجيا  من  احلالية، 
واأجهزة  وو�صائل موا�صالت،  واقت�صاد،  و�صالح، 
وال�صكات،  والبنوك،  واملايكرويف،  احلوا�صيب، 
ال�صالح، وال�صفن احلربية، وكل �صيء.؟؟  ومعدات 
واإ�صابتها  الأجهزة  هذه  بكل  الأ���صار  واإحل��اق 
ميكن  بحيث  الت�صغيلية،  واأنظمتها  هي  بالتلف 
اإىل  واأخ��رى  حلظة  بني  الكومبيوتر  يتحول  اأن 
من  اأق��ل  ففي  منه.  فائدة  ل  احلجر  من  قطعة 
اأن  الكهرطي�صية  القنبلة  ت�صتطيع  عني  غم�صة 
عام  مائتي  احلديثة  واملدنية  باحل�صارة  تقذف 
 Popular“ جملة  ذكرته  ملا  وفًقا  ال��وراء،  اإىل 
جمموعة  اأو  دولة  اأية  اأن  ذكرت  كما   .”  Mech
العلمية  الكفاءة  ذوي  اخلبريين  الأ�صخا�ض  من 

العالية ميكنهم ت�صنيع مثل هذه القنبلة.
الأ�صلحة  عن  الكهرطي�صية  الأ�صلحة  تختلف 

العادية يف ثالث نقاط:
اأوًل: القذيفة يف الأ�صلحة الكهرطي�صية عبارة 
قذيفة  ولي�ض  هوائي  عرب  �صعاع  اأو  موجة  عن 

تنطلق من �صبطانة مدفع اأو �صاروخ.
الكهرطي�صية  الأجهزة  دفع  قوة  تعتمد  ثانيًا: 
�صوئي  اأو  ح��راري  مولد  من  تن�صاأ  موجات  على 
ولي�ض تفاعالت كيميائية نتيجة لحرتاق البارود 

وبالتايل فهي ل تدمر املباين والبنية التحتية.
ثالثًا: ت�ص�����ل �ص���رعة القذيف����ة الع���ادية 
3 كم/ الثانية، بينم��ا ت�صل �ص����رعة املوج��ة 
الثاني���ة  كم/  األ��ف   300 اإىل  الكهرطي�ص��ية 

)�صعة ال�صوء(.
القنبلة املغناطي�صية حينما  لقد ظهرت فكرة 
ر�صد العلماء ظاهرة مثرية عندما انفجرت قنبلة 

نووية يف طبقات اجلو العليا، مما اأ�صفر عن اإنتاج 
من  مئات  يتعدى  ل  وقت  يف  كهرطي�صية  نب�صة 
مما  ثانية(  مليون  األ��ف  من  )ج��زء  ثانية  النانو 
ت�صبه  هائل.  جهد  عنها  نتج  �صدمة  موجة  �صبب 
هذه املوجة يف تاأثريها ال�صواعق والربق، وبذلك 
الر�صد  واأجهزة  الكمبيوتر  اأجهزة  جميع  ت�صبح 
املراقبة  واأبراج  التحكم  واأجهزة  املرور  واإ�صارات 

جميعها عر�صة للتدمري. 

�إ�شقاط �لقنبلة �لكهرطي�شية
بوا�صطة  الكهرطي�صية  القنبلة  اإ�صقاط  ميكن 
ال�صواريخ اأو الطائرات التي ت�صتخدم نف�ض التقنية 

عند اإ�صقاط القنابل العادية.

تاأثري�تها
القنبلة يف  وتاأثريات هذه  برزت خطورة  لقد 
الوليات  ا�صتخدمتها  حيث  الثانية.  اخلليج  حرب 
جملة  ذكرت  كما  مرة،  لأول  الأمريكية  املتحدة 
من  الأوىل  الأي��ام  يف   »News- Defense«
البنية الأ�صا�صية  احلرب.. واأمكن بوا�صطتها تدمري 
مثل  احليوية  املعلومات  واإدارة  الت�صغيل  ملراكز 
ال�صناعية  بالأقمار  الت�صال  واأجهزة  ال��رادارات 
والإر���ص��ال  وامل��ي��ك��رووي��ف  الكمبيوتر  واأج��ه��زة 
الت�صال  اأجهزة  وكذلك  التليفزيوين.  وال�صتقبال 

الال�صلكي بجميع تردداتها.. 
ل�صر  عر�صة  هي  التي  الأجهزة  هنا  نذكر 
�صدة  بح�صب  بالرتتيب  الكهرطي�صية  النب�صة 

ح�صا�صيتها، من الأكر ت�ص�صًا اإىل القل: 
IC، وحدات املعاجلة  1 - الدارات املتكاملة 

املركزية CPU، و�صائح ال�صليكون.
2 - الرتنز�صتورات والديودات.

3 - التحري�صيات، واملحركات الكهربائية.
4 - ال�صمامات املفرغة.

ميكنها  باملعادن  املغلفة  الأن��اب��ي��ب   -  5
ب�صهولة البقاء بدون عطب.

التي متتلك هذه  الدول  اإحدى  اأن  ولو فر�صنا 
كهرطي�صية  قنبلة  تفجري  على  اأق��دم��ت  القنبلة 

هذه  ف��اإن  كيلوطن(   10 )ح��وايل  ن�صبيًا  �صغرية 
لديها  كهرطي�صية  نب�صة  انتاج  ميكنها  القنبلة 
بالإلكرتونيات على  القوة لالإ�صار  ما يكفي من 
بلد  �صل  على  ق��ادرة  وه��ي  ج��داً  كبرية  م�صافات 
وب�صعة  متامًا  المريكية  املتحدة  كالوليات 
ال�صوء )299 كيلو/ثانية( اأي يف اأقل من غم�صة 

عني جتعلها تعود اإىل القرون ما قبل الو�صطى.

�حلماية من �لقنبلة �ملغناطي�شية
القنبلة الكهرطي�صية  ميكن احلماية من تاأثري 
من خالل و�صع الأجهزة الإلكرتونية والكهربائية 
يعتمد  وهو  ف��اراداي،  قف�ض  يدعى  قف�ض  داخ��ل 
التي  بب�صاطة على تبطني جدران واأ�صقف املباين 
تتواجد بداخلها تلك الأجهزة باألواح من مواد ناقلة 
والر�صا�ض  والأملنيوم  النحا�ض  مثل  للكهرباء 
الكهرطي�صية  امل��وج��ات  حجب  ميكنها  وال��ت��ي 
اإىل الأجهزة ال�صابق ذكرها.  جزئيًا حتى ل ت�صل 
ولتحقيق احلماية الكاملة، يجب اأن تكون كابالت 
الألياف  من  م�صنوعة  الإ�صارات  وخروج  دخول 

ال�صوئية التي ل تتاأثر باملجالت الكهرطي�صية.

�خلامتة:
حرب  قيام  ال�صيناريو  هذا  لنتخيل  اأخ��رياً 
ال�صبة  ���ص��اح��ب  اإن  كهرطي�صية،  ع��امل��ي��ة 
كل  �صيعطل  لأنه  الفائز  هو  الأوىل  ال�صتباقية 
اإط��الق  اأجهزة  ذل��ك  يف  با  اخل�صم  ل��دى  �صيء 
اخل�صم  امتلك  اإذا  اإل  الكهرطي�صية  الأ�صلحة 
�صيعم  النتيجة  الف�صاء.  من  اإط��الق  من�صات 
و�صائل  و�صتتوقف  الأر���ص��ي��ة  ال��ك��رة  ال��ظ��الم 
الربية  امل��وا���ص��الت  وو���ص��ائ��ل  كلها  الت�����ص��ال 
ا�صتخدام  اإىل  النا�ض  واجلوية والبحرية و�صيعود 
كال�صيوف  القدمية  والأ�صلحة  البدائية  الو�صائل 
التي  الت�صاوؤلت  جميع  اإن  والنبال،  والرماح 
يحدث  �صوف  كيف  املعا�صين  العلماء  اثارها 
هذا  ظل  يف  بال�صيوف  قتاًل  �صيكون  كيف  هذا؟ 
الزخم التكنولوجي؟ هل نحن نقرتب من النهاية. 

اهلل اأعلم.
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         القنبلة اإللكترونية، 
هــي أخطــــر مـا يهــــدد 
العالم اليـوم؛ وتعطــل 
كــــــــل منتـــجـــــــــــــــات 

الحضـــارة الحاليـــة

E-Bomb Anatomy



تعد واجهة المبنى أو الواجهة  بشكل عام أحد الجوانب الخارجية ألي بناء، 
الظروف  مع  يتكيف  الذي  المبنى  غالف  مفهوم  فإن  التقنية،  الناحية  ومن 
البيئية المحيطة يعود إلى أول نافذة في التاريخ، ولكن المفهوم المعاصر 

ظهر في العقود األخيرة فقط.

