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د. املهند�س عمار كعدان 
نائب عميد كلية الهند�سة املدنية واملعمارية

التعليم واالبتكار
تطورت طرائق التعليم خالل العقود الأخرية تطوراً كبرياً، 
وانعك�ص ذلك على و�سط العاملني فيه ونخ�ّص بالذكر املعّلم 
واملتعّلم، اإذ اأّن التطور الهائل يف العلوم وتعدد الخت�سا�سات 
اأ�ساليب  تطوير  يف  حتمّيًا  واقعًا  فر�ص  وت�سعبها  العلمّية 
يرتبط  وب��ات  القدمية،  اأ�سوارها  وجت��اوز  التقليدّية  التعليم 
ذاته،  بحد  علمًا  كونه  كثرية  ومتحولت  عنا�رص  بالتعليم 
يّت�سف باأخالق وفن ومهارة. والتعليم تقييم وحتليل وتركيب 
املعلومات،  م�سادر  عن  وبحث  مهارات،  وك�سب  وا�ستنتاج، 
وتقومي وابتكار، فهو لي�ص تلقينًا وح�سواً للّذاكرة باملعلومات، 
واإّل  فح�سب  املتعّلم  اإىل  املعّلم  من  للمعلومة  اإي�ساًل  ولي�ص 

لكانت ال�سابكة اأو احلا�سب ال�سخ�سي اأف�سل املعّلمني.
باملعّلم  منوطًا  والرتبوّية  التعليمّية  العملّية  جناح  اإّن 
ما  وبقدر  م�ستوياته،  �سّتى  وعلى  مواقعه  كل  يف  واآخراً  اأوًل 
الأه��داف  تتحقق  ومهنّيٍة  علمّيٍة  كفاءاٍت  من  املعّلم  ميتلك 
املوارد  التي تفوق  الب�رصّية  املوارد  بناء  املرجّوة من عملية 
اهلل  وهبها  التي  الطبيعّية  املوارد  لأّن  ذلك  اأهمّيًة،  الطبيعّية 
�سبحانه وتعاىل لنا هي طاقٌة خامدٌة لن حتركها وت�ستغّلها 
املجتمع.  تنمية  يف  الأ�سا�ص  هي  التي  الب�رصّية،  الطاقة  اإل 
ال�سياق لأّنها تدفع  لذا تعترب م�سوؤولّية املعّلم كبرية يف هذا 
للمعّلم  بّد  اإذ ل  امل�ستمر،  والتعّلم  الدائم  الطالع  اإىل  حاملها 
من اأن يقف على اأحدث التطورات يف جمالت العلم واملعرفة 
من  يتعّلم  ُيَعلِّم  حينما  املعّلم  فاإّن  وبالتايل  والخت�سا�ص، 
جديد. اأكرث من ذلك، تعترب م�سوؤولّية املعّلم اأعظم من م�سوؤولّية 
اأن  العلمّية يجب  اإىل م�سوؤولّيته  اآخر، لأّنه بالإ�سافة  اأي فرد 
يكون حكيمًا و�ساحلًا ومثالّيًا ور�سوًل وجماهداً يف ع�رٍص بداأ 
العامة  الثقافة  �سحالة  وانت�رصت  القيم  عن  البتعاد  ي�سوده 

والالمبالة وال�سطحية.
اإحداث  اأي  مثال،  غري  على  ا�ستجابٌة  فهو  البتكار  اأما 
تفوق  ال�ستجابة  وه��ذه  �سابٍق،  مثاٍل  غري  على  جديد  اأم��ر 
مقيا�سًا  البتكار  اأ�سبح  وقد  اأهمّيًة،  الأخ��رى  ال�ستجابات 
ميكن  كامٌن  فطريٌّ  ا�ستعداٌد  فهو  والتفوق،  واملوهبة  للذكاء 
اأن ين�سج مع منو املتعّلم �سمن بيئٍة علمّيٍة مثالّيٍة معطاءٍة، 
وميكن للمعّلم من خالل تهيئة البيئة التعليمّية حتقيق ما يلي:

البحث  وف��ن��ون  العلمي،  التفكري  م��ه��ارات  تنمية   -
والتنقيب، والتاأّمل العلمي، واإطالق احلرّية للعمليات العقلّية 
العليا لإبداء وجهات النظر املختلفة والروؤى املتعددة، وتنمية 
اجلانب الوجداين لدى املتعلم واملتمّثل يف املنظومة القيمّية، 

والتذوق والإح�سا�ص باجلمال، وال�ستمتاع باحلياة.
والتفّوق  - توظيف ما لدى املتعّلم من جوانب املوهبة 
توظيفًا تطبيقّيًا ملواقف واقعّية يف املجتمع، وم�ساعدته يف 
الرتكيز على مداخل حل امل�سكلة والبحث وال�ستق�ساء وكتابة 
من  مل�سناه  ما  الواقع  يف  وهذا  العلمّية،  والتقارير  البحوث 
طالبنا خالل تدري�سنا ملقررين هامني يف الف�سل الأول وهما 
الهند�سة  ق�سم  يف  الإن�سائي  والتحليل  الإن�ساءات  ديناميك 
قام  عندما  واملعمارّية،  املدنّية  الهند�سة  كلية  يف  املدنّية 
ابتكارّيٍة  وبطريقٍة  م�سّغرة  من�ساآت  مناذج  باإعداد  طالبنا 

لتو�سح مفاهيَم هند�سّيًة معقدًة.
وتوجيٍه  ومتابعٍة  تخطيٍط  من  القيادة،  �سفات  تنمية   -
واإثرائه  الآخر  الراأي  الإح�سا�ص بامل�سوؤولية، وقبول  ذاتي يف 
املتعّلم  لدى  ما  وتنمّية  القرار،  ل�سناعة  مفتوحٍة  مبناق�ساٍت 
من قدرات ومهارات التفكري الناقد والتفكري البتكاري، ومن 

ثم ي�سبح املغزى احلقيقي من التعليم هو التحفيز لالبتكار.
على  ر�ّسخت  التي  القلمون  جامعة  رئا�سة  تنّبهت  وقد 
التطور  لهذا  الالزمة  املقومات  �ستة ع�رص عامًا جميع  مدى 
تنطوي  را�سخٍة،  حتتّيٍة  وبنيٍة  متميزٍة  ب�رصّيٍة  ك��وادٍر  من 
التطور  دع��ائ��م  اإر���س��اء  يف  الرغبة  على  ال��ي��وم  �سيا�ستها 
والتحديث واجلودة، وتوفري مقومات الإبداع والبتكار، يف 
عامٍل تت�سارع فيه منتجات العقل الب�رصي من حيث املعرفة 
للمهارات  دائمًا  تطويراً  ذلك  يتطلب  وبالّتايل  والتقنّية، 
التعامل  ت�ستطيع  حتى  املوؤهلة  الكوادر  وتنمية  الب�رصّية 
تهتم  كما  نتائجه.  مع  والتكّيف  الع�رص  هذا  م�ستجدات  مع 
واحلاجات  بالهتمامات  اجلامعي  التعليم  ربط  ب�رصورة 
خمرجات  وتوفري  التكنولوجيا  ونقل  للمواطنني  اليومّية 
حتمًا  �ستوؤدي  والتي  املهني،  والو�سط  العمل  ل�سوق  مالئمة 
يف  الفّعال  دورهم  لياأخذوا  واملتميزين  املتفوقني  فرز  اإىل 

بناء وطننا احلبيب �سورية.
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الفــا�سـلـــــــة اأم �ســــــــليــم يف ذمــــــــة اللـــــــــه

ــاىل ــت ــــحــــزن  والــــ�ــــســــهــــام  ت ـــب  ي ـــل ـــق ال
ــــًة،  يـــــاثـــــوَب  ُطـــــهـــــٍر،  يـــانـــدى يــــاَعــــفَّ
ــــومي  بــِحــْلــِمــه ــــق ـــنـــك الـــعـــقـــل ال ـــزي وي
بــعــَدهـــــــــــــا حـزانى   اأيــتــاٍم   اأم   يا 
خالئـــٍق بــعــَد  بــالــعــلــِم  ـــــنـــــِتـــــِهــْم  حــ�ــسَّ
وازَدَهـــــْت العظيمة  بالنف�س  ــمــوِت  ــس و�
ــًة ــع ـــكـــنـــِت �ـــســـنـــَو  اأبـــــي �ــســــــــــــــلــيــٍم رف وَل
ًة  َبــــــــَدَعــْت  مــــــــــــــنــافــَع  لــلــورى يــاُحــــــــرَّ
�ســــــــــــــالمٍة نــهــَج   للتدبري   ـــِت   ـــَرْك وَت
ــٌة  �ــســَنــَعــْت  ِوفــــاقــــًا  اآ�ــســـــــــــــــــرًا جــمــعــي
ُعـــمـــُرُهـــم َد  تـــــــزوَّ احـــتـــيـــاجـــاٍت  وذوي 
بــلهفـــٍة ـــيـــِك   اإل ُتـــزجـــى   حــ�ــســنــاُتــُهــْم  
اأ�ســـديـــِتــها الــتــي  الــبــذل  و�ســــواهُد 
عـــا ـــن الـــدُّ ــِت م ــي ــظ ـــا ح َعــــِلــــَم الإلـــــــُه مب
ـــوف يــبــقــى خـــالـــدًا ـــس ـــُم الإلـــــــه! و� ـــك ُح
ِحـفـِظـــــِه يف   ـــــنا   ربُّ �ســـــــليٍم   واأبـــو  
ــــورى ــتــمــا مـــن خـــري مـــا حـــَمـــَل ال وحــمــل
ــفــاوؤهــا ِك ــبــات   ــائ ــن ال ــــوَم   ي و�ســـــــليم  
يـــــــاربُّ  فـــارحـــم روحــــهــــا  واكـــتـــب لها

والـــنـــفـــ�ـــس  جتـــــزع  والـــقـــلـــوب  ثــكــاىل
ـــادقـــن  ِكــــالل ـــ�ـــس َتــــــَرَكــــــْت  قــــلــــوب  ال
مـــــــــــال اأو   بـغى   اأو   يــومـــــًا   زاغ   مــا 
بــــال بــعــدِك   لــالأيــــــــتــام   ُيـــلِق   ـــْن   َم
مـــــــال الــنــ�ــســائــب  خــــرَي   ــم   ــه ل كـــانـــت  
ــًة  وجـــــــــــالل ــب ــي ــعــظــيــمــِة  ه ــفــ�ــُس  ال ـــ نـــ
يــــتــعـــــاىل ِبــــــَمن   اأزرى   ـٍع   بــــــــتــوا�سُ
ــا  ُذخـــــرًا  وُحــ�ــســـــــــــــــــَن  مـــاآل ــه ل كــانــت  
ـــِرُب  الأمـــــــــــثــال ـــ�ـــس يـــهـــدي  الـــعـــبـــاَد  وَي
الآمـــــال اأعـــــمــالـــهــا   يف   اأحــــَيـــــْيـــــِت  
وجــمال ِرّقـــــــــــــــــًة  ــنــِعــِك  �ــسُ ُح�ســن  ــن  م
ـــــــِك  جـــــــّنــــًة  واإيــــــــــــــــــــال فــجــــزاِك  ربُّ
نــــَــوال للــــــراغــــبــــن   وجعـلـــــتـــــِهـــــــــا  
وهــــال ــفــراُق  ال القلَب  ــــــــــَر  ك�سَّ كــم 
اأعمال اأح�ســـــــــَنـــْت  قــــد  التي  ِذْكــــُر 
وجــــــالل �ســـالبـــــًة   كال�ســــنــــديـــان  
اأجــيــال اأهـــلنا   ــن   م اأ�ســـــــــــــــعْدُتا  
ــال ــفــ�ــس ـــــة  �ــــســــادقــــًا  ِم حـــمـــل  الأمـــــان
جــــــنــــــاِت  عـــــــدٍن  مـــــــنزًل  ومــــــــــــاآل

ــــك جّنـــــًة واإيــــــال جــــزاك ربُّ

»هي الدنيا تقول مبلء فيها     
حذار حذار من بط�سي وفتكي«
ربيع  من  خلون  ع�رصة  لأرب��ع  الإثنني 
ت�رصين  من  الثاين  1442ه�  ع��ام  الأول 
املولد  احتفالت  وم��ع  2020م.   الثاين 
النبوي ال�رصيف �سعدت طاهرة مطهرة روٌح 
�سعدت  وخرياً،  ِبّراً  جامعتنا  حميط  مالأت 
روح��ه،  م��ن  فيها  نفخ  ال��ذي  بارئها  اإىل 
�سبقتها،  التي  اخل��رية  اأعمالها  لتتلقاها 
ولتب�رصها بر�سى ربها باإذنه، وَوْعِده: »بلى 
خوٌف  فال  حم�سن  وهو  هلل  وجهه  اأ�سلم  من 
ازدهار  �سليم  اأم  يحزنون«  هم  ول  عليهم 
ديرعطية  نه�سة  رائد  زوجة  اإبراهيم،  حج 
حرق  ال��ذي  وموؤ�س�سها  وقائدها  الرابعة 
الفراق،  وموقف  ال��وداع  باإ�سارة  القلوب 
ووالدة الدكتور �سليم دعبول، رئي�ص جمل�ص 
اجلامعة،  مالكة  ال��ن��ربا���ص  �رصكة  اإدارة 
وقائد النه�سة اخلام�سة اإىل العلياء بالعلِم. 
مفتوحًا  �سجال  وتركت  هلل،  روحها  اأ�سلمت 
ح�سارية  وم��ع��امل  اجل��اري��ة،  ل�سدقاتها 
فتلبدت  والأبناء،  العمَّ  فيها  �ساندت  فائقة 
املدينة  واأ�ساءت  احل��زن،  بغيوم  النفو�ص 
وا�ستقبال  املاأ�ساة،  فوق  بالواجب  للقيام 

ديرعطية لليلتني خلتا من ربيع الثاين 1442ه�
ال�ساعر: د.حممد معراوي

املوافق ال�سابع ع�رص من ت�رصين الثاين نوفمرب 2020م.

ال�سهاب والظالم
التي  الطيبة  والقلوب  النبيلة،  امل�ساعر 
توا�سيها،  ديرعطية  اإىل  ح�سودها  زحفت 
دعبول  اآل  وكل  وراعيها،  رائدها  وتوا�سي 
مب�سابهم اجللل، لكنه �سنة الكون واأمر اهلل:

و�سبيه �سوت النعـــي اإذا قيـ�س
ب�سـوت الب�ســــري يف كل نــــاد

اإن القلب ليحزن، واإن العني لتدمع، ول نقول اإل 
ما ير�سي اهلل. ويف رثائها كانت هذه الق�سيدة:

التخطئ  الليالي،  مدلهم  في 
يذُرّ  المع،  شهاب  سقوط  العيون 
وراءه حبيبات الضوء  المبشر بالندى، 
وال ُتخطئ النفوس بزوغ بدر يملؤها 
نورأ وحياة. لكن للحياة سنن مآلنا لها 
الرضوخ، ونواميس اليتبدل فيها مآل. 

يف ذمـة اللّـــه
﴿اإنــــــا للــــــه واإنـــــــا اإليــــه راجعـــــون﴾

االأ�ســتاذ م�سطفــى احلــاج اإبراهيــم

الثالث عشر من  الموافق  1442هـ  اآلخر عام  ربيع  بقيتا من  لليلتين  األحد 
األستاذ مصطفى  رحمة اهلل  إلى  انتقل  2020م.  األول ديسمبر عام  كانون 
يناهز  الجامعة، عن عمر  المؤسس في  إبراهيم، عضو مجلس األمناء  الحاج 
الثامنة والتسعين. وبهذا فقدت جامعة القلمون وديرعطية علمًا من أعالم 
األمة  مصالح  في  المستمر  والدأب  القومي،  والعمل  العلمي،  التفكير 

وترسيخ العلم.
ديرعطية  م��دار���ص  يف  امل��رح��وم  در���ص   -
بق�سم  والتحق  بدم�سق  عنرب  ومكتب  والنبك 
فيها  وتخرَّج  الأول  فوؤاد  جامعة  يف  اجلغرافية 
بدعوة  درا�سته  خ��الل  ون���ادى  1947م.  ع��ام 
اآنها، وعاد  القومية العربية التي مل تكن �سائعة 

اأ�ستاذاً يف املدار�ص الثانوية ودور املعلمني.
ي اأ�ستاذا حما�رصا  - يف العام 1949م. �ُسمِّ
واأعد  اأع��وام.  ت�سعة  ملدة  ال�سورية  اجلامعة  يف 
برناجمًا اإذاعيًا م�سوِّقًا بعنوان »اإعرف بالدك« 
يف  للجغرافية  اخت�سا�سيًا  مفت�سًا  ي  و�ُسمِّ

الإدارة املركزية. 
يف  ب�سفارتنا  ثقافيا  ملحقا  واأوف����د   -
مركز  اأول  لتاأ�سي�ص  اأير�ص(  )بوين�ص  الأرجنتني 
ف�ساهم  الالتينية،  اأم��ري��ك��ا  يف  عربي  ثقايف 
الثقافية  واحلركة  املعنوية،  ال��روح  نه�سة  يف 
هناك.  املغرتبني  اأو�ساط  يف  القومية  العربية 
العربية  باللغتني  العديدة  املحا�رصات  واألقى 
 ، اأرجنتينية  اجتماعية  اأو�ساط  يف  والإ�سبانية، 

وثقافية عربية.
- �سمي م�ست�سارا ثقافيا بال�سفارة ال�سورية يف 
اجلزائر ، وم�رصفا على البعثة التعليمية ال�سخمة، 

التي اأوفدتها �سورية لدعم معركة التعريب.
مفت�سا  موجها  1963م.  ع��ام  ��ّم��َي  ���سُ  -
الإدارة  يف  الجتماعية  واملواد  للجغرافيا  اأوَل 

املركزية بوزارة الرتبية.
تاأ�سي�ص  اإع��ادة  اإىل  1969م.  عام  دعا   -
اجلمعية اجلغرافية ال�سورية، و�سغل مركز نائب 
الرئي�ص فيها، ومدير التحرير يف جملتها، مدة 
الع�سوية  �رصف  وهويحمل  عاما.  ع�رص  خم�سة 
اجلمعية  ع�سو  اأن���ه  علما  ف��ي��ه��ا.   )1( رق���م 

اجلغرافية  واجلمعية  امل�رصية،  اجلغرافية 
الوطنية الأمرييكية. 

و1972م.   1968 عامي  ب��ني  ح�سل   -
اإج��ازات،  ثالث  على  ال�سورية  العدل  وزارة  من 
 – العربية  ال��ل��غ��ات:  م��ن  املحلفة  بالرتجمة 

الإ�سبانية – الإجنليزية- الفرن�سية واإليها.
املعجم  اإع��داد  يف  الأول  الف�سل  له  كان   -
اجل��غ��رايف ط���وال ف���رتة  ث��م��اين ���س��ن��وات، حتى 
، ون�رص من قبل مركز  �سدر يف خم�سة جملدات 

الدرا�سات الع�سكرية بدم�سق.
- و�سع اأول خريطة وا�سحة احلدود للوطن 
العربي. جرى تبنيها يف جميع الأقطار العربية. 
وجرى  التعليم،  مناهج  يف  القومي  الفكر  وبّث 

توحيدها بني �سورية والأقطار العربية الأخرى.
عن  جغرافية  درا���س��ات  يف  كتبا  األ���ف   -
واأفريقية.  العربية  والبالد  العظمى،  العامل  دول 
الأطال�ص اجلغرافية بال�سرتاك  وو�سع عددا من 
)مكتبة  العامل  اأطل�ص  اأهمها:  اآخرين.  زمالء  مع 
لبنان – بريوت(، اأطل�ص �سورية والعامل )موؤ�س�سة 
)راب��ط��ة  الأول  اأطل�سي  ب����ريوت(،  ال�����س��ب��اغ- 

الإدري�سي- دم�سق(. 
بال�سرتاك  العربي«  »العامل  كتاب  األ��ف   -
مع زميل اآخر ، ُقدمت ن�سخته الأوىل اإىل الرئي�ص 
جمال عبد النا�رص، لدى زيارته دم�سق، اأول مرة. 
اإذ �سادف �سدوره منا�سبة تلك الزيارة ال�سهرية.

الكتب  من  الرتبية  وزارة  من�سورات  اأعد   -
وامل��واد  اجلغرافية  مب��ادة  امل��ق��ررة  املدر�سية 
ذلك  يف  مب��ا  اآخ��ري��ن،  مب�ساركة  الجتماعية 
اأخرى يف جمال  تربوية  ومواد  كراري�ص خرائط 
خمتلف  يف  املواد  تلك  تدري�ص  وطرائق  اأ�ساليب 

مراحل التعليم و�سفوفها.
والإجنليزية  الفرن�سية   عن  وترجم  ��َف  األَّ  -
بدم�سق  الكربى  العربية  للمو�سوعة  مو�سوعات 
ال�سادرة  العاملية،  العربية  وللمو�سوعة   ،

بالريا�ص عام 1996م. يف ثالثني جملدا. 
- له الكثري من املقالت يف جمالت: املعلم 
اجلغرافية  املجلة  تاريخية،  درا�سات  العربي، 
جملة  ال�سعودية،  اخلفجي  جملة  ال�����س��وري��ة، 

املعرفة ال�سورية.
منذ  العربي  البعث  �سفوف  يف  نا�سل    -
واعتزل  الأربعينات.  اأوائ��ل  يف  الأوىل  بداياته 

ال�سيا�سة عام 1966م.
رابطة  تا�سي�ص  يف  اآخ��ري��ن  م��ع  اأ�سهم   -

املثقفني يف البلدة ر�سميا عام 1950م. 
الثقايف  الفكري  التاأ�سي�ص  يف  اأ�سهم   -
والعلمي جلامعة القلمون اخلا�سة منذ العام 
اأمنائها  جمل�ص  يف  ع�سوا  و�سمي  2001م. 
حتى  2003م.  عام  العمل  مبا�رصتها  منذ 

عام 2017م.
زراع��ة  يف  العمل  ال�سخ�سية  ه��واي��ت��ه   -
الأ�سجار املثمرة وهو يعمل بنف�سه فيها، مبنظور 

تربوي وبيئي حتى قبيل وفاته باأ�سهر فقط.
األَّف  والتاأليف.  التفكري  يف  دوؤوب��ًا  بقي   -
القرن  يف  »�ساهد  ك��ت��اب  يف  ال��ذات��ي��ة  �سريته 
2017م.  الب�ساير  دار  عن  و�سدر  الع�رصين« 
الأر���ص  علوم  يف  قراآنية  درا���س��ات  ���ف  األَّ كما 
والعلوم الإن�سانية و�سدر عن دار الب�ساير نف�سها 
يريد  اأفكاراً  ومُيلي  يفكر  وبقي  2018م.،  عام 

اإ�سافتها حتى قبيل وفاته باأيام.
رحمه اهلل وجزاه خرياً عن ذويه واأمته. 



العالية، وتوفري التجهيزات املتكاملة واملتطورة، مبا 
مثيلتها  توازي  القلمون  يف  ال�سحية  الرعاية  يجعل 
ذلك  منها،  الكثري  تفوق  اأو  املحافظات،  مراكز  يف 
املدينة  وم�سفى  القلمون،  جامعة  ظهور  ينتظر  كان 
نه�سة  من  املنطقة  يف  اأحدثته  وم��ا  فيها،  الطبية 
متعددة  اتفاقات  تعقد  اأن  اجلامعة  حاولت  �ساملة. 
تتكامل  اأن  على  ال�سحية  واملراكز  امل�سايف  جتمع 
بتجهيزات  وتتجدد  منا�سٍب  م�ستوى  يف  تخ�س�ساتها 
للجامعة،  الأكادميية  الكفاءات  من  وت�ستفيد  حديثة 
بدل من تكرار خدمات �سحية مت�سابهة و�سعيفة يف 
يف  ليكون  يكن  مل  ذلك  لكن  القائمة،  املوؤ�س�سات  كل 
ظل اآراء وم�سالح لتنطلق من م�سالح البالد. فقامت 
القلمون  نه�سة  اإىل  م�ساعيها  با�ستكمال  اجلامعة 
وجوه  اأحد  الطبية  املدينة  م�سفى  بافتتاح  ال�ساملة 
واأجهزة  عالية،  بكفاءات  جاء  فقد  النا�سعة.  النه�سة 
تفي  متكاملة  وخ��ربات  اأمنوذجي،  ومبنى  متطورة، 
باملتطلبات ال�سحية كلها اأو ُمعظمها على اأقل تقدير، 
وُتغني عن طلبها يف النواحي الق�سّية. كما جاء معه 

امل�ستقبل  ي�سبح يف  اأن  اإىل  يتطلع  وّثاب  طموح حيٌّ 
القريب مدينة طبية متكاملة ت�سكل منتجعًا �سحيًا قلَّ 
الزحام،  عن  والبعد  الهواء،  نقاء  من  م�ستفيداً  مثيله، 
وطموحات اجلامعة. واأخذ امل�سفى منذ افتتاحه يلبي 
اخت�سا�ساته،  مبختلف  ال�سحية  العناية  متطلبات 
وبعد  غراها.  و�سُ كرباها  اجلراحية  العمليات  ويجري 
الناجحة،  الكبرية  اجلراحية  العمليات  باإحدى  القيام 
حتدثت »القلمون« مع املدير الطبي والطبيب املعالج، 
يف  وجناحه  امل�سفى  لإمكانات  ا�ستجالًء  واجل��ّراح، 
تلبية متطلبات الرعاية املتكاملة والناجحة، مبنا�سبة 

اإجراء عملية قلٍب مفتوٍح ناجحة.
متخ�س�ص  ف��ار���ص  د.حم��م��ود  ال��ط��ب��ي  امل��دي��ر 
الإقليمية  الطبية  امل��دي��ن��ة  م��ن  القلب  ب��اأم��را���ص 
1975-1980م.  باأ�سبانيا  فرانكو  فرن�سي�سكو 
ومتخرج يف جامعة كومبلو تن�سي 1975م. ومار�ص 
خربة طبية ل�سنني عديدة يف م�سفى ت�رصين الع�سكري 
يف  متعددة  عالجية  واأعمال  ال�سحة  وزارة  وم�سايف 
الطبية  املدينة  م�سفى  ويف  ودم�سق.  حم�ص  م�سايف 
عاتقه  على  اأخذ  امل�سفى  اأن  يرى  2008م.  عام  منذ 
تقدمي خدمات طبية جيدة لكل راغب فيها، واإن كان 
اجلراحية  والعمليات  اإليه.  الأقرب  هم  القلمون  اأبناء 
غرى العمليات،  التي جتري فيه لي�ست مقت�رصة على �سُ
الكبرية  اجلراحية  العمليات  ب��اإج��راء  ي�سطلع  ب��ل 
واأف�سل  املتميزة،  امل�سايف  ك�سائر  بنجاح،  والدقيقة 
من كثري منها. ونعمل على اأن تكون بال�سورة امُلثلى. 
منذ  الأعلى  امل�ستوى  من  الطبية  اخلدمات  بداأت  وقد 
م�سغوفة  واجلهود  الآمال  زالت  وما  امل�سفى.  افتتاح 
ابتكار  الطبية  الأع��م��ال  لأن  والتحديث،  بالتطوير 

ل�سـنا ال�حيـدين... لكننـــا االأوائــــل
الخاصة  القلمون  الطبية في جامعة  المدينة  المحرر: ماكان مشفى  من 
فيها،  الصحية  الحاجات  تلبية  ذروة  جاء  لكنه  المنطقة،  في  المشافي  أول 
وجامعًا ألنواع الخدمات الطبية العالجية والجراحية في منتجع طبي حديث 
من  والقهر  والجوع  الفقر  كله-  العربي  الوطن  –شأن  القلمون  ورث  وفاخر. 
والصهيوني،   الغربي  االستعمار  ولؤم  العاِدَية،  العثمانية  الدولة  انحطاط 
األربعينيات  الصحية بما تحتاج من اهتمام وبذل. وما بعد  العناية  فلم تحظ 
تحسنت القدرة المادية في منطقة القلمون لدى نسبة أوسع من سكانه، 

ليتمكنوا من معاودة المدينة، طلبًا للرعاية الصحية البسيطة.

م�سفى املدينة الطبية بجامعة القلمون

وازدياد  املدار�ص  تو�سع  عن  الناجت  الوعي  وبداأ 
يوؤكد  الأطباء،  من  عدد  فيهم  مبن  ن�سبيا  املتعلمني 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  من  ملزيد  القلمون  يف  احلاجة 

الأكفاأ التي تغني عن طلب العالج يف مركز املحافظة 
يكن  مريح. ومل  ب�سكل  العالج  وتوؤمن  والقّر،  احلرِّ  يف 
للقلمون من ذلك �سوى م�سفى واحد يف النبك ما كان 

الوعي ال�سحي و�سكلت  التي فر�سها  ليلبي احلاجات 
واحلما�سة  الآم���ال  وحت��رك��ت  عليه.  �سديدا  �سغطا 
الوطنية يف الن�سف الثاين من القرن املا�سي لي�سهد 
القلمون بهمة اأبنائه، وتاأثراً بالأجواء ال�سيا�سية للحكم 
ت�سهم  واأطباء  مراكز  اآذار،  من  الثامن  وثورة  الوطني 
يف تطوير احلياة ال�سحية، تطويراً ن�سبيًا، -واحلاجة 
اأواخر  منذ  القلمون  ف�سهد  اأمُّ احلاجات-.  ال�سحة  اإىل 
الرعاية  موؤ�س�سات  يف  ملحوظًا  تقدمًا  ال�سبعينيات 
ال�سحية، بنتيجة ما ُذِكر، والوفرة املادية، وحتفيزات 
الرائدة، و�سار لكل مدينة من مدنه  نه�سة ديرعطية 
خا�سة.  عيادات  اأو  جيداً،  �سحيا  مركزاً  اأو  م�سفى 
احلياة.  وجوه  بع�ص  جتديد  يف  دوراً  ذلك  كل  ولعب 
الكفاءات  وا�ستقطاب  الطبية،  الرعاية  تكامل  لكن 
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وتكلفــة تشجيعيــة



متجدد، وحيوية التحديث م�ساَيَرٌة للتقدم. وجتهيزات 
امل�سفى الطبية واخلدمية تواكب املوا�سفات العاملية 

املتقدمة باأدائها الفني ووظائفها الدقيقة.
اأحمد  الدكتور  اجل��راح  مع  احلديث  يف  ورغبنا 
جراحة  عملية  لآخ��ر  الطيبة  للنتيجة  نظراً  الدغلي 
بجامعة  الطب  كلية  يف  متخرج  وه��و  مفتوح.  قلب 
يف  املاج�ستري  على  وحا�سل  1995م.  عام  دم�سق 
يف  تخ�س�ص  قد  وك��ان  1999م.  العامة  اجل��راح��ة 
الدموية عام  الأوعية  اجلامعي بجراحة  الأ�سد  م�سفى 
فرن�سا  اإىل  العايل  التعليم  وزارة  اأوفدته  ثمَّ  2002م. 
القلب.  جراحة  يف  للتخ�س�ص  2007م.  نهاية  حتى 
القلب يف مركز  ا�ست�ساري جراحة  اأحمد هو  والدكتور 
البا�سل التخ�س�سي بدمر، ويتوىل اأعمال جراحة القلب 
بجامعة  الطبية  املدينة  م�سفى  الدموية يف  والأوعية 

القلمون. 
املعاجلات  جن��اح  ع��وام��ل  ع��ن  لل�سوؤال  ج��واب��ًا 
جتهيزات  ميلك  امل�سفى  ق��ال:  امل�سفى  يف  اجلراحية 
الفنية  الأط��ر  ولديه  املفتوح،  القلب  جلراحة  ممتازة 
العمليات  تلك  ملثل  واملوؤهلة  وامل��اه��رة،  امل��درب��ة 
بني  ال�رصوري  التعاون  حتقيق  اإىل  اإ�سافة  النوعية. 
اأع�ساء الأ�رصة الطبية من �ستى الخت�سا�سات. ومن 
العوامل اجليدة توفر تلك الخت�سا�سات املتنوعة يف 
الأداء.  يف  والدقة  التعاون  على  ي�ساعد  مما  امل�سفى 
وخدمات  موؤهلة،  متري�سية  اأط��ٌر  للم�سفى  ويتوفر 

ال�سيافة املتميزة.
د.ف���را����ص رم�����س��ان: ت��خ��رج يف ج��ام��ع��ة حلب 
بالأمرا�ص  ُعليا  درا�سات  فيها  واأج��رى  1992م. 

القلبية  الأمرا�ص  يف  وتخ�س�ص  1996م.  الباطنة 
1999م. واأوفد اإىل فرن�سا ل�سالح  من وزارة ال�سحة 
برنار  كلود  جامعة  يف  للمتابعة  البعث  جامعة 
القلمون  جلامعة  ُم��ع��اراً  ك��ان  2000-2005م. 
-2011 الدرا�سي  العام  من  ب��دءاً  �سنوات  خلم�ص 
الباطنة  الأمرا�ص  ق�سم  رئي�ص  الآن  وهو  2012م. 
للمعني  الق�سة املر�سية  ب�سوؤالنا عن  البعث.  بجامعة 
�سدري  خناق  ب�سكوى  املري�ص)ز.ن(  راجعني  قال: 
بداء  مر�سية  �سوابق  مع  الثالثة،  الدرجة  من  جهدي 
ال�سكري، وبدانة مر�سية. بعد فرتة من العالج الدوائي 
م�سفى  يف  القثطرة  له  اأُج��رَي��ْت  الأعرا�ص  وا�ستمرار 
بنتيجتها  وتبنيَّ  القلمون،  بجامعة  الطبية  املدينة 
وجود اإ�سابة بال�رصايني الرئي�سية الثالثة، وع وظيفة 
ا�ستطباب  ُو�سع  عليه  وبناء  جيدة.  انقبا�سية  قلب 
اإىل  املري�ص  واأُحيل  اإكليلية،  جمازات  جراحة  اإجراء 
ق�سم جراحة القلب يف امل�سفى لإجراء العمل اجلراحي 
ا�ست�ساري  الدغلي  د.اأحمد  ا�ست�سارة  ومتت  ال��الزم. 
خطورة  اأن  ال��الزم،  اإج��راء  بعد  فقرر  القلب،  جراحة 
العمل اجلراحي رغم تعقيده، ورغم ال�سمنة )120 كغ( 
%3، وتتمة احلكاية التي تكللت  منخف�سة لتتجاوز 
اإن  د.اأحمد.  عند  الطبي  وللكادر  للمري�ص  بال�سعادة 

التعاون اأحد اأعمدة النجاح يف جميع امليادين.
املفتوح  القلب  عملية  اأجرينا   : اأمتَّ د.اأحمد 

زرع  فتم  )ز.ن(،  للمري�ص  اإكليلية(،  )جم��ازات 
لل�رصيان  واحد  املري�ص،  من  اأُِخ��َذْت  طعوم   )4(
الأمامي  ال�رصيان  على  ُزرع  الباطن،  ال�سدري 
وريدية،  طعوم  وثالثة  احلياة(،  )�رصيان  النازل 
على  الأي�رص  الأُن�سي  ال�سافن  الوريد  من  اأُِخ��ذت 
ُزِرعت  �سكل ج�سور بدون �سق اجللد ب�سكل كامل، 
وال�رصيان  الهام�سي،  ال�رصيان  على:  بالتتايل 
اإج��راء  مت  الأمي��ن.  الإكليلي  وال�رصيان  القطري، 
العمل اجلراحي حتت دارة القلب ال�سناعي بدون 
وانتهت   Normo Thermia املري�ص  تربيد 
يف  املري�ص  اأقام  اختالطات.  اأي  بدون  النتائج 
ليعود  �رصيع  ب�سكل  لتاأهيله  اأيام  اأربعة  امل�سفى 

اإىل ن�ساطه الفيزيائي بالتدريج.
وكنا قد قابلنا املري�ص قبل خروجه من امل�سفى 
واأجاب: باخت�سار �سديد، لقد �سبق اأن عوجلت يف هذا 
اإليه،  ماُعدنا  فيه  لقيناه  عما  الر�سا  ولول  امل�سفى 
وكل ال�سكر للم�سفى والطبيبني وفريق العمل ال�سحي 

ولإدارة امل�سفى.
قال  احل�سكة  من  )اأ.ت.ع(  اآخ��ر  مري�ص  و�ساألنا 
مامعناه: امل�سفى ممتازة، واخلدمة ممتازة جداً. اأجرى 
عملية تركيب �سبكات للمرة الثانية. وقال دّلونا على 
والعملية  د.فرا�ص،  الأمر  وتوىل  احل�سكة  من  امل�سفى 
�سيء  وك��ل  خ��رياً،  عنا  اهلل  جزاهما  د.اأح��م��د  اأج��راه��ا 

لقيناه يف امل�سفى ممتاز.
التكلفة املادية لهذه  عدنا لالإدارة واطلعنا على 
من  بكثري  اأوف��ر  لكنها  ذكرها  �سئنا  وما  العمليات، 

م�ساٍف اأقل كفاءة وم�ستوى علميًا و�سيافيًا.