املبـانــي امل�صــتدامـة 
واجهـات مبـانٍ حيــة

د. ب�صري ب�صور
رئي�س ق�صم الهند�صة املعمارية 

املتنف�صة  اجلدران  م�صطلح  ا�صتخدام  مت  لقد 
عام  يف  م��رة  لأول   )Breathing Walls(
ا�صتخدام هيكل  به  ويق�صد  اأملانيا،  1969م. يف 
اإىل  ي�صل  ال��ذي  الهواء  ج��ودة  لتح�صني  املبنى 
عنا�ص  با�صتخدام  املبنى  داخل  امل�صتخدمني 
مع  وتزامنا  كليهما.  اأو  �صناعية  اأو  طبيعية 
الهائل  التكنولوجي  والتطور  ال�صناعية  الثورة 
وتنامي الحتياجات الأ�صا�صية والثانوية للب�ص؛ 
مما  م�صبوق  غري  ب�صكل  التلوث  معدلت  تزايدت 
ذلك،  عن  الناجمة  الأم��را���ض  انت�صار  اإىل  اأدى 
ال�صكانية  الكثافة  ذات  املناطق  يف  وخا�صة 
الكربى، ومل يقت�ص  ال�صناعية  املرتفعة واملدن 
لي�صمل  امتد  بل  فح�صب؛  الإن�صان  على  ال�صر 
موؤثرا  لالأر�ض  والبيولوجي  الإيكولوجي  النظام 
احلية  الكائنات  بني  الطبيعية  التوازنات  على 

وعنا�ص البيئة.
عدى احرتام الإن�صان لدور الطبيعة  حديثا ترَ
بقدر  بها  الإ�صار  عدم  حماولة  من  واأهميتها 
املباين  يف  دجم��ه��ا  حم��اول��ة  اإىل  امل�صتطاع 
املبنى  يكون  م�صغر  بيولوجي  نظام  لتكوين 
البيولوجية  الأنظمة  تعدد  وم��ع  منه،  ج��زءا 
التوازن  اإع���ادة  يف  الإن�صان  ياأمل  امل�صغرة 
والبيولوجي  الإيكولوجي  للنظام  الطبيعي 
الطبيعة  ر�صا  نيل  يف  اأم��ال  الأر����ض  لكوكب 

وخوفا من تفاقم اأخطاء املا�صي.
الأف��ك��ار  بع�ض  املقالة  ه��ذه  يف  نتناول 
بغر�ض  املباين  يف  الطبيعة  لدمج  والتطبيقات 
اأو  بالداخل  للم�صتخدمني  الهواء  جودة  ت�صني 

توفري م�صادر طاقة متجددة طبيعية ومنها:
1 - �خلر�شانة �حليوية:

ا�صتطاع فريق تكنولوجيا املن�صاآت بجامعة 
من  نوع  تطوير  بر�صلونة  يف  للفنون  كتالونيا 
لنمو  اإمكانية  تعطي  التي  احليوية  اخلر�صانة 
�صطحها  على  متعددة  ع�صوية  حية  كائنات 

حيوية  خرا�صانية  واجهة  يبني   :01 )ال�صكل 
تنموا عليها الأع�صاب والطحالب(، كثريا ما راأينا 
ما  ولكن  والواجهات اخل�صاء،  الراأ�صية  احلدائق 
مييز هذه اخلر�صانة احليوية عن بقية الأنظمة هو 
يتكون  اأنه  حيث  الن�صائي؛  الهيكل  مع  التكامل 
من ثالث طبقات تعلو العنا�ص الإن�صائية والتي 
توفر معا مزايا بيئية وحرارية وجمالية للمبنى.

تتكون اخلر�صانة احليوية من ثالث طبقات 
للماء  ع��ازل  غ�صاء  هي  الأوىل  �صطحها،  على 
اخ��رتاق  من  الإن�صائي  الهيكل  عنا�ص  يحمي 
احليوية  اخلر�صانة  طبقة  هي  والثانية  امل��اء، 
املاء  والتي متت�ض  الأوىل  الطبقة  اجلديدة فوق 
امل��اء،  يخزن  م�صغر  اإن�صائي  كهيكل  وتعمل 
والتي  متقطعة  تغطية  هي  الأخ���رية  والطبقة 
ب��دون  وتنظمه  املطر  م��اء  دخ��ول  يف  تتحكم 

امل�صا�ض بالهيكل الإن�صائي.
فوائد هذا النظام متعددة، فالنباتات متت�ض 
ثاين اأك�صيد الكربون من الهواء وتطلق الأك�صجني، 
احل��راري��ة  الكتلة  مثل  ك��ع��ازل  الطبقة  وتعمل 
للمبنى، وت�صاعد يف تنظيم درجات احلرارة داخل 
الأماكن  يف  داخله  احل��رارة  دخول  بنع  املبنى 
ذات الطق�ض احلار، ومتنع خروج احلرارة خارج 
واأخريا  البارد،  الطق�ض  ذات  الأماكن  يف  املبنى 
اإمكانية منو النباتات املتعددة، وهذا الختالف 
التنوع  ي�صيف  وبيئيا  جماليا  ال��واج��ه��ة  يف 
والألوان اإىل اأي واجهة ويجعل املبنى يف حالة 

جتدد دائم.
2 - و�جهة مبنى منتجة للطاقة 

        من �لطحالب:
مربع  قدم   2150 ب�صاحة  اجل��دران  تلك 
مت الإعالن عنها يف ربيع 2013م. يف اأملانيا 
هي نتاج ثالث �صنوات من التجارب ملجموعة 
 Splitterwerk( �صتوديو  من  امل�صممني  من 
Architects and Arup(، فاألوانها اخل�صاء 

لغر�ض  لي�صت  باحلياة  الناب�صة  وال�صفراء 
باليني  ملونة  احلقيقة  يف  اإنها  فقط،  جمايل 
تغذيتها  يتم  والتي  امليكرو�صكوبية  الطحالب 
اإنتاج  الطبيعية والأك�صجني لتحفيز  بالعنا�ص 
ال�صم�ض  اأ�صعة  وب�صاعدة  احليوية،  الطاقة 
�صيعة  ال�صغرية  اخل��الي��ا  ت��ق��وم  امل��ب��ا���صة 
الطاقة  نظام  يقوم  حيث  املاء  بت�صخني  النمو 
يف  ل�صتخدمها  احلرارية  بالطاقة  بالحتفاظ 
ُمنتجة  مبنى  واجهة  يبني   :02 )ال�صكل  املبنى 

للطاقة من الطحالب(.
 )Jan Wurm-وورم )ج�����ان  ي���ق���ول 
اأوروب��ا:  يف   )Arub( جمموعة  باحثي  رئي�ض 
الطحالب  واج��ه��ات  اأن  اإث��ب��ات  ا�صتطعنا  »اإذا 
اأن ت�صبح م�صدرا م�صتمرا  امليكرو�صكوبية ميكن 
نحدث  اأن  ميكننا  امل�صتدامة،  الطاقة  لإن��ت��اج 

تغيريا جذريا يف البيئة العمرانية«.
3 - و�جهة ت�شتجيب لل�شوء م�شتوحاة 

        من �لعمارة �لإ�شالمية:
لكل من برجي اأبو ظبي التواأمان غالف من 
ال�صحراوي  للمناخ  مثايل  غري  ولكنه  الزجاج، 
)ال�صكل 03: يبني اأبراج ابو ظبي امل�صتدامة وجزء 
من الواجهة القابلة للفتح والإغالق(، ولذلك قام 
بت�صميم   )Aedas( �صتوديو  يف  املعماريون 
غالف �صم�صي خا�ض والذي يقوم بتقليل الوهج 
مع عدم حجب الروؤية متاما، وذلك بف�صل �صبكة 
قائمة  الأوج��ه  متعددة  الزجاجية  الألياف  من 
الإ�صالمية  )امل�صبية  فكرة  على  ت�صميمها  يف 
طبقا  تنغلق  اأو  اأجزاءها  تنفتح  حيث  التقليدية 

لدرجة حرارة الواجهة(.
ل��  التنفيذي  امل��دي��ر  اأوب����ورن  بيرت  ي��ق��ول 

ت
اال

مق

اأج��زاء  جميع  �صتنفتح  الليل  »يف   :)Aedas(
اإنها  الواجهة،  من  املزيد  روؤية  فيمكنك  الغالف، 
ت�صتخدم تقنية قدمية بطريقة معا�صة، كما اأنها 
تتما�صى مع تطلعات دولة الإمارات لتاأخذ دورا 

قياديا يف ال�صتدامة يف املنطقة«.
4 - و�جهة تلتهم �ل�شباب �لدخاين:

ال�صكة  ك�صفت  2011م.  عام  اإىل  بالعودة 
مميزة  تقنية  عن  النقاب   )Alcoa( الكيميائية 
ميكن من خاللها تنقية الهواء املحيط بها، حيث 
التيتانيوم(  اأك�صيد  )ث��اين  على  امل��ادة  تتوي 
ال�صموم  من  الهواء  بتنقية  بكفاءة  يقوم  وال��ذي 
التخل�ض  ميكنها  اإ�صفنجية  حرة  جذور  باإطالق 
فائدة  ظهرت  احل��ني  ذل��ك  ومنذ  امللوثات.  من 
واملباين،  واملالب�ض  ال�صوارع  يف  التقنية  هذه 
مدينة  مل�صت�صفى  ال�صم�صي  الغالف  يف  وموؤخًرا 
ال�صم�صي  الغالف  04: يبني  )ال�صكل  نيو مك�صيكو 

مل�صت�صفى مدينة نيو مك�صيكو(.
 300 طوله  بغالف  امل�صت�صفى  تغليف  مت 
 Elegant( قدم مت تطويره من ال�صكة الأملانية
التقنية  تعتمد  حيث    )Embellishments
حول  للهواء  كمر�صحات  اخل��ط��وات:  نف�ض  على 
فوق  الأ�صعة  تقوم  ال�صكل،  اإ�صفنجية  الهياكل 
ميكنها  ح��رة  ج��زي��ئ��ات  بتن�صيط  البنف�صجية 
الق�صاء على اأية ملوثات موجودة، تاركة الهواء 

  Fast(ل�صكة وطبقًا  نظيفًا،  بالداخل  للمر�صى 
للغالف  الهيكل  �صكل  فحتى    )Company
بخلق  يقوم  حيث  مميزة،  خ�صائ�ض  له  ال�صم�صي 
الهواء حول املبنى  ا�صطرابات تبطئ من حركة 
البنف�صجية بدورها يف  اأثناء قيام الأ�صعة الفوق 

تن�صيط التفاعل الكيميائي.
5 - غالف متكيف قليل �لتقنية:

اأ�صرتاليا قام �صتوديو  يف مدينة ملبورن يف 
بتغطية   )Sean Godsell Architects(
من  ب���اآلف  للت�صميم   RMIT مدر�صة  مبنى 
يبني   :05 )ال�صكل  ال�صغرية  الزجاجية  الدوائر 
واجهة مبنى مدر�صة الت�صميم يف مدينة ملبورن 
حمور  يف  مثبت  منها  كل  البيئة(،  مع  املتكيف 
مركزي، وطبقا للحرارة والرطوبة داخل املبنى، 
تقوم هذه الدوائر تلقائيا بالدوران حول حمورها 
خالل  ال��ري��اح  حركة  متنع  اأو  لت�صهل  الراأ�صي 

الواجهة والتي تعترب حيلة ب�صيطة لكن ذكية.
6 - خر�شانة متت�س �مللوثات 

         رمن �لهو�ء وحتولها �إىل �أمالح د�خلية:
 )Nemesi & Partners( �صتوديو  قام 
 )Milan Expo 2015( بت�صميم جناح ملعر�ض
ت�صتطيع  اخلر�صانة  من  جديد  ن��وع  با�صتخدام 
�صوء  وجود  يف  الهواء  من  امللوثات  امت�صا�ض 
 :06 )ال�صكل  اأمالح داخلية  اإىل  ال�صم�ض وُتوِّلها 

يبني اجلناح اليطايل يف معر�ض ميالن 2015(، 
الغالف  تنقية  الأمالح يف  ُت�صاعد هذه  وبالتايل 
البيئية  التطبيقات  من  امللوثات.  من  اجل��وي 
العوار�ض  من  املبني  املقبب  ال�صقف  الأخ��رى: 
املعدنية واألواح الزجاج ال�صم�صية للح�صول على 
)ال�صكل  ال�صم�صي  الإ�صعاع  من  الكهربية  الطاقة 
ميالن  معر�ض  يف  اليطايل  اجلناح  يبني   :07

2015 – ال�صقف النهائي(.
اأخرًيا هناك املئات اأو الآلف من التطبيقات 
والأفكار الأخرى التي اإن دلت على �صيء فاإمنا 
على  احلفاظ  باأهمية  الب�ص  وع��ي  على  ت��دل 
بقائهم  فر�ض  على  احلفاظ  منطلق  ،من  البيئة 
امل�صتطاع،  بقدر  والبعيد  القريب  امل�صتقبل  يف 
يف  يخو�صها  معركة  اأي  باأن  الإن�صان  ووعي 
لبد  معي�صته  م�صتوى  وت�صني  رفاهيته  �صبيل 
ل  فالبيئة  اعتباراته،  اأوىل  البيئة  تكون  اأن 
ميكن اأن تكون حمايدة، اإما اأن ي�صتطيع الإن�صان 
�صفه،  اإىل  ب�صمها  املا�صي  اأخطاء  ت�صحيح 
الإن�صان  حاول  كلما  حدث  كما  عليه  تنقلب  اأو 

جتاهلها اأو تديها.
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جاءت اأول حماولة لإن�صاء م�صف اإ�صالمي عام 
الدخار  ببنوك  ي�صمى  ما  اإن�صاء  مت  حيث  1963م. 
العربية،  م�ص  بجمهورية  اأقيمت  والتي  املحلية 
التجربة حوايل ثالث �صنوات، ومت  ا�صتمرت هذه  وقد 
طبقًا  يتعامل  متكامل  اإ�صالمي  م�صف  اأول  اإن�صاء 
بنك  1975م. وهو  الإ�صالمية عام  ال�صيعة  لأحكام 
امل�صفية  اخلدمات  جميع  ليقدم  الإ�صالمي  دب��ي 
ال�صيعة  لأح��ك��ام  طبقا  ل��الأف��راد  وال�صتثمارية 

الإ�صالمية.
مفهوم �مل�شارف �لإ�شالمية:

ي�صتمد  الإ����ص���الم���ي  امل�������صف  ك���ان  مل���ا 
فاإنه   الإ�صالمي،  للفكر  جت�صيده  من  م�صوعيته 
احل��الل  ق��اع��دة  بتطبيق  ك��ام��اًل  ال��ت��زام��ًا  يلتزم 
باأخالقيات  والتقيد  معامالته،  كل  يف  واحل��رام 
طابعها  يف  املعامالت  هذه  يف  واآداب��ه  الإ�صالم 
الن�صاط  جم��الت  كافة  اإىل  ميتد  ال��ذي  ال�صمويل 

الإن�صاين التي يقوم امل�صف بالتعامل معها.
فال ميكن للم�صف اأن يقدم خدماته اإىل اأن�صطة 
تدخل يف دائرة التحرمي ملا فيها من اأ�صار خطرية 
تلحق باملجتمع مثل اأن�صطة �صناعة اخلمور، وموائد 
على  تقوم  التي  وال�صناعات  وامل��خ��درات،  القمار، 
الدم،  اأو  امليتة  اأو  اخلنزير  حلوم  وبيع  وذبح  تربية 
على  فيه  التعامل  ينطوي  ن�صاط  اأي  عن  والبتعاد 
ربا اأو غ�ض اأو تدلي�ض اأو احتكار اأو تزوير اأو ا�صتغالل 
حلاجات النا�ض اأو تغرير اأو مي�ص اأو ر�صوة اأو اإف�صاد 

للذمم وتخريب للنفو�ض اأو اأي ن�صاط ي�صوبه حرمة. 

لعمل  �حلــاكــمــة  و�لأ�ــشــ�ــس  �لــقــو�عــــــــد 
�مل�شارف �لإ�شالمية:

ال�صعية  القواعد  من  عدداً  هناك  اأن  ل�صك 
وامل�صفية التي تكم عمل امل�صارف الإ�صالمية 
عن غريها من امل�صارف التقليدية نظراً للطبيعة 

   الغنم بالغرم : 
اأو  الغرامة  اأي  )الُغرم(  الغرم  عليه  الغنم  له  من 
ال�ص���خ�ض ، بعنى  اأو ما يدفعه  اأو يبذله  ما يخ�صه 
ال�صيء  من  ت�صل  التي  واخل�ص�����������ارة  التكاليف 
ينال  ن  مرَ وبالتايل  �صًعا؛  به  ينتفع  ن  مرَ على  تكون 

ه. نفع �صيء يجب اأن يتحمل �صررَ
   الأمور بقا�صدها :

باملق�صد  اإمن��ا هو  اأو عمل  قول  اأن كل  اأى        
كان  م�صوًعا  ق�صًدا  اإبرامها  من  ق�صد  اإذا  فالعقود   ،
اإبرامها غري  الق�صد من  اإذا كان  اأما   ، العقد �صحيحا 

م�صوع كان العقد باطال .
  اخلراج بال�صمان : اأي اأن التكاليف واخل�صارة 
منه  ي�صتفيد  من  على  تكون  ال�صيء  من  ت�صل  التي 

�صعًا، فاخلراج: هو ما خرج من ال�صيء من النفع.
ال���ف���رق ب���ني امل�������ص���ارف الإ���ص��الم��ي��ة 

وامل�صارف التقليدية: 
امل�صف الإ�صالمي امل�صف التقليدي

منوط  وه��ذا  م�صبقًا  معلوم  غري  ربحًا  يعطيك 
ن�صبة  ي��ع��ط��ي��ك  بتحقيقه اأرباح من توظيف الأموال. 

فائدة ثابتة ومعلومة م�صبقًا عن
 اأموالك املودعة.

اأي  وغ��ريه��ا،  وامل�صاريع  بال�صلع  يتاجر 
اأموال النا�ض ويوظفها بال�صلع وامل�صاريع  ياأخذ 
وحيدة  ب�صلعة  التعامل  فوقها.  ربحه  وي�صيف 

وهي النقد.
ليوجد فوائد اأو غرامات تاأخري. 