إجراء أنواع العمليات الجراحية الصغيرة 
والكبيرة بنجاح ومهارة

نحن اليوم ن�سابق اإىل الُعال بالعلم لن�سل 
اإىل حقائقه، ويحث بع�سنا بع�سًا على امتالكه 
وتوظيفه فيما ينفع النا�ص. ومن هذا املنطلق 
كان الدكتور �سليم دعبول عميد كلية الهند�سة 
اجلامعة  رئي�ص  ال�سيد  مع  واملعمارية  املدنية 
الدكتور �سعيد يون�ص يف مكتبه، والدكتور �سائد 
الناظر عميد كلية الهند�سة، يف ال�ساعة العا�رصة 
من �سباح الأربعاء 20201/1/13م. لتكرمي 

لنا ال�سدر دون العاملني
هل كان أبو فراس الحمداني ُمحقًا في قوله:

ط بيننا ونحن أناٌس التوسُّ
لنا الصدر دون العالمين أوالقبر

كبيرًا،  دورًا  لعبوا  الحمدانيين  أن  الحق  أساس؟  بال  والفخر  الُعجب  هي  أم 
العالمين  دون  وحدهم  لهم  العليا  والمكانة  واالحترام  الصدر  يكون  أن  لكن 

فهذه نفثات شاعر جاشت نفسه بما اليستطيع احتماله.

فريقني من اجلامعة خا�سوا املرحلة الأوىل من 
امل�سابقة الربجمية العاملية التي متت الثالثاء 
اجلامعة  راأ���ص  ورفع��وا  2021/1/12م. 
ف�ساء  تفتح  اأنه��ا  توؤكد  واجلامع��ة  عاليًا. 
للتح�سيل  اأبنائها  من  اجلديد  للجيل  وا�سعًا 
والإبداع والبتكار، وت�سجع املبادرات النافعة 

كبرية اأو �سغرية.
ج��ورج  الطلبة:  م��ن  الأول  الفريق  تكون 

وتكون  الع�سري.  ووليد  احلمود،  واأوي�ص  دروج، 
الفريق الثاين من : حممد بالل قاوقجي، ومايا 

غجغوج، وحممد بهاء كال�ص.
تقدير  ب�سهادات  الأول  الفريق  تكرمي  مت 
الربجمية  للم�سابقة  الأول  باملركز  ل��ف��وزه 
فرق  على  فائزاً  الأوىل  املرحلة  يف  اجلامعية 

اجلامعات اخلا�سة.
ومت تكرمي الفريق الثاين ب�سهادات م�ساركة. 
وهو فريق م�سارك ليتدرب على امل�سابقة، ونال 
له  يكون  اأن  وُيرجى  ع�رصة،  احلادية  املرتبة 

�ساأن يف امل�سابقة القادمة 2021م.
مدربة  م��راد  لينا  الدكتورة  تكرمي  مت  كما 
هذه  اأن  للمجلة  معربةبينت  وبكلمات  الفريق. 
التاأهل  الفريقني  وغ��اي��ة  عاملية،  م�سابقة 
للم�ستوى الأعلى، كما اإن ال�سرتاك يف امل�سابقة 
على  الكلية  لطلبة  حتفيز   هما  فيها  وال��ف��وز 
وتوظيف  واق��ت��دار.  بجّدية  العلمي  التح�سيل 
اختيار  مثل  منا�سبة  عملية  اإج��راءات  العلم يف 
للم�سائل.  اأ���رصع  حللول  الأن�سب  اخلوارزميات 
وعن �سعوبات التدريب ذكرت اأن الوقت مل يكن 
كافيًا اإذ فوجئت اجلامعة باملوعد قبل يومني، 
امل�سابقة  الثانية  املرحلة  �ستكون  وك��ذل��ك 
اخلا�سة  اجلامعات  من  للمتاأهلني  الوطنية 
موعدها  و�سيكون  احلكومية،  واجل��ام��ع��ات 
وموعده  النهائية  المتحانات  مع  مرتافقًا 

امل�سابقة اجلمعة 2021/1/15م،
دروج  ج��ورج  الفائز  الفريق  يف  امل�سارك 
اأن �ساهمت يف امل�سابقة يف  قال للمجلة: �سبق 
العام املا�سي، واأنا اأتدرب على ال�سابكة، واأزيد 
من حت�سيلي العلمي ا�ستعداداً لها. واأ�ستعني مبا 
امل�سائل  حل  على  ليعينني  الكلية  يف  اأح�سله 
الربجمية ب�رصعة.و�ساأ�سعى لرفع ا�سم جامعتنا 
عاليًا اإىل اأعلى م�ستوى اأ�ستطيعه، واآمل اأن اأ�سل 

اإىل العاملية..
اأتدرب  اأوي�ص احلمود قال:   الآخر  امل�سارك 
لينا  الدكتورة  مع  التدريب  وكثَّفت  العام  طيلة 
بحلول املوعد، وعندي رغبة يف املناف�سة، لأن 
قبول التحدي والنجاح فيه �سعور بال�سعادة ل 
بالنف�ص  الثقة  مينح  الفوز  فاإن  وكذلك  يقاوم. 
ُح��ُل��م��ًا حققناه  والع��ت��زاز ب��ه��ا. ك��ان ف��وزن��ا 
احللم  نحقق  اأن  واآم��ل  والت�سميم،  بالجتهاد 
الأكرب بالفوز يف امل�سابقة العربية ثم العاملية.

اأ�سافت د.لينا: �سن�سعى لتاأهيل فرق جديدة 
للعام القادم بدعم من الكلية واجلامعة، وجنعل 
من ال�سبان الفائزين مدربني يفيدون زمالءهم، 
العلمي  بالنمو  حقهم  يف  فر�ستهم  وياأخذون 

والتفوق واإثبات قدراتهم.

مشفى المدينة الطبية الركن المكين لرعاية 
الحياة الصحية في منطقة القلمون



�سليم  الدكتور  بح�سور  للم�رصوع  اجلامعة  دعم  َل  متثَّ
دعبول رئي�ص جمل�ص اإدارة �رصكة النربا�ص املالكة للجامعة ، 
والدكتور �سعيد يون�ص رئي�ص اجلامعة، وجتهيز مكتب الن�رص 

اخلا�ص بامل�رصوع، وافتتاح معر�ص للتعريف باجلامعة.
وكان يف احل�سور جمع غفري من روؤ�ساءاجلامعات 
العلمية  الهيئات  وروؤ����س���اء  واخل��ا���س��ة،  احلكومية 
اجلامعات،  يف  التدري�سية  الهيئات  واأع�ساء  والبحثية، 

واملعنيني والباحثني.

التعليم  وزير  إبراهيم  بسام  الدكتور  بحضور 
 ، الوزير  السيد  ونواب  العلمي،  والبحث  العالي 
إطالق  ورائدة،  سباقة  القلمون  جامعة  حضرت 
البيانات  لقواعد  وطنية  منصة  »أول  الوزارة 
)رقمنة(  في  نوعية  نقلة  إحداث  بهدف  البحثية« 
مكتبة  في  وذلك  البحثية.  األكاديمية  البيانات 

األسد الوطنية يوم اإلثنين  2019/12/23م.

اأول من�سة اإلكرتونية لق�اعد البيانات البحثية
القلمون تدعم م�سروعًا رائداً

جولة يف مدينة ديرعطية : 
اإيثار التطوعي قد قام مع الطلبة اجلدد بجولة يف معامل مدينة  وكان فريق 
العامة  العالقات  مديرية  باإ�رصاف  2020/10/28م.  الأربعاء  يوم  ديرعطية 
والأندية بجامعة القلمون �سمن عادته ال�سنوية، اإذ يعدها رحلة ثقافية ترفيهية، 
لتعريف الطالب امل�ستجدين مبا حتتويه املنطقة من معامل حيوية مهمة على نطاق 

منطقة القلمون خا�سة واجلمهورية عامة، وما ميكن فيها من ت�سهيالت معي�سية.
انطلقت احلافالت من اأمام بوابة اجلامعة عند ال�ساعة 5:00 م�ساًء، 
متجهًة اإىل “قرية ذوي الحتياجات اخلا�سة بدير عطية” والتقى الطلبة 
نظريها   قلَّ  فخمة  موؤ�س�سة  وهي  عاقور،  حممد  اأحمد  الأ�ستاذ  مبديرها 
املدينة،  اأهل  وتربعات  التطوعي  ال�سعبي  العمل  ِقبل  من  تاأ�سي�سها  مت 

َعت حتت اإدارة جمعية الوفاق اخلريية. وُو�سِ
وكانت املجلة قد عر�ست �سابقًا اإجنازات جليلة للقرية، املتخ�س�سة مبجال 
اأبناء  مب�ساركة  الأخرية  الآونة  يف  اإجنازاتها  وتكللت  الهمم”،  “اأ�سحاب  رعاية 
يف  اأقيم  وال��ذي  2019م.(  اخلا�ص  )الأوملبياد  يف  �سورية  منتخب  يف  القرية 
 1 ذهبية،   3 ميداليات.   9 على  بح�سولهم  وُتّوجوا  اأبوظبي.  الإماراتية  العا�سمة 

برونزية، و 5 ف�سية(.
وجتّول الزائرون بجولة يف اأنحاء القرية للتعرُّف على عناية القرية بهذه الفئة 

التي ت�ستحق اأن تنّمى ليعي�ص اأفرادها اأح�سن حالتهم املمكنة..
نف  ومن ثم اأكملت احلافالت طريقها اإىل “متحف مدينة ديرعطية” والذي �سُ

كاأكرب متحف يف �سورية، وهو الوحيد خارج مراكز املحافظات.
مت تعريف الطالب باملتحف وقيمته التي تكمن يف كونه يحتوي على اأكرث من 

ع�رصة اأق�سام  باإ�رصاف مديره الأ�ستاذ حممد معاد .
وكانت الوجهة الأخرية للطالب هي دار املوا�ساة بديرعطية التي لنظري 
نادي  اأقام  حيث  هناك  خدماتها،  حيث  ومن  املده�ص  بنائها  حيث  من  لها، 
اإيثار التطوعي حفلة تعارف اخُتِتمت بع�ساٍء واأم�سية مو�سيقية اأحياها النادي 

املو�سيقي يف باحة الدار.
وكانت للطلبة امل�ستجدين �سهرة ا�ستعادوا فيها دفء بيوتهم وحمبة 

اإخوانهم، واأزالت وح�ستهم.

مديرية العالقات العامة واالأندية:

لقاٌء تعريفيٌّ للطلبة امل�ستجدين بح�س�ر جمل�س اجلامعة 
المستجدين  للطلبة  الجامعة  أقامته  تعريفيٌّ  لقاٌء 
الساعة  عند  وذلك  الجامعة،  مجلس  أعضاء  بحضور 
12:00 ظهر يوم اإلثنين 2020/11/2 في المدرج الكبير. 
وتوضيح  للمستجدين،  الجامعية  الحياة  تيسير  فيه  تم 
من  تمكن  التي  أنظمتها  من  وبعضًا  الجامعة،  ميزات 

استفادة الطالب منها بالشكل الصحيح.
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امل�ؤمتر التاأ�سي�سي االأول النتخاب اأع�ساء مكتب ال�حدة النقابية

املرزوقي  يو�سف  الدكتور  ال�سيد  بح�سور 
دم�سق،  جامعة  يف  املعلمني  نقابة  ف��رع  رئي�ص 
عادل  الدكتور  وال�سيد  املعلمني،  لنقابة  ممثاًل 
جواد نائب رئي�ص اجلامعة لل�سوؤون العلمية ممثاًل 
لرئا�سة جامعة القلمون اخلا�سة، وعدد من عمداء 

ُعقد  الإداري��ة،  والهيئة  التدري�ص  وهيئة  الكليات 
املعلمني  نقابة  لوحدة  الأول  التاأ�سي�سي  املوؤمتر 

يف اجلامعة.
رحب الدكتور عادل جواد  بال�سادة احل�سور، 
تاله دقيقة �سمت اإجالًل و اإكباراً لأرواح �سهدائنا 

املرزوقي  يو�سف  الدكتور  عر�ص  ثم  ومن  الأبرار، 
القوانني  وف��ق  والنتخابات  الرت�سيح  �س�روط 
وا�ستمع  املعلمني،  نقابة  يف  املرعية  والأنظمة 
ت�سكيل  ذلك  تال  احل�سور،  ال�سادة  ل�ستف�سارات 
عي�سى  الدكتور  برئا�سة  اأع�ساء  ثالثة  من  جلنة 
وهبة لالإ�رصاف على عمليتي الرت�سيح والنتخاب. 

وبنتيجة النتخابات، مت انتخاب ال�سادة:
• د. عطااهلل �سيدة رئي�سًا للوحدة النقابية

• د. عبد املعني الرفاعي رئي�ص املكتب الثقايف
اأبو حمزة رئي�ص مكتب الأن�سطة • اأ. عبده 

ومن ثم اأعلن ال�سيد الدكتور يو�سف املرزوقي  
انتهاء املوؤمتر التاأ�سي�سي الأول للوحدة النقابية 
ملمثلي  متمنيًا  اخلا�سة،  القلمون  جامعة  يف 
املثمر  العطاء  امل�سافة  واإزال��ة  التوفيق  النقابة 
يف العمل النقابي ل�سالح اأع�ساء جمل�ص الوحدة 

النقابية يف جامعة القلمون.



عبد  رث��ى  عندما   الأ���س��ود  بالقمر  �سمعنا 
اجلزائرية  الثورة  ق��ادة  اأح��د  البياتي  الوهاب 
يف  املهيدي  بن  العربي  ال�سهيد  وه��و  الكبار 

ق�سيدة " املوت يف الظهرية" هذا مقطع منها:
قمرٌ اأ�سوُد يف نافذة ال�سجن وليُل

اأق��ام��ت  2020/10/25م.  الأح����د 
يف  والأن��دي��ة  العامة  ال��ع��الق��ات  مديرية 
تعريفيًا  معر�سًا  اخلا�سة  القلمون  جامعة 
لالأندية يف البهو الرئي�سي للجامعة، وهي: 
املو�سيقي،  النادي   ،ReachOut نادي  

النادي  الفلكي،  النادي  الياباين،  النادي 
 ،Proco نادي  الفرو�سية،  نادي  الطبي، 
اإيثار   نادي   ،Motion graphic نادي 

التطوعي، نادي العالقات العامة.
النت�ساب  باب  فتح  عن  خالله  اأعلنت   

لالأندي���ة، خ���الل املع���ر�ص ال���ذي ا�س��تمر 
نف�سه،  اليوم  من  الرابعة  ال�س����اعة  حتى 
بالتوجه  النت�ساب  ا�س���تمرار  اأعلنت  كما 
خالل  والأندية  العامة  العالقات  ملديرية 

الف�سل اجلاري.
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مديرية العالقات العامة واالأندية:

مديرية العالقات العامة واالأندية:

معـر�ٌس تعريفـيٌّ لالأنديـة 

ر�ســد القمـــر االأزرق 
وحماماٌت وقراآٌن وطفُل 

اأخ�رضُ العينني يتلو
�سورَة الن�رض وُفلُّ

من حقول النور، من اأفٍق جديد
قطفته يُد قّدي�ٍس �سهيد

يُد ِقّدي�ٍس وثائر
َوَلَدْتُه يف ليايل بعثها �سم�ُس اجلزائر

لإ�رصاقها  بالقمر  املحبوبة  ت�سبه  والعرب 
قمر  فهو  وجهها،  وا���س��ت��دارة  لونها،  وبيا�ص 

اأبي�ص. فيقول ابن زريق:
ً ا�ستودع اهلل يف بغداد يل قمرا

بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 
والأندية  العامة  العالقات  مديرية  مع  اأم��ا 
م�ساء  الفلك  نادي  بر�سده  قام  اأزرق.  قمراً  فرنى 
وهو  الأح���د،  ليلة  2020/10/31م.  ال�سبت 
خالل  ال��ث��اين  ال��ب��در  على  اأُط��ل��ق  مو�سوف  ا���س��م 
يف  بدرين  اإ�س�راق  لندرة  الواحد،  ال�سم�سي  ال�سهر 
اللون  فهي  لونه  حقيقة  لكن  واح��د.  �سم�سي  �سهر 
عندما  اجل��وي  الغالف  �سماكة  ب�سبب  الربتقايل؛ 
يكون القمر عند خط الأفق فيعك�ص الغالف اجلوي 

جميع الألوان وي�سمح مبرور اللون الأحمر فقط.
العرب  ال�سعراء  لكن  الأزرق.  البدر  اإذن  فهو 
الُقدامى تغنوا بالبدر ل�ستئنا�سهم به يف الليايل 
ال�سحراوية بعد لهيب �سم�ص النهار، اأما ال�سعراء 
عن  ل�ستغنائهم  بالقمر  للتغني  فمالوا  اجل��دد 

�سوء البدر. وهكذا �سار البدر الأزرق: 
"قمرٌ اأزرق يف نافذة الأُْفِق وليُل  

ونواٍد وعالقاٍت و�ِسحرُ"

»اآليات التداول وكيفية اال�ستثمار«
طلبتنــا يف دورة تدريبيبــة ب�ســوق دم�ســق لالأوراق املاليــة

الخاصة  القلمون  جامعة  مع  بالتعاون  المالية  لألوراق  دمشق  سوق  نظمت 
دورة تدريبية تحت عنوان “آليات التداول وكيفية االستثمار في سوق دمشق لألوراق 
المالية” مستهدفة تدريب مجموعة من طالب كلية األعمال واإلدارة في الجامعة. 
قاسم  الرزاق  عبد  الدكتور  2020/1/12م.  األحد  يوم  التدريبية  الدورة  افتتح  وقد 
المدير التنفيذي للسوق، بحضور األستاذة الدكتورة رشا حمادة عميد كلية األعمال 

واإلدارة  السابقة في جامعة القلمون الخاصة. استمرت الدورة خمسة أيام.
ب�سكل  امل��ت��درب��ني  ت��ع��ري��ف  اإىل  وه��دف��ت 
دم�سق  �سوق  واأنظمة  ق��وان��ني  على  تف�سيلي 
والرقابة  التداول  وتعليمات  املالية،  ل��الأوراق 
املركزي،  واحلفظ  املقا�سة  مركز  وعلى  فيها، 
التعريف  اإىل  اإ�سافة  الت�سوية،  و�سندوق �سمان 
ال�ستثمار،  واآلية  الو�ساطة،  �رصكات  بخدمات 
امل��ايل  التحليل  وم��ب��ادئ  ال���ت���داول،  وكيفية 

والتحليل الفني.
بطلبة  قا�سم  ال���رزاق  عبد  الدكتور  رح��ب 
اجلامعات  من  اأنها  اإىل  م�سرياً  القلمون،  جامعة 

واأهمية لعمليات  اخلا�سة املميزة، تقيم اعتباراً 
اأهمية  اإىل  اأ�سار  كما  وتاأهيلهم.  طلبتها  تدريب 
الظامل  القت�سادي  احل�سار  ظروف  يف  ال�سوق 
هذه  لتجاوز  ال�سعي  ميكن  كيف  و�رصح  عليها. 
وجذب  ال�سوق،  اآلية  تفعيل  خ��الل  من  الأزم���ة 
على  والت�سجيع  واخلارجية،  الداخلية  الأم��وال 
وخ��روج  دخ��ول  عملية  وت�سهيل  ال�ستثمار، 
الأموال، وفتح قنوات ا�ستثمارية جديدة، اإ�سافة 
وال�سندات.  الأ�سهم  غري  جديدة  مالية  اأدوات  اإىل 
لهتمامها  ر�سا  للدكتورة  بال�سكر  توجه  كما 

و�سعيها الدائم نحو الأف�سل.
ر�سا حمادة  الدكتورة  اأ�سارت  فقد  وبدورها 
اجلامعات  ب��ني  ال��ع��الق��ة  توطيد  اأه��م��ي��ة  اإىل 
املختلفة،  واخلدمية  الإنتاجية  واملوؤ�س�سات 
ملواكبة  وتعميقها،  بينها  ال�رصاكة  وتدعيم 
التغريات ال�رصيعة واجلوهرية يف جمال املعرفة 
والإنتاج، وتلبية احتياجات �سوق العمل، اإ�سافة 

اإىل ال�ستفادة من تطبيقات العلم يف التنمية.
ميكن  ل  املجتمعية  ال�رصاكة  من  النوع  هذا 
اإجنازه اإل من خالل الربط بني التعليم والتدريب؛ 
والإنتاجية  اخلدمية  املوؤ�س�سات  اإم��داد  بهدف 
التَكيُّف  والقادرة على  املوؤهلة  الب�رصية  بالقوى 
احتياجه  وم��ع  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  متطلبات  م��ع 
امل��ت��ج��ددة،  وامل���ه���ارات  واخل����ربات  للمعارف 
على  املناف�سة  من  املوؤ�س�سات  هذه  ن  كِّ مُيَ مما 

ال�سعيدين املحلي والعاملي.
اأهم  اأح��د  والتاأهيل  التدريب  يعترب  ولهذا 
�سيغ التعليم اجلامعي القادر على تاأهيل القوى 
فاإن  كذلك  العمل.  ل�سوق  وجتهيزها  الب�رصية 
التدريب والتاأهيل ي�ساعدان على اإجراء البحوث 
تواجه  التي  امل�سكالت  حلل  التطبيقية  العلمية 
يعود  مما  واخلدمية،  الإنتاجية  املوؤ�س�سات 
منا  واإدراك��ًا  اجلميع.  على  امل�سرتكة  باملنفعة 
لأهمية �سوق دم�سق لالأوراق املالية باعتبارها 
الأوراق  جمال  يف  رائ��دة  ا�ستثمارية  موؤ�س�سة 
املالية ب�سكل عام، ولهتمامها برفد املوؤ�س�سات 
النواحي  ح��ول  تدريبية  ب���دورات  التعليمية 
املرافقة،  واملخاطر  الأم��وال  لإدارة  التطبيقية 
الأعمال  كلية  لطلبة  ال���دورة  ه��ذه  كانت  فقد 
ال��دورات  ك��اأوىل  القلمون  جامعة  يف  والإدارة 
جمال  يف  الكلية  ا�سرتاتيجية  �سمن  التدريبية 

ال�رصاكة املجتمعية.

كلية االأعمال واالإدارة:



بعد الزيارة التي قام بها طالب جامعة القلمون اخلا�سة اإىل هيئة الإ�رصاف 
قبل  من  املعتمدة  التدريب  خلطة  وا�ستكماًل  2019م.  عام  خالل  التاأمني  على 
الهيئة خالل عام 2020/2019م. اأقامت الهيئة برناجمًا تدريبيًا لطالب جامعة 
القلمون، مبقرها يف العا�سمة دم�سق؛ وذلك بهدف تعزيز ون�رص الثقافة التاأمينية 
والوعي، �سمن اأهم �رصيحة من فئات املجتمع هي فئة الطالب، وذلك �سمن برنامج 

تاأميني معتمد، وملدة اأربعة اأيام متتالية، مبعدل �ستَّ ع�رصَة �ساعة. 
املحا�رصة الأوىل قدمها املهند�ص �سامر الع�ص مدير عام الهيئة، يوم 
اأ�س�ص   .. التاأمني  “مبادئ  عنوان:  حتت  19-01-2020م.  بتاريخ  الأحد 
التاأمني،  اأهم مرتكزات  وممار�سة”. �سهدت املحا�رصة �رصحًا تف�سيليًا عن 
هذا  حما�رصات  خالل  امُلقدمة  املعلومات  اأن  على  التاأكيد  اإىل  بالإ�سافة 
الربنامج هي تراكمية، وهي نتيجة خربات لع�رصات ال�سنني، يقدمها ال�سادة 

املحا�رصون للطالب كي يبنوا عليها يف انطالقتهم العلمية. 
وعلى هام�ص املحا�رصة اأ�ساف نائب عميد كلية الأعمال والإدارة يف جامعة 
بني  تعاون  ثمرة  ج��اءت  ال��دورة  هذه  اأن  حيدر  نهاد  الدكتور  اخلا�سة  القلمون 

العملية  التاأمني، واإميانًا من اجلامعة باأهمية ربط  اجلامعة وهيئة ال�رصاف على 
التي  وال�رصكات  املوؤ�س�سات  مع  اجلامعة  يف  الطالب  لها  يخ�سع  التي  التعلمية 
تنتظم �سوق العمل يف �سورية، وكذلك لأهمية قطاع التاأمني يف القت�ساد الوطني 
والعاملي جلهة اإدارة املخاطر، بالإ�سافة اإىل تقدمي ال�سكر اجلزيل لهيئة الإ�رصاف 
على التاأمني ممثلة مبديرها العام املهند�ص �سامر الع�ص، ومتنياته للطلبة الأعزاء 

بتحقيق الفائدة املرجوة وامل�ساركة الفاعلة يف الدورة.

مبادئ التاأمني اأ�س�س وممار�سة
كلية االأعمال واالإدارة:

»االآثار االقت�سادية الناجمة عن الت�سريعات اخلا�سة بالنقد«
التفت حولك واجنِت اخلربة

بح�سور الأ�ستاذ الدكتور �سعيد يون�ص رئي�ص 
اجلامعة، والدكتور نائب رئي�ص اجلامعة ل�سوؤون 
الطالب تكليفًا، والدكتور اأمني اجلامعة، وال�سادة 
التعليمية،  الهيئة  واأع�ساء  الكليات،  عمداء 
الإثنني  اأن�سطة  و�سمن  الطالب،  من   وجمموعة 
القلمون  جامعة  فيه  حتر�ص  ال��ذي  الثقايف 
علمية  موا�سيع  ومناق�سة  عر�ص  على  اخلا�سة 
ا�ست�سافة  خالل  من  باملجتمع  اجلامعة  تربط 

بدعوة  اجلامعة  ا�ست�سافت  وخمت�سني،   خرباء 
الدكتور  القا�سي  والإدارة  الأع��م��ال  كلية  من 
للق�ساء،  ال��ع��ايل  املعهد  عميد  اخل���ن،  ط���ارق 
القت�سادية  الآث��ار   « بعنوان  حما�رصة  لإلقاء 
بالنقد« وذلك  الت�رصيعات اخلا�سة  الناجمة عن 
امل��درج  يف  2020/2/10م.  الإث��ن��ني  ي��وم 
للمر�سوم  اخل��ن  الدكتور  تعر�ص  حيث  الكبري 
والقا�سي  2020م.  لعام  رقم/3/  الت�رصيعي 

ال�سورية  اللرية  بغري  املتعاملني  عقوبة  بت�سديد 
و�سيلًة للمدفوعات اأو اأي نوع من اأنواع التداول 
لعام   /4/ الت�رصيعي  وامل��ر���س��وم  ال��ت��ج��اري، 
2020م. القا�سي بت�سديد عقوبة اإذاعة، اأو ن�رص 
وقائع ملفقة، اأو مزاعم كاذبة، اأو وهمية؛ لإحداث 

تدنٍّ اأو عدم ا�ستقرار يف اأوراق النقد الوطنية.
ال�سياق  على  ال�سوء  املحا�رصة  األ��ق��ت  و 
ال�����س��وري��ة؛  ال��دول��ة  اتبعته  ال���ذي  ال��ت��اري��خ��ي 
الهام  والأثر  الوطنية،  العملة  وحت�سني  حلماية 
اللرية  على  اقت�ساديًا  الت�رصيعيني  للمر�سومني 
حول  دار  الذي  اللغط  بع�ص  َحْت  وو�سَّ ال�سورية. 

التحويالت بالعملة الأجنبية.
 وركزت مداخالت ال�سادة اأع�ساء الهيئة التعليمية 
الت�رصيعيني،  املر�سومني  خمرجات  على  والطالب 
الناجمة  القت�سادية  والآثار  العقوبة  ت�سديد  واأهمية 
اجلانب،  اأحادية  الق�رصية  القت�سادية  العقوبات  عن 
واخلطوات التي ت�سكل خارطة طريق للعمل م�ستقباًل  

يف مرحلة اإعادة البناء.
مما ُيذكر اأن الدكتور طارق اخلن هو: عميد 
اإدارة  وع�سو  ب�سورية،  للق�ساء  العايل  املعهد 
الت�رصيع بوزارة العدل، وخبري مبنظمة الأ�سكوا 
التدريب  ���س��وؤون  وم��دي��ر  ُع��م��ان،  �سلطنة  يف 

القانوين فيها.
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اخلا�سة،  القلمون  جامعة  ن�ساطات  �سمن 
النظري  اجل��ان��ب  ب��ني  امل��واءم��ة  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
والعملي يف مناهجها التعليمية، ودعم خريجيها 
كلية  بدعوة من  و  م�ستقباًل،  املهنية  يف حياتهم 
الدكتور  الأ�ستاذ  بح�سور  و  والإدارة،  الأعمال 
�سعيد يون�ص رئي�ص اجلامعة، و عميد كلية الأعمال 
الكلية،  يف  التعليمية  الهيئة  واأع�ساء  والإدارة 
من   وح�سد  ومهن،  مهارات  مركز  عن  وممثلني 
اخلا�سة يف  القلمون  ا�ست�سافت جامعة  الطالب، 
املدرج الكبري يوم الإثنني 2020/2/24م.  فرع 
واملحا�سبية   املالية  املهن  لنقابة  دم�سق  ريف 

ممثلًة بكل من ال�سادة:
فرع  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  يو�سف:  عماد   -

ريف دم�سق لنقابة املهن املالية واملحا�سبية.
- اإياد نعمة: اأمني �رص جمل�ص اإدارة فرع ريف 

دم�سق لنقابة املهن املالية واملحا�سبية.
والإعالم  الثقافة  جلنة  ع�سو  قليح:  ليندا   -
ب��ف��رع ري���ف دم�����س��ق ل��ن��ق��اب��ة امل��ه��ن امل��ال��ي��ة 

واملحا�سبية.
الثالثة  الوحدة  اأم��ني  العزيز:  عبد  حممد   -
املالية  امل��ه��ن  لنقابة  دم�سق  ري��ف  ف��رع  يف 

واملحا�سبية ومدير مالية النبك.
- خالد �سنيور: دكتور يف اإدارة الأعمال من 
جامعة تورينتو من املعهد العايل لإدارة الأعمال.
عر�ص ال�ستاذ عماد يو�سف رئي�ص فرع النقابة 
واملحا�سبية،   املالية  املهن  نقابة  واأه��داف  مهام 
وحقوق اأع�سائها وواجباتهم جتاه الآخرين، واأهمية 
املهنة،  ملمار�سة  اأ�سا�سيًا  �رصطًا  لها  النت�ساب 
بالتعاون  النقابة  تقيمها  التي  التدريبية  وللدورات 

مع منظمة ال� UNDP مدخاًل ل�سوق العمل.

نقابة املهن املالية واملحا�سبية يف جامعة القلم�ن

بدوره اأكد الدكتور خالد �سنيور على متطلبات 
ال�سلوك املهني و اأخالقيات العمل، و حتديد ماذا 

يريد اخلريج؟ وماذا ي�ستطيع اأن يفعل؟
و مت التفاق بني كلية الأعمال والإدارة وفرع 
واملحا�سبية  املالية  املهن  لنقابة  دم�سق  ريف 
الف�سل  خلريجي  مهنية  دورات  ت��ق��دمي  على 

التدقيق  حول  الف�سل  هذا  وخلريجي  املا�سي، 
الداخلي والعمليات امل�رصفية.

احل�سور  بني  حوار  دار  املحا�رصة  بختام  و 
جمموعة  فيه  ُطرحت  اجلامعة،  �سيوف  وال�سادة 
ال�سيوف  ال�سادة  عنها  اأجاب  ال�ستف�سارات  من 

بتب�سط وتو�سيح.

كلية االأعمال واالإدارة:
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�سمت  دقيقة  ب��ال��وق��وف  ال��ل��ق��اء  ا���س��ُت��ه��لَّ 
لن�سيدي  وال�ستماع  الوطن،  �سهداء  اأرواح  على 
القلمون  وجامعة  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 

ب الدكتور نهاد حيدر بالأ�ستاذ  اخلا�سة، ثمَّ رحَّ
الكلية  �سعادة  ع��ن  ل��ه  واأع���رب  اخلطيب  اأح��م��د 
وطلبتها با�ست�سافته يف رحابها. ومن ثم تطرق 

عر�ص  يف  النقاط  من  لعدد  اخلطيب  الأ�ستاذ 
تقدميي �سامل، من اأهمها:

– الفروق بني مرحلتي الدرا�سة والبحث عن 
العمل.

الدرا�سة  اأثناء  العمل  – اإيجابيات و�سلبيات 
اجلامعية.

– �سعوبات احل�سول على العمل.
– املهارات املعينة على املناف�سةيف �سوق 

العمل.
جيد  ب�سكل  الذاتية  ال�سرية  كتابة  كيفية   –

وموؤثر.
بجهة  الأول  اللقاء  يف  للنجاح  ن�سائح   –

العمل والتاأثري الإيجابي.
ال�سادة  م��ن  ع��دد  بح�سور  اللقاء  ج��رى   
وعدد  الكلية  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء 
لالأ�سئلة  امل��ج��ال  واأط��ل��ق  الطلبة،  م��ن  كبري 
ال�سيد  عليها  اأج���اب  التي  وال�ستي�ساحات 

اخلطيب بكل ود ورحابة �سدر…
اأدار اللقاء ال�سيد الدكتور نهاد حيدر )رئي�ص 
الدكتورة رمي  التمويل والبنوك( نيابة عن  ق�سم 
والإدارة(.  الأعمال  كلية  عميد  )نائب  عي�سى 
ال�سكر   اخلطيب  اأحمد  لالأ�ستاذ  الكلية  ووجهت 

والمتنان.

” مـاذا بـعـد الـتـخـرج ”  عنوان اللقاء العلمي التخصصي الذي دعت إليه كلية 
المالي  المدير   ( الخطيب  أحمد  األستاذ  مع  القلمون  بجامعة  واإلدارة  األعمال 
التنفيذي للشركة المتحدة لإلسمنت ( يوم اإلثنين  2020/11/23م. في المدرج 

الكبير بالجامعة، بهدف تمكين طالبها من دخول مجريات الحياة بقدرة وخبرة..
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جمل�ص  رئي�ص  دعبول  �سليم  الدكتور  بح�سور 
التدري�سي  الكادر  وثلة من   ، النربا�ص  اإدارة �رصكة 
املنطقة  اأهايل  من  نخبة  اإىل  بال�سافة  والإداري 
الثقايف  دم�سق  ريف  مهرجان  فعاليات  و�سمن 

الأ�ستاذ  برعاية  2020/3/10م.   -  5 الثاين 
ال�سبت  ي��وم  اأق��ي��م  الثقافة  وزي��ر  الأح��م��د  حممد 
الق�رص  غنائي يف  مو�سيقي  2020/3/7م. حفل 
الوطنية   الفرقة  اأحيته  عطية  دير  مبدينة  الثقايف 

من مهرجـان ريف دم�سـق الثقـايف الثـاين
املاي�سرتو  بقيادة  العربية  للمو�سيقا  ال�سورية 
جالل   للفنان  غنائية  ومب�ساركة  اهلل  فتح  عدنان 
كتحية  وطنية  باأغنية  احلفل  اختتم  وقد  اجلندي 

للجي�ص العربي ال�سوري ..

رحلـــــة علميـــــة 
اىل معمــــل ي�نيفـــارمــا 
لل�سنـاعــــات الدوائيــــة 

والإدارة   الأعمال  كلية  قامت 
برحلة علمية اإىل معمل يونيفارما 
يوم  وذل��ك  الدوائية،  لل�سناعات 

اخلمي�ص 2020/2/20م.
وكان هدف الرحلة هو النظر 
بكيفية اإدارة العمليات الإنتاجية، 

املوؤ�س�سات  اأك��رب  م��ن  معمل  يف 
يف  وكان  �سورية.  يف  ال�سناعية 
اإدارة  يف  م�سوؤولون  ا�ستقبالهم 
اآلية  على  اأط��ل��ع��وه��م  امل�سنع، 
وكافة  واإنتاجيته،  امل�سنع  عمل 

اأعماله الإدارية.
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كلية االإعالم والفنون التطبيقية:

بتاريخ  ال��ث��ق��ايف  الإث��ن��ني  ن�����س��اط  �سمن  ال��ك��ب��ري  امل����درج  يف  وذل���ك 
2020/2/24،  ا�ستملت على حماور بداأها بت�سليط  ال�سوء على مفهوم فن 
اأ�سلوبًا  الكاريكاتري وتطوره تاريخيًا، حملاًل مظاهره الت�سكيلية التي ت�ستخدم 
ب�رصيًا متميزاً، يجعله متفرداً بني الأنواع الت�سكيلية الأخرى؛ ملا يحتويه من 
اأ�سكال ورموز تتقاطع يف وظيفتها واأدوارها مع ال�سحافة، مو�سحًا بالتحليل 
التثقيفي،  وال��دور  اخل��ربي،  وال��دور  للكاريكاتري،  التحري�سي  ال��دور  من  كاّل 
والدور الرتبوي، ودور الإثارة الإبداعية. ويف املحور الثاين مت تعريف الطالب 
مبفهوم الكاريكاتري ال�سيا�سي فتناول بالتحليل جمموعة من الق�سايا املحلية 
والإقليمية والعاملية، اإ�سافة اإىل اإ�ساءة مفهوم الكاريكاتري الجتماعي، واأهم 

بغة الجتماعية. ق�ساياه ذات ال�سِّ
وتناول املحور الثالث بالتحليل اأهم اخل�سائ�ص العقلية والنف�سية لعملية 
التفكري� وكيفية ا�ستخدام الكاريكاتري لها للتاأثري يف الراأي العام من الرتميز اإىل 
التنميط فالتج�سيد والتربير والإبدال والتحويل والإ�سقاط والتعوي�ص والتقم�ص.