يوجد فوائد وغرامات عند التاأخر يف �صداد اللتزامات.
تقوم على اأ�صا�ض امل�صاركة يف الربح واخل�صارة 

لتوجد اأي ماطرة على اأموال املودعني.
على  الإ���صاف  تتوىل  �صعية  رقابة  هيئة  لديه 

ليوجد هيئة رقابة �صعية. عملياته وخدماته. 
تلخ�ض اأهم الفروقات بني امل�صارف الإ�صالمية 

وامل�صارف التقليدية يف اجلدول التايل:
تطور �ل�شريفة �لإ�شالمية:

وعربيًا  عامليًا  الإ�صالمية  ال�صريفة  اأح���رزت 
امل�صارف  ع��دد  يف  النمو  حيث  م��ن  ك��ب��رياً  تقدمًا 
ال�صتينات،  اأواخر  والعمالء والأ�صول منذ ن�صاأتها يف 
املالية وامل�صفية  ال�صناعة  ت�صهد  اأن  ومن املتوقع 
يتعلق  فيما  ل�صيما  التطور  من  املزيد  الإ�صالمية 
جديدة  منتجات  وابتكار  اخلدمات  نوعية  بتح�صني 
عدد  وتزايد  العمالء،  من  اأو�صع  قاعدة  اإىل  للو�صول 
ال��دول  متلف  يف  تدريجيًا  ال�صالمية  امل�صارف 
العربية والإ�صالمية، حيث يوجد 155 م�صف عربي 
على  العربية  الدول  على  موزعني  بالكامل،  اإ�صالمي 
26 م�صفًا  ال�صودان،  37 م�صفًا يف  ال�صكل التايل: 
م�صارف   8 العراق،  يف  م�صفًا   18 البحرين،  يف 

6 م�صارف يف  اليمن،  7 م�صارف يف  الإمارات،  يف 
م�صارف   5 وال�صومال،  وموريتانيا  الكويت  من  كل 
ال�صعودية،  من  كل  يف  م�صارف   4 ولبنان،  قطر  يف 
3 م�صارف يف كل من  والأردن، وجيبوتي،  وم�ص، 
من  كل  يف  وم�صفني  و�صورية،  وتون�ض  فل�صطني 

�صلطنة ُعمان، واجلزائر، واملغرب.
جتربة �مل�شارف �لإ�شالمية يف �شورية:

بداأت جتربة امل�صارف الإ�صالمية يف �صورية عام 
2007م. بعد �صدور املر�صوم رقم 35 لعام 2005م. 
املر�صوم  �صمن  الإ�صالمي  امل�صف  تعريف  وورد 
ونظامه  تاأ�صي�صه  عقد  يت�صمن  الذي  امل�صف  باأنه 
امل�صفية  الأع��م��ال  بمار�صة  التزاما  الأ�صا�صي 
وعطاء  اأخذا  الفائدة  اأ�صا�ض  غري  على  بها  امل�صموح 
ووفقًا ل�صيغ املعامالت امل�صفية التي ل تتعار�ض 
الإ�صالمية �صواء يف جمال قبول  ال�صيعة  اأحكام  مع 
يف  اأو  الأخ��رى  امل�صفية  اخلدمات  وتقدمي  الودائع 

جمال التمويل وال�صتثمار.
وبا�صت ثالث بنوك اإ�صالمية العمل على التوايل 
العام  يف  الإ�صالمي  الدويل  �صورية  وبنك  ال�صام  بنك 
2009م.  العام  يف  فبا�ص  بركة  بنك  اأما  2007م. 
وبلغ عدد فروع هذه امل�صارف يف �صورية )49( فرعًا 
اإحداث  قانون  ا�صرتط  وقد  2018م.  عام  نهاية  يف 
امل�صارف باأن ل يقل راأ�صمالها عن 5 مليارات ل.�ض، 
وعدل القانون عام 2010م. بحيث ل يقل حجم راأ�ض 

مال امل�صف الإ�صالمي عن 15 مليار ل.�ض.
اأ�صا�ض  معامالتها  يف  امل�صارف  هذه  واعتمدت 
امل�صاركة بالعمل واملال والأرباح واخل�صائر، بدًل من 
التعامل التقليدي القائم على مبداأ  املديونية واإقرا�ض 
امل�صارف  اعتمدت  ال��واق��ع  ويف  بفائدة،   الأم���وال 
الإ�صالمية يف �صورية  ب�صكل اأكرب على �صيغة التمويل 
باملرابحة يف املرتبة الأوىل، تليها الإجارة املنتهية 

بالتمليك يف بع�ض احلالت.   
اإطار  يف  ال�صورية  الإ�صالمية  امل�صارف  تعمل 
رقابة �صعية وبتوجيهات من هيئة الرقابة ال�صعية، 
ال�صعية  الرقابة  هيئة  اأع�صاء  عاتق  على  ويقع 
ال�صيعة  باأحكام  امل�صف  التزام  مدى  يراقبوا  اأن 
اجلمعية  اإىل  �صنويًا  تقريراً  ويقدموا  الإ�صالمية، 
العمومية للم�صاهمني يتبني فيه مدى التزام امل�صف 
التقرير،  للفرتة مو�صوع  الإ�صالمية  ال�صيعة  باأحكام 
وكذلك مالحظاتها وتو�صياتها وي�صمن تقرير الهيئة 

يف التقرير ال�صنوي للم�صف، وتتوىل هذه الهيئة:
واأن�صطته  الإ�صالمي  اأعمال امل�صف  مراقبة    -
من حيث عدم مالفتها لأحكام ال�صيعة الإ�صالمية.

الالزمة لأن�صطة  العقود  الراأي يف �صيغ  اإبداء   -
امل�صارف الإ�صالمية.

اأمور تكلف بها من قبل جمل�ض  اأية  - النظر يف 
الإدارة اأو وفقا لتعليمات م�صف �صورية املركزي.

نشأت المصارف اإلسالمية تلبية لرغبة المجتمعات اإلسالمية في 
إيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيدًا عن شبهة الربا وبدون استخدام 

سعر الفائدة.

�مل�سارف �لإ�سالمية يف �سوء �أحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية

ت جتربة امل�صارف االإ�صالمية ال�صورية 
اال

مق

يف  تكمها  وال��ت��ي  امل�صارف  لتلك  اخلا�صة 
وفيما  الإ�صالمية،  ال�صيعة  اأحكام  الأول  املقام 

يلى اأهم تلك القواعد :

د. دروي�س مراد
 كلية الأعمال والإدارة

المصـــــــــــــــــــــــارف 
اإلسالمية تشــترط 
التزام قواعد الحالل 
والحــــرام والخلـــــق 

القـويــــــــــــم

�مل�شرف �لتقليدي�مل�شرف �لإ�شالمي

يعطيك ربحًا غري معلوم م�صبقًا وهذا منوط 
بتحقيقه اأرباح من توظيف الأموال.

يعطيك ن�صبة فائدة ثابتة 
ومعلومة م�صبقًا عن اأموالك املودعة.

يتاجر بال�صلع وامل�صاريع وغريها، اأي ياأخذ 
اأموال النا�ض ويوظفها بال�صلع وامل�صاريع 

وي�صيف ربحه فوقها.
التعامل ب�صلعة وحيدة وهي النقد.

يوجد فوائد وغرامات عند التاأخر يف �صداد ليوجد فوائد اأو غرامات تاأخري.
اللتزامات.

لتوجد اأي ماطرة على اأموال املودعني.تقوم على اأ�صا�ض امل�صاركة يف الربح واخل�صارة

لديه هيئة رقابة �صعية تتوىل الإ�صاف على 
ليوجد هيئة رقابة �صعية.عملياته وخدماته.



املتعلقة  امل�صائل  ح��ول  اله��ت��م��ام   زاد 
تدويره  املعاد  الركام  من  املنتجة  باخلر�صانة 
وذلك  ال�صبعينيات،  منت�صف  يف  ملحوظ  ب�صكل 
لأن اعتماد هذا النوع من اخلر�صانة اأ�صبح احلل 
للم�صاكل التي ظهرت نتيجة املتطلبات البيئية، 
النفايات،  من  التخل�ض  عند  ال�صارمة  والقيود 
البلدان املتقدمة بالت�صابق يف  اأغلب  لذلك بداأت 
ذلك  اأهمية   اإىل  تنبهت  لأنها  النفايات؛  تدوير 
رائدة  والدمنارك  نيوزلند  وتعترب  و�صورته. 
 Tam(بهذا املجال وذلك بح�صب اإح�صائية قدمها

 .  )et al، 2008
اإعادة تدوير نفايات الهدم والبناء يف �صورية:

�صورية �صعوبات كثرية يف تطبيق    تعاين 
ال�صلبة  النفايات  اإدارة  يف  فّعالة  �صيا�صات 
اأواقت�صادية  تقنية  اأ�صباب  منها  اأ�صباب،  لعدة 
حال  حالها  اجتماعية،  اأوثقافية  اأوت�صيعية 

اأغلب الدول النامية.

الذي تعي�صه �صورية من  الراهن  الظرف  يجعل 
حول  دقيقة  معلومات  على  احل�صول  ال�صعوبة 
املحافظات.  يف  الهدم  ملفات  ونوعية  كميات 
املتبعة  الطرق  اأن  اإىل  املتوفرة  املعلومات  ت�صري 
ل  بدائية  طرق  هي  والبناء  الهدم  ملفات  لإدارة 
اإىل الطرق العلمية احلديثة يف التعامل مع  ترتقي 

تلك املخلفات. 
يف مواجهة هذا الواقع، اقرتحت وزارة الدولة 
يف  اخلا�صة  ال�صرتاتيجية  تنفيذ  البيئة  ل�صوؤون 
بها،  اخلا�صة  القوانني  وتطبيق  النفايات،  اإدارة 
النفايات  جمع  يف  متطورة  تقنيات  وا�صتخدام 
رفع  على  حّثت  كما  منها.  والتخل�ض  ونقلها 
م�صتوى الوعي البيئي فيما يتعلق باإدارة النفايات 
على  ت  وح�صّ اخلا�ض.  القطاع  واإ���صاك  ال�صلبة، 
منها،  وال�صتفادة  النفايات  تدوير  مبداأ  تبني 
النفايات  ملعاجلة  من�صاآت  جتهيز  على  والعمل 
التجمعات  قرب  اإن�صائها  مراعاة  مع  ال�صناعية 
التخل�ض  طرق  تتوافق  كي  ال�صناعية 

منها مع معطيات البيئة وغريها.
ت��دوي��ر ملفات  اإع����ادة  ف��وائ��د 

الهدم والبناء:
اجل��دي��دة  امل�����وارد  ت��وف��ري   -  1
الطبيعية  امل�����وارد  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
التنمية  مبداأ  تقيق  وبالتايل  الثمينة 

امل�صتدامة.
2 - احلد من التلوث البيئي الناجت 
لعدم  نظًرا  القدمية،  املباين  هدم  عن 
متخ�ص�صة  معاجلة  و���ص��ائ��ل  وج���ود 

ظهرت فكرة إعادة تدوير النفايات بشكل مباشر بعد الحرب العالمية الثانية، 
وأول من نشر أبحاثًا في هذا المجال العالم الروسي Gluthge في عام 1946م. 
تاله الباحث  Ploger في عام 1947م. الذي قّدم أطروحة في جامعة كورنيل 
 Recycled( تدرس إمكانية استخدام الخرسانة المنتجة من ركام معاد تدويره
 Otto وفي ألمانيا وخالل 1948م. أجرى ،)Aggregate Concrete, RAC

Graf تجارب على الخرسانة المكسرة إلنتاج خرسانة جديدة .

روؤى حول اإعادة تدوير نفايات الهدم والبناء ت
اال

مق

تكدي�صها،  اأو  بدفنها  والكتفاء  الناجتة،  للنفايات 
الأمر الذي �صّبب تلّوثًا خطرياً للبيئة وطبقات املياه 

اجلوفية باملدينة.
وامل�صاريع  للحكومات  امل���ال  ت��وف��ري   -  3
كالرمال  اجل��دي��دة  امل���وارد  اأن  حيث  التجارية، 
هذا  ومع  مطرد؛  ب�صكل  تقل  واحل�صى  وال�صخور 
ا�صتخراج  تكاليف  يف  ارتفاع  ياأتي  القليل  الإمداد 
لأول  ت�صتخدم  التي  اخلام  امل��واد  ونقل  ومعاجلة 
بعيدة.  اأم��اك��ن  من  ا�صتجرارها  يتم  والتي  م��رة، 
باملقابل فاإن تكاليف �صاء املواد املعاد تدويرها 

اأقل من �صاء مواد ت�صتخدم لأول مرة.
معوقات اإعادة تدوير نفايات الهدم والبناء:

 ل تنح�ص م�صكلة نفايات الهدم والبناء على 
بلد معني دون الآخر، بل تخ�ض جميع دول العامل 
وتعترب م�صكلة عاملية، وميكن القول باأنه ل يوجد 
التي  املع�صلة  اليوم بنجى من هذه  بلد يف عامل 
يوؤخر اإيجاد حلول منا�صبة لها معوقات عّدة منها:

التدوير يف  اإع���ادة  م��راف��ق  ع��دم وج��ود   - 1
املوقع املنا�صب.

2 - غياب التكنولوجيا املنا�صبة.
3 - عدم وجود معايري وا�صحة.

4 - قلة الدعم احلكومي .
مت اإجراء درا�صة جتريبية لتحديد اأثر ا�صتخدام 
امليكانيكية  اخل�صائ�ض  على  ال��ه��دم  ن��ف��اي��ات 
كمقاومة  ال��رك��ام،  ه��ذا  م��ن  املنتجة  للخر�صانة 
ونقوم  املرونة،  ومعامل  بالفلق،  وال�صد  ال�صغط، 

تمل  ق��درة  على  الأث��ر  وتديد  النتائج  بتحليل 
اجلوائز امل�صلحة املعر�صة لالنعطاف، وذلك عندما 
يتم ا�صتخدام النفايات بن�صب متلفة )0%، 50%، 

. )100% ،75%
خ�����ص��ائ�����ض ال���رك���ام امل���ع���اد ت���دوي���ره من 
  Properties of Recycled الخرسانة  تك�صري 
 Aggregate Obtained from Crushed

:Concrete
�صطح  على  العالقة  القدمية  امل��ون��ة  غ��ريت 
 Recycled Agregate,( تدويره   املعاد  الركام 
اخلوا�ض  وجعلت  موا�صفاته،  من  الكثري   )RA
الفيزيائية اأو امليكانيكية اأو الكيميائية متلفة عن 
 ،)Natural aggregate, NA( الطبيعي   الركام 
وفيما يلي بع�ض النقاط الهامة والتي يظهر فيها 

:)Kou,2005( الختالف ب�صكل جلي
اإن   :)Outside Shape( اخلارجي  ال�صكل   -
الطبيعي،  الركام  �صكل  له  تدويره  املعاد  الركام 
وتكون  اأكر  وزواي��ا  اأخ�صن  �صطح  جلزيئاته  ولكن 
جتعل  ال��ع��وام��ل  ه���ذه  اأك����رب،  ب�صكل  م��ت��ط��اول��ة 
المت�صا�ض للماء اأكر، وت�صغيل اخلر�صانة املنتجة 

منه اأقل.
الركام املعاد  )Density(:  كثافة  الكثافة   -
وال�صبب  الطبيعي  الركام  كثافة  من  اأق��ل  تدويره 
 )Old Mortar( القدمية  املونة  هو  لذلك  الرئي�صي 
قيمة  على  ويوؤثر  الأ�صل،  الركام  ل�صطح  املال�صقة 

 Saturated( ال�صطح  م�صبع  ركام  حلالة  الكثافة 
Surface Density, SSD( عوامل عّدة مثل:

 :)Adhered Mortar( املال�صقة  املونة   •
اأكر كلما كان  كلما كانت كمية املونة املال�صقة 

كثافة الركام املعاد تدويره اأقل.
 Strength( الأ���ص��ل  اخلر�صانة  مقاومة   •
الركام  كثافة  تزداد   :)of original concrete
اخلر�صانة  مقاومة  ازدادت  كلما  تدويره  املعاد 
القدمية  املونة  نف�ض كمية  اأجل  املاأخوذ منها من 

املال�صقة. 
كلما   :)Aggregate Size( الركام  حجم   •
الكثافة  قيمة  كانت  كلما  اأقل  الركام  حجم  كان 
اأقل، وبالتايل فاإن جلودة التك�صري والآلت والطاقة 

امل�صتخدمة تاأثري على كثافة الركام ب�صكل كبري. 
هذه  تعترب   :)Absorption( المت�صا�ض   -
الركام  بني  الختالف  اأوج��ه  اأه��م  من  اخلا�صية 

املعاد تدويره  والركام الطبيعي ويالحظ اأن :
كانت  كلما  اأ�صغر  الركام  حجم  كان  كلما   •

قدرة المت�صا�ض اأكرب.
امللت�صقة  القدمية  املونة  كمية  كانت  • كلما 

اأكر كلما كانت قدرة المت�صا�ض اأكرب.
ك��ان  كلما  اأق���ل  ال��ك��ث��اف��ة  ك��ان��ت  كلما   •

المت�صا�ض اأكرب.
مت  التي  الأ�صل  اخلر�صانة  ملقاومة  لي�ض   •

تك�صريها تاأثري على امت�صا�ض الركام الناجت.

- فاقد الهرتاء )Loss Abrasion(: اأظهرت 
الدرا�صات اأن قيمة الفاقد يف اختبار لو�ض اجنلو�ض 
كانت  وكلما  اأ�صغر  الركام  حجم  كان  كلما  تزداد 
اجل��دول  يظهر  اأق���ل.  الأ���ص��ل  اخلر�صانة  مقاومة 
الدرا�صات.  من  عدد  اأج��ل  من  الفاقد  قيم   )1-3(
ب�  النتائج اخلا�صة  املثال يت�صح من  �صبيل  وعلى 
يزداد  الفاقد  اأن    )Hansen & Natud, 1983(
ذات  للحبات   %  22.4 حيث   ،RA حجم  قل  كلما 
للحبات  احلجم mm 32-16  و�صوًل اإىل 30.1% 

.mm 8-4 ذات احلجم
ال�صوائب  تعترب   :)Impurities( ال�صوائب   -
اإحدى م�صاوئ الركام املعاد تدويره، والتي توؤثر 
املنتجة  اخلر�صانة  ودميومة  مقاومة  على  �صلبًا 
منه، وقد اأوردت بع�ض )الكودات( ومنها )الكود( 
الربيطاين جداول حّددت فيها املتطلبات الالزم 
املعاد  ال��رك��ام  ا�صتخدام  ميكن  حتى  تّققها 
والتي   )2-3( ج���دول  يو�صح  كما  ت��دوي��ره، 
من  نوع  ولكل   ،)Abukersh، 2009( اأورده��ا 
ال�صوائب حد خا�ض به، فعلى �صبيل املثال يجب 
 Foreign  ( الغريبة  املواد  ن�صبة  تتجاوز  ل  اأن 
material( كاخل�صب واملعادن والبال�صتيك 1% 

من الوزن.
وبالخت�صار جند اأن اإعادة تدوير ركام البناء 
اأ�صبحت  �صورية  حياة  من  احلالية  املرحلة  يف 

�صورة لها فوائد عديدة.