ويف اخلتام اأجريت بع�ص املداخالت، وال�ستف�سارات.

الكاريكاتري ال�سيا�سي و االجتماعي و اأثره يف الراأي العام
عادل  والدكتور  القلمون  جامعة  رئيس  يونس  سعيد  الدكتور  بحضور 
جواد  نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية وثلة من أسرة الجامعة، قدم 
التطبيقيـة محاضـرة  إياد المحمود عميد كليــة اإلعالم والفنـون  الدكتور 

)دور الكاريكاتير السياسي واالجتماعي في تشكيل الرأي العام(

يوم اخلمي�ص 2020/11/19م. قام طلبة كلية الإعالم والفنون 
التطبيقية مقرر )الفن الآن( بزيارة لعدد من مرا�سم الفنانني الكبار 
يف مدينة دم�سق باإ�رصاف الدكتور نزار �سابور والأ�ستاذ عبد الغني 
غفري لالطالع على التجارب الفنية املتميزة. لفنانني اأثبتوا ح�سوراً 
ال�سوري  الثقايف  الو�سط   يف  فعاًل 

منذ اأكرث من اأربعني عامًا.
نزار  الفنان  ملر�سم  ال��زي��ارة  ب��داأت 
�سابور ثم ملرا�سم الفنانني فادي يازجي 
واإدوار  علي  وم�سطفى  م��راد  وع��ب��داهلل 
ح��وارات  وج��رت  نعنع،  وغ�سان  �سهدا 
اأعمالهم  و  درا�ستهم  حول  الفنانني  مع 
الطلبة  و�سهد  الفنية…  وم�ساركاتهم 
متفكرين  فنان،  كل  ومنهجية  اأ�ساليب 

بن�سائحه واأ�سلوبه ور�سالته الفنية.

رحلــة طالبيـــة لالطـــالع علــى 
اأهم التجـارب الفنيــة يف دم�ســق

نائب  ك��ع��دان  ع��ّم��ار  املهند�ص  ال��دك��ت��ور 
األقى  واملعمارية  املدنية  الهند�سة  كلية  عميد 
الثالثاء  ي��وم  ال��ع��م��ارة،  م���درج  يف  حم��ا���رصة 
والن�سف  العا�رصة  ال�ساعة  2020/11/17م. 
نائب  ج��واد  ع��ادل  الدكتور  بح�سور  �سباحًا 
رئي�ص اجلامعة لل�سوؤون العلمية، وثلة من عمداء 
بعنوان:   والطالب،  التدري�سي  والكادر  الكليات 
خلزان  الالخطي  الديناميكي  ال�سلوك  »درا�سة 
ماء عاٍل مزود بنظامي عزل زلزايل قاعدي اأعلى 

واأ�سفل اجلملة الإن�سائية احلاملة«.
ال��ك��وارث  اأخ��ط��ر  م��ن  ال����زلزل  اأن  فو�سح 
املدنية  املن�ساآت  بتدمري  تت�سبب  التي  الطبيعية 
البيتونية  املياه  خزانات  منها  الهامة،  احليوية 
املختلف  الهند�سي  ال�سكل  ب�سبب  وذلك  العالية 
الكتلة  معظم  جتمع  يوجد  حيث  املن�ساآت،  لهذه 
الزلزل  تاأثري  اأعلى من�ساأ اخلزان مما يجعل  يف 
واأ�رصار  اإىل حدوث ت�سدعات  يوؤدي  كبرياً، وقد 
عن  وخروجه  له  احلاملة  الإن�سائية  اجلملة  يف 
اإىل  ي��وؤدي  قد  الأحيان  بع�ص  ويف  ال�ستثمار، 
املمكن  غري  من  اأن��ه  ومبا  كلي.  ب�سكل  انهياره 
لعدة  اللجوء  مت  ومدتها  ال��زلزل  ب�سدة  التحكم 
خلزانات  الآم���ن  الإن�سائي  للت�سميم  ط��رائ��ق 
الإن�سائية  اجلملة  تزويد  منها  العالية،  املياه 
احلاملة لها بالعوازل الزلزالية يف م�ستوي معني 
لالأجزاء  الزلزايل  الأث��ر  انتقال  من  لتحد  منها 
الإج��ه��ادات  معظم  ترتكز  حيث  تعلوها،  التي 
�سمن  الأر�سية  الهزة  عن  الناجتة  والت�سوهات 

العوازل الزلزالية.
بيتوين  ماء  خزان  تزويد  البحث  هذا  يف  مّت 
عاٍل قائم يف مدينة حلب بالعوازل الزلزالية من 
واأ�سفل  اأعلى  م�ستويني،  �سمن   HDRB النوع 
اجلملة الإن�سائية احلاملة للخزان، مع الأخذ بعني 
اخلزان  حو�ص  امتالء  ن�سبة  تغري  اأث��ر  العتبار 
اأربع  اأج��ل  من  اخل��زان  درا�سة  خالل  من  باملاء 
الفارغ،  اخل��زان  حلالة  بالإ�سافة  امتالء  ن�سب 
بالطريقة  البحث  ه��ذا  يف  التحليل  اإج���راء  ومت 
الت�سجيالت  طريقة  الالخطية-  الديناميكية 
الزمنية، حيث مّت تطبيق ثالث هزات اأر�سية فعلية 
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حما�ســرة علميــة 
يف كلية الهند�سة املدنية واملعمارية

كلية الهند�سة املدنية واملعمارية:

الطبيعي  الدور  بني  مقارنات  اإجراء  مّت  ثم  ومن 
الأفقية  والن��ت��ق��الت  ال��ق��اع��دي  الق�ص  وق���وة 
امل��زود  للخزان  الن��ق��الب  �سد  الأم���ان  وعامل 
احلاملة  اجلملة  واأعلى  اأ�سفل  الزلزالية  بالعوازل 
املدرو�ص  اخل��زان  ل��ذات  الدرا�سة  نتائج  مع  له 
عند  موثوق  ح��الت:  بعدة  �سابقة  اأب��ح��اث  يف 
اأ�سفل اجلملة  القاعدة، ومزود بالعوازل الزلزالية 
احلاملة له، وحالة مزود بالعوازل الزلزالية اأعلى 
من  جلملة  التو�سل  اأجل  من  له،  احلاملة  اجلملة 

املقرتحات والتو�سيات.



قام طلبة كلية الهند�سة بجامعة القلمون من اأق�سام الت�سالت، وتقانة 
 FMEE امل�ساريع  معر�ص  اإىل  علمية  بزيارة  وامليكاترونك�ص  املعلومات 
والكهربائية  امليكانيكية  الهند�سة  كلية  يف   EXHIBITION2020
بجامعة دم�سق )همك(، باإ�رصاف رئي�ص هند�سة امليكاترونك�ص الدكتور با�سل 
ماريا  والآن�سة  حجار  ح�سن  والأ�ستاذ  يون�ص 
عطية اأع�ساء الهيئة التعليمية بجامعة القملون. 

وذلك يوم الثالثاء بتاريخ 2020/11/24م.
قاموا  الكلية  اإىل  املجموعة  بو�سول 
املعطيات  �سبكات  ت��ب��ادل  خم��رب  ب��زي��ارة 
وخمرب  املايكروي،  الرقمي  النقل  وخم��رب 
النقل ال�سوئي، وكان اأكرثها جذبًا لالهتمام 
خمرب التوتر العايل؛ املخرب الوحيد من نوعه 
يف امل�رصق العربي. ثم كان للمجموعة جولة 
يف معر�ص امل�ساريع الذي ت�سارك فيه عدة 
جهات  برعاية  وخا�سة،  حكومية  جامعات 
العلمي،  للبحث  العليا  كالهيئة  اخت�سا�سية 
تنوع  �ساهم  وقد  وغريهما...  للمعلوماتية،  العلمية  ال�سورية  واجلمعية 
باأفكار  اجلامعة  طلبة  تنوير  يف  امل�ساركة  اجلهات  وكرثة  امل�ساريع 

جيدة ت�سجع على التجديد والبتكار.
اأثارت الزيارة رغبة الطالب بامل�ساركة يف املعار�ص القادمة، ويف 
القيام بزيارات تخ�س�سية ملخابر )همك(، وعادت الرحلة اإىل اجلامعة 

باأفكار  ومناق�سات مفيدة..

كلية الهند�سة تزور “معر�س امل�ساريع” 
يف كليـة )هـ.م.ك.( بجامعـة دم�سـق 

ارتفاعه 3.9 م .
ال��ع��م��ل: وارت��ف��اع  م��واق��ع ور���س��ات   - 4

اأ�سقفها 3،9 م.
- ور�سة املاكيت: م�ساحتها 76.4 م2.
- ور�سة البلك�سي: م�ساحتها 76.4 م2.

- ور�سة الدهان: م�ساحتها 60 م2.
- ور�سة النجارة: م�ساحتها 60 م2.

اأربع غرف اإدارية: ) امل�ساحات هي :     - 5
15.8-م2(.  -14.8  18 –  18

 122 م�ساحة  امليكاترونيك:  قاعة   - 6
م2 ارتفاع ال�سقف 3.9 م.

كتلتي حمامات:   - 7
)ق�سم  م2.   80 م�ساحتها  الأوىل:  الكتلة 

للذكور40 م2 وق�سم لالإناث 40 م2(

)ق�سم  م2   45.3 م�ساحة  الثانية:  الكتلة 
للذكور22.7 م2 وق�سم لالإناث22.7 م2(

م2   200 م�ساحة  ال����درج:  كتلة   - 8
حتتوي على اأربع مناور للخدمة .

ا�سرتاحة:   واأم��اك��ن  للحركة  مم��رات   - 9
م�ساحة 530 م2.

يتاألف الطابق الأول من:
298 م2    : 1. �سالة  متعددة ال�ستعمالت 

ارتفاع 6 م.
م�ساحة  ثمانية   عددها  اإداري��ة  غرف   .2

الواحدة: 14.2 م2.
حتتوي  م2   200 م�ساحة  الدرج:  كتلة   .3

على اأربع مناور للخدمة.
95 م2.   4ممرات: م�ساحة   .4

ال�سرداب:
ويحتوي على جميع التجهيزات والتمديدات 
واأ�سطوانات  وامليكانيكية  والكهربائية  ال�سحية 
ال�ساخن و)ال�سوديرات( واحلراق واملدخنة  املاء 
ال�سبكة   ( ال��دات��ا  امل��ازوت��ومت��دي��دات  وخ��زان��ات 
جميع  اإىل  ت�سل   .  )  UPS – ال  – املخدمات 

الطوابق عن طريق املناور .

والكثري  ال�ستة،  مبخابرها  تزهو  اأن  للكلية  ُحقَّ 
التي ُتعطي للعلم معناه املتميز،  الكثري من الأجهزة 
وللهند�سة دقتها وا�ست�رصافها كل جديد. اأجهزة حديثة 
جهاز  مثل  القلمون  جامعة  يف  اإل  يتوفر  مل  بع�سها 
من  جمموعة  الطلبة  وقدم  وغريه.  الأمطار  حماكاة 
جتاربهم العلمية يف املخابر مثل: اختبارات البيتون 
املعاجلة،  وحمطات  والطرق،  والرتبة،  والإ�سمنت، 
يف  ال��زج��اج  رك��ام  من  ال�ستفادة  وبحث  والبيئة، 
البيتون وتاأثريه على جودته. كما ا�ستعر�ست الكلية 

الأجهزة الكثرية وعرفت بوظائفها وكفاءتها.
فاإن  الأوىل،  ال�سنة  يف  الطلبة  بع�ص  اأن  ورغم 
اأن يفكروا بالبحث العلمي عن  اأتاحت لهم  املخابر 

خمابر متميزة تنقل الطالب من �ساحة املعرفة اإىل �ساحة العمل والبحث واالبتكار

خمـابـــر الهنـد�ســـة املدنيـــة
الدكتور عادل جواد ود.أيمن  الرئيس  الجامعة د.سعيد يونس ونائبا  رئيس 
واستقبال  والمعمارية  المدنية  الهندسة  كلية  ضيافة  في  كانوا  كسيبي 
أ.د.عمار كعدان في حفل افتتاح مخابر كلية الهندسة. كان المدعوون عمداء 
الكلية والجامعة، استقبلهم د.عمار ورئيس  ًة طيبة من أساتذة  الكليات وُثلَّ
مدير  جومر  مأمون  والمهندس  الكلية  وأساتذة  المدنية  الهندسة  قسم 
المخابر والهيئتين الفنية واإلدارية في الكلية في الساعة الثانية عشرة ظهر 

اإلثنين  2020/6/15م.  

رغبة وحما�سة، وجتارب علمية مبنهجية �سحيحة 
على  و�ساعدت  ومفيدة،  جيدة  نتائج  اإىل  للو�سول 
يف  وراأينا  عملية،  علمية  خربات  اإىل  املعرفة  نقل 
وجوههم اإ�رصاقة النجاح. ونورد اأدناه و�سفا موجزاً 

للمخابر العامرة.

تف�سيالت مبنى خمابر ق�سم الهند�سة املدنية 
امل�ساحة:  4168 م2 منها 3130 لالأر�سي، 

و843 لالأول، و195 لل�رصداب.

يتاألف الطابق الأر�سي من: 
1 - املخابر: وكلٌّ منها يت�سع ل�)20(طالبًا.

- خمرب البيتون م�ساحته  250 م2 ارتفاع 
ال�سقف  8 م،  قيد الإ�ستثمار يف اإجراء التجارب 

املخربية والتدري�ص العملي.
ارتفاع  م2   120 ال��ب��ن��اء   م��واد  خم��رب   -

ال�سقف  4.5 م،  قيد الإ�ستثمار.
- خمرب البيئة  70 م2 ارتفاع ال�سقف  4.5 م، 

قيد التجهيز.
م2   227 م�ساحة  الهيدروليك   خم��رب   -

ارتفاع ال�سقف  4.5 م ، قيد التجهيز.
- خمرب الرتبة :  م�ساحته : 148 م2  ارتفاع 

ال�سقف  4.5 م، قيد الإ�ستثمار.
  - خمرب الطرق : م�ساحته :  73 م2 ارتفاع 

ال�سقف  4.5 م ، قيد الإ�ستثمار.
ال�سقف  ارتفاع  124 م2  م�ساحته  - خمرب 

4.5 م، قيد التجهيز.
وق���د اح��ت��وت امل��خ��اب��ر ع��ل��ى ال��ك��ث��ري من 
الطلبة  حتفيز  على  ال��ق��درة  ذات  التجهيزات، 

وت�سجيعهم على البحث بدقة وكفاءة.
املدرج: م�ساحته 360 م2 يت�سع اإىل   - 2

. 254 كر�سيًا 
م2   265.7 ال��رئ��ي�����س��ي:  ال��ب��ه��و   - 3

كلية الهند�سة املدنية واملعمارية:
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مناذج  حَمَلت  الو�سط،  يف  من�سة  على  احتوى 
وج�سور  لأبنية  الأب��ع��اد  ثالثية  ومعمارية  مدنية 
للمتاأملني  وا�سعة  بف�سحة  اأُحيطت  خمتلفة.  ومن�ساآت 
الت�ساميم   وعليها  خ�سبية  ح��وام��ل  حميطها  على 

الهند�سية للطلبة، على وجَهي احلوامل. 
ذكر الدكتور عمار كعدان والدكتور ب�سار �سويد اأن 
املعر�ص َهَدَف اإىل ربط مفهوم العمارة مبفهوم الهند�سة 
املدنية، وتابع د.ب�سار: اأنه هدف لتمكني طالب العمارة 

معر�س م�ساريع الطلبة 
للف�سل االأول 2020-2021م.

كلية الهند�سة املدنية واملعمارية:
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طلبتها  لمشاريع  معرضًا  والمعمارية  المدنية  الهندسة  كلية  أقامت 
بقسميها المدني والمعماري، وذلك في بهو الكلية. وكانت بدايته يوم اإلثنين 

2020/11/23م. واستمر لنهاية الفصل. وتم تجديده دوريًا كل )15( يومًا.

من فهم تقنيات الإن�ساء، وتقنيات التنفيذ، وفَتَح باب 
يف  متطورة  اإن�سائية  ُجمل  توظيف  خالل  من  الإب��داع 
املدار�ص  ِفكر  ميثل  وهذا  املعماري،  الت�سميم  تكوين 
القدرة  الطالب  ويعطي  العمارة،  يف  الرائدة  التطبيقية 
الطالب  اأم��ام  من  وت��زول  لحقا.  اأف��ك��اره  تنفيذ  على 
املدنية.  الهند�سة  ناحية  يف  ال�سعف  نقطة  املعماري 
لأنه ي�سري على اطالع وفهم لتقنيات الإن�ساء وتنفيذها 

مما ميكنه اأن يقرن التفكري اإىل التنفيذ.

م�سارات  عن  ال��ودي  احلديث  تبادل  وبعد 
حنايا  يف  بجولة  ال�سيف  الوفد  قام  الكليتني 
جامعة القلمون، مت خاللها الطالع على خمابر 
كلية الهند�سة املدنية واملعمارية، وزيارة ودية 
اجلامعة،  رئي�ص  يون�ص  �سعيد  الدكتور  من  لكل 
لل�سوؤون  الرئي�ص  نائب  ج��واد  ع��ادل  والدكتور 
العلمية، والدكتورة كندة ال�سماط اأمينة اجلامعة.

يف  �رصيعة  بجولة  ال��وف��د  ق��ام  ذل��ك  بعد 
اإعجابهم  واأب����دوا  ديرعطية،  مدينة  رح��اب 
بالت�سميم  الإن�سان  وقدرة  املده�سة،  مبعاملها 
على  العهم  اطِّ بعد  ذلك  الإب��داع.  على  والإرادة 
الثقافة  ق�رص  اأبنية  يف  الهند�سية  الإبداعات 
الحتياجات  ذوي  قرية  ومبنى  ديرعطية،  يف 
اخلا�سة، ومبنى املتحف املتميز، وهو الوحيد 

خارج مراكز املحافظات.
ومت وداع الزائرين مبثل ما ا�سُتقبلوا به من 

احلفاوة والتكرمي.

�سداقـة وتاآلـف
زيـارة مـن جامعـة املنـارة اخلا�سـة

والمعمارية،  المدنية  الهندسة  كلية  عميد  دعبول  سليم  الدكتور  رحب 
بوفد طالبي زائر من كلية الهندسة المعمارية في جامعة المنارة، بإشراف 
يوم  وذلك  عباسي.  زياد  محمد  والدكتور  الكلية،  عميد  ودح  هاني  الدكتور 
2020/11/24م. ويذكر أن الدكتور عباسي كان رئيس قسم هندسة  اإلثنين 

العمارة في جامعة القلمون لعدة سنين. 

كلية الهند�سة املدنية واملعمارية:

على اجلانب الِقبلي جم�سمات معمارية )ماكيت(، 
اأثارت فكرة املوازنة بني اجلديد والقدمي، قال د.ب�سار: 
اجتاه  ياأخذ  اإذ  العمارة،  يف  القدمي  اخلط  متثل  اإنها 
للتكوين  اع��ت��ب��اٍر  ب��دون  خ��ارج��ي  معماري  ت�سميم 
النظم  فهم  خالل  من  ي�سعى  اجلديد  اخلط  الإن�سائي. 
اإىل  املعماري  التكوين  ل�سالح  وتوظيفها  الإن�سائية 

ت�سميم املغلف املعماري والإن�سائي معًا.
- �سوؤال املحرر: كانت ت�سميمات زها حديد ُتتعب 
ت�سميمها  يف  حتمل  كانت  فهل  بغرابتها،  الإن�سائي 

التكوين الإن�سائي للم�رصوع؟
- لو مل يكن ذلك ما كان ينجح الت�سميم. 

التبادل  وج��وه  اأح��د  ه��و  معر�سنا  ف��اإن  اإذن   -
املعريف بني املعماري والإن�سائي.

- د.عمار: يجب على املهند�ص املدين الإن�سائي اأن 
وعندما  املعماري.  الت�سميم  تنفيذ  على  القدرة  ميتلك 
يكون التكوين املعماري معقداً ي�سطر املهند�ص املدين 
الإن�سائية.  اجلملة  يف  للتغيري  املتمكن  غري  الإن�سائي 
اأن املعماري  النموذج يعطي فكرة  فاإن ت�سميم   لذلك 
ت�سوراً  يعطي  املعماري  اأن  واحلق  الإن�سائي.  يوجه 
الإن�سائي  املدين  املهند�ص  يقوم  احلاملة،  اجلملة  عن 
بدرا�ستها وت�سميمها، وعلى عاتقه تقع �سالمتها دون 

ر، وهنا يقع التكامل  بني الخت�سا�سني. تغيري الت�سوُّ
اأ�سبح طالبنا ي�سمم م�سار نقل الأحمال من القبة 
العنا�رص  مواقع  واختيار  البالطات،  اإىل  ال�سقف  اإىل 
الإن�سائية احلاملة و�سوًل لالأ�سا�سات، وهذا ُيَعدُّ اأ�سا�ص 

التنظيم الإن�سائي للمعمار.
الهند�سية  الر�سوم  كانت  املحيط  حوامل  على 
نقطة  اأثريت  الطلبة.  من  اأف��راد  اأو  ملجموعات  الكثرية 
مو�سحة  الر�سوم  من  وا�سعة  م�ساحة  وعار�سة:  لفتة 
اأن  �سويد  د.ب�سار  فبنيَّ  بالإجنليزية،  لغوية  ب��دللت 
6 و7، مبوافقة  الأمر متعلق مبقرري الت�سميم ال�سامل 
العلمية  امل�سطلحات  من  الطالب  ليتمكن  ر�سمية، 
اأمة تابعة، فاإن تتبُّع م�سطلحات  ال�سائعة. واإذ مازلنا 
اأمتنا  ت�سل  اأن  اإىل  علمية،  العلوم هو �رصورة  منتجي 

اإىل اإنتاج املعرفة بلغتها وم�سطلحها.



اخلا�سة   القلمون  جامعة  ا�ست�سافت 
ال�سبت  ���س��ب��اح  م��ن  ال��ع��ا���رصة  ال�����س��اع��ة  يف 
املرحلة  ط��الب  م��ن  ع���دداً  2020/2/1م. 
الثانوية من املدر�سة الباك�ستانية. فا�ستقبلتهم 
مديرية العالقات العامة  وب�سحبتهم الدكتورة 
الطالب  ���س��وؤون  م��دي��رة  الأ�س�ب�ح�ي  رب�����ى 
القت�ساد  اأ�ستاذ  ال�خ�ي�م�ي  ج�الل  والأ�ستاذ 

طالب املدر�سة الباك�ستانية اخلا�سة يف رحاب جامـعة القلم�ن…
بجولة  ال��زي��ارة  وب���داأت  الأعمال…  واإدارة 
تعريفية مف�سلة يف اجلامعة ومرافقها، ابتداءاً 
الأق�سام  وخمتلف  والكليات  الطبية  باملدينة 

واملخابر…
القبول  م��دي��ري��ة  اىل  ال�����س��ي��وف  ت��وج��ه  ث��م 
يف  القبول  معايري  ع��ن  وا�ستف�رصوا  والت�سجيل 
القلموين  املدرج  من  كاًل  بعدها  وزاروا  اجلامعة، 

املك�سوف ومكتبة اقراأ ومركز مهارات ومهن …
من  متخرجني  لهم،  زم��الء  بعدة  والتقوا 
تفا�سيل  ع��ن  منهم  وا�ستف�رصوا  مدر�ستهم 
وتفا�سيل  اجلامعة.  يف  الدرا�سية  حياتهم 
احلياة يف ال�سكن اجلامعي وال�سمان ال�سحي. 

وما  راأوه  مبا  اإعجابهم  ال��زائ��رون  اأب��دى 
�سمعوه، ومتنوا للجامعة دوام النجاح.

ال�سف  تالمذة  من  تلميذا  خم�سون 
اخلا�سة،  ون��ور  قلم  مدر�سة  يف  اخلام�ص 
فوجدوه  م�ستقبلهم  لروؤية  نفو�سهم  تاقت 
قاموا  اجلامعية،  ال��درا���س��ة  معاهد  يف 
بزيارة جلامعة القلمون اخلا�سة. �سبيحة 
يوم الأحد2020/3/1م. مع م�رصفاتهم، 
وكان يف ا�ستقبالهم اأمينة اجلامعة د.كندة 
ال�سماط وم�سوؤولة العالقات العامة اآ.�سارة 
خوري، وع�سو نادي البيئة الآن�سة نريمني 
متاأملني  »املحمية«  عند  توقفوا  خلف. 
طريها واأنعامها، وطبائع الكائنات احلية 
مقر  اإىل  بهم  اآ.نريمني  ودخلت  باأ�سكالها، 
احل�سان،  طبائع  لهم  و�رصحت  اخليول، 
التنقل  يف  اأهمية  من  قدميا  له  كان  وما 
من  ح��ال��ي��ًا  يجريه  وم��ا  احل����روب،  ويف 
يف  ال�سائ�ص  و�ساعدوا  م�سهودة.  �سباقات 
طبائع  لهم  �رصحت  كما  اخليول.  اإطعام 
الأ�سجار،  ع��ن  اإب��ع��اده��ا  و�سبب  امل��اع��ز، 
كافة  ع��ن  واأجابتهم  تربيتها.  وف��وائ��د 
وا�ستكملوا  وو�سوح.  بتب�سيط  ت�ساوؤلتهم 
جولتهم بعد املحمية يف مرافق اجلامعة، 
وكانوا م�رصورين مبا حققوه من م�ساهدة 

ومتعة ومعرفة.

وده�سة ممتعة.. يف رحاب اجلامعة
قلــــوب بريئـــة...

مركز مهارات ومهن

ن�ساطات م�ساندة علميًا ونف�سيًا
اأحيا مركز مهارات ومهن ثالثة من الفعاليات الالزمة للم�ساندة العلميةوالنف�سية، خالل الف�سل 

الأول للعام الدرا�سي 2021/2020م. :
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قدمتها  النف�سية  ال�سحة  يف  ن���دوة    -
الدكتورة �ُسليمى دعبول يوم ال�سبت 14 ت�رصين 
الثاين 2020 من 10:30 �سباحًا حتى 02:30 
حميط  يف  امل��ع��ل��م��ات  لبع�ص  وذل���ك  ع�����رصاً. 

اجلامعة، نوعًا من خدمة املجتمع املحيط.

اأحمد،  و�سيم  الدكتور  باإ�رصاف  هند�سي  ر�سم  دورة    -
وا�ستمرت حتى  الثاين  14 ت�رصين  بتاريخ  ابتداأت  �ساعة   33
اأيام ال�سبت والأحد والإثنني، من  2020م.  13 كانون الأول 

ال�ساعة 4:00 حتى 8:00.

-  دورة ت�سميم و�سيانة الدارات الكهربائية والإلكرتونية باإ�رصاف الدكتور اإح�سان النجار، وا�ستغرقت 
)30( �ساعة ابتداأت بتاريخ 14 ت�رصين الثاين وا�ستمرت حتى 6 /12/ 2020م. اأيام ال�سبت والأحد، من 

ال�ساعة 4:00 حتى 08:00 م�ساًء. هدفت لتمكني الطلبة يف عدد من الخت�سا�سات الهند�سية.
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جل�سة علمية ح�ل فايرو�س الك�رونا
أمراض  شغلتهم  مما  أكثر  الناس  شغل  الجديد،  الفايروس  هذا  ظهور 
عدد  إلى  عدواه  وانتقال  انتشاره  سعة  بسبب  خطورة،  أشد  أخرى  ومآٍس 

كبير من دول العالم.

الكورونا مالئ الدنيا و�ساغل النا�س

اجلامعة:  اأ�رصة  من  غفري  جمهور  بح�سور 
كلية  عقدت  وطالبها،  واأ�ساتذتها  رئا�ستها 
فريو�ص  ح��ول  علمية  جل�سة  الب�رصي  الطب 
الب�رصي  الطب  كلية  عميد  برئا�سة  الكورونا 
وتنظيم  الأح���م���د.  اأ.د.ر�����س����وان  ب��اجل��ام��ع��ة 
�سمن  وكانت  �سورية،  لطلبة  الوطني  الحتاد 
الثانية  ال�ساعة  الثقايف  الإثنني  حما�رصات 
2020م. يف  اآذار  ع�رصة من اليوم التا�سع من 
على  وَعقَّب  املحا�رصين  قدم  الكبري.  املدرج 
جل�سة  وكانت  اجلل�سة.  رئي�ص  املحا�رصات 

علمية توعوية جاءت يف وقتها.
ت�سمنت اجلل�سة اأربع حما�رصات: 

فايرو�ص  وبائيات  وتطور  تعريف  الأوىل: 
الكورونا األقاها اأ.د.�سالح الدين �سحادة.

الأط��ف��ال.  عند  الكورونا  الثانية:فريو�ص 
األقاها اأ.د.ع�سام اأجنق.

لفريو�ص  امل��خ��ربي  الت�سخي�ص  الثالثة: 
الكورونا. األقاها اأ.د.اأن�ص املحب�سي.

والعالج  ال�رصيرية  التظاهرات  والرابعة: 

األقاها د.حممد الطيب.
باجلوائح من  بالتذكري  اجلل�سة  رئي�ص  افتتح 
الطيور،  واأنفلونزا  اإيبول  اإىل  1920م.  الكولريا 
و�سوًل  البقر،  وجنون  وال�سار�ص،  واخلنازير، 
الكورونا وما خماطره وما  اإىل مانحن فيه. فما 
تاريخه؟ ثم دعا ع�سو هيئة التدري�ص بكلية الطب 

فيها،  الطبي  املعهد  مدير  وهو  دم�سق،  بجامعة 
فتحدث  الأوىل؛  للمحا�رصة  �سحادة  د.���س��الح 
بانورامي  فهم  يف  الفايرو�ص،  ه��ذا  تاريخ  عن 
فايرو�ص  اكت�ساف  مت  اأن���ه  ف��ذك��ر  للمو�سوع. 
مفرزات مري�ص  ال�ستينيات يف  ال�سكل يف  تاجي 
اأي  كورونا  ف�سموه  التنف�ص،  جهاز  يف  بالتهاب 
التاج ن�سبة ل�سكله. وكان ي�سيب احليوانات، اإل اأن 
بع�ص اأمناطه انتقلت لالإن�سان. ويف 2003م. يف 
وان دونغ ال�سينية ظهرت التهابات رئوية حادة 
انت�رصت يف فرتة وجيزة، تبني اأنها من فايرو�ص 

وكان  )�سار�ص(.  َي  و�ُسمِّ اخلفا�ص  م�سدره  تاجي 
اأ�سدَّ من �سواه، ومات فيه %20 ممن اأُ�سيبوا به، 
قابليته  وكانت  الربية،  ال��زرد  قطط  لدى  وتطور 
لالت�سال باخلاليا الب�رصية حمدودة فانتهى. ويف 
اأوقات  يف  العربية  اجلزيرة  يف  َلت  �ُسجِّ 2012م. 
فكانت  �سار�ص،  متالزمة  ت�سبه  حالت  متقاربة 
عن  جيناته  يف  قليال  خُمتلٌف  جديد  كورونا  من 
وُه متالزمة ال�رصق الأو�سط التنف�سية.  �سار�ص، ف�سمَّ
انتقل من  اإنه  وا�سع وقيل  ينت�رص على نطاق  ومل 
اخلفا�ص اإىل اجلمل اإىل ال�سائ�سني، وكانت الإ�سابة 
بالع�رصات، ومات ن�سف امل�سابني. 2019م. يف 
اإ�سابة  ح��الت  َلْت  �ُسجِّ ال�سينية  يوهان  ولي��ة 
�سموها  النتقال،  �رصيعة  حاد  رئ��وي  بالتهاب 
منظمة  مع  ب�رصعة  ال�سني  فتعاونت   ،19 كافيد 
ال�سحة العاملية، ليتبني اأن امل�سبب هو فايرو�ص 
كورونا  اأ�سموه  ال�سار�ص،  بكورونا  �سبيه  كورونا 
اأحد  من  به  الإ�سابات  معظم  ج��اءت  امل�ستجد. 
الربية  باحليوانات  املتاجرة  الكربى  الأ���س��واق 
اأو  املدرع  النمل  اآكل  طريق  عن  انتقل  والبحرية. 
كثرية  اإ�سابات  وانت�رصت  الأف��اع��ي.  طريق  عن 
النتقال،  �سهل  ب�رصيًا  فريو�سًا  و�سار  ب�رصعة 
بن�سبة  اأ�سخا�ص   4-2 الفريو�ص  حامل  فيعدي 
خطورة كبرية اإذ ميوت به واحد من ع�رصة اآلف، 
واملر�سى  ال�سن  املدخنني وكبار  وخطورته على 
مبتوالية  وينت�رص   2% اإىل  لت�سل  والأط��ف��ال؛ 
العزل واتقاء  اإجراءات  اإل  هند�سية، ول ينفع فيه 

الإفرازات التنف�سية.
َم رئي�ص اجلل�سة ع�سو الهيئة التدري�سية  ثم قدَّ
الهيئة  وع�سو  والقلمون،  دم�سق  جامعتي  يف 

الطبية يف القلمون د.ع�سام اأجنق. 
ذلك  اأن  الأطفال  كورونا  عن  د.اأجن��ق  ذكر 
التنف�سي  اجلهاز  يف  م�ساكل  ي�سبب  الفايرو�ص 
يف  اإ�سابات  مع  يرتافق   )COVS( للُخدَّج 
وا�سطرابات   )HCOVS( اله�سمي  اجلهاز 
بالتهاب  ي�سيب  اأن  وميكن   )OC43( ع�سبية 
اإن  لُي��ع��رف  ر�سح  واأع��را���ص  الو�سطى  الأذن 
 .)COVIED19( مناعيًا.  اأم  فريو�سيًا  كان 
العدوى.  خاللها  ين�رص  يومًا   14-2 ح�سانته 
اأهم اأعرا�سه: احلرارة وال�سعال و�سعوبة التنف�ص، 
يحدث  بلعوم.  والتهاب  و�سداع  واآلم  ووه��ن 
دم،  واإنتان  رئة  وذات  واإ�سهال  تنف�سية  اإ�سابة 
الغ�سل  واإك��ث��ار  الع��ت��زال  وال��وق��اي��ة  و�سدمة. 
وا�ستخدام  احليوانات،  عن  والبعد  بال�سابون 

املعقمات لالأ�سطح والأدوات والأغذية.
وت�ساءل رئي�ص اجلل�سة عن اإمكانية ت�سخي�ص 
هذا الفايرو�ص خمربيا، وقدَّم لالإجابة حما�رصة 
الدكتور اأن�ص املحي�سي الأ�ستاذ امل�ساعد يف الطب 

املخربي بكلية الطب الب�رصي بجامعة القلمون؛ 
فذكر اأوجه الت�سخي�ص من خالل الق�سة املر�سية 
والأعرا�ص ال�رصيرية والت�سخي�ص املخربي الذي 
باأجهزة  معتمد،  وطني  مرجعي  خمرب  يف  يتم 
واحتياجات واإجراءات، ويتم باختبارات مو�سعة 
متعددة، وباأخذ اأكرث من عينة واحدة من م�سحة 
متباعدة،  فرتات  على  بولية  اأو  اأنفية  اأو  حلقية 
يف الأ�سبوع الأول، ثم بعده ويف فرتة النقاهة... 
ودعم  املبكر،  الك�سف  هي  الختبارات  واأه��داف 
املرجعية.  املختربات  مع  والعمل  املكافحة، 
للحم�ص  البلمرة  تفاعل  هي  املثلى  والطريقة 
النووي للفايرو�ص. واأكد اأن خمرب اجلامعة يحقق 

العتمادية وقادر على اإجراء الت�سخي�ص.
الهيئة  الطيب ع�سو  الدكتور حممد  ثم توىّل 
باجلامعة،  الب�رصي  الطب  كلية  يف  التعليمية 

مب�سدر  ر  فذكَّ العالجية.  الإج��راءات  عن  احلديث 
واأع��اد  ح�سانته،  وم��دة  وتاريخه،  الفايرو�ص 
تو�سيح الأعرا�ص. ثم ذكر اأن الإجراءات املمكنة 

هي العزل والراحة وامل�رصوبات ال�ساخنة.
ر  م�سوَّ �رصيط  بعر�ص  اجلل�سة  رئي�ص  وختم 
اأن  وذك��ر  الوقاية  وكيفية  ال��ع��دوى  اآلية  يبني 
احليوية خطاأ، وكورونا ل  ال�سادات  اإىل  اللجوء 
يتاأثر بها، والأهم الرتكيز على النظافة والتعقيم. 

وانتهت اجلل�سة بالأ�سئلة واملناق�سات.
الفايرو�ص،  بتاريخ  املحا�رصات  َف��ت  ع��َرّ
عرَّفت  كما  وانت�ساره.  منه،  والوقاية  واآث��اره، 
مثل  اأوبئة  من  �سبقه  وم��ا  وت�سميته  ب�سفاته 
ال�سار�ص والأنفلونزا وكلها من الف�سيلة التاجية 
معه.  والبحثي  العلمي  والتعامل  )الكورونا(، 

وكانت جل�سة مطمئنة وتثقيفية �رصورية.

كلية الطب الب�سري:
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اختتام بط�لة اجلامعة للري�سة الطائرة
»العقل السليم في الجسم السليم« هذا اإلطار الذي جعل القلمون ُتِعدُّ مالعبها 
لكن  الراقية.  الرياضة  لممارسة  فراغه  من  جزءًا  الطالب  ليخصص  وأدواتها  وصالتها 
الظروف الصحية وإيقاف الدوام في الجامعة جعل بطولة جامعة القلمون للريشة 
الطائرة للطلبة، آخر النشاطات الرياضية لهذا العام، واختتمت بتاريخ  2020/2/22م.

فيها  اأب��دى  قوية،  مناف�سات  بعد 
الالعبون م�ستوى مميزاً، حيث ا�ستمرت 
البطولة:  و�سملت  الأ�سبوع  مدار  على 
ف���رديَّ ال�����س��ي��دات، وف����رديَّ ال��ذك��ور، 
الذكور.  وزوج��يَّ  املختلط،  والزوجيَّ 
بالبطولة  امل�����س��ارك��ني  ع���دد  وك���ان 
)22( لعبًا ولعبة، واأ�سفرت عن: فوز 
الأول  باملركز  ال�سدقة  وليد  الالعب 
يف فردي الذكور، والالعب مهند تتان 
عثمان  ينال  والالعب  الثاين،  املركز 
�سارة  الالعبة  واحتلت  الثالث.  املركز 
ال�سيدات،   لفردي  الأول  املركز  طيفور 
اآية  الالعبة  الثاين  املركز  يف  وج��اء 
للالعبة  الثالث  واملركز  علي،  احلاج 
رندة الأحمر. اأما يف الزوجي املختلط  
احلاج  اآية  لالعبة  الأول  املركز  فكان 
لالعبة  والثاين  ال�سدقة،  ووليد  علي 
���س��ارة ط��ي��ف��ور وب����راء اخل����اين. ويف 
الأول   ال�سباب جاء يف املركز  زوجي 
ب���راء اخل���اين وي��ن��ال ع��ث��م��ان، ويف 
ووليد  دهبي  ن��ادر  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
مت  البطولة  خ��ت��ام  ويف  ال�سدقة. 
الفائزين  على  امليداليات  توزيع 
اأ. نبيل عبده  بح�سور مدير الأن�سطة 
، وقد  اأحمد دعبول  اأ.  اللعبة  ومدرب 
املبذولة  اجلهود  على  اأ.نبيل  اأثنى 
امل�ستوى  وعلى  الالعبني  كافة  من 
البطولة،  يف  ق��دم��وه  ال��ذي  ال��ع��ايل 
من  التدريبات  متابعة  على  وحثهم 
اأجل امل�ساركة يف البطولت القادمة 

املحلية واخلارجية.

الريا�سة:
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ال�سالة  يف  2020/11/22م.  الأح��د   م�ساء  من  اخلام�سة  يف 
اجلامعية  الريا�سية  البطولة  افتتاح  مت  القلمون  بجامعة  الريا�سية 
الحتاد  اأقامها  التي  الطاولة،  وتن�ص  الطائرة  الري�سة  بلعبتي  للكليات 
الوطني لطلبة �سورية /فرع جامعة القلمون بح�سور اأ.نبيل عبدو م�سوؤول 
الن�ساط الريا�سي، واحلكام، واأع�ساء قيادة فرع الحتاد وجمهور الطلبة. 
الطلبة  بالزمالء  بالرتحيب  البطولة  مندورة  حممد  الزميل  ا�ستهل 
امل�ساركني واأكد اأن الهدف الرئي�سي من البطولة هو بث الروح الريا�سية 

واملناف�سة الإيجابية النزيهة والتحلي بالأخالق الريا�سية العالية. 
املرح  من  جو  يف  الطائرة  الري�سة  مب��ب��اراة  البطولة  افتتحت  ثم 
واحلما�سة والن�ساط، وا�ستمرت حتى الثالثاء 2020/11/24م. واختتمت 

بح�سور الدكتور �سليم دعبول عميد كلية الهند�سة املدنية واملعمارية.

البط�لــة الريا�سيــة اجلامعيــة للكليــات 

ب��ط��ول��ة ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة ب��ك��رة ال��ق��دم ب����داأت ي���وم الأح���د 
اأكرث،  اأو  بفريق  اجلامعة  كليات  مب�ساركة  2020/11/15م. 

2020/12/21م.  الإثنني  يوم  من  والن�سف  الرابعة  يف  واختتمت 
ونائب  الناظر،  د.�سائد  عميدها   : الهند�سة  كلية  من  ت�سجيعي  بح�سور 

الن�ساط  وم�سوؤول   ، يو�سف  م��ازن  والدكتور  النجار،  د.اإح�سان  العميد 
الريا�سي اأ.نبيل عبده، وعدد كبري من الطلبة.

بداأت املباراة اخلتامية بالن�سيد العربي ال�سوري ون�سيد اجلامعة، وقام عليها طاقم 
اهلل كنعان،  الدويل عبد  القدم وفيهم احلكم  لكرة  ال�سوري  حتكيمي من حكام الحتاد 
وفريق  الهند�سة،  كلية  فريق  املوؤهالن:  الفريقان  فيها  والتقى  عثمان،  حممد  واحلكم 
الفريقني ولعبا بحما�سة و�سط ت�سجيع  البطولة بني  الأعمال والإدارة. وتراوحت  كلية 
البطولة  اجلزاء وتنتهي  اإىل �رصبات  الحتكام  ليتم   4-4 بالتعادل  فانتهت  احل�سور 

بفوز فريق كلية الأعمال والإدارة 5-3 ثم توزيع امليداليات الذهبية والف�سية..

بط�لة كرة القدم 
حتيي نف��س الريا�سيني



افتتح الدكتور �سعيد يون�ص رئي�ص اجلامعة 
ونائبي الرئي�ص واأمينة اجلامعة والزميل حممد 
لالحتاد  القلمون  جامعة  فرع  رئي�ص  مندورة 
للم�ساريع  معر�سًا  �سورية،  لطلبة  الوطني 
القلمون  جامعة  كليات  يف  للطلبة  املتميزة 
لإطالع  الحتاد  فرع  من  �سعيًا  وذلك  اخلا�سة 
خمرجات  على  امل�ستجدين  الطلبة  ال��زم��الء 
اجل��اد  العمل  على  لهم  وت�سجيعًا  كلياتهم 
واملواظبة يف الدرا�سة والتح�سيل العلمي. وذلك 
يف بهو اجلامعة يوم الثنني 2020/11/16 
املعر�ص  وانتهى  ظ��ه��راً.   ال��واح��دة  ال�ساعة 

الأربعاء 2020/11/18م.

لالحتاد  اخلا�سة  القلمون  جامعة  فرع  اأقام 
الوطني لطلبة �سورية لقاء تعريفًا مبنظمة الحتاد 
للزمالء الطلبة امل�ستجدين يف اجلامعة وذلك يوم 
الثنني بتاريخ 2020/11/16م ال�ساعة الثانية 
ع�رصة ظهراً يف املدرج الكبري باجلامعة . بح�سور 
ونائبي  اجلامعة  رئي�ص  يون�ص  �سعيد  الدكتور 
ال�سيدلة  كلية  وعميد  اجلامعة  واأمينة  الرئي�ص 

واأع�ساء قيادة الفرع.
اإجالًل  �سمت  دقيقة  بالوقوف  اللقاء  افتتح 
ن�سيد  ث��م  وم��ن  ال��وط��ن  �سهداء  لأرواح  واإك��ب��اراً 
جامعة  ون�سيد  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 

القلمون اخلا�سة. 
رئي�ص  مندروة  ح�سن  حممد  الزميل  األقى  ثم 
مباركًا  ترحيبية  كلمة  باجلامعة  الحت��اد  فرع 
لأ�رصة  بان�سمامهم  امل�ستجدين  الطلبة  للزمالء 

بعدما مت تنفيذ قرار جمل�ص الوزراء بتعليق 
تاريخ  من  التعلييمية  املوؤ�س�سات  يف  ال��دوام 
2020/4/4م.  ح��ت��ى  2020/3/14م. 
التقدم  �سمان  على  اجلامعة  م��ن  وح��ر���س��ًا 
اخلريجني(  خا�ص  )وب�سكل  لطالبها  الدرا�سي 
الدرا�سي  للعام  املعتمد  اجلامعي  التقومي  وفق 

2019-2020م. مت التخطيط لتنفيذ جمموعة 
ال��دوام،  مبا�رصة  تاريخ  من  الإج����راءات  من 
الدرا�سي  الف�سل  نهاية  حتى  2020/4/4م. 
وزي��ادة  اخلمي�ص،  يوم  ال��دوام  فقررت  الثاين 
ال�ساد�سة،  حتى  اأي  �ساعتني  اليومي  ال��دوام 
الثقايف  الإث��ن��ني  �ساعتي  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 

وزيادة مدة املحا�رصات. كما مت و�سع املواد 
فرتة  خ��الل  باملحا�رصات  اخلا�سة  العلمية 
 )  Lecturers( جملد  على  الدرا�سة  تعليق 
اخلا�ص بكل كلية، وُطِلب من الطالب حتميلها. 
وم��واد  التخرج  مل�ساريع  اأخ���رى  واإج����راءات 

ا�ستوديوهات الت�سميم.

اجلامعة تنفذ جمموعة اإجراءات ل�سمان التقدم الدرا�سي لطالبها 
وفق التقومي اجلامعي املعتمد للعام الدرا�سي 2019-2020م.   

���س��م��ن امل����ب����اردة 
وزارة  ت��ق��ي��م��ه��ا  ال��ت��ي 
مع  بالتعاون  ال�سحة 
العايل  التعليم  وزارة 
حتت  العلمي  وال��ب��ح��ث 
عنوان " جامعات خالية 
�سارك   " ال��ت��دخ��ني  م��ن 
القلمون  ج��ام��ع��ة  ف���رع 
اخل����ا�����س����ة ل���الحت���اد 
�سورية  لطلبة  الوطني 
بالور�سة التي اأقيمت يف 
الإثنني  اجلامعة  رحاب 
 . 2م 0 2 0 /1 0 /1 9
�سعيد  الدكتور  بح�سور 
جامعة  رئي�ص  يون�ص 
ال���ق���ل���م���ون اخل���ا����س���ة، 
مرع�سلي  خالد  والدكتور 
الطب  كلية  عميد  نائب 
ال��ب�����رصي، وال��دك��ت��������ور 

اأمي��������ن ���س�����الح��������ي 
�سعيد  هيفاء  والدكتورة 
ال�سح�ة،  وزارة  ممثلي 
قيادة  اأع�ساء  والزمالء 
باجلامعة.  الحتاد  فرع 
طالب��ًا   )15( ومب�ساركة 

وطالب����ة. 
على  الور�سة  رك��زت 
التاأهيل والتدريب بهدف 
ال�سحي  ال���وع���ي  رف���ع 
وك��ي��ف��ي��ة الإق�����الع عن 
و�سيا�سات  ال��ت��دخ��ني، 
العاملية  التدخني  منع 
للوقاية  املتبعة  وال�سبل 
التدخني  وع��الق��ة  منه، 
ب��ف��اي��رو���ص ال��ك��ورون��ا.  
وت���اب���ع���ت ال��ور���س��������ة 
با�ستبانات  اأع��م��ال��ه��ا 

تخدم الهدف.
م�رصوع جريح الن�رص هو امل�رصوع الأول يف منطقة القلمون، الذي ُيعنى بتدريب 
جامعة  فرع  املنطقة،اأطلقه  يف  الرديفة  والقوات  ال�سوري  العربي  اجلي�ص  جرحى 
القلمون اخلا�سة لالحتاد الوطني لطلبة �سورية بتاريخ 29/6/2019 يف اجلامعة.

2020/9/14م.  و�سمن مبادراته وبالتزامن مع افتتاح املدار�ص قام الإثنني 
بتوزيع حقائب مدر�سية وقرطا�سية على اأبناء جرحى اجلي�ص العربي ال�سوري والقوات 

الرديفة يف منطقة القلمون.
وقد اأكد الزميل حممد ح�سن مندورة رئي�ص الفرع اأن م�رصوع جريح الن�رص الذي 
بداأ بدورات تدريبية جلرحى اجلي�ص العربي ال�سوري والقوات الرديفة من اأبناء منطقة 
القلمون �سي�ستمر مل�ساندة اجلريح الذي �سّحى باأغلى ما عنده وهذا واجب علينا جتاه 
تلك  ويف   . والثبات  والإ���رصار  العزمية  معنى  منهم  ن�ستمد  الذين  الأبطال  جرحانا 
املنا�سبة يتقدم فرع جامعة القلمون اخلا�سة لالحتاد الوطني لطلبة �سورية بجزيل 

ال�سكر والتقدير جلامعة القلمون اخلا�سة لدعمها م�رصوع جريح الن�رص.

جـامعـــات خـاليـــة 
مــــن التـدخـــني

م�ســــــــروع "جريح الن�سـر"
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لقاء تعريفي مبنظمة االحتاد ال�طني لطلبة �س�رية 
يف جامعــة القلمــ�ن اخلا�ســة

التح�سيل  على  واأك��د  اخلا�سة،  القلمون  جامعة 
واأن  امل�ستقبل.  �سورية  لبناء  املتميز  العلمي 
القائد  اأ�س�سها  التي  الوطني لطلبة �سورية  الحتاد 
حافظ الأ�سد ورعاها الرئي�ص املفدى ب�سار الأ�سد، 
وهناأ  الطلبة.  م�سالح  لتحقيق  دائ��م��ًا  �ستبقى 

بالذكرى اخلم�سني للحركة الت�سحيحية املجيدة.
رئي�ص  يون�ص  �سعيد  الدكتور  األقى  ثم  ومن 
الطلبة  ب��ال��زم��الء  فيها  رح��ب  كلمة  اجل��ام��ع��ة 
امل�ستجدين ، موؤكداً على اأن الحتاد الوطني لطلبة 
وحمقق  التعليمية  العملية  يف  �رصيك  هو  �سورية 

للم�سلحة الطالبية .
مبنظمة  تعريفي  فيديو  عر�ص  مت  ذلك  وبعد 
الأن�سطة  واأب��رز  �سورية  لطلبة  الوطني  الحت��اد 
ثم  وم��ن  باجلامعة  الحت��اد  ف��رع  بها  ق��ام  التي 
عرَف الزميل حممد مندورة مبنظمة الحتاد واآلية 

عمله �سمن اجلامعة مبينًا اأهداف منظمة الحتاد 
الوطني لطلبة �سورية كما ومت التعريف بالزمالء 
روؤ�ساء الهيئات الأدراية يف الكليات ودورهم يف 
بكل  الطالبية  امل�سلحة  لتحقيق  الدائم  ال�سعي 
ك�سيبي  اأمين  الدكتور  حتدث  ثم  ومن   ، اأبعادها 
الطالبية والإدارية  لل�سوؤون  نائب رئي�ص اجلامعة 
بالأنظمة  الطلبة  ال��زم��الء  ال��ت��زام  ����رصورة  ع��ن 
والقوانني �سمن اجلامعة لتكون حياتهم اجلامعية 
خالية من اأي عقبات توؤثر على حت�سيلهم العلمي.

الفطراوي  فار�ص  حممد  الزميل  اأكد  وختامًا 
الطلبة  وق�سايا  العلمية  الدرا�سات  مكتب  رئي�ص 
الفرعي على اأن فرع الحتاد لن يتوانى عن حتقيق 
امل�سلحة الطالبية واإي�سال �سوت الطلبة وتذليل 
كافة ال�سعوبات التي تواجه الزمالء الطلبة خالل 

م�سريتهم الدرا�سية.

معـر�س م�سـاريع الطلبـة مل�سـاعدة الطـالب اجلـدد



يعود املوطن الأ�سلي لنبات الزعفران اإىل اأوربا 
كل  يف  انت�رصت  اليوم  زراعته  لكن  واآ�سيا،  اجلنوبية 
فرن�سا،  ايطاليا،  ا�سبانيا،  يف  خا�سة  العامل  اأنحاء 
جامو  الهند  وليتي  ويف  اإي���ران،  تركيا،  اليونان، 
 Crocus الزعفران  اأن  الدرا�سات  ت�سري  وكا�سمري. 

sativusثالثي ال�سيغة ال�سبغية ذاتي
عقيم  ويعترب   )triploid )2n = 3x = 24  
 Crocus الربي  النوع  من  اليونان  يف  تطور  وقد 

cartwrightianus
اجلبلية  املناطق  يف  ال�سام  بالد  يف  ينت�رص  كما 
اأب�سال  ذو  منه  احلرمون.العديد  جبال  يف  العالية 
ال�ستوي  من��وه��ا  ي�سمن  مب��ا  ب��ال��ك��ورم��ات،  ت�سمى 

وانت�سارها يف احلدائق باألوانها الزاهية.
ينمو النبات لرتفاع  20-30 �سم وميتلك بني 
5-11 ورقة، وتبدو امليا�سم الزهرية مميزة باألوانها 
يعود  وذلك  احلمراء،  والربتقالية  ال�سفراء  الذهبية 

 ،α-crocin لرتفاع مكوناتها من األفا كرو�سني
ن���وع���ا  ل��ن��ب��ات ال���زع���ف���ران ح����وايل 80 

 Crocus ومعرفة   �سيوعا  اأكرثها 
عليه  مايطلق  sativusوكثريا 

والغذائية  القت�ساديه  لأهميته  الأح��م��ر؛  ال��ذه��ب 
غايل  التابل  م�سدر  وهو  ثمنه.  ولرتفاع  والطبية؛ 
الزعفران  ويعد   )kg/€  30،000( الزعفران  الثمن 
 454 70000 زهرة تنتج  التوابل لأن كل  اأغلى  من 
اإىل �سعوبة ح�ساده،  اإ�سافة  غ من امليا�سم اجلافة، 
اخليوط  ه��ذه  على  احل�سول  م��ن  للمزارع  لب��د  اإذ 
بعد  ويتم  حدة.  على  زهرة  كل  ومن  يدويا  املرهفة 
على  للح�سول  ومعاجلتها  للحرارة  تعري�سها  ذلك 
يجعل  الإ�سايف  اجلهد  وهذا  للزعفران.  املميز  الطعم 

من الزعفران اأغلى اأنواع التوابل يف العامل. 
 تنمو الأوراق ملدة وجيزة يف الربيع، ثم تختفي، 
لتظهر الأزهار باألوانها الزاهية يف اآخر الربيع واأوائل 
تكون  وقد  البنف�سجي،  اللون  عادة  وتاأخذ  ال�سيف، 
اأرجوانية،  قاعدة  مع  اأغمق  بلون  ملونة  اأ�رصطة  ذات 
كما توجد اأزهار ثالثية الألوان: البنف�سجي، والأبي�ص 
والأ�سفر الذهبي، وقد تزهر يف ال�ستاء واأوائل الربيع، 
�سوق  على  اأوبي�ساء  اأرجوانية  الأزه��ار  تظهر  وقد 
لثالثة  ي�ستمر  وه��ذا  اخلريف،  اأوائ��ل  يف  ورقية 

بعد  حتدث  التي  الإزهار  مدة  تتنوع  وعادة  اأ�سابيع. 
انتهاء الربد بتعدد منط الأب�سال.

ُيح�سد من الزعفران املراكز ال�سفراء اأو احلمراء 
لالأزهار، ثم جتفف وت�ستخدم كمنكه اأو تلوين الطعام 

اأو ل�سباغة الأقم�سة.
 Crocus نبات  زهرة  من  الزعفران  ي�ستخرج 
sativus من املي�سم والقلم على وجه التحديد والتي 

threads يطلق عليها ت�سمية اخليوط
 

من فوائد الزعفران الطبية:
 A Powerful ق���وي    اأك�����س��دة  م�ساد   .1

Antioxidant
ويح�سن  الك���ت���ئ���اب  اأع����را�����ص  ي��ع��ال��ج   .2
 Improve Mood and Treat امل����زاج   

Depressive Symptoms
ملحاربة  خ�سائ�ص  ميتلك   .3
Have Cancer- ال�����رصط��ان  

Fighting Properties
ال��دورة  اأع��را���ص  من  يقلل   .4
 Reduce PMS ال�����س��ه��ري��ة  

Symptoms
 Act as an 5. مقوي جن�سي  

Aphrodisiac
يف  وي�ستخدم  ال�سهية  يقلل   .6
 Reduce Appetite and   التنحيف

  Aid Weight Loss
7. تقوية العظام وحت�سني منو الر�سع والأطفال 
لحتوائه على كميات عالية من املنغنيز والكال�سيوم 
من  لال�ستهالك  اآمن  تابل  عام  ب�سكل  الزعفران  
قبل معظم النا�ص، وب�سيط جدا يف الإ�سافات الغذائية

املواد امل�سادة لالأك�سدة:
خا�سة،  لالأك�سدة  م�سادة  مواد  الزعفران  يحوي 
تت�سمن  الطبية:  الأب��ح��اث  م��ن  كثري  عنها  ك�سف 
كرو�سني ن�ساطًا:  الأك���رث  التاأك�سدية  امل�����س��ادات 

    picrocrocin ب��ي��ك��روك��رو���س��ني    ،  crocin
و�سافرنالsafranal وهي حتارب اجلذور احلرة يف 
اجل�سم، كما ويت�سمن مركبات اأخرى مثل كامبفريول

crocetin Kaempferol والكرو�سيتني 
احلرة  اجل��ذور  و  التاأك�سدية  الإج��ه��ادات  تلعب 
دورا يف ن�سوء اأكرث امل�ساكل ال�سحية يف اجل�سم مثل 
الأك�سدة  م�سادات  وتقوم  وال�رصطان،  القلب  اأمرا�ص 
كما  الأمرا�ص.  هذه  �سد  الالزمة  باحلماية  ال�سابقة 
ا�سطرابات  الزعفران من  الأك�سدة يف  متنع م�سادات 
اأن  املرجعية  الدرا�سات  اأثبتت  فقد  الع�سبي،  اجلهاز 
التاأك�سدي  والأذى  اللتهابات  من  يقلل  الكرو�سني 

احلا�سل يف الدماغ.
 Antioxidants جملة  يف  الدرا�سات  وت�سري 
اأع��را���ص  تخفيف  يف  ي�ساعد  نظريا  ال��زع��ف��ران  اأن 
من  كاًل  ميتلك  لأنه   Alzheimer الزهامير  مر�ص 
خ�سائ�ص حتفيز الذاكرة وتاأثريات م�سادات الأك�سدة 
يعانون  الذين  النا�ص  اإدراك  واللتهابات، وقد حت�سن 
بتناول  املعتدل  اإىل  اخلفيف  الزهامير  مر�ص  من 
الذين  اأولئك  مع  مقارنة  اأ�سبوعًا   22 مدة  الزعفران 
عندهم  خلف  والذي   donepezil جرعات  تناولوا 
تاأثريات جانبية. وبالرغم من هذه الإثباتات الأولية 
الباحثني   ف��اإن  للزعفران  الدوائي  ال�ست�سفاء  حول 
يف  ت�ساعد  قد  م�ستقبلية  طبية  ت�سخي�سات  اقرتحوا 

جتميع الدور ال�سفائي للزعفران.
ال�سواهد  م��ن  القليل  هناك  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
نفعا  اأكرث  كانت  اإن  التاأك�سدية  امل�سادات  هذه  على 
لأج�سامنا من تلك التي نح�سل عليها من اأكل الفواكه 
الأبحاث  من  املزيد  اإج��راء  من  لبد  اإذ  واخل�رصوات. 
لتاأكيد فوائد الزعفران لكن حت�سينه للمزاج والوظائف 
ب�سكل  ثبت  قد  الطمث  واأعرا�ص  اآلم  وتقليل  اجلن�سية 
قطعي يف كثري من الدرا�سات التجريبية على �رصيحة 

وا�سعة من النا�ص.

حت�سن املزاج
Boosting mood 

تبعا للدرا�سات املتزايدة، يح�سن الزعفران املزاج، 
وهو مفيد جدا يف عالج حالت الكتئاب، فقد اأ�سارت 
 Journal of الدماغ وال�سلوك  درا�سات جملة علوم 
اأن  اإىل   Behavioral and Brain Science
الدوبامني  م�ستويات  من  زاد  الزعفران  م�ستخل�ص 
م�ستويات  يف  تغري  دون  الدماغ  يف   dopamine
 ..serotoninسريوتونني� مثل  الأخرى  الهرمونات  
من  م��غ   30 ت��ن��اول  اأخ����رىف����اإن   درا����س���ات  ويف 
التي  الأدوي��ة  تاأثريات  يعطي  قد  يوم  كل  الزعفران 
والفلوك�سيتني  الإيبيمريامني  مثل  الكتئاب  تعالج 

   imipramine   &  fluoxetine

خف�س اأعرا�س الدورة ال�سهرية
Reducing PMS symptoms 

يعمل الزعفران على التخفيف من اأعرا�ص ماقبل 
 premenstrual syndrome ال�سهرية  الدورة 
لدى الن�ساء. وتبني درا�سات حديثة على اأن الن�ساء بني 
عمر 20-45 ممن تناولن 30 مغ من الزعفران يوميا 
قد انخف�ست عندهم اأعرا�ص ماقبل الدورة مقارنة مع 
الن�ساء  اأن  كما   ،placeboالبال�سيبو تناولن  اللواتي 
20 دقيقة تبني  الزعفران ملدة  اللواتي �سممن رائحة 
الإجهاد  هرمون  م�ستوى  انخفا�ص 
مما   cortisolالكورتيزول النف�سي 
�ساهم يف تراجع اأعرا�ص اآلم الدورة 

ال�سهرية عندهن.

التحفيز يف اإنقا�س الوزن
Promoting weight loss 

اأن  اأي�����س��ا  ال���درا����س���ات  ت��ب��ني 
مبا  للطعام  ال�سهية  يقطع  الزعفران 
ففي  ال���وزن،  تخفيف  على  ي�ساعد 

الأوعية  والقلب  ال�سدر  اأبحاث  جملة  يف  درا���س��ات 
 Journal of Cardiovascular andالدموية
Thoracic Research تبني اأن تناول م�ستخل�ص 
على  التاجية  ال�رصايني  مر�سى  �ساعد  قد  الزعفران 
 body massلأج�سامهم الكتلي  للدليل  تناق�ص 
وحميط  الكلية  ال�سحمية  والكتلة   )index )BMI
الذين  الأ�سخا�ص  عند  ال�سهية  �سعفت  كذلك  اخل�رص. 

تناولوا الزعفران كمكمالت غذائية. 

التاأثريات اجلانبية واملخاطر
Side effects and risks 

من  قليال  الزعفران  تناول  ي�سكل  ع��ام  ب�سكل 
الطريقة  يقدم  الطبخ  مع  ا�ستخدامه  لكن  اخلطورة، 
اأو�سى  وق��د  اإف���راط.  ب��دون  كتابل  لتناوله  املثلى 
الآم��ن  اجل��ان��ب  يف  يوميا  غ   1.5 اأخ���ذ  الباحثون 
واملفيد، بينما ت�سبح اجلرعة �سامة اإذا و�سلت الكمية 
بع�ص  عند  العالية  اجلرعات  ت�سبب  وقد   . )5(غ  اإىل 
الأ�سخا�ص الدخول يف حالة اخلطر. على �سبيل املثال 
قد ي�سبب الإجها�ص عند املراأة احلامل)10غ(  ب�سبب 
العالية  اجلرعات  وت�سبب  الرحم.  لتقل�ص  حتري�سه 
القاتلة  اجلرعة  ت�سل  و  ال�سديد.  وال��ن��زف  ال��دوخ��ة 
الأ�سخا�ص  بع�ص  وي��وج��د  .كما  )20(غ  للبالغني 
لهم  لبد  لذا  الزعفران،  جتاه  خا�سة  ح�سا�سية  لديهم 
اأ�سباب تلك  من مراجعة الطبيب اخلا�ص للتحري عن 
احل�سا�سية. قد يتداخل الزعفران مع بع�ص الأدوية مثل 
ال�سغط    خاف�سات  اأو   warfarin الدم  تخرث  مانع 

hypotensive drugs

كيفية ا�ستخدام الزعفران
How to use it 

عدة  اإ�سافة  يف  يكمن  للزعفران  ا�ستخدام  اأب�سط 
ي�سحب  العادي. مما  اأو  احلار  املاء  من  لكاأ�ص  خيوط 
اإ�سافة  ميكن  عندها  الزعفران،  وطعم  فوائد  معظم 
يف  املختلفة   الطعام  اأ�سناف  اإىل  ال�سابق  اخلليط 

نهاية عملية الطبخ.
الزعفران  مليا�سم  اجلاف  امل�سحوق  من  اأعد  وقد ُ
عبوات غذائية مكملة اأو ب�سكل كب�سولت،  ويف جميع 
واأخ��ذ  الأول��ي��ة  التعليمات  ق��راءة  من  لب��د  الأح���وال 
تناول  يريد  الذي  لل�سخ�ص  اخلا�ص  الطبيب  ا�ست�سارة 

هذه املكمالت الغذائية اجلديدة.
  

اإىل  تــقــود  الــتــي  والعمليات  الن�ساطات  مــاهــي 
  Oxidative stressالتاأك�سدي ــاد  ــه الإج

وتكوين اجلذور احلرة ال�سارة:
امل���ي���ت���اك���ون���دري���ة   ال����ن���������س����اط����ات   .1

mitochondrial activity
جرح  اأو  التهابي  ب�سبب  ن�سيجي  ر���ص   .2

االأهمية الطبية والغذائية واالقتـــــــــــــــ�سادية لنبات الزعفران

د.ندى العملة
كلية العلوم التطبيقية

 .Iridaceae من فصيلة السوسنيات Asparagales  يتبع نبات الزعفران رتبة
الجنس الزعفران Crocus من أهم األنواع   C.sativus C.hermoneus . ويأتي 
اللغة  ومن  الخيوط,  وتعني   sahafaran اآلرامية  اللغة  من  الزعفران  اسم 
وبلغة  األحمر.  الذهب  األخرى  األسماء  ومن  األصفر  وتعني  زعفران  العربية 

.cheerfulness األزهار كلمة كروكس تعني االبتهاج

ت
اال

مق



 tissue trauma، due to inflammation
and injury

 excessive املفرطة   الريا�سية  التمارين   .3
exercise

الدموية   الرتوية  يف  نق�ص  عن  الناجت  الأذى   .4
ischemia and reperfusion damage

واملحليات  امل�سنعة  الأطعمة  ا�ستهالك   .5
والدهون  والأ�سبغة  احلافظة  وامل���واد  ال�سناعية 
 consumption of certain foods، املفروقة
 especially refined and processed
 foods، trans fats، artificial sweeteners،

and certain dyes and additives
smoking 6. التدخني  

 environmental ال��ب��ي��ئ��ي   ال��ت��ل��وث   .7
pollution

radiation 8. ال�سعاع  
املبيدات  مثل  الكيميائية  للمواد  التعر�ص   .9
الكيميائي  ال��ع��الج  فيها  مب��ا  اأوالأدوي����ة  احل�رصية 
 exposure to chemicals، such as
 pesticides and drugs، including

chemotherapy
 industrial ال�سناعية  امل��ح��ال��ي��ل   .10

  solvents
ozone 11. الأوزون 

 Such اخللية  لأذي��ة  ت��وؤدي  ن�ساطات  اأي   .12
 activities and exposures can result

اإىل: in cell damage.والتي تقود بدورها 
والنحا�ص  احلديد  �سوارد  من  الكثري  حترير   •
 an excessive release of free iron احلرة 

or copper ions
 an activation of البالعات  تن�سيط    •
 phagocytes، a type of white blood

cell with a role in fighting infection
احلرة  للجذور  املحررة  الأنزميات  يف  زيادة   •
 an increase in enzymes that generate

free radicals
 a الإل��ك��رتوين   النقل  �سال�سل  يف  فو�سى   •
 disruption of electron transport

 chains
الذي  التاأك�سدي  الإجهاد  اإىل  • كل ما�سبق يقود 
كال�رصطان  الأمرا�ص  من  كثري  حلدوث  مقدمة  يعترب 
الب�رص  وف��ق��دان  الع�سيدي،  والت�سلب  وال��زه��امي��ر، 

واأمرا�ص اأخرى.
تقوم م�سادات الأك�سدة بالإقالل من جميع هذه 
الأك�سدة   م�سادات  اأن  الدرا�سات  بينت  وقد  املخاطر، 
هيدروجيني،  مانح  احل��رة،  للجذور  كمكنا�ص  تعمل 
مانح اإلكرتوين، حمطم البريوك�سيد، كابح الأك�سيجني 

مثبط   ،singlet oxygen quencher احل��ر 
اأن مكمالت م�سادات  اأخرى  درا�سات  اإنزميي، وت�سري 
الناجت  الب�رص  فقدان  من  احلد  يف  ت�ساعد  قد  الأك�سدة 

عن التحلل ال�سبكي لدى كبار ال�سن. 
والتي  الأك�سدة  م�سادات  بع�ص  اجل�سم  ينتج 
والتي   endogenous antioxidants ت�سمى 
والتي  اجل�سم  خ��ارج  من  الأك�سدة  م�سادات  تقابل 

exogenous. ت�سمى
 reactiveبا�سم املعروفة  احل��رة  واجل���ذور   
oxygen species )ROS(.هي ف�سالت تنتجها 
ا�ستجابة  اأو  للطعام  اجل�سم  معاجلة  اأثناء  اخللية 
اإذا مل يتخل�ص اجل�سم  البيئية املحيطة به،  للعوامل 
ذلك  ع��ن  ينتج  بفاعلية  احل���رة  اجل���ذور  ه��ذه  م��ن 
مثل  الداخلية  العوامل  ت�سبب  التاأك�سدي.  الإجهاد 
مثل  خارجية  اأو  احل��رة،  اجل��ذور  ن�سوء  اللتهابات 
اأو التعر�ص لال�سعاع . وقد ارتبط الإجهاد  التدخني 
القلب  اأم��را���ص  منها  عديدة  باأمرا�ص  التاأك�سدي 
الدماغية،  وال�سكته  املفا�سل  والتهاب  وال�رصطان 
والأمرا�ص التنف�سية  ونق�ص املناعة واأمرا�ص الرئة 

وباركن�سون وغريها.
ت��ع��دل م�����س��ادات الأك�����س��دة اجل���ذور احل���رة يف 
كما  ال�سحة،  لتح�سني  يوؤدي  بدوره  وهذا  اأج�سامنا، 
بفعل  اخلاليا  تخريب  من  الأك�سدة  م�سادات  حتد 

اجلذور احلرة مباي�سبب الجهاد التاأك�سدي .
التي  امل��واد  من  الأل��وف  ورمب��ا  املئات  يوجد 
له دوره وميكن  واحد  اأك�سدة، كل  تعمل كم�سادات 
اأن يتفاعل مع الآخر لي�ساعد اجل�سم للقيام بالعمل 
مب�سادات  ت�سمى  م���واد  لت��وج��د  ف��اع��ل،  ب�سكل 
اأك�سدة  لكن هذا ال�سم ي�سف عمل هذه املواد. من 
 E،A،C    Vitالأك�سدة اخلارجية نذكر م�سادات 
وال�سيلينوم  والليوتني  الليكوبني  كاروتني   وبيتا 

الفالفونويد  وكذلك  والزياك�سانتني.   واملنغنيز 
الفيتوا�سرتوجني  فينول،الكاتيكني،  وال��ب��ويل 
جميعها م�سادات اأك�سدة ومواد غذائية نباتية. هذه 
ا�ستبدال  ولميكن  خمتلفة،  وظائف  يف  تفيد  املواد 
اأنواعا  تناول  جدا  املهم  من  لذلك  بالآخر،  اأحدها 

خمتلفة من الغذاء. 