اعداد الدكتور قا�صم الزحيلي
 كلية الهند�صة املدنية واملعمارية

 حمطات تك�صري متنقلة ت�صتخدم يف املوقع

نظام اإعادة تدوير اخلر�صانة املتبع يف اليابان

ل�صق احلوامل على اأ�صطح املوا�صري من اأجل اختبار معامل املرونةاإزالة ال�صوائب العالقة بالركام بوا�صطة الغ�صل باملاء

اأق�صام وحدة اإعادة تدوير نفايات الهدم والبناء 

 وحدة اإعادة التدوير 

ن�صبة النفايات اخلر�صانية التي يعاد تدويرها يف بع�ض الدول   

�صور ملباين يتم تهدميها اأو تهدمت بفعل احلروب اأو الكوارث 



في مطلع الخمسينات من القرن التاسع عشر الحظ أستاذ الكيمياء في 
جامعة غيدلبرغ روبرت بنزن ظاهرة بدت في أول األمر وكأنها ال تستحق الذكر, 
وهي أنه إذا وضعت أمالح المعادن داخل لهب مصباح غازي تلون اللهب بألوان 
اهتمامًا,  يعيروها  فلم  قبلًا  الظاهرة  هذه  الحظوا  آخرون  وأشخاص  مختلفة. 
لكن بنزن هو الوحيد الذي اهتم بها بجدية تامة. فقد قام  بإدخال حبيبات من 
مواد مختلفة داخل لهب المصباح، وكان يالحظ كيف أن اللهب كان يغير لونه 

كالحرباء من األصفر إلى البنفسجي فالوردي...الخ. 

ت بدايـات ن�صـوء علـم التحليـل الطيفـي
اال

مق

د. �رسكي�س عبداهلل دّروج
 كلية العلوم التطبيقية   

حقيقتان  التجارب  هذه  خالل  من  وب��رزت 
اأ�صا�صيتان : الأوىل وهي اأن كل معدن من املعادن 
واحلقيقة  معينًا،  لونًا  اللهب  اأعطى  املجربة 
اأو  بال�صكل  يتعلق  مل  اللون  هذا  اأن  هي  الثانية 
فمثاًل  للحرق.  املعدن  فيه  تعر�ض  الذي  النوع 
كانت جميع مركبات الباريوم تلون اللهب بلون 
يجرب  اأنواعه  بختلف  الكال�صيوم  وكان  اأخ�ص 
هذا  من  لنف�صه  يثاأر  وكاأنه  الحمرار  على  النار 

العذاب الأليم. 
اأفال   : التالية  البال الفكرة  وهنا خطرت يف 
العنا�ص  لتعيني  الظاهرة  هذه  ا�صتغالل  يجوز 
املوجودة يف املادة املدرو�صة؟ فلو ت�صنى  ذلك 
التحليل  يف  ث��وري  انقالب  بثابة  فعاًل  لكان 

الكيميائي. ولكن يا لالأ�صف مل يكن �صهاًل تقيق 
تتوي  مادة  كل  لأن  نظراً  املغرية  الفكرة  هذه 
على عدة مكونات، اإ�صافة لل�صوائب التي تاول 
هذه  اأن  ت�صورنا  فلو  وج��وده��ا.  اإثبات  دائمًا 
ال�صعب  من  لكان  اللهب  دخلت  كلها  املجموعة 
فاللون  البع�ض،   عن  بع�صها  األوانها  متييز 
ب�صهولة على  لل�صوديوم يطغى  ال�صاطع  الأ�صفر 
وتختلط   . ال��وردي  البنف�صجي  البوتا�صيوم  لون 
منها  اخلفيفة  وت��زول  ببع�ض،  بع�صها  الأل��وان 
اأمام الداكنة، ول ميكن يف ظروف كهذه تقيق 

اأي جناح يذكر.
ظهرت  التي  الفكرة  اأن  هذا  كل  يعني  وهل 
يجب اأن تغرق يف بحر الن�صيان؟ لقد جرت العادة 

احلالت  يف  يتدخل  اأن  والروايات  الق�ص�ض  يف 
فينقذ  القلب  طيب  اأمري  منها  وامليوؤو�ض  اخلطرة 
وم�صة.  �صعيدة  بنهاية  الق�صة  وتنتهي  الو�صع 
غيلدبرغ،  جامعة  يف  ذل��ك  ي�صبه  ما  ح��دث  وق��د 
وزميله   بنزن  �صديق  هنا  الأم��ري  بدور  قام  فقد 
ا�صتهر  الذي  كري�صوف  الفيزياء  ق�صم  يف  الأ�صتاذ 

يف  كري�صوف  وك��ان  ال�صوء  جمال  يف  باأبحاثه 
ذلك احلني يهتم بدرا�صة اأطياف الأج�صام ال�صائلة 
بنزن  فكرة  اأحيا  الذي  وهو  املتوهجة.  وال�صلبة 
نف�صه  امل�صباح  بلهب  يهتم  ب��اأّل  عليه  مقرتحًا 
فيه  تظهر  ال��ذي  طيفه  ي��در���ض  اأن  يجب  واإمن���ا 
قام  ذلك  ولتحقيق  تام.  بو�صوح  الأل��وان  جميع 
وعد�صات  ب�صيني  اأنبوبني  برتكيب  كري�صوف 
على  ب��ذل��ك  وح�صل  ���ص��ن��دوق  داخ���ل  زج��اج��ي��ة 
منف�صلة.  اأجزاء  اإىل  ينق�صم  اللهب  يجعل  مطياف 
فاإذا كان التعرف على اللهب يف املا�صي بالعني 
املجردة، فاإن �صعاع ال�صوء اأ�صبح الآن مير خالل 
عدة عد�صات و مو�صور متحوًل بعد ذلك اإىل �صيط 
ملون يت�صمن عدة خطوط عمودية. وعندما و�صع 
الطعام  ملح  من  بلورة  امل�صباح  لهب  يف  بنزن 
خطني  اجلهاز  خالل  ينظر  وهو  كري�صوف  �صاهد 
اأدخلت  ثم  �صوداء.  لوحة  اأمام  �صاطعني  اأ�صفرين 
كال�صودا  لل�صوديوم  اأخ��رى  مركبات  اللهب  يف 
فكانت  ال�صوديوم  وكربيتات  ال�صوديوم  ونرتات 
النتيجة واحدة، فاخلطان الأ�صفران كانا يظهران 
�صاطعان يف نف�ض املكان على الطيف يف جميع 
اخلطني  هذين  اأن  يف  �صك  اأي  يبق  ومل  احل��الت. 
وكانت  لل�صوديوم.  تعريف  بطاقة  بثابة  هما 
املعادن الأخرى تر�صم خطوطًا من لون اآخر، ويف 

مكان اآخر على الطيف .
يف  والأ�صابيع  اأ�صابيع،  يف  الأيام  وجتمعت 
�صهور، وكانت اأ�صعة اللهب ملئات املواد متر خالل 
العد�صات واملو�صور. واقتنع العلماء بعد ذلك باأن 
كل عن�ص من العنا�ص يت�صف بخطوط طيفية 

دائمًا  عليه  العثور  بوا�صطتها  ميكن  به  خا�صة 
كما يعر على املجرم من ب�صمات اأ�صابعه. و مل 
تغب عن اأعني العلماء امل�صلحة بنظار التحليل 
اأي  ومن  �صئيلة  كانت  مهما  �صائبة  اأية  الطيفي 

عن�ص كان .  
قادرة  كانت  اجلهاز  لهذا  ال�صحرية  فالعني 
على اأن تك�صف هذا املكون اأو ذاك حتى لو كانت 
اأجزاء من  كميته يف املادة املدرو�صة ل تتعدى 

املليون من املليغرام . 