الرتكيب الكيميائي للزعفران
Chemical Compositions of Saffron
مركبا   150 ح��وايل  املذهل  النبات  هذا  ميتلك 
فالزيوت   : ن�سيطة وغري طيارة  مركبات  وعدة  طيارا 

الطيارة مثل:
 safranal الذي يعطي الطعم اخلا�ص للزعفران، 
 borneol ،cineole، phenethenol و 
 ،pinene، geraniol limonene،
p-cymene ،linalool ،terpinen-4-

.......oil
من   crocin مثل  الطيارة  غري  املركبات   اأما 
الرائع  اللون  املدقة  يعطي  وال��ذي  الكاروتني  اأ�سباه 
 carotenoids الكاروتني  اأ�سباه  ومن  الأ�سفر، 
و    ،zea-xanthin، lycopene الأخ�����رى 

.ß-carotenes

خ�سائ�س بع�س مركبات الزعفران:
خاف�س لل�سحوم  -Crocin

مه�سم   )picroside )4% الأ�سا�سي  -امل��ر 
ويفقد ال�سهية

 )Safranol)0.4 - 1.3% الأ�سا�سي  -الزيت 
وفقد  الغازات  تعمل على طرد   Cineol والقليل من 

ال�سهية ومزيل للت�سنج
olenolico احلمو�ص الد�سمة م�ستقات-

القيمة الغذائية للزعفران
Nutritional Values of Saffron 

و  الغذائية  لالألياف  ممتاز  م�سدر  ال��زع��ف��ران 
 vitamin A، thiamine )B1(، riboflavin
 )B2(  niacin)B3(،vitamin B6، folate
 )B9(، vitamin C، protein، iron،
 water، manganese، phosphorus،
 sodium، carbohydrates، selenium،
 magnesium، fat، potassium، calcium
من  �رصوريًا  ج��زءاً  البوتا�سيوم  يعد   .and zinc
وال��دورة  القلب  لعمل  املنظم  اجل�سم  و�سائل  اخللية 
الدموية، اأما املغنيزيوم والنحا�ص فاإنهما من العوامل 
 superoxide الإنزميات  لعمل  املتغرية  املرافقة 
dismutase ملنع حدوث ال�رصطان. اأما احلديد فهو 
الإلكرتونية  النواقل  و  الدموية  لل�سفيحات  �رصوري 

مثل معقدات ال�سيتوكروم.
القيمة الغذائية )100غ(

احلريرات: 310
الدهون: 6 غ

الكربوهيدرات: 65 غ
الربوتني: 11 غ
الألياف: 3.9 غ

ا�ستخدام الزعفران عند الهنود القدماء
Uses of Saffron in Ayurveda

التقليدي  البديل  الطب  يف  الزعفران  ا�ستخدم 
 spasmodic الت�سنجية  ال�سطرابات  ع��الج  يف 
ال�سباب   حب   ،cold ال��ربد   ن��زلت   ،disorders
arthritisالكتئاب  املفا�سل   acne،التهاب 
جن�سي  مقوي   ،coughs ال�سعال   ،depression
 ،asthma ل��ل��رب��و  وم�����س��اد   ،aphrodisiac
مر�ص  معاجلة  يف  وف��ع��ال  ب��ويل،  م��در  وال��زع��ف��ران 
 digestive اله�سمية  ال���س��ط��راب��ات  ال�سكري، 
الكلى  م�ساكل   diarrhea  ، الإ�سهال   ،disorders
 ، الكبد  اأو  الطحال  ت�سخم   ،kidney problems
 brain وال�سطرابات الدماغية spleen or liver
الكولي�سرتول  م�ستويات  ينظم  كما   .disorders

ويحافظ على �سحة عمل املعدة
ال��درا���س��ات  ح�سب  للزعفران  الطبية  ال��ف��وائ��د 

Medicinal Benefits of Saffronاملرجعية
احتوائها  ب�سبب  الزعفران  ميا�سم  ا�ستخدمت 
طبيًا،حيث  الطيارة  الزيوت  من  عالية  ن�سبة  على 
التاأثريات     )2004Abdullaev  et al( ُبحثت 
من�سطات  على  احتواوؤه  وتاأكد  للزعفران  العقاقريية 
 ،purgative م�����س��ه��الت    ،stimulating
ال�رصطان  م�ساد   ،stomachic م��ع��دي  م��ق��وي 
anticancer، مدر بويل diuretic، م�ساد ال�سكري 

 ،emmenagogueمطمث  ،  anti-diabetic
م�����س��اد   ،aphrodisiacجن�سي م���ق���وي 
التهابي  م�ساد   ،antispasmodic ت�سنجي 
���رصع   م�����س��اد   ،anti-inflammatory
 ،galactagogue)للنب)؟ مدر   ،antiepileptic
 skin اجللد  ع��دوى   ،jaundice الريقان  معاجلة 
التهاب   ،dysentery الزحار   ،   infections
feverالإقياء،  احلمى،   ،bronchitis الق�سبات 
ال��ك��ول��ريا   ،measles احل�����س��ب��ة   vomiting
insomnia اللتهابات وحالت الأرق ،cholera

 quick healing of ل��ل��ج��روح  ���رصي��ع  و���س��ف��اء 
 wounds

اأن   )Pitsikas )2015 درا�سات  اأ�سارت  كما 
ميا�سم الزعفران اجلافة ميكن ا�ستخدامها يف معاجلة 
مر�ص اخلرف dementia والذي ي�سيب كبار ال�سن .

ال�ستخدامات ال�سناعية
  Industrial Uses

اأ�سباه  �سبغة  على  ال��زع��ف��ران  لح��ت��واء  ن��ظ��را 
�سباغ  يف  ي�ستخدم  فاإنه   )crocin( الكاروتني 
م�ستح�رصا  جتعله  العطرة  الرائحة  اأن  وكما  الأقم�سة، 
البخور  ع��ي��دان  اجل�����س��م،  ك��رمي��ات  ل�سناعة  ج��ي��دا 
وال��ع��ط��ورات.  ال�����س��اب��ون   incense sticks
الهيماتوك�سيلني  م��ع  مبزجه  ال�سافرون  ا�ستخدم 
لالأن�سجة  التلوين  لتح�سني طرق   )HPS(والفلوك�سني
احليوانية والنباتية خمربيًا. وقد لوحظ اأن ال�سافرون 
%2 وامل�ستخل�ص يف الإيثانول املطلق يف  الأ�سباين 
بثمانية  اأرخ�ص  كان  اأ�سبوعني  ملدة  م   60 ح��رارة 

مرات من ال�سبغة امل�سنعة للعمل املخربي .
التجميلية  ال�سناعات  يف  ا�ستخدامه  وي��اأت��ي 
بعد  الثالث  املركز  يف    cosmetic industry
الطلب  لزدي��اد  نظرا  والدوائية  الغذائية  ال�سناعة 
وي�س�ستخدم  ال��ع��امل،  يف  اجلمالية  املنتجات  على 
ب�سبب  ال�سم�ص  �سد  الواقية  الكرميات  اإن��ت��اج  يف 
 flavonoidالفالفونويد مركبات  على  احتوائه 
مت  كما   &kaempferol quercetin مثل 
املختلفة  اجل��ل��دي��ة  للتبقعات  كمزيل  ا�ستخدامه 

 depigmentation agent
بينت بع�ص الدرا�سات اإمكانية ا�ستخدامه كطارد 

للقمل اأومنفر للح�رصات.

ا�ستخداماته يف الطهي
Culinary Purposes 

الطعام؛  يف  ال�سهية  التوابل  من  الزعفران  يعترب 
اأ�سباه  وجود  ب�سبب  الذهبي  الأ�سفر  اللون  يك�سب  اإذ 
وعطره  طعمه  اأن  كما  الكرو�سني  مثل  الكاروتني، 
البيكروكرو�سني  ومركبات  ال�سافرنال  لوجود  يعود 
حتمي�ص  تت�سمن  التح�سري  طريقة  الغلكوزيدية. 
اجلفاف،  عند  بالظهور  الرائحة  تبداأ  حتى  امليا�سم 
تطحن ب�سكل بودرة وتو�سع  يف وعاء حمكم الإغالق، 
من  ملعقة  ن�سف  حل��وايل  الأرز  م��ن  ك��وب  يحتاج 

الزعفران املطحون.
ال�سهية  الرز  اأطباق  عادة  الزعفران  من  ي�سنع 
ودجاج  الزعفران  و�ساي  احللوى،  واأطباق  الهند،  يف 
الهندية  الأ�سماء  ذات  الأطباق  من  وغريها  الزعفران 
 kheer، saffron chicken gizzards، املحلية

..rasmalai and gulabjamuns etc
من  والكاتو.  وامل�رصوبات  لالألبان  ي�ساف  كما 
�سناعته  ميكن  لذلك  الزعفران  ع�سل  اإيجاد  ال�سعوبة 

بالطريقة التالية:
ن�سف كوب من ع�سل عادي )اأكا�سيا، قرنفل...( ، 
ن�سف ملعقة �سغرية* من ميا�سم الزعفران تو�سع يف 

مرطبان حمكم الإغالق ت�ستهلك بعد 5 اأيام 
*كل ملعقة �سغرية حتوي 3 مغ من الزعفران

كيفية زراعة الزعفران والبيئة املنا�سبة له:
يتطلب اإنتاج الزعفران اجليد مناخًا جافًا وبارداً، 
وتهوية  جيد،  مائي  ت�رصيف  وذات  خ�سبة  وتربة 
الأب�سال،  لتعفن  ت��وؤدي  الرطبة  الرتبة  لأن  جيدة؛ 
وو�سائل ري جيدة اأو ماء مطري وفري. جتمع الأزهار 
امليا�سم  وتف�سل  الباكر  ال�سباح  �ساعات  خ��الل 

مبا�رصة، جتفف وحتزم للت�سويق.
يزرع النبات قبل جتمد الرتبة يف اخلريف يف اأي 
ال�سمالية، عادة تزرع  اأي  اجلهات  مكان ماعدا الظل 
ال�سقيع وبحيث  اأ�سابيع قبل حدوث   8-6 الكورمات 
تكون حرارة الرتبة حوايل 16م، يكون هذا يف اأيلول 
US وكندا  ال�سمالية من  املناطق  الأول يف  وت�رصين 

وت�رصين الأول والثاين يف املناطق اجلنوبية. 

ال�ستخدامات العالجية
Therapeutic employments

املختلفة  الطب  جمالت  يف  الزعفران  ا�ستخدم 
فكان عالجا منذ القدم لالختالجات وطارد للغازات 
ومعرق، فال�سافرول)كزيت طيار يعطي الطعم( مبثابة 
الو�سيط الذي مينع ال�رصطان. فهو ذو اأثر �سام على منو 
اأ�سباه  األفا كرو�سني)من  اأما  للت�سنج.  اخلاليا وم�ساد 
تاأك�سدي  م�ساد  فهو  النكهة  يعطي  الكاروتني(والذي 

ومن�سط وذو خ�سائ�ص �سد الأمرا�ص. 

قليله كبير النفــع
وكــــثــــيــــره يــحــمــل 

الســــــميــة
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امل�ستخلـ�س من القنـاديـل البحـريـة 
وبعـ�س الكائنـات البحـرية االأخـرى

 د. �سمر اختيار
 ق�سم التقانة احليوية - كلية العلوم التطبيقية

للخلية  ويعطي  الأن�سجة  معظم  الكولجني  يدعم 
بنية ذات قوة �سدٍّ كبرية تظهر من خالل وجودها يف 
الأوتار والعظام والغ�ساريف واللفافة اإلخ. لذلك فهي 
الأن�سجة  منو  يف  وت�ساعد  للب�رصة،  وقوة  مرونة  توفر 
طريق  عن  للجلد  حماية  الكولجني  يوفر  والأع�ساء. 
تثبيط امت�سا�ص ال�سموم وم�سببات الأمرا�ص. كما اأن 
لها دور يف الوظائف البيولوجية للخلية وت�ساعد يف 
�سفاء العظام التالفة اأو الأوعية الدموية واحلفاظ على 

ال�سالمة الهيكلية .
احتلت الأبقار املرتبة الثانية كم�سدر للكولجني 
بعد الكولجني امل�ستخل�ص من اخلنازير لأنه ل ي�سبب 
احل�سا�سية، ولكن مت حظره  يف عدد من الدول لأ�سباب 
دينية، وخوفا من قدرته الكبرية على مراكمة امللوثات 
بالإ�سافة اإىل اأن ا�ستخال�سه من م�سدر حيواين بري 
امل�سدر  وجاء  ومكلًفا.  طوياًل  وقًتا  وي�ستغرق  معّقٌد 
اأماًنا  امل�سادر  اأكرث  ليكون  هذه  اأيامنا  يف  البحري 
الأمرا�ص  من  كونه خاليًا  الكولجني  على  للح�سول 
واإنفلونزا  البقر  جنون  مر�ص  مثل  املن�ساأ  احليوانية 
اخلنازير وحتى الفريو�سات التاجية، كما اإنه ليوجد 
عليه قيود دينية اأو اأخالقية وامل�سكالت الناجتة عن 
منخف�سة،  تكون  وال�سموم  البيولوجية  امللوثات 
البقري  البحري عن الكولجني  ويختلف الكولجني 
اجل�سم  ميت�سه  لأنه  اأي�سا،  اخلنازير  من  امل�ستق  اأو 
الفوائد  العديد من  اأ�رصع وي�ساعد على تعزيز  ب�سكل 

املتعلقة باجلمال.
البحرية  والكائنات  الأ�سماك  اأج�سام   متتلك 
والقناديل  احلجم  �سغرية  الأ�سماك  مثل  الأخ���رى، 
والإ�سفنجيات،  البحر  وجنم  القر�ص  واأ�سماك  البحرية 

ن�سبة عالية جًدا من الكولجني.

من فوائد الكولجن البحري:
املزيد  نفقد   ، ال�سنني  مرور  فمع  اجللد:  جتديد    
واملزيد من الكولجني. ومع فقدانه، تقل مرونة اجللد 

ي�ساعد  احلظ،   حل�سن  اجللد.  ل  وترهُّ التجاعيد  وتظهر 
يعمل  تناوله،  فعند  ذل��ك.   يف  البحري  الكولجني 
الكولجني  ودع��م  جتديد  على  البحري  الكولجني 
احلفاظ  يف  الب�رصة  ي�ساعد  مما  اجل�سم،  يف  الطبيعي 

على �سالمتها الهيكلية. 
حيلة  عن  تبحث  كنت  اإذا  ال�سحي:  الأظافر  منو 
اأظافر �سحية وطويلة، فال داعي  اإىل  لت�رصيع طريقك 
للبحث. من املعروف اأن الكولجني البحري يعزز منو 
للح�سول  الأمثل  احلل  يجعله  مما  ال�سحي،  الأظافر 

على اأظافر قوية وطويلة. 
البحري  الكولجني  ي�ساعد  العظام:  قوة  يح�سن 
اجل�سم على امت�سا�ص الكال�سيوم والفو�سفور واملعادن 
املفيدة الأخرى التي تعزز قوة العظام.  بالإ�سافة اإىل 
ه�سا�سة  عالج  يف  حمتمل  عالجي  عامل  فهو   ، ذلك 
مت  العظام.   قوة  لتح�سني  رائًعا  يجعله  مما  العظام، 
ا بن�ساط بانيات العظم،  اأي�سً ربط الكولجني البحري 

وهي اخلاليا امل�سوؤولة عن ت�سنيع ومتعدن العظام.
يعزز تاأثريات التمارين الريا�سية: اإذا كنت تبحث 
عن حتقيق اأق�سى ا�ستفادة من التدريبات اخلا�سة بك، 
ميكن اأن ي�ساعدك الكولجني البحري. لأن الكولجني 
الكرياتني يف ج�سمك، فهو يعمل على  باإنتاج  مرتبط 
كما  عام.  ب�سكل  التمارين  واأداء  الع�سالت  كتلة  دعم 
اأنه يعمل كم�سدر كبري للربولني امل�ساد لالأك�سدة، مما 

ي�ساعد على منع اآلم اجل�سم بعد التمرين.
ما  غالًبا  اأ���رصع:  ب�سكل  ال�سفاء  على  ي�ساعدك 
التئام  دع��م  يف  للم�ساعدة  الكولجني  ي�ستخدم 
ذلك.  عن  البحري  الكولجني  يختلف  ول  اجل��روح، 
عندما تقوم بتجديد خمزون ج�سمك من الكولجني،  
يعزز  مما  اأ���رصع،  ب�سكل  التعايف  يف  ج�سمك  يبداأ 

عملية ال�سفاء ب�سكل اأ�رصع. 
وهو  اجلالي�سني،  يرتبط  ن��وم��ك:  ج���ودة  ي��ع��زز 
الكولجني  يف  وفرة  الأك��رث  الأمينية  الأحما�ص  من 

البحري، بدعم جودة اأف�سل للنوم ب�سكل عام. 
التجميل  اأي من م�ستح�رصات  احلال مع  كما هو 
التي  الآثار اجلانبية  الأدوية الأخرى، هناك بع�ص  اأو 
البحري  الكولجني  تناول  عند  اإليها  النتباه  يجب 
اإل  مهمة،  لي�ست  معظمها  اأن  حني  يف  يومي.  ب�سكل 
تناول  عند  اجلانبية  الآث��ار  بع�ص  هناك  يزال  ل  اأنه 
هذا الكولجني، فقد تواجه انتفاًخا ب�سيًطا وا�سطراًبا 
لأن  نادراّ  الأثر  اله�سمي، ولكن يعترب هذا  يف اجلهاز 
اجلهاز  اأداء  حت�سني  يف  عادًة  ي�ساعد  الكولجني  هذا 
كنت  اإذا  كذلك  به.  ال�رصر  اإحل��اق  من  ب��دًل  اله�سمي 
تناول  فتجنب  الأ�سماك،  جتاه  ح�سا�سية  من  تعاين 
ب�سكل  اأوًل.  طبيبك  ا�ست�سارة  دون  البحري  الكولجني 
عام، يتحمل اجلميع تقريًبا الكولجني البحري ب�سكل 

جيد، لذا فاإنك تك�سب اأكرث مما تخ�رصه عند تناوله.

و  اللثة  تعني    »cola« حيث  يونانية  كلمة  من  مشتقة  كوالجين  كلمة 
»gen« تعني اإلنتاج. الكوالجين هو بروتين هيكلي ليفي يوجد في األماكن 
في  غزارة  األكثر  البروتين  وهو  الحيوانات.  عند  الضامة  واألنسجة  الخلية  خارج 
دوره  ويأخذ  الخلية  أحادية  والكائنات  النباتات  في  ويغيب  الحيوانية.  المملكة 
السكريات والسليلوز لديها. ويوجد عند الالفقاريات في جدران الجسم والبشرة. 
الثدييات،  أجسام  للبروتينات في  الكلي  الوزن  25-30 من   ٪ الكوالجين  يشكل 
عاج  وفي  والغضروفية  الدموية  واألوعية  والعظام  القرون  في  وجد  كما 
األسنان إلخ. كما أنه يوجد في األنسجة الليفية مثل الجلد واألوتار واألربطة. كما 
أنه يشكل ٪ 1-2 من األنسجة العضلية، ويعد المكون الرئيسي لبطانة الرحم. 
تتكون  التي  الكوالجين،  28 نوعًا من  الحالية تم تحديد ما يقرب من  أيامنا  في 
من 46 سلسلة متعددة الببتيد. جميعها تحتوي على حلزون ثالثي مميز لكن 

تختلف بطول اللولب وحجم الجزء اللولبي وطبيعته لمختلف األنواع. 

A collagen triple helix 

الكـ�الجـني



وعلى  تنوًعا،  األكثر  البيئية  النظم  بعض  على  الحيوي  المحيط  يحتوي 
السموم  تنتج  التي  الحية  الكائنات  العديد من  نجد هنا  أن  النحو يمكننا  هذا 
التركيز  مع  القليلة  األمثلة  بعض  على  سنتعرف  المقال  هذا  في  الحيوية، 

على األنواع المنتشرة في الساحل السوري. 
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ال�سم�م احلي�ية )البي�ت�ك�سينات( يف االأحياء البحرية

د. هاين �رضغام 
 كلية العلوم التطبيقية – ق�سم التقانة احليوية 

�سمكة  اأو  الال�سعة  الراي  ب�سمكة  نبداأ   - 1
هذا  ينتمي  ال�سامة،  الأ�سماك  من  وهي  ال�سفنني 
وهي   ،  Myliobatoidei رتبة   لتحت  النوع  
معروفة  غ�رصوفية،  م�سّطحة،  �سمكة  عن  عبارة 
التي  هي  ال�سوكة  هذه  و  الطويل،  ال�سوكي  بذيلها 
حتمل ال�سم، وهو �سم ع�سبي ت�ستخدمه �سمكة الراي 

يف الدفاع عن نف�سها، عندما ت�سعر بالتهديد.
ويرتكز  ال�سوكة،  اأ�سفل  غّدتني  يف  ال�سم  يوجد 
عندما تخرتق  لذلك،  ال�سوكة،  اجللد حول  ال�سم يف 
ال�سم يف جلده مبا�رصًة،  اآخر، يدخل  ال�سوكة كائًنا 
يكون  قد  للغاية،  موؤمًلا  جرًحا  ت�سبب  اأن  وميكن 
التي  املنطقة  على  يتوقف  وه��ذا  اأحيانا،  قاتال 

اخرتقتها هذه ال�سوكة.
يف  الأ���س��م��اك  ه��ذه  م��ن  ن��وع��ني  ت�سجيل  مت 
 Aetomylaeus النوع  وهما  ال�سوري  ال�ساحل 
 Dasyatis النوع  و   )1 )ال�سكل   bovinus

)2 pastinaca )�سكل 
 Aetomylaeus ال���ن���وع    :  1 ال�����س��ك��ل 

 bovinus

Dasyatis pastinaca   سكل 2 :  النوع�
م��اي��ع��رف  اأو  ال���ب���ال���ون  ���س��م��ك��ة   - 2
 . ع��ائ��ل��ة   م��ن  وه���ي  امل��ن��ف��اخ  ب�سمكة  حمليا 
البالون  �سمكة  تعترب   Tetraodontidae
وعن  ع��ام،  ب�سكل  املتو�سط  البحر  ع��ن  غريبة 
�سواحلنا ب�سكل خا�ص، وقد �سجل وجود هذا النوع 

على ال�سواطئ ال�سورية منذ عام 2005م.
ال�سامة  الأ�سماك  من  البالون  اأ�سماك  تعترب 
وهي حتوي من ال�سم ما يكفي لقتل ثالثني اإن�سانًا 
بالغًا، وهو ل يتاأثر باحلرارة، ترتكز املادة ال�سامة 
فيها وهي من نوع التيدرودوتاك�سني )�سكل 3( يف 

كبد ومباي�ص ال�سمكة ويف الراأ�ص واجللد والكبد.
  A n h y d r o t e t r o d o t o x i n

  :)3 C11H17N3O8 )�سكل 
املنطقة  يف  ع��دي��دة  ت�سمم  ح���الت  �سجلت 
الأ�سماك، وبالرغم  تناول هذه  ال�ساحلية من جراء 
من وجود طريقة معينة لتنظيفها وطهيها تتجلى 
الأح�ساء؛  و  الراأ�ص  من  التخل�ص  و  اجللد  نزع  يف 
لإزالة ال�سم، ومع اأن حلومها ل حتتوي على ال�سم، 

اإل اأن ت�رصبه من الأح�ساء اأو اجللد اإىل اللحم يجعله 
بعدم  للن�سح  ال�سحة  وزارة  دعا  ما  وهو  �سامًا، 
حال  يف  واإتالفها  نهائيًا،  ال�سمكة  ه��ذه  تناول 

ظهرت يف ح�سيلة ال�سيد.
تبداأ اأعرا�ص الت�سمم بالظهور بعد فرتة ق�سرية 
من تناول هذه الأ�سماك، وتتمثل بالدوار والإقياء 
يف  ونن�سح  ال��دم،  �سغط  وانخفا�ص   والتنميل، 

وتنظيف  املعدة،  غ�سيل  باإجراء عملية  احلالة  هذه 
الأمعاء باأ�رصع وقت ممكن.

ال�سوري،  ال�ساحل  يف  املنت�رصة  الأن��واع  من 
)�سكل   Lagocephalus sceleratus النوع 
4( والنوع legocephalus suezensis )�سكل 
 Legocephalus guenthsi النوع  و   )5

)�سكل 6(.
 Lagocephalus ال���ن���وع   :)4 )���س��ك��ل 

 sceleratus
 Legocephalus ال��ن��وع   :  )5 )���س��ك��ل 

suezensis
 Legocephalus ال���ن���وع   :)6 )���س��ك��ل 

guenthsi
جن�ص  م���ن  وه����ي   الأ����س���د  ���س��م��ك��ة    - 3
اأي�سًا.  ال�سامة  الأ�سماك  من  وهي     Pterois
خالل  م��ن  عليها  ال��ت��ع��رف  ميكن  ال�سمكة  ه��ذه 
جميع  يف  املنت�رصة  ال�سامة  وجم�ساتها  زعانفها 
ولي�ص  للدفاع  ت�ستخدمها  والتي  ج�سمها،  اأنحاء 
�سديدا  اأملا  ت�سبب  اأن  ميكن  وهي  الفرائ�ص،  ل�سيد 
يليها غثيان وحمى عند الإن�سان، وقد �سجل النوع 
Pterois miles  )�سكل 7( لأول مرة يف املياه 
عام  يف  وجبلة  الالذقية  مدينتي  بني  ال�سورية 

2015م.
Pterois miles  سكل 7( : النوع�(

 Sea anemones البحر  �سقائق   - 4
من  ن��وع  وكاأنها  تبدو  قد  اأنها  من  الرغم  على   ،
حيوانات  ال��واق��ع  يف  اإنها  اإل  املائية  النباتات 

مفرت�سة تعي�ص حتت �سطح البحر.
 اإن���ه���ا ت��ع��ت��رب ن���وع���ًا م���ن ال��ق��را���س��ي��ات 
وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط  فهي  لذا   ،Cnidarian
لديها خاليا  املرجانية.   وال�سعاب  البحر  بقناديل 
خا�سة تعرف با�سم الال�سعات )اخلاليا القرا�سية( 
nematocysts  ، وهي عبارة عن خاليا ل�سعة 
)حتتوي على حوي�سالت مملوءة بال�سموم( ت�ساعد 
�سقائق البحر على التقاط فري�ستها.  يتم حتفيزها 
على  املوجودة  ال�سعر  �سيء  اأي  يلم�ص  اأن  مبجرد 
اإىل  ي��وؤدي  مما  الال�سعة  للخلية  اخلارجي  ال�سطح 
انفجار للخلية، وتفريغ  ال�سموم الع�سبية املوجودة 
فيها �سمن ج�سد الفري�سة )مثل ال�سمكة اأو الق�رصي( 
مما يوؤدي اإىل �سّلها،  ثم يتم مترير الفري�سة امل�سلولة 
املوجودة  الأن��واع  من  املج�ص.  بوا�سطة  الفم  اإىل 
 Actinia النوع    ال�سورية،  ال�ساحلية  املياه  يف 
 Dendrophyllia النوع  8( و  equine)�سكل 

 .  )9 cornigera )�سكل 
  Actinia equine  : سكل )8( النوع�

 Dendrophyllia  : ال��ن��وع   )9( �سكل 
cornigera

اأي�سا  هو    Jellyfish البحر  قنديل   - 5
القناديل  هذه   ،  Cnidaria للقرا�سيات  ينتمي 
كونها  من  بالرغم   . عام  مليون   500 منذ  وجدت 
العوالق  من  تعترب  اأنها  اإل  ال�سباحة  على  ق��ادرة 
ميكنها  )ل    Zooplanktonic احليوانية 

مقاومة التيارات البحرية(.
فاإن  البحر  ل�سقائق  بالن�سبة  احل��ال  هو  كما 
با�ستخدام  الل�سع  على  ق��ادرة  البحرية  القناديل 
اخلاليا الال�سعة )القرا�سية (، وحتقن �سمها يف جلد 
�سحيتها.  بع�ص قناديل البحر �سامة جًدا، وقادرة 
احلكمة  فمن  ول��ذا  موتها،  بعد  حتى  الل�سع   على 
ذلك  اأمكن،  كلما  البحر  قناديل  مع  التعامل  جتنب 
خا�سة عندما ن�سبح بدون ارتداء بذلة للحماية من 
ل�سعات هذه الكائنات، وقد اأ�رصُت �سابقًا يف مقالني 
�سمن جملة  قلمون اإىل اأهم النواع املنت�رصة على 
 Rhopilema النوع   وخا�سة  ال�سوري  ال�ساحل 
nomadica )�سكل 10( وتاأثرياتها ال�سامة على 

الإن�سان وطرق املعاجلة الأولية.
 Rhopilema nomadica ال��ن��وع  

)�سكل 10(.
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كانت  ما  وغالبًا  طويل،  تاريخ  لها  للمحاسبين  التقليدية  النمطية  الصورة 
سلبية، إذ وصف المحاسبون باعتبارهم متحفظين، وأن عملهم ممل وجاف 

ودقيق، فهو يستند إلى القواعد وال يحتوي على أيِّ إبداع. 

ت
اال

مق

ات يف بيئة الأعمال واملحا�سبة  خَلَقت التَغريُّ
جمال  تو�سيع  ���رصورة  حول  م�سبقة  ت�سوراٍت 
املهارات املطلوبة من ممار�سي مهنة املحا�سبة، 
وهو ما من �ساأنه جذب الأفراد املوهوبني، واإل 
ثقة  اكت�ساب  على  قادرة  غري  املهنة  ت�سبح  قد 
املجتمع، الأمر الذي يعر�سها ويعر�ص العاملني 
اأمراً  يعد  الفئة  هذه  ا�ستهداف  اإن  للخطر.  فيها 
ي�سهدها  التي  التعقيدات  اإىل  قيا�سًا  �رصوريًا 
ط��راأت  التي  فالتغريات  ال��ي��وم،  الأع��م��ال  ع��امل 
التكنولوجي،  والتطور  العمالء،  متطلبات  على 
اأدوات مالية مبتكرة  املعلومات، وظهور  وثورة 
ذلك  كل  القت�ساد،  عوملة  عن  ف�ساًل  ومعقدة، 

ل �سغطًا كبرياً على مهنة املحا�سبة. �سكَّ
عوامل  متثل  الأف��راد  يكونها  التي  الت�سورات 
مهمة توؤثر يف القرارات التي يتخذونها ب�ساأن العمل، 
فنظرة املجتمع للمحا�سبة، على �سبيل املثال، توؤثر 
���رصورة  مع  للمهنة،  املميزين  الطالب  ج��ذب  يف 
الإ�سارة اإىل اأنه لي�ست فقط ت�سورات الطالب هي التي 
توؤثر على قراراتهم حول املهنة، واإمنا اأي�سًا ت�سورات 
يف  الإ�سارة  من  ولبد  حولهم،  الآخرين  الأ�سخا�ص 
ال�سحيحة ميكن  الت�سورات غري  اأن  اإىل  ال�سياق  هذا 
اأن توؤدي اإىل توظيف اأ�سخا�ص خاطئني كمحا�سبني، 
يف حني يختار الأ�سخا�ص امل�ستهدفون مهنًا اأخرى، 
كما اأنها  ميكن اأن توؤدي اإىل عدم الر�سا عن العمل 

وهو اأمر غري مرغوب يف اأي مهنة.
ا�ستناداً اإىل ما �سبق، ميكن القول: اإن الت�سورات 
ول�سوء احلظ،  الطالب،  هامًا يف خيارات  تلعب دوراً 
حمدودة  معلومات  الطالب  هوؤلء  معظم  ميلك  رمبا 
من  موؤهالتهم  متكنهم  التي  الوظائف  ح��ول  ج��داً 

احل�سول عليها يف عامل الأعمال، وبالتايل غالبًا ما 
اإدراك  دون  �سكلية  بدوافع  لالخت�سا�ص  ي�ست�سلمون 
حلقيقة ما �سيواجههم عند التخرج، اأو اأنهم يجربون 

على ال�ستناد اإىل م�سادر اأخرى للمعلومات.

الطــــالب  وت�ســـورات  النمطيـــة،  ال�ســـورة 
حـــول املحا�ســــبة:

النمطية هي » جمموعة من ال�سفات يعتقد اأنها 
ت�سف اأع�ساء جمموعة ما.

ت�سمل النمطية ثالثة عنا�رص:
متييزها  ميكن  جمموعات  الأول:  العن�رص 
عن غريها من املجموعات يف جمتمع معني عرب 
اإىل خ�سائ�ص حمددة متيزها كاجلن�سية،  الإ�سارة 

اجلن�ص، اأو املهنة.
اإ�سافية  منطية  خ�سائ�ص  ال��ث��اين:  العن�رص 

متعلقة بالأفراد داخل املجموعة.
ما  �سخ�ص  ي��ح��دد  عندما  ال��ث��ال��ث:  العن�رص 
املجتمع  ف��اإن  ما  جمموعة  اإىل  ينتمي  باعتباره 
�سيعزو اخل�سائ�ص النمطية التي متيز املجموعة اإىل 

هذا ال�سخ�ص.
الذي  العام  الإط��ار  يحدد  النمطية  مفهوم  اإن 
والفئة  عمومًا،  املجتمع  ت�سورات  ت�سلكه  اأن  ميكن 
املحا�سبة  حول  اخل�سو�ص،  وجه  على  امل�ستهدفة 
واملحا�سبني، �سواء مت ذلك باجتاه اإيجابي اأم �سلبي.

النمطية  ف��ال�����س��ورة  احل���ظ،  ول�����س��وء  اأن���ه،  اإل 
للمحا�سب يف املجتمع هي �سورة �سيئة، اإذ غالبًا ما 
ُينظر للمحا�سب باعتباره ممل وذو خميلة حمدودة، 
وقد  ومتحفظ،  ومو�سوعي  منهجي  باأنه  ويو�سف 
�ساهمت العديد من امل�سادر يف تعزيز هذه ال�سورة، 
�سخ�سًا  باعتباره  املحا�سب  وِّر  �سُ الروايات  ففي 
عمله  وِّر  �سُ كما  التعابري،  وعدمي  وكئيبَا  ممتع  غري 

باعتباره عماًل عاديًا ورتيبًا وم�سجراً.
للمحا�سب  النمطية  ال�����س��ورة  ه��ذه  �سهدت 
من  العديد  عرب  ا�ستعرا�سه  مت  طوياًل  تاريخًا 
للهيئات  الكبرية  اجلهود  من  فبالرغم  الدرا�سات، 
هذه  لتغيري  املحا�سبية  وال�����رصك��ات  املهنية 
العام  النمط  �سكل  تاأخذ  ب��داأت  التي  الت�سورات 
قوي  دليل  دائمًا  هناك  كان  للمحا�سب،  التقليدي 

على �سعوبة تغيريها.
الأ�سخا�ص  يف  الأك��رب  امل�سكلة  تكمن  ورمب��ا 
اأكرب  وزن��ًا  يعطون  منطية  ت�سورات  ميلكون  الذين 
ملن يوافق ت�سورهم النمطي اأكرث من اهتمامهم مبن 

يتحدى هذا الت�سور ويثور عليه.

منطان حما�سبيان
حول  ال�سائعة  الت�سورات  الدرا�سات  �سنفت 

املحا�سبة يف منطني حما�سبيني اأ�سا�سيني:
تتمثل  التقليدي:  املحا�سب  الأول:  النمط 
اأمينًا  باعتباره  النمط  لهذا  الإيجابية  املظاهر 
املال،  مع  التعامل  يف  وحري�سًا  بالثقة،  وجديراً 
على  اأما  جيداً.  ومتحدثًا  ومهذبًا  وموثوقًا  مثابراً 
ممل  ب��اأن��ه  املحا�سب  فيو�سف  ال�سلبي  اجل��ان��ب 
املال،  على  مفرط  ب�سكل  اهتمامه  ويركز  وم�سجر 

متحذلق وقدمي الطراز.
الناحية  من  الأع��م��ال:  حم��رتف  الثاين:  النمط 
التنفيذية  ال�سلطة  النمط ميزات  الإيجابية، ميلك هذا 
وجوه  من  وغريها  ال�ستباقية  واملبادرة  واملدير 
الإبداع. ا�ستخدم هذا النمط من قبل مهنة املحا�سبة 
ملواجهة املظاهر ال�سلبية لنمط املحا�سب التقليدي، 
فقد حاولت املهنة بال�سرتاك مع �رصكات املحا�سبة 
التقليدي  امل��ح��ا���س��ب  من��ط  ردع  ال��ك��ربى  الأرب����ع 
واعتربوه اأنه مينع الطالب الأف�سل والأكرث ذكاًء من 

التخ�س�ص باملحا�سبة. 

اآثار �سلبية النمط املحا�سبة التقليدية
اجلوانب  اأث���رت  فقد  �سبق  م��ا  اإىل  بال�ستناد 
ال�سلبية لنمط املحا�سب التقليدي على اإقبال الطالب 
الذين يتمتعون مبهارات مميزة على مهنة املحا�سبة، 
وهو ما ي�سع املهنة اأمام حتٍد كبري يتمثل يف اإعادة 
اإىل  نظره  حتويل  عرب  للمجتمع  املحا�سبة  ت�سويق 
من  املحا�سب  ُيخِرج  ديناميكية  اأك��رث  حديث  منط 
الرتابة وال�سلطات املحدودة يف اأعمال اعتيادية اإىل 
اإبداعًا، وهو منط مل تعك�سه  �سلطات اأكرب وعمل اأكرث 

الت�سورات حتى الآن.
عك�ست ال�سورة النمطية للمحا�سب يف الكثري 
للمحا�سبة  مف�سلة  غري  ت�سورات  الدرا�سات  من 
اإىل  ينظرون  ما  غالبًا  فالطالب  ال��ط��الب،  بني 
التي  املقررات  اإىل  ا�ستناداً  وي�سفونها  املحا�سبة 
يدر�سونها والتي تتاألف من جمموعة من القواعد 

يجب عليهم حفظها، وهو ما ينتج عنه منط قائم 
يف�رص  اأم��ر  وه��ذا  تعليمية.  كتجربة  القواعد  على 
الذين يختارون املحا�سبة  انخفا�ص عدد الطالب 
عدم  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  ويعود  لهم،  كاخت�سا�ص 
تف�سيلهم لل�سورة النمطية التي باتت ترت�سخ يف 

الأذهان حول املحا�سب.
اختياره  يف  يعتمد  الطالب  من  كبرياً  جزءاً  اإن 
املقربني  النا�ص  نظر  وج��ه��ات  على  للتخ�س�ص 
»املجموعة  ف���  اإليهم،  بالن�سبة  واملهمني  منهم 
القرار  لتخاذ  هام  اجتماعي  عامل  هي  املرجعية« 
لحقًا،  املهنة  حتى  اأو  اجلامعي  الخت�سا�ص  حول 
واأقربائهم  باأهلهم  يتاأثرون  ما  غالبًا  فالطالب 
هذا  عليهم.  تاأثرياً  متلك  اأخرى  وجهات  واأ�ساتذتهم 
لالن�سباط  ال�سلبية  التقليدية  الت�سورات  وتثبط 
والدقة يف املهنة الأفراد الأكرث اإبداعًا عن التخ�س�ص 

باملحا�سبة اأو حتى العمل فيها.

تنوع وجهات النظر
وجهات  وج���ود  تنفي  ل  النمطية  ال�����س��ورة 
اإذ  امل��ح��ا���س��ب��ة،  ح���ول  ل��ل��ت�����س��ورات  متنوعة  ن��ظ��ر 
وطالب  املحا�سبة  ط��الب  بني  الت�سورات  تتباين 
طالب  ميلك  م��ا  ف��ع��ادة  الأخ���رى،  الخت�سا�سات 
املحا�سبة،  حول  اإيجابية  نظر  وجهات  املحا�سبة 
اأخ��رى  اخت�سا�سات  من  الطالب  يحتفظ  حني  يف 

بت�سورات �سلبية حيالها. 
الت�سورات  اأن  ال�ستنتاج  ميكن  اخل��ال���س��ة: 
معظم  عرب  املحا�سبة،  حول  الطالب  لدى  ال�سائدة 
ال�سورة  ر�سخت  العامل،  حول  متت  التي  الدرا�سات 
ل  اأمر  وهو  للمحا�سب،  ال�سلبية  التقليدية  النمطية 

ي�سجعهم على اتخاذ املحا�سبة كمهنة. 
والتعليمية  املهنية  الهيئات  ي�سع  ما  وهو 
اأمام حتد م�ستمر ويطلب منهم تدخاًل فاعاًل عرب 
دور م�سرتك يتطلَّب من الهيئات املهنية وا�ستناداً 
يف  فاعل  دور  لعب  العمل  ب�سوق  ارتباطها  اإىل 
وخالل  للجامعة،  دخولهم  قبل  الطالب  توجيه 
دوري��ة  ل��ق��اءات  عرب   ، لالخت�سا�ص  درا�ستهم 
باعتبارها  للمحا�سبة  بالرتويج  زمنيًا  جمدولة 
تغيري  �ساأنه  من  ما  وهو  وجمزية،  مثرية  مهنة 
النظرة ال�سلبية للمهنة مبرور الوقت، كما يتطلب 
الأمر من الهيئات التعليمية تطوير اأمناط اإبداعية 
يف التدري�ص تقوم على التفاعل وهو ما من �ساأنه 
الإبداعية  وامل��ه��ارات  النقدي،  التفكري  تطوير 

كجزء من برامج املحا�سبة.
ت�ساهم  وب��رام��ج  خطط  و�سع  الطرفني  على 
النمط  تتجاوز  للمحا�سب  اأف�سل  �سورة  تكوين  يف 
نتيجة  مهامه  احلا�سل يف  التطور  وتلبي  التقليدي، 

تطور �سكل ال�ستثمارات حول العامل.

ــات  ــئ ــهــي ال عـــلـــى        
ــة تــنــمــيــة  ــي ــم ــي ــل ــع ــت ال
لدى  اإلبــداعــي  التفكير 

طلبة المحاسبة

الصورة النمطية السلبية للمحاسب تحرم 
المحاســبة مـن الطلبـــة المبدعيـــن

د.رمي عي�سى
 كلية الأعمال والإدارة

ال�س�رة النمطية للمحا�سب



و�سع  هو  املعمار  املهند�ص  دور  ك��ان  ومل��ا 
الت�سميم، واإعداد املخططات الالزمة لإقامة من�ساأة 
بيئة  يف  النا�ص  من  ملجموعة  حم��ددة  معمارية 
الدقيقة  املعرفة  اإىل  يفتقر  ما  كثرياً  فاإنه  معينة، 
بال�ساغلني احلقيقني اأو العاملني يف هذه املن�ساأة، 
وال�سيكولوجية،  الفيزيولوجية  وموا�سفاتهم 
والتقاليد  والعادات  والثقافة،  اجلن�ص  وجهة  من 
جهة  م��ن  اأو  العمرية،  وال�����رصائ��ح  الجتماعية، 
يف  يخ�سع  ما  غالبًا  اإنه  كما  الدقيق،  والعدد  الكمِّ 
درا�سته اإىل العديد من الأنظمة الإدارية، وال�سوابط 
�سببًا  تكون  ما  كثرياً  التي  والقانونية،  التنظيمية 
اإ�سافة  اأفكاره واإبداعاته الت�سميمية،  يف احلد من 
الذي  امل�ستثمر  اأو  البناء  �ساحب  �سغوطات  اإىل 
على  واملتطلبات  ال�رصوط  من  الكثري  عليه  ميلي 
واملواد  بالتكاليف  لًة  ممثَّ املادية،  م�ساحله  �سوء 
اأو  امل�ستخدمة وكمياتها ونوعياتها؛ توخيًا للربح 

التوفري، ما يوؤدي اإىل اإيجاد ف�ساءات داخلية فيها 
ل  احل��الت  من  كثري  ويف  الإ�سكالت،  من  الكثري 

تلبي حاجات امل�ستثمر الفعلي وظيفيًا.
املعطيات،  هذه  �سوء  وعلى  املنطلق  هذا  من 
يكون  ال��ذي  الداخلي  امل�سمم  واأهمية  دور  يظهر 
من اأوىل مهامه املبا�رصة معرفة طبيعة ال�ساغلني 
والأخذ  املدرو�سة،  الداخلية  للف�ساءات  احلقيقيني 
بعني العتبار متطلبات كل فرد منهم التي تتوافق 
مع �رصيحته العرقية وجن�سه وثقافته والعمل الذي 
يلّبي  ما  ومعرفة  الف�ساءات.  هذه  يف  �سيمار�سه 
تطلعاتهم امل�ستقبلية واحتمالت تغيري ا�ستخدمات 
الفيزيولوجية  حالتهم  �سوء  على  الف�ساءات  هذه 

وال�سيكولوجية.
الدرا�سة  و�سع  من  الداخلي  امل�سمم  وليتمكن 
درا�سة  عن  الناجتة  الإ�سكالت  وحل  ال�سحيحة، 
توزيع  �سوء  عن  اأو  للعمارة،  الإن�سائية  اجلملة 

ببع�ص  بع�سها  وعالقتها  الداخلية  الف�ساءات 
امتالك  امل�سمم  ه��ذا  على  يتحتم  فاإنه  وظيفيًا 
من  الكثري  ومعرفة  امل��ب��دع��ة،  الغنية  املوهبة 
الف�ساءات وامل�ساحات،  الوظيفية لهذه  املعلومات 
علم  مع  لتتوافق  توفريها  يجب  التي  واملقايي�ص 

لخلق  الناس؛  أنه علٌم وفنٌّ وفهُم سلوِك  الداخلي على  التصميم  ُعّرف 
فضاءات وظيفية داخل المباني، من خالل الحلول اإلبداعية والتقنية لتحقيق 
بيئة وظيفية، وجمالية، وتعزيز نوعية الحياة، وثقافة شاغلي هذه الفضاءات 

بشكل جميل وجذاب، يخلق جوًا من الراحة أثناء اإلقامة أو العمل فيه.

دون  الب�رصي  اجل�سم  طبيعة  مع  وتن�سجم  القيا�ص 
الإك�ساء  مبواد  معرفٍة  اإىل  اإ�سافة  �سياع،  اأو  هدر 
واملفرو�سات  الأثاث  وقطع  ا�ستخدامها  التي ميكن 
من خامات واألوان واإك�س�سوارات، وتاأثري كل منها 
ب�سهولة  املثالية  الوظيفة  لتحقيق  امل�ستخدم  على 
اإ�سفاء  مع  والراحة  ال�سالمة  يوؤمن  ومبا  وي�رص، 

مل�سة جمالية مريحة .
امل�ستثمرين  النا�ص  م��ن  الكثري  ك��ان  ومل��ا 
دور  ي����وؤدون  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��ع��م��اري��ة  للف�ساءات 
اأو  باأهميته  جهاًل  باأنف�سهم؛  الداخلي  امل�سمم 
والأج���ور  التكاليف  م��ن  التخفيف  على  حر�سًا 
فاإنهم  تنفيذها،  على  والإ�رصاف  الداخلية  للدرا�سة 

الأحيان  غالب  يف  لأنهم  ذلك  يخطئون.  ما  كثرياً 
حلاجة  ال�رصورية  والأب��ع��اد  املقايي�ص  يجهلون 
اإىل  اإ�سافة  والنف�سية،  الفيزيولوجية  امل�ستخدم 
الأثاث  الالزمة للتجهيزات وقطع  جهلهم بالأبعاد 
مبعرفة  وم�ساراته  امل�ستخدم  حركة  تتطلبه  وما 
الإك�ساء.  مل��واد  والفيزيائية  الفنية  املوا�سفات 
وكثرياً ما يقعون يف اعتماد اأ�سلوب التجريب اأثناء 
التنفيذ والوقوع يف زيادة التكاليف والهدر بكميات 
يف  �سوء  اإىل  اإ�سافة  ال�سائعة،  وامل�ساحات  املواد 
توزيع الف�ساءات الداخلية، وخلق �سعوبات حركية 
خالية  تكون  ما  وغالبًا  الإ�ستخدام.  يف  �سوء  اأو 
ي�سكل  ما  وه��ذا  واإبداعية،  جمالية  مل�سة  اأي  من 
الدرا�سة  اأتعاب  من  اأكرب  قيمة  خ�سارة  جممله  يف 
الداخلية والإ�رصاف على تنفيذها، مما يوؤكد احلاجة 
اإىل امل�سمم الداخلي و�رصورة ال�ستعانة بخرباته، 
وبالتايل يبني اأهمية اخت�سا�ص الت�سميم الداخلي.

ل  ب��الدن��ا  يف  الخت�سا�ص  ه��ذا  ك��ان  واإذا 
فقد  النا�ص،  بني  والنت�سار  ر  التطوُّ طور  يف  يزال 
احلكومية  اجلامعات  يف  به  باأ�ص  ل  �سوطًا  قطع 
من  املجتمع  يف  العملية  اأهميته  واأكد  واخلا�سة، 
الف�ساءات  عمله  وجت��اوز  الع�رصين،  القرن  اأواخ��ر 
هاٌم  دوٌر  له  و�سار  والتجارية،  والإدارية  ال�سكنية 
العامة واخلا�سة  يف كثري من املن�ساآت املعمارية 
اخت�سا�سات  منه  وتفرع  املتنوعة،  بوظائفها 
الأث��اث  وت�سميم  ال�سناعي  كالت�سميم  جديدة 
امل�ستجدات  اآخر  ملواكبة  واحلدائق.  واملفرو�سات 
والتقني  العلمي  ال�سعيدين  على  الخت�سا�ص  يف 
الفنية واملعمارية  التجارب  والنفتاح على جميع 
الخت�سا�سات  ب��ني  مكانه  ليثبت  ال��ع��امل��ي��ة، 
الإبداعية املهمة وال�رصورية للم�ساهمة يف م�سرية 

البناء واإعادة الإعمار والتنمية الوطنية.

اأ.د. عبد الرزاق معاد
 كلية الإعالم والفنون التطبيقية
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اأهميـة الت�سميـم الداخلـيمق

         التصميم الداخلي يتغيا الجمالية 
والوظيفية لتحسين نوعية الحياة



ما اختبارات ال�سغط؟
ال�سغط  حتمل  على  ال��ق��درة  اإخ��ت��ب��ارات  تعترب 
يف  امل�ستخدمة  املالية  الهند�سة  تقنيات  اأه��م  من 
اخل�سائر  بقيا�ص  املتعلقة  البنوك،  يف  املخاطر  اإدارة 
ال�سغط  واختبارات  الق�سوى.  واخل�سائر  الكارثية 
اإخ�ساع  خاللها  من  يتم  اختبارات  هي  امل�رصيف 
واإمن��ا  حقيقية،  غري  مالية  عمليات  اإىل  امل�سارف 
وهذه  عديدة،  �سيناريوهات  عرب  احلقيقة،  حتاكي 
الأ�سا�سي،  ال�سيناريوهات تبداأ مبا ي�سمى بال�سيناريو 
هي  ما  على  احلالية  الأو�ساع  ا�ستمرار  �سيناريو  اأو 
درجة  يف  تختلف  بديلة  �سيناريوهات  وع��دة  عليه، 

حدة الفر�سيات القائمة عليها. 
ما الهدف من اختبارات التحمل؟

تهدف اختبارات ال�سغط اإىل اختبار قدرة �سمود 
وجترى  مالية،  اأزم���ات  وق��وع  حالة  يف  امل�سارف 
حتمل  على  قدرتها  على  التعرف  بهدف  البنوك  على 
يف  لها  تتعر�ص  اأن  ميكن  التي  امل�ستقبلية  اخل�سائر 
ظل �سيناريوهات حمددة حول الأو�ساع القت�سادية 
يف امل�ستقبل. وب�سفة خا�سة حتاول هذه الختبارات 
م��وارد  لديها  يكون  �سوف  البنوك  اأن  م��ن  التاأكد 
اأن  ميكن  التي  اخل�سائر  ملواجهة  كافية  راأ�سمالية 
تتعر�ص لها يف حال حتقق ال�سيناريو الأ�سواأ من بني 

هذه ال�سيناريوهات. 
امل�رصيف  ال�سغط  اختبارات  نتائج  اأهمية  تاأتي 
يف اأنها ت�ساعد على اتخاذ الإجراءات املنا�سبة حيال 
املوؤ�س�سات املالية التي تظهر النتائج �سوء اأو�ساعها، 

اأي فيما اإذا كانت احلكومة �ست�سع خطة لتقدمي الدعم 
املايل لها يف حال حتقق ال�سيناريو الأ�سواأ لكي ت�ستمر 
ذلك  وعلى  بالإفال�ص،  لها  �ست�سمح  اأو  اأعمالها،  يف 
ذات  البنوك  �سوف حتدد  الختبارات  تلك  نتائج  فان 
اأ�سولها  تكفي  التي  البنوك  وهي  املتينة،  الأو�ساع 
امل�ستقبلية،  خ�سائرها  وتغطية  التزاماتها  لتمويل 
مايل،  كو�سيط  دورها  يف  ت�ستمر  اأن  ميكنها  ثم  ومن 
البنوك  تلك  حتديد  وكذلك  حكومية،  م�ساعدة  وبدون 
لكي  احلكومة  من  م�ساعدة  اإىل  حتتاج  �سوف  التي 
ت�ستمر يف العمل، وهي تلك البنوك املحتمل اأن تكون 
اأنها  غري  القت�ساد،  اأو�ساع  حت�سن  عند  ماليًا  مليئة 
حتتاج يف اأوقات حتول ال�سيناريو الأ�سواأ اإىل واقع اإىل 
مل�ساندة  اأموال  تقدمي  خالل  من  احلكومية  امل�ساعدة 
تلك البنوك واإنقاذها، اأو اأن يطلب من البنوك اأن تبحث 
مبا  اخلا�ص،  التمويل  �سوق  يف  للتمويل  م�سادر  عن 

يف ذلك �سيناريو الجتاه نحو الندماج.
باإجراء  القيام  اإىل  تدعو  التي  الأ�سباب 

اختبار ال�سغط:
• بع�ص ال�سيناريوهات / الت�سورات تت�سمن ما 
حتليل  اإج��راء  تاريخيًا  يتم  مل  �سعبة  اأو�ساعًا  ي�سبه 
دلياًل  يوفر  اأن  ميكن  وال��ذي  لها،  ال�سابقة  للخربة 

اإر�ساديًا.
بالتذبذبات  املتعلقة  التاريخية  البيانات  اإن   •
بالثقة  جديرة  غري  تكون  اأن  ميكن  الرتباطات  اأو 

وم�سللة.
عالقة  ل��ه��ا  ال��ت��ي  ال�سوقية  امل��خ��اط��ر  اإن   •

منذ تفجر األزمة المالية العالمية في منتصف عام 2008م. وانهيار رابع 
›‹ليمان براذرز‹‹، بقيمة  أكبر بنك استثماري على مستوى الواليات المتحدة 
إجمالي أصول قدرت آنذاك بأكثر من 600 مليار دوالر أمريكي، حرصت البنوك 
المركزية على مستوى العالم، بمطالبة البنوك التجارية، على إجراء ما يعرف 
باختبارات الجهد المصرفي، أو )اختبارات الفحص(، التي تجريها البنوك التجارية 
على مراكزها المالية، بأن تعرضها لعدد من أسوأ السيناريوهات االقتصادية 
المحتملة الحدوث، مثل حاالت من الركود أو االنكماش االقتصادي أو التراجع 
الحاد في أداء القطاعات االقتصادية، التي تؤثر على أنشطة البنوك؛ بهدف 
التعرف على قوة ومالءة البنوك المالية، وقدرتها على الصمود والتعامل 

مع أسوأ الحاالت االقتصادية.

اختبارات ال�سغط )التحّمل( 
امل�سرفية –اأزمة 2008م.
Stress Testing ت

اال
مق

الأ�سول  حجم  لإجمايل  بالن�سبة  الأوروب��ي  ال�سوق 
 20 يف النظام امل�رصيف الأوروبي، وبالتعاون مع 
ال�سغط  اختبارات  اإن  ذلك  معنى  رقابية.  موؤ�س�سة 
امل�رصيف ل ت�سمل كافة البنوك الأوروبية، حيث مت 
التي  تلك  خ�سو�سًا  الرئي�سية،  البنوك  على  الرتكيز 
وجمموعة  اأوروب��ا،  دول  عرب  اأعمالها  نطاق  يت�سع 
اأخرى من البنوك ال�سخمة من حيث حجم الئتمان 

الذي متنحه يف اأوروبا.
دولة  كل  يف  البنوك  برتتيب  العينة  اختيار  مت 
 50% العينة  تغطي  اأن  �سمان  يتم  بحيث  تنازليًا 
على الأقل من النظام امل�رصيف املحلي يف كل دولة. 
الأوروبية  للبنوك  اأجريت  التي  الختبارات  و�سملت 
نهاية  حتى  اأي  قادمتني،  �سنتني  طوله  زمنيًا  مدى 
م�سار  حول  قا�سية  لفر�سيات  وفقًا  وذلك  2011م. 
ال�سيناريو الأ�سواأ، على اأن تركز اختبارات ال�سغط على 
التعر�ص  ذلك  يف  مبا  وال�سوقية  الئتمانية  املخاطر 

للديون ال�سيادية الأوروبية.
اآلية اإجراء هذه الختبارات:

البنوك  على  يجب  ال�سغط  اختبارات  اإجراء  لبدء 
املعنية اأن تقوم بح�ساب ن�سبة راأ�سمالها اإىل اإجمايل 
ذلك  بعد  يتم  ثم  الأ�سا�سي،  لل�سيناريو  وفقًا  الأ�سول 
وفقًا  لالأ�سول  بالن�سبة  الأموال  روؤو�ص  ن�سبة  ح�ساب 
النمو  �سدمتي  يت�سمن  وال��ذي  الأ���س��واأ  لل�سيناريو 
املال  راأ�ص  ن�سبة  مقارنة  تتم  ثم  ال�سيادية،  والديون 
 6% هي  الن�سبة  كانت  فاإذا  الأ�سول،  اإىل  اجلوهري 
بنجاح،  الختبار  اجتاز  قد  يكون  البنك  فان  اأكرث  اأو 
يكون  البنك  فاإن   6% من  اأقل  الن�سبة  كانت  ما  واإذا 
البنك تدبري موارد  قد ف�سل يف الختبار، ويجب على 
مالية لرفع ن�سبة راأ�ص ماله اإىل الأ�سول التي ميلكها. 
لأغرا�ص  %6 كمعيار وحيد  ال�  ا�ستخدام حد  وقد مت 
اإىل  الأوروبية  البنوك  الختبارات، حيث تخ�سع  هذه 
قيود حول احلد الأدنى لن�سبة راأ�ص املال اجلوهري اإىل 

اإجمايل الأ�سول عند 4%.
نتائج اختبارات ال�سغط: 

ال��ذي  الأ���س��واأ  ال�سيناريو  ه��ذا  م��الم��ح  ه��ي  م��ا 
عام  امل�رصيف  ال�سغط  اختبارات  اأ�سا�سه  على  اأجريت 
الأ�سواأ  ال�سيناريو  فر�سيات  باخت�سار،  2009م.؟ 
متوقع  هو  عما  النمو  معدلت  يف  �سدمة  حدوث  هي 
ال�سيناريو الأ�سا�سي، يرتتب عليها تراجع معدلت  يف 
منو الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة %3 خالل عامي 
الك�ساد  2010-2011م. ويف حال حدوث ذلك فان 
الأ�سا�سي  ال�سيناريو  يقوم  بينما  اأوروب��ا،  يعم  �سوف 
دولة(   27( الأوروب��ي  الحتاد  دول  اأن  افرتا�ص  على 

2010م.  �سوف تبداأ ا�ستعادة الن�ساط القت�سادي يف 
مبعدل منو %1، ويتح�سن هذا املعدل يف 2011م. اإىل 
%1.7. معنى ذلك اأنه يتوقع يف حال حتقق ال�سيناريو 
الأ�سواأ، اأن ينخف�ص معدل النمو يف عام 2011م. يف 
ونتيجة  تقريبًا،   0.4% �سالب  اإىل  الأوروبي  الحتاد 
يف   9.8% من  البطالة  معدلت  ترتفع  �سوف  لذلك 
2011م. ويف منطقة اليورو  %11 يف  اإىل  2010م. 
�سدمة  اأن  الوا�سح  %11.5.ومن  اإىل  دول��ة(   16(
النمو يف ال�سيناريو الأ�سواأ �سوف يرتتب عليها تراجع 
ومن  الأوروب���ي،  القت�ساد  يف  الثقة  م�ستويات  يف 
م�ستويات  ويف  التوظيف  م�ستويات  يف  تراجع  ثم 
�سلبًا على  يوؤثر  ما  العامل، وهو  لل�رصكات يف  الأرباح 
ال�ستثمار وال�ستهالك اخلا�ص. ويو�سح ال�سكل التايل 
وفقًا  الوروب��ي  الحت��اد  يف  احلقيقي  النمو  معدلت 
لل�سيناريوهات املختلفة لختبارات ال�سغط امل�رصيف.

 كذلك يتوقع اأن يرتتب على ذلك ارتفاع معدلت 
اأي�سًا  الفائدة ق�سرية الأجل، ولكن  الفائدة لي�ص فقط 
اإىل  ي��وؤدي  ما  وه��و  الأج��ل،  طويلة  الفائدة  معدلت 
حلكومات  العامة  املاليات  على  �سلبية  انعكا�سات 

الدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي.
الأ���س��واأ  ال�سيناريو  يفرت�ص  ذل��ك  م��ن  اأك��رث 
الديون  يف  ل�سدمة  الأوروب��ي��ة  البنوك  تعر�ص 
اإىل  ال�سوق  اأو�ساع  تدهور  خالل  من  ال�سيادية، 
اأزمة  �سادت يف عز  التي  لتلك  م�ستويات م�سابهة 
الديون اليونانية يف اأيار 2010م. ولكن كيف يتم 
اأخذ خماطر الديون ال�سيادية يف العتبار؟ اإن ذلك 
ي�سمل النخفا�ص املتوقع يف قيمة هذه ال�سندات 
يف  يحدث  انخفا�ص  واأي  ال�سدمة،  ح��دوث  عند 
ثم  ومن  ال�سيادية،  الديون  غري  الأخ��رى  الأ�سول 
البنوك  بها  نى  مُتْ اأن  ميكن  التي  اخل�سائر  حتدث 
نتيجة التعر�ص للديون ال�سيادية، كما ت�سمل هذه 
ال�سندات،  العائد على هذه  ارتفاع معدل  املخاطر 
2011م. وهو  %14 يف  اإىل حوايل  بحيث ي�سل 
قرو�ص  على  الفائدة  معدلت  رفع  اإىل  يوؤدي  ما 
القطاع اخلا�ص، مما قد يرفع من معدلت التوقف 
واجلمهور  اخلا�سة،  ال�رصكات  بني  ال�سداد  عن 
والذين �سيجدون �سعوبة يف خدمة هذه القرو�ص، 
من  اإ�سافية  خل�سائر  البنوك  مواجهة  ثم  وم��ن 

التعر�ص لقرو�ص القطاع اخلا�ص.
ن�سبة  اإجمايل  ب��اأن  الختبارات  نتائج  اأظهرت 
الأ�سهم  )راأ�����ص امل���ال م��ن  را����ص امل���ال اجل��وه��ري 
للبنوك  الأ�سول  اإجمايل  اإىل  املعلنة(  والحتياطيات 
الأ�سواأ  ال�سيناريو  ظل  يف  ينخف�ص  �سوف  الأوروبية 

عام  يف   9.2% اإىل  2009م.  عام  يف   10.3% من 
2011م. وهو ما يرتفع ب�سكل كبري عن احلد الأدنى 
الرقابية يف ظل هذا الختبار،  الأجهزة  املطلوب من 
والذي يقع بني %6-%4. اإن عدد البنوك الأوروبية 
التي ف�سلت يف اجتياز اختبارات ال�سغط هو 7 بنوك 
كانت ن�سبة روؤو�ص اأموالها اإىل اأ�سولها اأقل من 6% 

يف حال �سيادة ال�سيناريو الأ�سواأ.
حدوثها  املتوقع  اخل�سائر  حلجم  بالن�سبة  اأم��ا 
الأ�سواأ،  ال�سيناريو  حتقق  حال  يف  الأوروبية  للبنوك 
اإجمايل  اأن  اإىل  الخ��ت��ب��ارات  نتائج  تو�سلت  فقد 
امل�رصيف  بالقطاع  تلحق  اأن  ميكن  التي  اخل�سائر 
رمبا  الخ��ت��ب��ارات(  يف  املدرجة  )العينة  الأوروب���ي 
ال�سكل  ويو�سح  يورو،  مليار   566 حوايل  اإىل  ت�سل 
البنوك  اأ�سول  اإىل  املال  راأ�ص  ن�سبة  اجتاهات  التايل 
ال�سغط  لختبارات  الأ�سواأ  لل�سيناريو  وفقا  الأوروبية 

امل�رصيف للبنوك الأوروبية.
 اأهم النتائج التي مت التو�سل اإليها 

الأوروبي قطاع متني  القطاع امل�رصيف  اأن  هي 
التي ف�سلت يف اجتياز  البنوك  ب�سكل عام، عدا بع�ص 
لديها  يكون  �سوف  الأوروبية  البنوك  واأن  الختبار، 
الأ�سواأ، غري  ال�سيناريو  نتائج  قدرة عالية على حتمل 
تعك�ص  النتائج  هذه  من  جانٍب  اإىل  ي�سري  التقرير  اأن 
البنوك،  هذه  من  بنكًا   38 من  لنحٍو  احلكومي  الدعم 
حالة  وات�ساع  الأزم��ة  اأو���س��اع  تعقد  ح��ال  يف  واأن��ه 
عدم التاأكد امل�ساحبة ل�ستعادة الن�ساط القت�سادي 
العاملي، فاإن هذه النتائج ل بد واأن توؤخذ بقدر اأكرب 
احلكومات  قامت  لو  خ�سو�سًا  واحل��ذر،  احليطة  من 

باخلروج من ا�سرتاتيجيات الدعم لتلك البنوك.
النتقادات املوجهة لهذه الختبارات:

التحمل  لختبارات  املوجهة  النتقادات  اأب��رز 
املحللني  فبع�ص  معمقة.  غري  اأنها  هي  الأوروب��ي��ة 
ياأ�سفون لأنه ول واحدة من التوقعات التي يبلورها 
اخلرباء تاأخذ بعني العتبار عجز دولة ما على ت�سديد 
ديونها...وهو التوقع الذي ورد فيما يخ�ص و�سعية 
اليونان موؤخراً. كما اأن الأ�سواق ل تفهم جيداً الأرقام 
املعتمدة بخ�سو�ص انهيار اأو انخفا�ص قيمة قرو�ص 
الدولة، والتي تعتمد على اختبار خارجي يتم اإجراوؤه 
موؤ�س�ستني هما وكالة »موديز« وم�رصف  من طرف 
انخفا�ص  املوؤ�س�ستان  حددت  فقد  غ��روب«.  »�سيتي 
بعيدة  ن�سبة  وهي   40% ن�سبة  يف  اليونان  قرو�ص 
الأوروب��ي��ة  اللجنة  توقعتها  التي  الن�سبة  عن  ج��داً 
%16...كل  يف  تتمثل  والتي  امل�رصفيني  للمراقبني 
اخلروج  اإىل  البع�ص  دفعت  وغريها  النتقادات  هذه 
حتظ  مل  الختبارات  نتائج  اأن  يف  تتمثل  بخال�سة 
هذه  ويف  الأ���س��واق.  ط��رف  م��ن  عالية  مب�سداقية 
وهو  رهانه  فقد  الأوروب��ي  الحتاد  �سيكون  احلالة، 

طماأنة الأ�سواق املالية.

د.نهاد حيدر
 نائب عميد كلية الأعمال والإدارة

خماطر  بني  ما  والتفاعل  الأ�سواق،  يف  بالنهيارات 
تكون  ما  عادة  الفائدة،  معدلت  وخماطر  الئتمان 
با�ستخدام  ب�سهولة  الك�سف  ممكنة  اأو  ملحوظة  غري 
�سغط  اختبار  ولكن  للخطر،  املعر�سة  القيمة  اأ�سلوب 
هذه  على  و�سوحًا  اأكرث  ب�سكل  يركز  اأن  ميكن  حمدد 

املخاطر وتفاعالتها.
اجلهة التي جتري اختبار ال�سغط:

داخليًا من  تنجز  اأن  ال�سغط ميكن  اإختبارات  اإن 
قبل البنوك كجزء من اإدارتها للمخاطر اخلا�سة بها، 
كما اأنها ميكن اأن تطبق من قبل ال�سلطات الرقابية يف 
اإطار الرقابة التنظيمية للقطاع امل�رصيف، التي تقوم 

بها هذه ال�سلطات.
البنوك التي تخ�سع لالختبار:

رئا�سته  ب��دء  عند  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الرئي�ص  ك��ان   
باأنه  اأعلن  قد  2008م.  اأزم��ة  وعقب  2009م.  عام 
املتحدة  الوليات  الرئي�سية يف  البنوك  �سوف يخ�سع 
الأو�ساع  على  للتعرف  امل�رصيف  ال�سغط  لختبارات 
تلك  اإج����راء  مت  وبالفعل  ال��ب��ن��وك،  لتلك  احلقيقية 
 19 على  الفدرايل  الحتياطي  بوا�سطة  الختبارات 
�سفافية،  بكل  للجمهور  نتائجها  اإع��الن  ومت  بنكًا، 
عن  الأ�سواق  يف  الطمئنان  بث  هي  النتيجة  فكانت 
اأو�ساع البنوك الأمريكية يف الأ�سواق العاملية، واأخذ 

موؤ�رص اأ�سعار الأ�سهم يف الرتفاع بعد ذلك.
اللجنة  عرب  الأوروب���ي  املركزي  البنك  وك��ان 
باإجراء  قام  قد  امل�رصفيني  للمراقبني  الأوروب��ي��ة 
ولكن  2009م.  يف  امل�رصيف  ال�سغط  اختبارات 
على عينة من 26 بنكًا فقط، ولحقًا ات�سعت لت�سمل 
اإجمايل  من   65% متثل  والتي  اأوروبيًا  بنكًا   91

          غايتها التعرف على قوة ومالءة البنوك المالية، 
وقدرتها على الصمود والتعامل مع أسوأ الحاالت



ومعانيها  االصطالحية  مقاصدها  تحديد  إلى  تحتاج  لغوية  مفردات  ثّمة 
بينها!  ال فارق  كتاباته، وكأنها كلمات  البعض يستخدمها في  العلمية؛ ألن 
عليا،  دراسات  طلبة  أو  أساتذة  القلم،  أولي  من  بعضًا  أن  انتباهنا؛  لفت  وقد 
الرغم من أن كل مفردة  )1(، على  )البحث، والدراسة(  ال يميزون بين كلمتي: 
منهما تختلف عن األخرى في المعنى و المنهج وفي طريقة التنفيذ؛ وهذا 

ما يستوجب تسليط الضوء على الموضوع باختزال شديد.

التمييز بني م�سطلحي
الـدرا�ســة والبحـــث
يف كتاباتنــا العلميـة ت

اال
مق

اأ.د.فاروق البا�سا
 عميد كلية احلقوق والدرا�سات الإن�سانية

ل��غ��وي��ة  ح��ق��ي��ق��ة  اخ��ت��الف��ه��م��ا  اأن  وح���ي���ث 
ومتى  واأين  بينهما،  الفرق  هو  فما  وا�سطالحية؛ 
جنري  متى  لنقل:  اأو  منهما،  كلٌّ  ي�ستخدم  اأو  يرد 

اأو  والتحري،  البحث  يف  ننطلق  ومتى  الدرا�سة، 
ندر�ص،  متى  الت�ساوؤل:  يف  وا�سرت�ساًل  التنقيب؟ 

ومتى نبحث؟ 

يف  ب��داي��ة،  بينهما  الخ��ت��الف  مظاهر  ت��ربز 
يف  احلال  هو  وكذلك  منهما؛  لكلٍّ  اللغوي  املعنى 
اختالف  ذلك  اإىل  ي�ساف  ال�سطالحي؛  املفهوم 
املعطيات الباعثة، والأهداف املن�سودة لإجراء كّل 

منهما.
كا�سفة،  بعبارة  املو�سوع  وملقاربة  فمثاًل؛ 

نقول:  ).... وقد انطلق اخلرباء للبحث عن املناجم 
تو�سلوا  التي  النتائج  يدر�سون  وهم  واملعادن... 
اإليها... ويبدو اأنهم عرثوا على كتابات قدمية اأثناء 
املخت�سون  ويقوم  امل��ي��داين...  والتنقيب  البحث 
احلقبة  لتحديد  الكتابات،  هذه  مو�سوع  بدرا�سة 

الزمنية التي تعود اإليها...(.
النتباه  لفت  �رصورة  ُيربز  املثال  هذا  ولعّل 
املنّفذ،  العلمي  العمل  و�سف  يف  الدقة  اأهمية  اإىل 
ال�سحيحة  ال�سطالحية  الت�سمية  التزام  ووجوب 
اإليه.  ي�سعى  اأو  الكاتب  به  يقوم  ملا  واملطابقة 
ال�ستخدام  جت��ّن��ب  وج���وب  ذل���ك؛  على  وي��رتت��ب 
فروقات  ثّمة  لأن  الو�سفية؛  للت�سميات  الع�سوائي 
اإجرائية، عملية وعلمية،- وحتى �سكلية-، بني كلٍّ 

من: )الدرا�سة، والبحث، واملقال اأي�سًا(.
اأن���ه يجب على  ن��رى  ت��ق��دم،  يف ���س��وء م��ا 
�سفة  حتديد  الباحث(،  اأو  )ال��دار���ص،  الكاتب: 
وطبيعة عمله، من حيث نعته بالت�سمية الو�سفّية 
املطابقة له وفقًا حلقيقته، ولطريقة اإجنازه، واأن 

يالزم ذلك يف تنفيذه. 