درا�صة  وكري�صوف  بنزن  اأج��رى  وق��د         
دقيقة لأطياف جميع العنا�ص الكيميائية التي 
كانت معروفة يف ذلك احلني، واأعطيا لكل منها 
اإىل  كله  ذلك  اأدى  وقد  موا�صفات طيفية دقيقة. 
ن�صوء علم التحليل الطيفي. الذي بوا�صطته اأ�صبح 
كميتها  وتعيني  العنا�ص  عن  الك�صف  بالإمكان 

اعتماداً على �صدة الطيف. 
تتوقف  مل  الطيفي  التحليل  اإمكانيات  لكن 
بنزن  ا�صتلم  1860م.  عام  ففي  احلد،  هذا  عند 
ينابيع  من  معدنيًا  م��اًء  يحوي  بريديًا  ط��رداً 
�صفارت�صفالد ال�صهرية، وقد طلب منه تليل املاء 
ملعرفة تركيبه وتديد ما اإذا كان نافعًا. ف�صع 
وح�صل  املاء  بتبخري  فقام  الطلب.  بتلبية  بنزن 
واأدخلها  نقطة منه  اأخذ  ثم  على حملول مكثف، 
يف لهب امل�صباح الغازي ونظر يف عينية  منظار 
ال�صوديوم  خطوط  بو�صوح  ف�صاهد  املطياف 

والبوتا�صيوم وال�صرتون�صيوم والليثيوم و ...
الأزرقان  اخلطان  هذان  اأتى  اأين  من  ولكن 
لال�صرتون�صيوم؟  يعودان  هما  فهل  الغريبان؟ 
كال فال�صرتون�صيوم يك�صف عن نف�صه بخط واحد 
هذا  ب�صاهدة  مرة  من   اأك��ر  بنزن  وق��ام  فقط. 
الطيف ومقارنته مع الأطياف املعروفة، ولكنه 
هذه  كري�صوف  و�صدق  له.  �صبهًا  بينها  يجد  مل 
اأن عن�صاً كيميائيًا  اأي�صًا. وهذا يعني  النتائج  
ت�صميته  وق���ررا  ال��وج��ود  اإىل  ظهر  ق��د  ج��دي��داً 
بال�صيزيوم ا�صتقاقًا من كلمة لتينية تعني اأزرق 

�صماوي.
الذي  العن�ص الأول  ال�صيزيوم  اأ�صبح  وهكذا 
العنا�ص الأخرى بطريقة  مل يكت�صف كغريه من 
كيميائية، وامنا بطريقة التحليل الطيفي. ومرت 
تطلع  املطياف  لوحة  وكانت  ذلك  بعد  ال�صنني 
الروبيديوم  على  الأخ���رى  تلو  امل��رة  العلماء 

فالتاليوم فالينديوم فالغاليوم ....الخ .

           لكـل اختــــراع قصــة 
ممتعــــــة ومســــــليـــــــة 

وموعظة ألهل الحياة

كم من الصبر يستغرق اكتشاف علمي 
صغير، لكن تأثيره سيكون كبيرا



عة
سا

 و
عة

سا

من طرائف لغتنا اجلميلة واأدبنا ال�صاحر

ياأتي  و  الأ�صبوع،  اأيام  �صاد�ض  هو  اخلمي�س:   يوم 
اأرَْخم�صاء  و  اأخاِم�ض  على  يجمع  اجل��رار،  اجلي�ض  بعنى 
اأرَْخِم�صة. يقول اأبو متام يف ق�صيدته ال�صهرية يف فتح  و 

عّمورّية:
ْنَباًء ِمَن �لُكُتِب َدُق �إِ ْيُف �أَ�شْ �ل�شَّ

 يف حدِه �حلدُّ بنَي �جلدِّ و�للَّعِب
حائِف فائِح َل �شوُد �ل�شَّ بي�ُس �ل�شَّ

ك و�لرَيِب يف ُمُتوِنهنَّ جالُء �ل�شَّ
و�لِعْلُم يف �ُشُهِب �لأَْرَماِح لِمَعة

ُهِب ْبَعة �ل�شُّ َبنْيَ �خَلِمي�َشنْيِ ليف �ل�شَّ
ُجوُم َوَما �أَْيَن �لرو�َية  َبْل �أَْيَن �لنُّ

اُغوه ِمْن ُزْخُرٍف فيها ومْن َكِذِب �شَ

طفيلي:  ال�صخ�ض الف�صويل الذي يتدخل يف �صوؤون 
من  ك��ويف  رج��ل  اإىل  فتن�صب  الكلمة  اأ�صل  اأم��ا  غ��ريه، 
اأو  الأعرا�ض  يل  ُطفرَ يدعي  كان  غطفان  بن  اهلل  عبد  بني 
العرائ�ض، وا�صمه طفيل بن دلل. كان ياأتي الولئم دون 
اأن ُيدعي اإليها وكان يقول لوددت اأن الكوفة كلها بركة 
علي  يخفى  فال  بال�صاروج-  مطلية  –اأي  م�صهرجة 
�صيء منها. فكان العرب يقولون يف اأمثالهم: اأوغل من 

طفيل واأطمع من طفيل.
)بالفتح(:  هام  ال�صَّ هم،  �صرَ جمع  )بالك�رس(:   هام  ال�صِّ
داء  )بال�صم(:  هام  ال�صُّ ال�صيف،  ووه��ج  احل��رارة  �صدة 

ْمُر وتغري اللون. ي�صيب الإبل، وهي كذلك ال�صُّ
ال��ِت��لد: امل��ال امل���وروث. وال��رَّك��از امل��ال املدفون 
والطاِرف: املال املكت�صب اجلديد،وال�صامت هو املال من 
قار ما  الذهب والف�صة، والناطق ما كان اإباًل وغنمًا، والعرَ

كان اأر�صا و�صيعة”
 : الَعقار: الأر�ض وال�صيعة. والَعّقار: الدواء. والُعقار 

اخلمرة لأنها تعقر العقل.
الداء،  وجود  معنى  يف  ي�صرتكان  واملر�س:  ال�صقم 
املر�ض:  النف�ض،  دون  اجل�صد  بداء  اخت�صا�صه  فال�صقم: 

عموم دللته فهو يف الأبدان والنفو�ض.
الوجيف و الرجيف: كالهما بعنى زيادة �صبات 
اأما الرجيف ب�صبب  الفرحة  اأن الوجيف ب�صبب  اإل  القلب 

اخلوف. والوجيف اأي�صا �صب من ال�صري.
 . النحا�ض  بك�صها  و  املطر  القاف  بفتح  القط��ر:  

وب�صمها البلد اأو الدائرة.

اأ�صل بع�س مفردات 
اللغة و معانيها

ن�صو�ض ِق�صار مالأى باملعاين الِعظام، ذاك مـن ق�صـ�س الُقـدامــــى
هو تراثنا الق�ص�صّي العربّي، يزخر باّدة �صدّية 
املحّدثني  من  اأجيال  تعاقبت  مده�صة،  اإخبارّية 
تلك  اأكانت  و�صواء  نقلها.  على  الأخبار  ورواة 
الإمتاع  بها  ُيراد  مو�صوعة  والأخبار  الق�ص�ض 
موثوق  م�صدر  عن  منقولة  كانت  اأم  والّتعجيب 
باأمانة وحياد فاإّنها تظّل ماّدة اأدبّية قائمة يف 
مدّونة القرَ�ص�ض العربّي القدمي. �صادقة يف التعبري 
عن حياة املجتمع. وحتى اخلرب املو�صوع تكمن 
�صدقيته يف جتان�صه مع حياة املجتمع، وي�صبه 
ُه اأحد، وملا  دِّقرَ ما يجري فيها، واإل فما كان لي�صرَ
�صارت ق�ص�صه عرب الأجيال. وهي ما تزال – على 
فهي  بجّدة وطرافة ل جُتحدان،  – تتفظ  م  الِقدرَ
جّد كالهزل، وهزل يف اإهاب اجلّد، ُتدُِّث بالكثري 
خفّي  م�صمر  نحو  على  الإن�����ص��ان  �صجون  م��ن 
با  اأخرى،  اأحيانا  جلّي  �صيح  وب�صكل  اأحيانا، 
ة باأن ُتعر�ض على القارئ امُلعا�ص  ِريَّ يجعلها حرَ
فاتة  احلكاية  وهذه   ... بها  وي�صتمتع  يتماّلها 
كي  اإىل احلرَ على �صبيل الإذاقة لعّلها تثري ال�ّصهّية 

الذي درجنا على ن�صه.
�حلجاج وهند بنت �لنعمان

ن�صاء  اأجمل  من  النعمان  بنت  هند  كانت 
وجمال  ح�صنًا  ِلداِتها  تفوق  زمانها،  يف  العرب 
وف�صاحة، ف�صمع عن جمالها احلجاج بن يو�صف 
فلم  وجمربة.  كارهة  له  وهي  فتزوجها  الثقفي، 
يكن احلجاج يف زمانه ُيرف�ض له طلب. فتزوجته 
وبذل لها ماًل كثرياً، وجعل موؤخر �صداقها مئتي 
يوم  ذات  ويف   .. زمنا  معها  فمكث  دره��م.  األف 
خلفها  وهو  تراه  تكن  ومل  احلجاج  عليها  دخل 
وكانت تنظر لنف�صها يف املراآة وتاأملت جمالها 

وهي مت�صط �صعرها؛ فاأن�صدت تقول:
وما هند �إل مهــرة عربيــة

�شـــــــليلة  �أفر��س  حتللها  بغل
فاإن ولدت فحاًل فلله درها

و�إن ولدت بغاًل فجاء به �لبغل

فاملال مكت�شــٌب و�لعــز مرجتــع
�إذ� �لنفو�س وقاها �هلل من عطب

عبد  اخلليفة  بلد  اإىل  و�صلت  وعندما 
امللك رمت من يدها دينارا على الأر�ض 
�صقط  اإنه  اجلّمال،  اأيها  للحجاج:  وقالت 
احلجاج  فنظر  اإلينا.  فارفعه  درهم  منا 
ولي�ض  دي��ن��ار  اإن���ه  وق���ال:  الأر����ض  اإىل 
اأبدلنا  ال��ذي  هلل  احلمد  فقالت:  دره��م��ًا؛ 
عن  تعوي�صها  اإىل  –اإ�صارة  الدرهم  من 
فاأ�صَّها  باخلليفة-بالدينار  احلجاج 