حالت الدرا�سة وميدانها:
جمال  يف  -منطقيًا-  العلمية  الدرا�سة  تكون 
معطيات،  ظاهرة،اأو  اأو  واقعة،  اأو  حمّدد،  مو�سوع 
اأو  حمتملة  واأحيانًا  قائمة؛  م�سكلة  اأو  اأدّل���ة،  اأو 
هذه  من  اأي  يف  املعنّي،  فالدار�ص   ... متوقعة)2( 
م�ستخل�سًا  مو�سوعه،  اإىل  يت�سدى  احل���الت، 
ويعر�ص  يدر�ص  ثم   ... وجودها  واأ�سباب  عنا�رصه 
اأو  حتليلية،  اأو  و�سفية،  درا�سة  كينونتها؛  بنية 
نقدية، بعدما كان قد حّدد هدفه بداية... ثم يبلور 
مرئّياته ب�ساأنها، ويعر�ص النتائج التي ي�سل اإليها، 
مقرتحات  اأو  بدائل  اأو  حلول  من  يراه  ما  ويقرتح 
ملقت�سيات  وف��ق��ًا  ال��درا���س��ة،  خُم���َرج���اِت  ت�سكل 
التالميذ  درا�سات  �سدد  يف  هنا  ول�سنا  املو�سوع. 

والطلبة يف املدار�ص واجلامعات...
�سبق،  مل��ا  متّثل  ب�سيغة  هنا  نختم  ولعّلنا 
للبحث  نتيجة  كان  الآث��ار  اكت�ساف  )اإن  بالقول: 
درا�ستها؛  �سدد  يف  الآن  واإننا  عنها،  والتنقيب 
والتو�ّسع يف البحث لتحديد الع�رص الذي تعود اإليه(.

البحث العلمي:
اأم  ك��ان  ن��ظ��ري��ًا   - العلمي؛  البحث  ي��ع��دُّ 
�سعيد  على  املعريف  لالكت�ساف  �سعيًا  ميدانيًا- 
الواقع،  �سعيد  فعلى  وال��واق��ع.  واللغة  املنطق 
اأو  ممكن  لكنه  جم��ه��ول،  م��ن  ال��ب��اح��ث  ينطلق 
حمتمل، اأو من معلوم غري مكتمل، اأو من فر�سية 
عقلية منطقية؛ اأو رمبا يكون املحّر�ص اأو الدافع 
اإىل البحث: مقالة، اأو فكرة غام�سة، اأو من ظاهرة 

طبيعية ... اأو غري ذلك...
       واأيًا كان احلال، فاإن املعنّي بذلك، ينطلق 
ما«  »كينونة  لكت�ساف  وم�ستق�سيًا  بًا  منِقّ باحثًا 
الباحث  فاإن  اآخر؛  تعبري  ويف  اإ�سافة...  حتقيق  اأو 
وا�سح  ن�سبيًا، وغري  اأمر جمهول  غالبًا عن  يفت�ص 
اأو  مادية  موؤ�رصات  ثّمة  ولكن  املعامل،  اأو  التكوين 
عقلية اأو...، تفرت�ص اأو ترجح وجود املبحوث عنه. 
)ولي�ص  الباحث،  يعمد  الت�سّور،  ه��ذا  ويف 
تكوين  يحاول  وقد  املعامل؛  تتبع  اإىل  ال��دار���ص(، 
ينفيه،  اأو  يوجده  اأن  يريد  ذهنيًا...  عنه  املبحوث 
اأو  اأو مادي حمّدد،  يريد بلورته يف جت�سيد علمي، 
يقّرر نفيه وانعدامه... وهو يف �سعيه وبحثه، غالبًا 
بحثه  ينتهي  ل  رمبا  اأو  علمية،  اإ�سافة  يحقق  ما 
وكم  الأكمل.  الوجه  ولعلى  املن�سود،  الهدف  اإىل 
العلمي  للتطور  م�سدراً  الأبحاث  هذه  مثل  كانت 
وعلمية،  اإبداعية  واإ�سافات  نظريات  ل�سياغة  اأو 

تناولتها الدرا�سات فيما بعد.
اأ�سبه  العلمي،  البحث  ف���اإن   ، وا���س��ت��ط��راداً 
اأو  احتمال،  العقل  يقدِّر  مفقود،  عن  بالتفتي�ص 
اإن��ه يف بع�ص احل��الت نوع من  وج��وب وج��وده. 
اأن  اإىل  واليقني  ال�سكِّ  بني  املواجهة  اأو  احل��وار 

حت�سمه النتائج و الوقائع.
ونقول، ا�ستطراداً : اإن البحث العلمي يتمّثل يف 
كونه جهداً عقليًا اأو ميدانيًا، يقوم على ال�ستق�ساء 
طبيعة  بح�سب   – والتفكري  والتنقيب  والتفتي�ص 
اأو حّل  اأو جديد،  – لإظهار جمهول  املبحوث عنه 
واإ�سافة  عنه،  املبحوث  حقيقة  وتعّرف  مع�سلة 

اكت�ساف اإىل العلم واملعرفة )3(.
وقد«يتزّوج« البحث الدرا�سة يف لقاء تكاملّي 
احل��الت.  من  كثري  يف  يكون  ما  وه��ذا  بينهما، 

ذاتية،  فر�سية  من  للبحث،  املنطلق  اأكان  و�سواء 
اإ�سافة هي  فاإن كل  ال�سابقون،  اإليه  اأم مّما و�سل 
تاأ�سيل ين�سب اإىل الباحث، لأنه مّد طريق املعرفة 

العلمية اإىل مامل ي�سل اإليه الآخرون.
ويجب اأن ن�سري يف هذا ال�سياق، وعلى ال�سعيد 
اأنه ل توجد يف العديد من  اإىل   ، العلمي والواقعي 
بني  ودقيقة  فا�سلة  ح��دود  والوقائع  احل��الت 
بينهما  الفا�سل  اخلط  لأن  ذلك  والدرا�سة.  البحث 
متماوج ويتداخل اأحيانًا، وفقًا لطبيعة املو�سوع، 
ازدواج  الكاتب  على  تفر�ص  درج��ة  اإىل  هدفه،  و 
ن�سميه  اأو  َنح�ِسَبُه  اأن  ميكن  فيما  عمله،  �سفة 
العمل واملو�سوع،  )درا�سة بحثية(. وتبعًا لطبيعة 
اأو  حتليلية،  مثاًل:  بكونها،  الدرا�سة  تو�سف  فقد 
و�سفية، اأو نقدية، اأو تاريخية. وترد تلك الأو�ساف 

يف العديد من الدرا�سات، اأوالبحوث. 
نحو  ختامًا-   - بالأمثلة  ننعطف  ولعّلنا 

ميادين القانون، عن جممل ما ذكرنا، فنقول:
الت�رصيع،  لو�سع  املوجبة  الأ�سباب  حتديد  اإن 
التي  امل��رّبرات  عن  »البحث«  �سفة  عليه  تنطبق 
)الأ�سباب  ب�  يعرف  ما  وه��و  ؛  اإ���س��داره  فر�ست 
للت�رصيع  الإي�ساحية  امل��ذّك��رة  اأم��ا  امل��وج��ب��ة(. 
كما  »الدرا�سة«.  م�سمى  عليها  فينطبق  ال�سادر، 
ل�رصح  احلقوق  اأ�ساتذة  ي�سعها  التي  املوؤلفات  اأن 
ُتعّد  الكلية،  يف  القانون  لطلبة  املختلفة  القوانني 
الت�رصيعات.  تلك  ت�رصح  التي  الدرا�سات  قبيل  من 
فمثله:  العلمي،  للعمل  الو�سف  ازدواج  حالة  واأما 
يف  اأي�سًا  والبحث  معّينة،  جرمية  ظاهرة  درا�سة 

اأ�سبابها و�سبل مواجهتها. 
الفقه  يعمد  عندما  اآخ��ر:  مبثال  وا�ستطراداً 
جهود  فاإن  احلقوق،  اأنواع  ت�سنيف  اإىل  احلقوقي 
املعنيني تتجه اإىل »البحث« عن معايري و�سوابط 
حتقق الت�سنيف الدقيق للحقوق يف اأق�سام اأوفئات 
اأو جمموعات)عائالت(. فاإذا و�سع املعنيون هذه 
املعايري و»اأقروها«، يقوم الفقه اأي�سًا ب�»درا�ستها« 
وتدقيقها، ونقدها، ومن ثم اعتمادها اأو اإ�سقاطها؛ 

وهذه هي الدرا�سة.
يف  فيه���ا»مقال��ة«  َفلَن���ا  املقالت،  واأما 

عدد اآخر...

مو�سوع  تناولت  العربية  الكتابات  بع�ص  اأن  اإىل  هنا  .ون�سري   )Research &Survery، study()Recherche& Étude(والفرن�سية النكليزية  اللغتني:  يف  يقابلهما   -  1
ل يف  الفرق والختالف اللغوي، والعملي التنفيذي بني )الدرا�سة والبحث(، ونذكر يف هذا املجال: د. اأحمد اإبراهيم خ�رص )موقع بّوابتي(؛ وهو ي�سري اإىل د. ح�سن ال�ساعاتي ، الذي ف�سّ

بيان الفرق بني ال�سطالحني.
اآن واحد.               2 - يف مثل هاتني احلالتني الأخريتني، ي�سبح العمل مزدوج الو�سف والأداء، بني بحث ودرا�سة يف 

ولي�ص يعني ذلك اأن البحث العلمي مي�سي على غري هدى اأو بال هدف. فقد ينطلق الباحث م�ستق�سيًا ومفت�سًا عن اإ�سافة علمية، باأ�سلوب التجربة واملالحظة، وجمع القرائن والتاأليف 
بينها، و�سوًل اإىل الهدف. وقد يكون البحث انطالقًا مما اأجنزه الآخرون ومتابعة اأو ا�ستكماًل له. ول تفوتنا الإ�سارة اأي�سًا اإىل اأن البحث قد يكون تاأ�سياًل اإبداعيًا قائمًا على الكت�ساف 

املعريف، مقرتنًا بالأدلة والرباهني على حقائقه. وهكذا جند اأن م�ساحات البحث ل حدود لأبعادها، وهو الطريق الاّلنهائي للتقدم العلمي واحل�ساري.
املائدة يف  �سورة  وبّحاث(. ويف  باحث  فهو  ؛  وتعّرف حقيقته   ، فيه  واجتهد   ، وا�ستق�سى  و�ساأل  عنه،  وفّت�ص  طلبه  عنه:  وبحث  فيه،  الأمر،و  )بحث   : العربية  اللغة  قوامي�ص  3 - يف 

القراآن الكرمي: ) فبعث اهلل غرابًا يبحث يف الأر�ص لرييه كيف يواري �سوءة اأخيه..(؛ »اأي عورته«.



من  العديد  في  تدخل  التي  المتطورة  العلوم  من  الليزر  تكنولوجيا  تعتبر 
التطبيقات، مثل استخدام الليزر في التطبيقات الطبية واالتصاالت واألبحاث 
اختلف  مهما  لليزر  مستخدم  وأي  والعسكرية.  والهندسية  العلمية 

تخصصه فهو بحاجة إلى فهم مبدأ عمل الليزر أي ما يعرف بفيزياء الليزر.

الليزر و تطبيقاته الطبية يف  اجللد

الدكتور عماد حممد اأ�سعد
 رئي�س ق�سم وظائف الأع�ساء والأدوية 

 كلية الطب الب�رضي

اإن الليزر هو عبارة عن جهاز 
خمتلفة  م�سادر  من  الطاقة  يحول 
اإىل �سورة ا�سعاع كهرومغناطي�سي. 
ليزر  كلمة  ت�سمية  ج���اءت  وق���د 
الأوىل  الأح���رف  م��ن   LASER

لفكرة عمل الليزر وهي :
 Light Amplification 
 by Stimulated Emission

.of Radiation
ال�����س��وء  ت�سخيم  وت��ع��ن��ي   
ب��وا���س��ط��ة الإ�����س����دار امل��ح��ث��وث 
وقد  الكهرومغناطي�سي.   لالإ�سعاع 

تنباأ بوجود الليزر العامل األربت اأين�ستاين يف 1917م. 
حيث و�سع الأ�سا�ص النظري لعملية الإ�سدار املحثوث 
جهاز  اأول  ت�سميم  ومت   stimulated emission
 T.H. Maiman العامل  بوا�سطة  1960م.  ليزر يف 
الياقوت  بليزر  ويعرف  الياقوت  بلورة  با�ستخدام 
اأحادية  اأ�سعة �سوئية  الليزر  ي�ستخدم   .Ruby laser
البلورات  م��ن  معينة  اأن���واع  يف  تتولد  وه��ي  ال��ل��ون. 
الليزر على ت�سوية طور املوجات  النقية. ويعمل جهاز 
فت�ستد  الطور،  نف�ص  ال�سوئية، حتى تكون جميعها يف 
بالكتيبة  الليزر  �سعاع  نب�سة  ت�سبيه  وميكن  طاقتها. 
الع�سكرية حيث يتقدم جميع اجلنود بخطوات متوافقة 
ال�سوء يف  العادي-  منتظمة. وبينما ي�سع -امل�سباح 
لها  يكون  فال  منتظمة  غري  مبعرثة  �سوئية  موجات 
له  ال�سارع كل منهم  الليزر، فتكون كالنا�ص يف  طاقة 
مواد  من  بلورات  با�ستخدام  ولكن  الآخ��ر.  غري  اجتاه 
ميكن  النقاوة  عالية  الأحمر(  الياقوت  )مثل  منا�سبة 
عندئذ  واحد،  لون  من  �سوئية  لأ�سعة  اإنتاجها  حتفيز 
طريق  عن   - البع�ص  على  بع�سها  املوجات  تتطابق 

مراآتني  ب��ني  م��رات  ع��دة  انعكا�سها 
كاجلنود  فت�سبح  الليزر؛  بلورة  داخل 

يف الكتيبة - فتنتظم املوجات وتتداخل تداخال بناء، 
وتخرج من اجلهاز بالطاقة الكبرية املرغوبة. 

اأنواع الليزر الطبية   :
اجللدية  الأمرا�ص  يف  الليزر  ا�ستعمال  تطور  لقد 
والتجميلية بدرجة كبرية يف ال�سنوات القليلة املا�سية 
ذات  اأخرى  اأنواٍع  وا�ستحداث  منها  الكثري  لتطور  نظراً 
فعالية قيمة.  اإن الكثري من الأمرا�ص اجللدية التي كان 
يف  الآن  اأ�سبحت  الليزر  ع�رص  قبل  معاجلتها  ي�سعب 

متناول اإمكانية العالج بوا�سطة تلك الأجهزة.
مع  الطبية  الليزر  اأجهزة  اأن��واع   )1( ال�سكل  يبني 

الطول املوجي املوافق له وفق الطيف الكهرطي�سي.
: الطبية    الليزر  تطبيقات   -  2

تكمن امليزة الفريدة لتفاعل الليزر مع املادة يف 
اأّن الليزر يوؤمن اإمكانية اإي�سال كمية كبرية من الطاقة 
اإىل مناطق حمددة يف املادة املعاجلة )املادة املعر�سة 
لليزر( وبدقة عالية، وخالل زمن ق�سري جداً، وهذا مال 

ميكن حتقيقه ب�سهولة با�ستخدام تقنيات اأخرى.
من اأجل املواد غري العاك�سة لل�سوء يتم امت�سا�ص 

هذه الطاقة بالقرب من ال�سطح مما يوؤدي اإىل تغريات 
البنيوي  الرتكيب  مثل  امل��ادة،  خ�سائ�ص  يف  هامة 
املو�سعية  البلورية واملورفولوجية  والبنية  املو�سعي 
 »Morphology«  « للمادة  ال�سطحية  »الت�ساري�ص 

مما يوؤثر على �سلوك املادة يف تطبيقات حمددة.
الأن�سجة: مع  الليزر  تفاعل   -  3

عندما ي�سطدم فوتون �سوء الليزر باأن�سجة حيوية 
يتبعرث،  قد  اأو  الأن�سجة،  بوا�سطة  امت�سا�سه  يتم  قد 
�سوء  امت�سا�ص  ي��وؤدي  تاأثري.  اأي  دون  يعرب  قد  اأو 
من  خمتلفة  اأنواع  حدوث  اإىل  الأن�سجة  بوا�سطة  الليزر 
التفاعالت، كالتفاعالت ال�سوحرارية وال�سوميكانيكية 
التاأثري  التاأثري ال�سوحراري هو  وال�سوكيميائية. ويعد 
التي  الطاقة  من  كبرية  كميات  بوجود  �سيوعًا.  الأكرث 
ارتفاع درجة احلرارة عند  الأن�سجة، يالحظ  اإىل  توجه 
الأن�سجة  اإىل  احلرارية  الطاقة  وانت�سار  الت�سعيع  نقطة 

املحيطة.
 تفاعل الليزر ال�سوحراري مع الأن�سجة:

تنطوي  الليزر  ت�ستخدم  التي  العالجات  معظم  اإن 
على الت�سخني املو�سعي اأو املحجم للمنطقة امل�سابة. 
منقطة  يف  املبا�رص  احل��رارة  تر�سيب  ي��وؤدي  اأن  ميكن 

املنطقة،  هذه  يف  املوجودة  اخلاليا  تدمري  اإىل  معينة 
امل��واد  وحترير  اخلاليا،  ج��دران  يف  تلفًا  ي�سبب  مما 
اخللوية؛ الأمر الذي ي�سبب اللتهاب والورم. ت�سمى هذه 
فعال  ب�سكل  ا�ستخدامها  الأن�سجة. وميكن  نخر  العملية 

لقتل الأن�سجة امل�سابة.
تفاعل  با�ستخدام  ال�ستئ�سال  يتحقق  اأن  ميكن 
تر�سيب  خالل  من  الأن�سجة  مع  ال�سوحراري  الليزر 
النوع  هذا  الأن�سجة.  يف  املاء  وتبخري  العالية،  الطاقة 
من ال�ستئ�سال يرفع درجة حرارة املنطقة امل�ستهدفة، 
والتخثري  النخر  مثل  حراريًا  تلفًا  ي�سبب  اأن  وميكن 
التلف  هذا  مدى  يعتمد  املجاورة.  للمناطق  ال�سوئي 
الناجت عن توزع الطاقة احلرارية يف الأن�سجة على وقت 

ال�سرتخاء احلراري للن�سيج.
تتدفق الطاقة احلرارية امل�ستمدة من �سعاع الليزر 
ال�سليمة  اخلاليا  اإىل  الهدف  املنطقة  من  بالتو�سيل 
منخف�سة.  ح��رارة  درج��ة  يف  تكون  التي  امل��ج��اورة، 
ويعرف  احلراري،  النت�سار  با�سم  الظاهرة  هذه  تعرف 

زمن النت�سار احلراري τth باملعادلة التالية :
اإذ :    4α/τth = δ2

معامل  (مقلوب  الب�رصي  الخ���رتاق  عمق   δ  :
المت�سا�ص)  ل�سوء الليزر يف الن�سيج.

: α النتثارية احلرارية للن�سيج.
اأق�رص من  النب�سي  الت�سعيع بالليزر  اإذا كان زمن 
احلرارية  الطاقة  توزع  فاإن  ري  احلرا  النت�سار  زمن 

بالليزر �سيكون حم�سوراً داخل املنطقة امل�سععة.
: اجللدية  املعاجلة  يف  ال�سباغية  الليزرات   -  4

و�سطه  يكون  ال��ذي  الليزر  هو   : الليزرال�سباغي 
ع�سوية  اأ�سباغ  تذاب  حيث  �سائل،  عن  عبارة  الفعال 

يف كحول اثيلي. ويطلق عليه اأي�سا ا�سم الليزر ال�سائل.
جهاز الليزرال�سباغي ي�سدر �سوءاً لمعا ميت�ص من 
قبل الأوعية الدموية غري الطبيعية املراد عالجها، والتي 
للجلد  اأذية  اأي  حتدث  اأن  دون  انتقائيا،  تتدمر  بدورها 
املحيط بها، ي�ستخدم الليزر ال�سوء الأ�سفر. وهو اآمن جدا 

على اجللد، ول ي�سبب اأذية على املدى البعيد للجلد.
لهذا الليزر مقب�ص )مم�سك( مثل القلم، يعطي بقعة 
طوال  لتتبع  وي�ستخدم  ملم   2 اىل   1 مب�ساحة  ليزرية 

م�سار الأوعية والبقع احلمراء.
ي�ستهدف هذا الليزر ب�سكل انتقائي الأوعية الدموية 
وبالتايل  فيدمرها،  الطبيعية  وغ��ري  املرغوبة  غري 
ال�سعرية،  الأوعية  تو�سع  لعالج  ا�ستخدامه  ن�ستطيع 

واح��م��رار ال��وج��ه ال��دائ��م، ووردي���ة ال��وج��ه، واحل��روق 
والندبات والوحمات الولدية احلمراء الوعائية.

املعاجلة  الآف��ة  كانت  اإذا  ما  حتدد  عوامل  هناك 
الأف��ات  ون��وع  وال��ل��ون  العمر  ومنها:  كليا  �ستختفي 

بالإ�سافة ملوقعها على اجللد.
املوجية  اأطوالها  جمال  ات�ساع  اإمكانية  ت�سمح   •
الن�سج:  بع�ص  امت�سا�ص  خطوط  مع  بدقة  مبواءمتها 

كامليالنني اأو الهموغلوبني،
ميكن  التي  الع�سابات  �سيق  ي�ساعد  بينما   •
ال�رصر  اإحل��اق  اإمكانية  تخفي�ص  يف  عليها  احل�سول 

بالن�سيج املحيط.
 : الوحمات  يف  بالليزر  املعاجلة  ا�ستطبابات   -  5

عن  يعرب  طبي،  م�سطلح  هو  ال�سامة  اأو  الوحمة  
عقب  امل��ول��ود  الطفل  جلد  على  تظهر  َخلقية  عالمة 
اإىل  التالية. وتنق�سم  الأوىل  الأ�سابيع  اأو خالل  ولدته، 
والوحمات  الوعائية،  الوحمات  هما:  رئي�سيني  نوعني 
لختالف  نتيجة  الوعائية  الوحمات  تظهر  الت�سبغية. 
عدد الأوعية الدموية عن املعتاد اأو ات�ساعها يف منطقة 
كرثة  جراء  الت�سبغية  الوحمات  تنتج  بينما  بعينها، 
تلعب  الب�رصة.  ال�سبغية يف منطقة حمددة من  اخلاليا 
اخلاليا ال�سبغية الدور الرئي�سي يف حتديد لون الب�رصة، 
تغري  اإىل  ي��وؤدي  م��ا،  مكان  يف  عددها  زي��ادة  اأن  اإل 
الوحمات   ظهور  ثم  ومن  الب�رصة،  بباقي  مقارنة  لونه 
وا�سعًا،  اختالفًا  الوحمات  األوان  وتختلف  الت�سبغية. 
اإذ ميكن اأن حتمل األوانًا مثل الأحمر والوردي والأزرق 

والرمادي والبنف�سجي والبني والأ�سود.
:Vascular lesions الوعائية  الآفات    -  1

 Port-wine امل�سطحة  الوعائية  الوحمة    -   
.stain nevus

النبيذ ولدية  نعر�ص يف ال�سور )2( وحمة قربة 
النب�سي  ال�سباغي  بالليزر  معاجلة  جل�سات   6 قبل 

وبعدها: 
  -  الورم الوعائي الطفلي )ب�سكل توت الفريز(.

  -  ال�سعرييات الدموية املتو�سعة  وغريها. يبني 
املعاجلة  قبل  عة  متو�سِّ دموية  �سعرييات   )3( ال�سكل 

بليزر بروميد النحا�ص وبعدها.
 Pigmented املــ�ــســطــبــغــة  الآفــــــات   -  2

:lesions
  -  الوحمات امل�سطبغة:  اإيتو، اأوتا، بقع منغولية...

  -  ال�سامات.

  -  فرط الت�سبغ التايل لاللتهاب والنم�ص.
  -  الو�سوم  وغريها. ال�سكل)4(.

يبني ال�سكل و�سم قبل املعاجلة بالليزر الياقوتي  
وبعدها.

بها:  املرغوب  غري  الأ�سعار  اإزالة   -  3
بها  املرغوب  الأ�سعار غري  اإزالة   )5( ال�سكل  يبني 

. Diode بليزر َديود
من  اأطول  تكون  التي  النب�سات  توؤدي  وبالعموم 
خارج  احل��رارة  انت�سار  اإىل  احل��راري  ال�سرتخاء  زمن 
املنطقة امل�سابة وقد ت�سبب تلفًا يف الأن�سجة ال�سليمة.

تبخرياً  بالأ�سا�ص  ال�سوحراري  ال�ستئ�سال  يعد 
يحدث  اأن  ميكن  لذلك  الأن�سجة،  يف  املوجود  للماء 
ال�ستئ�سال فقط يف حال كان الليزر قادراً على توفري 
الكامنة  احل��رارة  اإىل  والو�سول  عالية،  ذروة  طاقة 
لتبخري املاء. يف حال مل يتم حتقيق العتبة فاإن طاقة 
باملنطقة  املحيطة  الأن�سجة  اإىل  تنت�رص  �سوف  الليزر 
الو�سط  ح���رارة  درج��ة  ارت��ف��اع  يف  وتت�سبب  املرئية 
عن  بعيداً  تنت�رص  احل��رارة  اأن  من  الرغم  على  املحيط. 
�ستزداد  الن�سيج  حرارة  درجة  اأن  اإل  املرئية  املنطقة 

نتيجة لرت�سب احلرارة.
6 - امل�ساعفات املحتملة لإزالة الوحمات بالليزر :
التورم :  قد توؤدي بع�ص اأنواع الليزر امل�ستخدمة يف 
اإزالة الوحمات اإىل التورم، اإل اأن الورم عادة ما يزول 

خالل اأ�سبوعني.
ال�سعور  اإىل  بالليزر  الوحمات  اإزالة  توؤدي    : الأمل 
ل�ستخدام  الأطباء  يلجاأ  ما  عادة  لذا  الأمل،  ببع�ص 
العام  للتخدير  يلجوؤون  وقد  املو�سعي،  التخدير 
وعدم  للعالج  اخلا�سع  الطفل  �سن  �سغر  حال  يف 

احتماله لالأمل.
احل�سا�سية ل�سوء ال�سم�س:  

تت�سبب اإزالة الوحمات بالليزر يف زيادة ح�سا�سية 
اإ�سابتها  احتمالية  وارتفاع  ال�سم�ص  لأ�سعة  الب�رصة 

بحروق ال�سم�ص ملدة قد ت�سل اإىل �ستة اأ�سهر.
مراجع لال�ستزادة :

 A. Costella، «Medical Applications of-
 Dye Lasers،» in Tunable Laser Applications،
244-2008، pp. 227

 J. Thomas، «Biological Microscopy-
 with Ultrashort Laser Pulses،» in Tunable
.80-Laser Applications، 2008، pp. 245
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 ال�سكل )1( : الأطوال املوجية لأنواع الليزر الطبية. تظهر يف ال�سكل اأنواع الليزر 
بخطوطها املميزة اأعلى حمور الأطوال املوجية، فيما تظهر يف اأ�سفل املحور اأنواع 

الليزر التي ميكنها اأن ت�سدر يف جمال من الأطوال املوجية.



من اأجل التحليل بالعنا�رص املحدودة لبد اأول من 
منذجة املن�ساأ على �سكل �سبكة من العنا�رص املحدودة، 
ومعرفة  اخل��ربة،  من  جيدا  وق��درا  مهارة  يتطلب  وه��ذا 
اخلوا�ص الهند�سية للعن�رص )معامل يونغ، ن�سبة بوا�سون 

،الكثافة ، معامل التمدد احلراري، اأبعاد العن�رص(.
التي  احلا�سوبية  ال��ربام��ج  من  جمموعة  هناك 
ت�ستخدم طريقة العنا�رص املحدودة يف درا�سة وحتليل 
خ�سو�سية  وبح�سب  اجليوتكنيكية،  امل�سائل  خمتلف 

كل حالة و كل م�رصوع ومن اأهم هذه الربامج:
برنامج  وهو   :GGU برامج  جمموعة   - 1
العنا�رص  بطريقة  املنحدرات  لتحليل  �سهري  اأمل��اين 

املحدودة.
على  ويحوي   :GEO5 برامج  جمموعة   - 2

جمموعة من الربامج الفرعية منها:
.SLOPE • برنامج 

.SEEP • برنامج  
 :GEO-STUDIO برامج  جمموعة   - 3

�سمم وطور هذا الربنامج يف كندا.
برامج:  جمموعة  عن  املقال  هذا  يف  �سنتكلم 
هند�سية  برامج  جمموعة  وه��ي   Geostudio
�ساملة تهتم بجميع اأنواع املن�ساآت الأر�سية، وت�سمل 
اخت�سا�سًا  ولي�ص  الهند�سية  الخت�سا�سات  كافة 
وتقوية  ت�سليح  ���س��دود،  )م��ن��ح��درات،  ذات���ه  بحد 
الأر�سية،  اخلزانات  بالرتبة،  الإج��ه��ادات  الرتبة، 
والدرا�سة  ال��زلزل  تاأثري  الرتبة،  يف  احلفر  ا�ستقرار 
الديناميكية، متيع الرتبة. �سدرت منها عدة ا�سدات 
GEO- ابتداءاً من 2004م. حتى الإ�سدار الأخري
STUDIO2020 اإذ تبداأ هذه املجموعة بربنامج 
SEEP/W الذي يخ�ص الهند�سة املائية والهند�سة 
اجليوتكنيكية، ويهتم بدرا�سة الت�رصب والر�سح ور�سم 
�سبكات اجلريان، وح�ساب ال�سواغط، و�سغط الرفع، 
جمموعة  اإىل  اإ�سافة  والتدفق،  اجلريان  و�رصعة 
النتائج الأخرى التي تخ�ص حركة املاء  كبرية من 

اأهم الربامج احلا�س�بية 
التي ت�ستخدم طريقة العنا�سر املحدودة يف حتليل امل�سائل اجلي�تكنيكية

د.�سمر عودة
كلية الهند�سة املدنية واملعمارية – ق�سم الهند�سة املدنية

التفاضلية  المعادالت  جملة  لحل  عدديًا  أسلوبًا  المحدودة  العناصر  طريقة  تعد 
طور  من  السبعينيات  في  المحدودة  العناصر  طريقة  خرجت  حيث  الجزئية،  أو  العادية 
البحث العلمي لتصبح طريقة معتمدة أكاديميًا وفي مجاالت متعددة من العلوم 
الهندسية، وقد قامت شركات ومؤسسات علمية خاصة بوضع برامج عناصر منتهية 
 ADINA ; STRUDL GENYSIS ; SAP ;  ; )مثل:  وتطويرها  التخصص  مختلفة 
متسارعًا  المنتهية  العناصر  طريقة  تطور  استمر  وقد  وغيرها(.    ANSYS ;ETABS
لتصبح الطريقة األساسية في التحليل في كثير من المجاالت والتخصصات الهندسية.

يف الرتبة، كما اأنه يتيح لنا درا�سة مو�سوع هام جداً 
وهو الرتب غري امل�سبعة.

وهو    SLOPE/W هو  الثاين  والربنامج   
برنامج يخ�ص الهند�سة اجليوتكنيكية ويهتم، بدرا�سة 
دوائ��ر  ت��وزع  خريطة  ويعطي  امل��ن��ح��درات،  ت���وازن 
منها  طرق  بعدة  الأم��ان  معامالت  وقيم  النهيار، 
املحدودة،  العنا�رص  وطريقة  احلدي،  التوازن  طرق 
بدوائر  للتحكم  اخل��ي��ارات  من  العديد  اإىل  اإ�سافة 
النهيار، وميكنه ا�سترياد املعلومات اخلا�سة ب�سغط 
واملعلومات    SEEP/w ملف  م��ن  امل�سام  م��اء 
برنامج  من  الرتبة  يف  الإجهادات  بتوزع  اخلا�سة 

. SIGMA/W
اأم������ا ال����ربن����ام����ج ال���ث���ال���ث ه����و ب��رن��ام��ج 
الهند�سة  يخ�ص  برنامج  فهو   SEGMA/W
توزع  بدرا�سة  ويهتم  واجليوتكنيكية  الإن�سائية 
ال�سدود  مثل  الرتابية  للمن�ساآت  بالرتبة  الإجهادات 
واملنحدرات، وكذلك ح�ساب وبيان توزع الإجهادات 
يف الرتبة يف حميط املن�ساآت الأر�سية واأ�سفلها مثل 
وكذلك  والأن��ف��اق.  الأر�سية  واخلزانات  الأ�سا�سات 
وجود  مثل  للرتبة،  التقوية  طبقات  منذجة  لنا  يتيح 
 ، جيوتك�ستيل  )مثل  التكتيم  اأو  للتقوية  ن�سيج  اأي 
جيو ممربان ،......( ودرا�سة ال�سلوك املتبادل بني هذا 
ومقاومة  الإجهادات  على  وتاأثريه  والرتبة  الن�سيج 
مثل  اأخ���رى  تدعيم  من�ساآت  وج��ود  وك��ذل��ك  ال��رتب��ة 

ال�سدادات وغريها.
اخلطي  امل��رن  الرتبة  �سلوك  درا���س��ة  وميكننا   
اأن  وميكننا  اللدن.  املرن  ال�سلوك  اأو  اللدن  وال�سلوك 
نح�سل على قيم الإجهادات الكلية والفعالة احلا�سلة 
ه واإجهادات  يف الرتبة، اإ�سافة اإىل قيم الإزاحة والت�سوُّ
– ت�سوه اإ�سافة اإىل  الق�ص ور�سم خمططات الإجهاد 

جمموعة كبرية من النتائج واملنحنيات الأخرى. 
 QUAKE/w اأما الربنامج الرابع فهو برنامج
الذي يخ�ص الهند�سة اجليوتكنيكية والإن�سائية، والذي 

يهتم بالدرا�سة الزلزالية واإدخال اخلوا�ص الديناميكية 
للرتبة،  التخامد  ون�سبة  الق�ص،  عامل  مثل  للرتبة، 
الزلزايل، وي�ستخدم  الت�سارع  ومعامل املرونة اخلطي 
اإدخ��ال  تاأثري  ودرا�سة  الأخ��رى  الربامج  مع  بالربط 
امل�سام  ماء  مثل �سغط  النتائج  على  الزلزايل  العامل 
الزائد، وحتديد اأماكن متيع الرتبة، وكذلك مع برنامج 
والت�سوهات  الإج��ه��ادات  لإي��ج��اد   SIGMA/w
مع  وكذلك  احلا�سلة.  الن�سبية  واحلركة  الديناميكية 
ودائرة  الأمان  عامل  لإعطاء   SLOPE/E برنامج 

النهيار يف حال اإدخال قيمة العامل الزلزايل.
مالحظة:

اإىل  ف��وراً  الأوت��وك��اد  ملف  ا�سترياد  ميكننا 
واإ�سافة  بالنمذجة  فوراً  والبدء  الربنامج  نافذة 

خوا�ص املواد.
ال��ربام��ج.  جمموعة  ع��ن  �سغري  ملخ�ص  ه��ذا 
واملنحنيات  النتائج  من  هائلة  جمموعة  وهناك 
التي تعطينا اإياها هذه الربامج، اإ�سافًة اإىل منذجة 
حالة  اأو  م�رصوعًا  تخ�ص  التي  اخلا�سة  احل��الت 
العينات  ت�سبه  عينات  منذجة  ميكننا  مثاًل  معينة. 
جتربة  مثل  التجارب،  من  العديد  لإجراء  املخربية 
الإجهاد  واإعطاء خمططات  ال�سغط ثالثي املحاور، 
– ت�سوه ودوائر مور اأو مثاًل اإجراء جتربة النفاذية، 
ال�ساغط  حال  يف  النفاذية  معامل  قيمة  واإعطاء 
التطبيقات  من  وغريها  املتغري،  وال�ساغط  الثابت 

التي لميكن ح�رصها.