احلجاج يف نف�صه .
فلما و�صلوا اإىل عبد امللك بن مروان 
احتفل بها احتفال كبريا واأومل، ودعا كل 
الوجهاء ومن �صمنهم احلجاج بن يو�صف 
الدعوة.  عن  تاأخر  احلجاج  ولكن  الثقفي، 
وبعد الوليمة اأر�صل عبد امللك للحجاج اأن 
لأمري  قل  للر�صول  احلجاج  فقال  ه؛  ياأتيرَ
ونحن  فاتتني  قد  الوليمة  اإن  املوؤمنني: 
ففهم  ال��رج��ال.   ف�صالت  ن��اأك��ل  ل  ق��وم 
عبدامللك بن مروان اأن احلجاج يغمز من 
وقرر  منه،  طالقها  بعد  هند  من  زواج��ه 
هنداً  فبلغ  النعمان.  بنت  بهند  يدخل  األ 
كيُد احلجاج عند اخلليفة، فاحتالت لذلك 
اأمر  اإليه يف  اأنها يف حاجة  اإليه  واأر�صلت 
ما، فعندما دخل عليها تعمدت قطع عقد 
اللوؤلوؤ الذي ترتديه، ورفعت ثوبها لتجمع 
اأثارته  امللك  عبد  راآها  فلما  الالآلئ.  فيه 
روعتها وجمالها وتندم لعدم دخوله بها 
تنظم  وهي  فقالت  احلجاج؛  قالها  لكلمة 
حبات اللوؤلوؤ: �صبحان اهلل. فقال عبد امللك 
هذا  اإن  قالت:  اهلل؟  ت�صبحني  مل  م�صتفهما 

اللوؤلوؤ خلقه اهلل لزينة امللوك 
ُه  قبرَ ولكن �صاءت حكمته األ ي�صتطيع ثرَ
)اأي نظمه( اإل الغجر. فقال مبت�صما: اأجل 

واهلل قبح اهلل من لمني فيك.

فلما �صمع احلجاج بن يو�صف ذلك ان�صف 
بن  اهلل  اإليها عبد  فبعث  واأراد طالقها  راجعا، 
طاهر يطلقها بكلمتني فقط، فدخل عليها عبد 
احلجاج:  لك  يقول  لها:  وق��ال  طاهر  بن  اهلل 
والُبعد-  الفراق  هو  –البني:  ِبْنِت«  فرَ »ُكْنِت 
وقد  درهم،  األف  مئتي  ال�صداق  عليه  لك  واإن 
اأح�صتها معي.. فقالت له يا ابن طاهر اإنا كنا 
معه فواهلل ما فرحنا به يوما، واإن ِبّنا فواهلل ل 
نندم عليه قط، وهذه املئتا األف درهم هدية لك 

لب�صارتي بخال�صي من كلب بني ثقيف .. 
م��روان  ب��ن  امللك  عبد  بق�صتها  ف�صمع 
جمالها  ع��ن  �صمعه  ال���ذي  ب��ع��د  فاأعجبته 
كتابا  له  فاأر�صلت  خلطبتها  فتقدم  وفطنتها. 
مع ر�صوله قائلة ) بعد ال�صالم والثناء: اعلم يا 
اأمري املوؤمنني اأن الإناء ولغ فيه الكلب ..( فلما 
قراأ عبد امللك الكتاب �صحك وكتب لها يقول 
اإذا ولغ الكلب يف اإناء اأحدكم فليغ�صله �صبعا...

ل   ( قائلة  اإليه  كتبت  كتابه  قراأت  فلما 
ال�صط؟  فاإن قلت ما  اإل ب�صط  العقد  اأُجري 
اأقول اأن يقود احلجاج حمملي ) هودجي ( اإىل 
ويكون حافيا بلبو�صه  فيه  اأنت  الذي  بلدك 
( فلما  اأمريا  اأن توليه  يلب�صه قبل  الذي كان 
جاء  ما  على  واف��ق  الر�صالة  امللك  عبد  ق��راأ 
فذهب  �صطها.  ينفذ  اأن  احلجاج  واأمر  فيها 
طليقته  النعمان  بنت  هند  بيت  اإىل  احلجاج 
جواريها  حولها  ورك���ب  املحمل  فركبت 
القدم  وهو حايف  احلجاج  وترجل  وخدمها، 
هند  ف�صحكت  يقوده؛  البعري  بزمام  واأخ��ذ 
وهي تادث و�صيفتها وتتواغد عليه. فقال 

لها احلجاج:
فاإن ت�شحكي مني فيا طول ليلة

ِج تركتــك فيهــا كالقبــاء �ملَُفرَّ
فردت عليه على الفور قائلة:

وما نبالـــي �إذ� �أرو�حنــا �َشــِلَمت
مبا فقـدناه من مال ومن ن�شـِب

�ُصُّك اأن يكون لك مائة  قال الأ�صمعي: »وقلُت لغالٍم حدٍث من اأولد العرب: اأرَيرَ
األف درهم واأنك اأحمٌق؟! قال: ل واهلل، قلُت: مِلرَ؟ قال: اأخاف اأن يجني عليرَّ حمقي 

جنايًة تذهب مايل، وتبقي عليرَّ حمقي«.

من طرائف جنباء االأبناء  مــن اأالعيــب النظــم ال�صــعري
اأ - اأبيات يف املدح والثناء ولكن اإذا قراأتها من 
�صتكون  النتيجة  فاإن  كلمة،  كلمة  اليمني  اإىل  الي�صار 

اأبياتًا هجائية موزونة ومقفاة، وحمكمة اأي�صًا.
حلمو� فما �شاءت لهم �شيم           

�شمحو� فما �شحت لهم منن
�شلمو� فال زلت لهم قدم

 ر�شدو� فال �شلت لهم �شنن
بيتان يف املدح ي�صبحان بعد قلبها كالآتي 

خال�صني للذّم:
منن لهم �شحت فما �شمحو�             

�شيم لهم �شاءت فما حلمو�
�شنن لهم �شلت فال ر�شدو�                

 قدم لهم زلت فال �شلمو�
ب - وهذا البيت ل تختلف كلماته اإن قراأت 

حروفه من اليمني اإىل الي�صار اأو عك�صت القراءة:
يقول القا�صي الأرجاين:

مودتــه تــدوم لكــل هــول              
و هــل كــّل مودتــه تــدوم

ج -  بيت ل تتحرك بقراءته ال�صفتان:
قطعنا على قطع �لقطا قطع ليلة         

�شر�عا على �خليل �لعتاق �للو�حق



اأكتب ودمع العني حراق 
ماكنت اأن�صى هواِك ياقلمون والقلب خفاق 

اأكتب جماًل اأنت منبته يا زهرة العمر يا لوؤلوؤتي الرباقة 
قلمون يا حبًا ع�صته،  و يا حلمًا ر�صمته يف �صفحات ذاكرتي 

لرَمًا ي�صع العلم اإ�صاقا  يا اأماًل يالزمني اإىل هديف ، و يا عرَ
ما اأق�صى وداعك يا حبيبتي، وما اأمر حلظاته. مير  يف ذاكرتي  �صيط املا�صي منذ 
ال�صنة الأوىل وحتى المتحان الأخري يف ال�صنة اخلام�صة، ت�صتوقفني اللحظات اجلميلة 

حلظات اجلد والتعب، حلظات النجاح والتفوق  ....
الدمع يف عيوين لأ�صكبه  اأحمل  وتنهمر دمعتي فمايل على فراقك �صرب ول جلد، 

على مدرجك الكبري، ويفوح عطر الود والوفاء بعد تاأدية ر�صالتي. 
كيف �صاأ�صتيقظ �صباحًا دون اأن اأعطر اأنفا�صي بن�صماتك، ودون م�صافحة ربيعك 

اجلميل، دون اأنغام الطيور وزقزقة الع�صافري ؟ 
كيف �صيم�صي يومي دون اأن  اأنهل العلم من حما�صيك ويف قاعاتك؟

�صاأ�صتاقك  يا قلمون، واأ�صتاق ل�صمائك ........لهوائك ...ل�صيفك، 
حتى �صتاوؤك �صيبقى حبًا نقيا،

 �صيتعطل قلبي وت�صتعل اأ�صواقي، 
 فال ماء الينابيع تطفوؤه، 

ول ماء ال�صماء تخمده ،
 و يبقى الوداع  يحزُّ يف قلبي 

 فال بعدرَك عطر يوؤرجحني  �صذاه، 
ول �صكن اهلل قلبي بعد فراقك. 
 فما زال بنار ال�صوق خفاقا،  

و�صتبقني اأجمل مقطوعة عزفت، 
كلما ذكرك الغرباء،

 ترمنت طربًا و�صوقًا للقاء ............

ابنــك املعتــز با�صــمك

ت
كا

شار
م

الطالبة اآلء القليح
كلية ال�صيدلة - حديثة التخرج

نشـــاطــــــــــــــــــــات علميــة وترفيهيــة

مــن احتفــاليــة عيــد الشــهيد