ت
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    ال�ساعر امللقب باحُلَطْيئة ا�سمه جرول 
بن  ة  ُجَويَّ بن  مالك  بن  جرول  بن  مالك  بن 
بن  عي�سى  بن  قطيعة  بن  مالك  بن  خم��زوم 

مليكة.
فقد  حل��ي��ات��ه.  م��ي��زان��ا  احلطيئة  و���س��ع 
املثالب كانت  التقت به جمموعة هائلة من 
وبنى  ال�ست�سالم،  اأبى  لكّنه   � ُه  لُتِذلَّ كافية 
لنف�سه مكاتٍة ُيح�سد عليها. باكت�سافه ميزته 
الباهرة، وال�ستعال بها، وتنميتها، ثمَّ اأح�سن 

توظيفها. 
له  ليد  قا�سية  مبثالب  الدنيا  جابهته 
من  فجعل  بتغيريها،  لأحد  طاقة  ول  فيها، 
والتغلُّب  النجاح،  طريق  ير�سم  در�سًا  �سريته 

على ال�سعاب:
فمن جهة ُولد بال ن�سب. وَجدَّ يف معرفة 
اأبيه لري�سم لنف�سه هيئة ومكانة يف جمتمع 
يعتز بالأن�ساب، فلم ُيفلح، ومل يدِر اأبن �سيد 
اأبًا له. ولعل  اأم ابن عبد� لكنه يعرف األ  هو 
عليها.  نقمته  �سبب  ه��ي  وال��دت��ه  م��راوغ��ة 
اأحد  على  اإخوته  يكونوا  قد  َمْن  اإىل  و�سعى 
وكذلك  مرياثه،  يعطوه  اأن  فاأبوا  احتمالني 
ومل  فيهم  اأنزلوه  ثاٍن  احتمال  على  اإخوته 
يق�سموا له مرياثًا. ومن �سوء مقاديره ماكان 
�سبب تلقيبه باحُلطيئة، وهو ت�سغري احلطاأة 
اإىل  يعود  وذل��ك  الأر���ص،  على  ال�رصبة  اأي 
ق�سري  باأنه  معروفًا  فكان  اجل�سدية،  هيئته 
ج�سمه  وك��ان  الأر����ص،  من  قريبا  القامة 
من  يعاين  كان  وقد  �سغريا.  احلجم  �سئيل 
اأي  "اأفقم"  كان  ففد  ومنظره،  وجهه  قبح 
وجهه  وك��ان  ب���ارزاً،  ك��ان  ال�سفلي  فكه  اأن 
قبيحا ومعامله كذلك. زْد على ذلك اأنه عا�ص 
الأهل  "عب�ص" وكان حمروما من  بني  بني 

وال�سند، وُظِلَم بني قومه. 
من  ُه  حظُّ اأما  الدنيا.  من  حّظه  هذا  كان 
ه. وملح يف نف�سه موهبة  نف�سه فلم يقبل حظَّ
ال�سعر، فالتحق ب�سيخ �سعراء اجلاهلية زهري 
امل�سهورة.  املعلقة  �ساحب  �ُسلمى  اأب��ي  بن 

التي يقول فيها:

�سئمت تكاليف احلياة ومن َيِع�ْس
  ثمانن َحْوًل  ل   اأبا  لك  ي�ساأِم  

ومن اأبياتها امل�سهورة: 
وما احلرب اإل ما علمتم وُذقُتُم

ِم        وما هو  عنها  باحلديث  املَُرجَّ

زهري  �سعر  راوي��ة  باأنه  احُلَطيئة  فُعِرَف 
ب�سعره  قريحته  ُب  وُي���َدرِّ مه  ويتفهَّ يحفظه 
ق�سيدة  �ساحب  زهري  بن  كعب  ابنه  وب�سعر 
فكان  الفن  هذا  يف  ومتكن  ال�سهرية.  ال��ربدة 
ف �سعره  من فحول ال�سعراء املعدودين؛ فوظَّ
َي��َذر، ويف مديح  ول  لُيبقي  يف هجاء لذع 
مكانة  لنف�سه  ففر�ص  ُم�سَتَهر.  ذائ��ِع  رائ��ع 
عظيمًة جعلتُه مرغوبًا وُمرحبًا به اأينما حلَّ 

على كرثة تنقله.
فلم  املدح؛  اإىل  منه  للهجاء  اأميل  وكان 
وَلعًا  اأ�سدُّ  هو  من  العربي  الأدب  يف  ُبعرف 
بالهجاء منه. لعل ذلك كان انتقامُا من ُقبِح 
وجهه، و�سكله، وِق�رَص ج�سمه، وازدراء عب�ص 

له اإذ عا�ص فيهم جمهول الن�سب مظلومًا، 
مظهره  اأن  العلماء  من  الكثري  راأى  وقد 
هذا كان �سببا يف عقده النف�سية، التي جعلته 
وعاد  اإ�سالمه  بعد  فارتد  �ساأن،  على  ليقرُّ 
عن  للتعوي�ص  حوله  من  كل  وهجا  تائبًا، 

ُه: النق�ص الذي كان ي�سعر به. فقد هجا اأمَّ

ْي فاقعدي عني بعيدا تنحَّ
اأراح اهلل منك العاملينا

اأغْربال اإذا ا�ستودعت �سرًا
وكانونًا على املتحدثينا

جزاك اهلل �سرًا من عجوٍز
ولّقاك العقوق من البنينا

َر كقوله: ومن هجائه ما اأقذَع واأثَّ
حلاك اهلل ثَمّ حلاَك حقًا
اأبًا، وحلاَك من عٍم وخاِل

فنعَم ال�سيُخ اأنَت لدى املخازي
وبئ�س ال�سيُخ اأنَت لدى املعايل

حتى  وت�سليًة،  ُمتعًة  لُه  الهجاُء  و�سار 
وذكاء،  حكمًة  ذلك  كان  ورمبا  نف�سُه،  هجا 
فهو يريد به اأن يرهَبُه النا�ص دون اأن يتورط 
يف م�ساحناتهم التي ما كان يتوّرع عنها اإذا 

اقت�سى احلال. ومما قال يف نف�سه يذمها

احلطيئة ال�ساعر واالإن�سان واخلارج على املاأل�ف

عة
سا

 و
عة

من طرائف لغتنا اجلميلة واأدبنا ال�ساحر _ د. حممد معراويسا

اأبْت �سفتاَي اليوم اإّل َتَكلُّما
ب�سٍرّ فما اأدري ملن اأنا قائله؟
اأرى يَل وجها �سّوَه اهلل َخْلَقُه
َح حامُلْه َح من وجٍه وُقبِّ فُقبِّ

الزبرقان بن بدر قد �سادفه يريد  وكان 
معي�سته،  ليك�سب  الأن��ح��اء  يف  مي�سي  اأن 
فاأكرمه وَقرَّبه. واحلطيئة يرفع مبدحه ويُحطُّ 
من املهجوِّ بهجائه؛ فاغتاظ �سانئ للزبرقان 
ويتلقى  مي��دح��ه  ب��ه  احلطيئة  التحاق  م��ن 
واأوغ��ر  بينهما  �سعى  حتى  ه��داأ  فما  اإكرامه 
باأبيات تقطر  الزبرقان  �سدر احلطيئة فهجا 

مرارة وفيها البيت:

دْع املكارَم ل ترحْل لبغيتها
واقعْد فاإنَك اأنَت الطاعُم الكا�سي

اخلليفة  اإىل  باكيًا  الزبرفان  فجاء 
اخلطيئة  نهى  وك��ان  اخل��ط��اب،  ب��ن  عمر 
ي��دراأ  اأن  اخلليفة  اأراد  رمب��ا  الهجاء.  عن 
ما  للزبرقان:  فقال  بال�سبهات،  احل��دود 
طاعما  تكون  اأن  تر�سى  اأما  هجاك،  اأراه 
كا�سيا؟ وطاعما هنا مبعنى ا�سم املفعول 
َمك�ُسّواً.  مبعنى  كا�سيًا  وكذلك  ُمْطَعمًا،  اأي 
فقال: يا اأمري املوؤمنني اإنه ل يكون هجاء 
بن  ح�سان  اإىل  عمر  فبعث  ه��ذا،  من  اأ�سد 
�سوق  يف  له  كان  كبري  �ساعر  وهو  ثابت 
املرحلة  �ساعر  و���س��ار  ج���ولت،  عكاظ 
ذلك.  عن  ف�ساأله  مناَزع؛  غري  الإ�سالمية 
ولكن  هجاه!  ما  املوؤمنني  اأمري  يا  فقال: 
وقال:  عمر  حب�سه  ذلك  فعند  عليه،  �سلح 
اأعرا�ص امل�سلمني،  يا خبيث لأ�سغلنك عن 
ويقال: اإنه اأراد اأن يقطع ل�سانه ف�سفع فيه 

الكثريون حتى اأطلقه.
به  فاأتى  العا�ص  بن  فيه عمرو  �سفع  ثم 

من ال�سجن،فاأن�سد يقول:

ماذا تقول لأفراخ بذي مرٍخ
زغِب احلوا�سل ل ماء ول �سجر
غادرت كا�سبهم يف قعر مظلمٍة

فارحم هداك مليك النا�س يا عمر
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من طرائف لغتنا اجلميلة واأدبنا ال�ساحرسا

هل الف�ساحة �سبيل الربح اأم الكرم؟
فيما يروى من الطرائف التي تعرب عن �سمري املجتمع اأن خليفة دعا ال�سعراء اإىل 
ق�رصه، ف�سادفهم �ساعر فقري بيده جّرة فارغة، وكان ذاهبًا ليمالأها ماء، فا�ستغرب 
جمَعهم؛ فتبعهم اإىل اأن و�سلوا اإىل دار اخلالفة، فبالغ اخلليفة يف اإكرامهم والإنعام 
عليهم، ومّلا راأى الرجل واجلّرة على كتفه ونظر اإىل ثيابه الّرثة ا�ستغرب وجوده بني 

جمع ال�سعراء و�ساأله: من اأنت؟ وما هذه اجلّرة؟ فاأن�سد الرجل:

وملا راأيُت القوم �سدوا رحالهم
امي اأتيُت ِبجرّتي اإىل بحِرك الَطّ

من  احلا�رصين  بع�ص  فح�سده  ة.  وف�سّ ذهبًا  اجّل��رة  له  املوؤوا   : اخلليفة  فقال 
و�سّيعه.  اأتلفه  ورمّبا  املال،  هذا  قيمة  يعرف  ل  جمنون  فقري  هذا   : وقالوا  البطانه 
الباب  اإىل  له جّرته ذهبًا، وخرج  فُملئت  ي�ساء،  فقال اخلليفة: هو ماله يفعل به ما 

ففّرق املال للفقراء، وبلغ اخلليفة ذلك، فا�ستدعاه و�ساأله عن ذلك فقال:

يجود علينا اخلرّيون مبالهم
ونحن مبال اخلرّيين جنود

فاأعجب اخلليفة بجوابه، واأمر اأن مُتالأ جّرُته ع�رص مّرات، وقال : احل�سنة بع�رصة 
اأمثالها. ملثل هذا الرجل ُتزجى املكرمات. وحتى ع�رصنا ع�رص املوؤ�س�سات مل ي�ستغن 
الآتية  الأبيات  ُتن�سب  النا�ص  ومنافع  الكرم  ويف  الإح�سان.  اأعمال  عن  املجتمع 

لل�سافعي رحمه اهلل:

النا�س للنا�س مادام الوفاء بهم 
والع�سر والي�سر اأوقات و�ساعاُت

واأكرم النا�س ما بن الورى رجل 
ُتق�سى على يده للنا�س حاجات
ل تقطَعَنّ يَد املعروِف عن اأحــٍد
مـا ُدمـَت تـَقِدُر والأيـام تـــارات

واذكر ف�سيلة �سنع اهلل اإذ َجَعَلْت 
اإليك ل لك عند النا�س حاجـــات

فمات قوٌم وما مــاتت ف�سائُلهم
وعا�س قوٌم وُهْم يف النا�س اأموات

فامنن على �سبيٍة بالرمل م�سكنهم
بن الأباطح يغ�ساهم بها القدر
نف�سي فداوؤك كم بيني وبينهم

من عر�س واديٍة يعمى بها اخلرب

الأفراخ  تقول  ماذا  احلطيئة:  قال  فلما 
بذي مرخ، بكى عمر؛ فقال عمرو بن العا�ص: 
ما اأظلت اخل�رصاء ول اأقلت الغرباء اأعدل من 

رجل يبكي على حب�سه احلطيئة.
ارجع يا حطيئة،  له عمر:  فلما وىل قال 
ف��رج��ع ف��ق��ال ل��ه: ك���اأين ب��ك عند ���س��اب من 
قري�ص قد ك�رص لك منرقة )اأريكة(، وب�سط لك 
فاندفعت  غننا،  حطيئة  يا  ق��ال:  ثم  اأخ��رى، 
تغنيه باأعرا�ص النا�ص. وا�سرتى منه اأعرا�ص 

امل�سلمني بثالثة اآلف درهم.
ح�سل  عمر  منه  خ��اف  ما  اأن  وُي���روى 
يف بيت ابنه عبيد اهلل بن عمر وقد ك�رص له 
منرقة وب�سط له اأخرى. وقال: يا حطيئة غننا 
فاندفع حطيئة يغني. فقال له اأحد احل�سور: 
ما  لك  قال  حني  عمر  يوم  اأتذكر  حطيئة  يا 
ذلك  اهلل  رحم  وق��ال:  احلطيئة  ففزع  ق��ال؟ 

املرء، لو كان حيا ما فعلنا هذا.
فقلت لعبيد اهلل: اإين �سمعت اأباك يقول كذا 

وكذا فكنت اأنت ذلك الرجل.
ال�سعر،  يرتك  اأن  منه  اأراد  اخلليفة  وكان 
فقال  ل�ساين.  وعلة  عيايل  ماأكلة  هو  فقال: 
)يق�سد  املجحفة  املدحة  فاترك  اخلليفة  له 
املوازنة بني النا�ص وتف�سيل اأحد على اأحد( 

فقال: لأنت اأ�سعر مني يا اأمري املوؤمنني.
وكان من مديحه اجليد امل�سهور قوله:

اأولئك قومي اإن بنوا اأح�سنوا البنا
واإن عاهدوا اأوفوا واإن عقدوا �سدوا

واإن كانت النعماء فيهم جزوا بها
واإن اأنعموا ل كدروها ول كّدوا

له:  قيل  احلطيئة،  احت�رص  ومل��ا  قالوا: 
اأو�ص. قال: اأو�سيكم بال�سعر، ثم قال:

ال�سعر �سعب وطويل �سّلًمْه
اإذا ارتقى فيه الذي ل يعلُمْه
زلت به اإىل ح�سي�ٍس قدمه

وال�سعر ل ي�سطيعه من يظلمه

هي احلياُة يفنى بنوها ويبقى الذكُر والأَثُر.

ربح الف�سيح
كان  يوسف  فأبوه  فاضلة.  أسرة  من  يبرود  مدينة  في  1913م.  عام  ولد 
والثانوي  واإلعدادي  يبرود،  في  االبتدائي  تعليمه  تلقى  القلمون،  مفتي 
العربي وتخرج فيه عام  الحقوق  التحق بمعهد  في دمشق )مكتب عنبر(، ثم 
مديرًا  ن  ُعيِّ إذ  الداخلية،  وزارة  في  بوظيفة  في  والتحق  امتياز،  بدرجة  1937م. 

للناحية في كل من خربة التين )حمص( فعامودا )الحسكة( فالرستن فتدمر.

عام  منذ  امل��ح��ام��اة  وام��ت��ه��ن  الوظيفة  ت��رك 
ذلك  اأثناء  وانتخب  1955م.  عام  حتى  1945م. 
لثالث  النواب  جمل�ص  يف  القلمون  منطقة  عن  نائبًا 

دورات بعد ال�ستقالل.
يف  الوظيفي  العمل  اإىل  عاد  1956م.  عام  يف 
ال�ستئناف  حمكمة  يف  م�ست�ساراً  وع��ني  الق�ساء، 
ورئي�سًا للمحكمة يف حم�ص وال�سويداء ثم نائبًا عامًا 
يف دير الزور ودرعا، ثم رئي�سًا ملحكمة اجلنايات يف  

حلب واإدلب.
واأثناء توليه من�سب النائب العام يف دير الزور 
يف العام 1958م. ُكلِّف حمافظًا ملحافظة دير الزور. 
اجلنايات  ملحكمة  رئي�سًا  ُع��ني  1964م.  ع��ام  يف 
للعدل.  وزي���راً  ُع��ني  1966م.  العام  ويف  بدم�سق، 
وعاد بعد تقاعده ملمار�سة املحاماة حتى وفاته يف 

1995/12/15م. 

�ســـخ�سيته:
وعدله،  وا�ستقامته  بنزاهته  اهلل«  »رحمه  ُعِرَف 
وكان وطنيًا قوميًا جريئًا، عربَّ عن وطنيته وقوميته 
بكثري من املواقف اجلريئة وامل�رصِّفة، كادت اأن توؤدي 

به ال�سجن مرات عديدة.
لديه  ك��ان��ت  وم��ه��ام��ه  م�ساغله  ك���رثة  ورغ���م 
اه��ت��م��ام��ات اأدب��ي��ة ���س��ت��ى، وك���ان حم��ب��ًا ل��ل��ق��راءة 
ت�سم،  �سخمة  مكتبة  ولديه  وال�سفر،  وللمو�سيقى 
الدينية  الكتب  من  الكثري  القانون،  كتب  جانب  اإىل 
وال�سيا�سية والأدبية والجتماعية، ولديه اأعداد كبرية 
الثالثينيات وما  التي كانت ت�سدر يف  من املجالت 

تالها والتي تعترب نادرة الآن.
زار م�رص والأردن والعراق وال�سعودية والكويت، 
واملجر  وبولونيا  وبريطانيا  فرن�سا  زار  ك��ذل��ك 

والأرجنتني وت�سيلي والربازيل.

ن�ســـاطه الوطني:
من خالل موقعه مديراً لناحية الر�سنت، واأثناء 
الفرن�سي  ال�ستعمار  التي جرت يف ظل  النتخابات 

الوطنيني  املر�سحني  م�ساندة  على  عمل  اآن���ذاك، 
م�����س��ان��دة ك��ب��رية يف وج���ه امل��ر���س��ح��ني امل��وال��ني 
فوز  يف  الأث��ر  اأكرب  تلك  مل�ساندته  وكان  لالحتالل 
مر�سحي اجلبهة الوطنية يف حمافظة حم�ص كلها، 
و ذكر هذه احلادثة العماد اأول م�سطفى طال�ص يف 

كتابه »مراآة حياتي«.
اأن  ا�ستطاع  تدمر  لناحية  مديراً  كان  وعندما 
كبرية  اأر�ص  قطعة  الفرن�سي  امل�ستعمر  من  ي�ستعيد 
خليول  حظرية  ت�ستعمل  كانت  املدينة  و�سط  يف 
ونظراً  عامة،  حديقة  اإىل  لها  وحوَّ الفرن�سية،  القوات 
ملا كان يقوم به من تنمية احل�ص الوطني والقومي 
مقاومة  على  خفي  ب�سكل  والتحري�ص  العامة،  لدى 
الفرن�سيني  ملنع  �سارم  ب�سكل  والوقوف  ال�ستعمار، 
الفرن�سي يف  الع�سكري  القائد  الآثار، و�سع  من نهب 
ت�سفيتهم،  يجب  من  قائمة  �سمن  ا�سَمه  اآنذاك  تدمر 
)بذات  ب�سبب مر�سه  ذلك  اأجنته من  اهلل  م�سيئة  لكن 

اجلنب( ودخوله امل�سفى.
احلرب  بعد  عقد  الذي  ال�سالم  موؤمتر  يف  �سارك 
العاملية الثانية يف مدينة وار�سو، ممثاًل �سورية مع 
الأ�سمر، وجمموعة كبرية من  ال�سيخ حممد  املرحوم 

رجالت �سورية.

ن�ســـاطه يف ال�ساأن العام:
يف  التعليم  م�ستوى  لرفع  اهتمامه  ك��لَّ  اأوىل 
ثانوية  مدر�سة  1936م.  العام  يف  فاأن�ساأ  القلمون، 
خا�سة �سم اإليها نخبة من الأ�ساتذة الأِجاّلء، وتخرج 
فيها العديد من الطلبة الذين كان لهم حظ كبري يف 
م�ساعدات  وقدم  والعامة،  ال�سيا�سية  احلياة  جمرى 
لطلبة القلمون، وخا�سة املحتاجني لإمتام درا�ستهم.
مدر�سة  بافتتاح  مر�سوم  اإ���س��دار  على  �ساعد 
التي كانت تخرج مدر�سني للمدار�ص  الريفية،  يربود 
بعد  حاجتها  و�سدِّ  القطر  مدار�ص  لإثراء  البتدائية، 
للمدر�سة املذكورة  التعليم، وكان  التو�سع يف جمال 
ف�سل كبري يف جناح مهمة التعليم يف الريف، ورفع 

م�ستوى جيل ال�سباب الثقايف.

جانب  اإىل  الف�سل  له  كان  النبك،  مدينة  ويف 
داخلية،  افتتاح مدر�سة  يا�سني طربو�ص يف  الأ�ستاذ 
اأبناء  من  الطلبة  من  العديد  جنباتها  بني  �سمت 

القلمون وغريهم.

اآثــــــاره:
األ����ف يف ���س��ب��اب��ه ال��ع��دي��د م��ن امل�����رصح��ي��ات 
املنا�سبات،  من  كثري  يف  �سعره  واأن�سد  والق�س�ص، 
الأ�سبوعية، كما  القلمون  1937م. جملة  اأ�سدر عام 
قا�سم  الأ�ستاذ  مع  الهدى  جملة  حم�ص  يف  اأ�سدر 

ال�ساغوري.
اأخالق  اأ�سماه  كتاب  بو�سع  حياته  اأواخر  اهتم 
القراآن، وكتاب اآخر عن معجم لألفاظ القراآن الكرمي، 
ن القارئ من معرفة الكلمة وعدد مرات ورودها  مَيكِّ
يريا  مل  احلظ  ول�سوء  لكنهما  وموا�سعها  القراآن،  يف 

النور يف حياته.
جدير بالذكر اأن الأ�ستاذ معن حيدر الذي عمل 
للتلفزيون،  مديرا  وقبلها  الثقافة،  لوزير  معاونا 
املعارف  تق�سي  يف  دربه  على  و�سائٌر  ابنه  هو 
وا�ستهوته  واملوؤلفات.  املراجع  يف  مظانها  من 
العامة  للعالقات  مديراً  فكان  القلمون  جامعة 

فيها لفرتة ق�سرية.
- من موقع يربودي على الإنرتنت.
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من وحـي ال�سـتاء

قلٌم،  اغتابها  ما  بتوٍل  غاباٍت  ُعمق  يف 
كهٍف  عمق  يف  الف�سول،  فيها  تلّونت  ول 
خور، يف قلِب ظلمات املدارك،  غائٍب بنَي ال�سّ
كانت  �سعبٌة  الكفاح،  بدايات  كانت  �سعبٌة 
مل  مكاٍن  كلِّ  يف  عّلقت  ُن�سخ  الظهور.  بواكري 
اأجد فيها مكاين! تعبُت من التكرار والت�سابه، 
كفى،  وق��ل��ت  م��ث��ري،  لقب�ٍص  روح���ي  وت��اق��ت 
الأمواج  �ساأركب  خمتلف،  اليوم  من  طريقَي 
عّما  مّنا  كلٌّ  بحث  ولو  اأري��د،  ما  األقى  حتى 

يحبُّ ب�سدٍق، حينها فقط... �ستنك�رص القيود.
ُموؤّطٍر  حميٍط  عن  كنت  ق�سّيٌة  بعيدٌة   
باأحكام َمن ماتوا، حم�سوٍر يف قمقٍم �سديٍق 
للعناكب، بعيٍد كّل البعد عن املنطق والفطرة، 
م�ست...  اأج��ي��اٌل  لأح��الم��ي.  يّت�سع  ل  �سّيق 
�ساغتها قواعُد كلها ت�سّب يف نطاق الَقولبة، 
لت�سبح  الأح���الم،  وتقليم  الأجنحة  وق�ّص 
منا�سبًة حلجم �سندوٍق �سغرٍي ي�سمى العادات!

اأقفز من فوق جدار...
اأ�ساأل اأّمي يومًا اأن نلعب تبادل الأدوار، 
يف حماولٍة مّني لأقنعها ب�رصاء ح�ساٍن، طلٌب 
اإقناع  واأردت  ب�سّدٍة  اأردت��ه  جامح...  طفويلٌّ 
غاليتي، وجعلها تفهم توقي واإحلاحي؛ قلُت 
اطلبي طلبًا جمّنحًا يرومه طفل، و�ساأناق�سك 
وا�ستمّرت  تفعل!  مل  اأم��ي  لكّن   ، اأمٍّ بحر�ص 
اللعبة ثلث �ساعة مل تطلب فيها �سيئًا واحداً 
يثري ف�سول الّرتابة، اّت�سعت عيناَي يف غرابٍة 
ولكن  الطفولّية،  خّطتي  لف�سل  ل  وح���زن، 
خلويف ال�سديد اأن اأ�سل يومًا لنقطة ال�ّسكون، 

األ اأعود قادرًة على مداعبة اجلنون.
يتم  األ  نف�سي،  على  عهداً  يومها  قطعُت 

�سّكي حلنًا تقليدّيًا مهما كربت، اأن اأبقى اأنا 
اأن  الغجرّية،  �سفائري  اأق�صَّ  اأن  دون  اأن��ا... 
اأريد  جلام!  ول  طوٍق  دون  برّية  مهرًة  اأبقى 
عا�سفة تلف ّ اأ�سابعي، تقّبل جبهتي، وتبعرث 

�سفحات امل�ستحيل.
عمري  من  والع�رصين  الثامنة  يف  الآن 
اأناف�ص طفليَّ ال�سغريين عبثًا، واأرحتل معهم 
واأطري  ة  الغ�سّ اأفكارهم  قافلة  تقودنا  حيث 
بهم حيث ترنو عيونهم الالمعة، واأخربهم اأن 
كّل ما ل يوؤذي من حّقنا جتربته، من حقنا 

ا�ستك�ساف الف�ساء الرحب على �سعته.
الغد،  حديقة  يف  واأغر�سه  ذلك،  اأعي�ص 
معرفة  على  ق���ادٌر  ال��ع��امل  اأّن  اأم���ٌل  وك��ّل��ي 
الكون  روح  واأّن  معها،  والت�سالح  ذات��ه 
جفوننا.  عن  الو�سن  وجتلو  اأق��وى،  �ستكون 
يِق  ال�سّ من  الن�سالخ  على  ق���ادرون  اأّن��ن��ا 
كٍل  داخل  ففي  الفكرة،  اأ�رْص  من  والنعتاق 
لها  نفتح  اأن  اإل  علينا  ما  تفّرٍد،  ب��ذرُة  مّنا 
وتكون  احلياة،  مطر  من  لرتتوي  النافذة 

با�سقات من اخلري والألق.
قطعت �سوطًا طوياًل من النك�سار والأمل، 
رقات التي �سمحت يل اأن اأكون ما اأنا  من الطَّ
بها،  وفخورة  بندوبي  �سعيدة  اليوم،  عليه 
�سعور  واجهت  الطويل،  الق�سري  طريقي  يف 
التقوقع يف زاوية الغرابة، حتوم حويل حمائم 
من  ت�سري  واأ�سابع  هام�سة  ثرثرات  الوحدة، 
اآبهة،  ثابتة، غري  ذلك  واجهت  �ستار...  خلف 
مل  بالأطيار؛  تعّج  اأو  لياًل،  و�سادتي  تبتّل 
ع�ست  ممتعًا،  كان  لكنه  �سهاًل،  يوم  اأيُّ  يكن 
اأكون ذاتي، وعا�سوا عمراً من  اأن  اخليار يف 
املراقبة امل�سلولة يف فرا�ص؛ فردت جناحّي 
ُجبت  وط��رت،  التوقعات  قّمة  من  وقفزت 
على  نادمة  غري  اأعي�ص  كتاب،  يف  العامل 
اأثبت يف مكاين،  اأرجع ومل  الّر�سا، مل  �رصفة 
اأنا  الّرياح، �سبحت عك�ص التيار،  قاومت كلَّ 
اأحّبها  قلوٍب  و�سط  الناجية  ال�ّسلمون  �سمكة 
وه��ذا  وامل����ّر...  احللو  ت�ساركني  وحتبني، 
مليٌء  لذٌع  �ساخٌن  �سهيٌّ  احلياة،  طبق  هو 
اأن يتذّوق  بالّتوابل والبهار، ملن يجروؤ فقط 

طعم البهار.
كلُّ  �سهل.  و���س��ول  م��ن  م��ا  نف�سي؛  اأي��ا 
الولدات �سعبة، لكنها جتلب اأعظم امل�رّصات! 
ورحلة العمر ت�ستحّق مّنا اأن جنعلها اأ�سطورًة 

نغم�ص من بعدها اأعيننا ب�سالم.

�سمكة ال�ّسلم�ن
وئام نواف با�سط

ق�سم الهند�سة املعمارية

ماذا لو اأيقظتك يف الواحدة لياًل؟!
خَت �سوقي و مُلت ت�رصعي .. و.. وبَّ

ماذا لو ات�سلت بك يف الثانية اإذاً؟!
لأين �ساهدت يف املنام ما اأخافني

فاأغلقت هاتف احلب يف وجهي 
و اأبكيتني ...

ماذا لو اأخربتك يف الثالثة اأنك يف حياتي جمرد كارثة؟!

ماذا لو بداأنا احلوار باكراً؟!
و اأيقظتك يف الرابعة فجراً..

و فجرنا الكون حبًا..
و تخل�سنا من الكالم العالق حرفًا.. حرفًا

وهل �ست�سمح يل بالكالم يف اخلام�سة؟!
اخلام�سة... حيث ي�سق ال�سوء طريقه ليالم�ص القلوب الراجفة

و تالم�ص اجلباه الأر�ص يف �سالة ال�سبح...
حيث الدعاء يف موعد مع ال�سماء ال�سابعة 

هل �ساأكون �سباحك يا هذا؟!

ماذا لو اأخربتك اأين اأعاين من اجلوع يف ال�ساد�سة؟!
و اأين لن اأذهب اليوم اإىل العمل.. املدر�سة.. يف ال�سابعة؟!

ماذا لو كنت دائمًا م�ساغبة؟
ماذا لو اأخربتك اأين اأغار ممن حولك يف الثامنة ؟!

و منعتك من الذهاب خارجًا..
ماذا لو �ساهدتني اأبكي .. اأغني .. اأرق�ص.. مابني الثانية والأخرى؟

ماذا لو �سفعتك بالرحيل يف التا�سعة؟

ماذا لو انتزعنا القدر عنوة من يد احلب؟!
بل ماذا لو انتزعنا احلب عنوة من يد القدر؟!

ماذا لو اأربكني �سوتك حتى البكاء والن�سحاب...
ماذا لو ....

ماذا لو انتهى ال�سمت وقام ال�سوق كالإع�سار
التف حولنا .. 

اأربكنا... 
غربنا وغّر بنا .. 

جردنا من الكربياء ومن اخلوف...
�رصقنا .. �سار بنا .. و�رَص بنا 

عانق العطر املت�سبث ب�سالك ال�سويف
واأهداين اإياه...

فكان اللقاء بعد ت�ستت اخِلالن.
رويده متيم- ق�سم اللغة الإجنليزية

info@uok.edu.sy
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 حلَّ ال�ستاُء وطاَب الأن�ُس وال�سهرُ 
ليٌل يطوُل وموقٌد بِه �َسِعُر

رعٌد و�سعٌق َي�سقُّ �ِسرَت ليلتنا
ُر والنوُر برٌق يهاُب َخطَفُه الَب�سَ

ْق جيوَب الغيوِم اأيها املطُر  َفتِّ
واهُطْل غزيرًا لينت�سي ِبَك ال�سجُر 

َمّزق بكارة اأر�ٍس وارِو �َسهَوتها 
ِبكُر الرتاِب ِلَقْطٍر ِمنَك ينَتِظُر

وافُجر عيونًا، َجفاٌف يف حماِجِرها
فِنها احَلَوُر ايقْظ َكراها، اأِعْد جِلَ
َدِع ال�سواقي َتبوُح يف ق�ساِئِدها 
حلَن احليا وُي�ساِبُق �َسيَلها الَنَهُر

ا�سِق الِعطا�َس منريًا من عذوبته
فّيًا �َسيُلُه َطِهُر ماًء َغدوقًا �سَ

ِلِينُبنتَّ َجنُن الأر�ِس م�سترتًا

حتى اإذا �ساف فالآزهار تنت�سُر
ف�سُل ال�ُسباِت فال َتربح مهاِجَعُه

وا�سُكْن َقريرًا فال َهجٌر ول �َسفُر
َدع الرياَح تنوُح َخلَف ناِفذٍة 
اأجيُج ناِرَك يعلوها فتنَح�ِسُر

واماَلأ ِدلَلَك فوَق اجلمِر َخمَرُتها 
والَهيُل َفوٌح َيطوُف َعبُقُه الَعِطُر

وللندامى ن�سيٌب من كوؤو�ِسِهُم
َرنيُنها ِب�ُسُكوِن َليِلهْم َخرَبُ  

َثلُج ال�ستاِء َيذوُب ُقرَب حانيٍة 
ِهُر والثلُج يف لوعِة  املُ�ستاِق َين�سَ

اإْن َجنَّ َليُلَك فا�سَهر حَتَت َخيَمِتِه
واتُرْك ِبباِبَك َعْنَ الَفجِر َتنَتِظُر
ليُل الأني�ِس ق�سرٌي فاغتنم َعِجاًل 
�سي وتي الأياُم َتنَدِحُر فالُعمُر َيْ

لفًا  ُدنياَك ُخذها ول تُكْن ِبها �سَ
ل ُت�سِرَفنَّ َفتزَدري ِبَك الُدُهُر

وا�سُكْر اإلهك اإن اأعطاك ِنعَمَتُه 
واحمد لُه نعمة اأو حمنًة

َر القدُر طمئن فوؤادك فيما قدَّ
اأ . عبد الغني غفري  



Filler is a filling material 
such as hyaluronic acid, which 
is injected usually in the lower 
part of the face to give the skin 

more volume and eliminate the 
fixed wrinkles.

Botox is the poison of 
Botulinum toxin which is 

usually injected in the places 
where there are expressive 
wrinkles; around the eyes, and 
forehead.

Dr. Farah Khalil Yousefar
tic

le Do you know the difference between

Filler & Botox?

Arabic- English Translation
To play ostrich manيدفن راأ�سه يف الرتاب

The calm before the stormالهدوء الذي ي�سبق العا�سفة
The chicken that lays golden eggsالدجاجة التي تبي�ص ذهبا

Cast-iron stomachمعدة ته�سم الزلط
Charity begins at homeالأقربون اأوىل باملعروف

Like father, like sonهذا ال�سبل من ذاك الأ�سد  /  من �سابه اأباه فما ظلم
The girl takes after her motherاقلب القدر على فمها تطلع البنت لأمها

miraculously escaped the deathينجو من املوت باأعحوبة
In seventh heaven, over the moon, on cloud nineيف منتهى ال�سعادة، يف ال�سماء ال�سابعة

Crocodile tearsدموع التما�سيح
You must stoop if you have a low doorعلى قد حلافك مد رجليك
Daylight robbery�رصقة يف و�سح النهار

A two edged sword, double edged sword�سالح ذو حدين
Dutch courage�سجاعة وهمية ، غري حقيقية

After black clouds clear weatherاإن مع الع�رص ي�رصا
It may well be that you hate a thing the while that it is good for youوع�سى اأن تكرهو �سيئا وهو خري لكم

Every Tom Dick and Harryكل من هب ودب

English- Arabic Translation
Burn your bridgesيحرق مراكبه 

Cook someone gooseفوت الفر�سة على �سخ�ص ما
Couch potato�سخ�ص ك�سول
Crème de la crèmeجوهرة التاج

Daft as a brush�سخ�ص يف منتهى الغباء
Dead from the neck up�سخ�ص يف منتهى الغباء

Davey Jones' lockerيف قعر املحيط
Deep pocket�سخ�ص فاح�ص الرثاء
Dirty dog�سخ�ص دينء اأو �سافل

Dodge the bulletينجو من امل�ساكل بحنكة
Don't know whether to wind or bark at the moonمو عرفان را�سه من رجليه، حمتار يف اأمره

Donkey workعمل م�سني
 Double Dutchكالم مبهم ، اأو بربرة

Drink like a fishيفرط يف ال�رصاب
Dutch wifeو�سادة على طول اجل�سم، لعبة القفز على حبلني

اأن يقف الكالم بني  اأق�سى من  _اأيوجُد هنالك 
الفم واحلنجرة ؟!

بقي  واإذا  ال��ن��دم  �سعور  ��رياودك  ���سَ خ��رج  اإذا 
�َسُيهلك قلبك..

اأف�سل مما يدعى بالكتمان  األي�ص من خال�ص 
اأو ال�سم القاتل؟!

_ اإن هذا اجل�سد الهزيل قد تخدر وجعًا، اأملًا و 
طحن  والتفكري  تاآكلت،  قد  الذاكرة  هي  ها  مرارًة، 
عقلي  يفر�سه  ما  بني  اأرهقني  حتى  راأ�سي  عظام 

ويرف�سه قلبي ويعجز ل�ساين عن الإف�ساح به
ِبُت اأ�سعُر 

باأن قلبي قد اأُعطي جرعًة من العذاب، مزودة 
القهر،  من  طفيفة  وقطرات  اخل��ذلن،  من  مبحلول 

وبع�ص النك�سار..
اأن  احلياة  فتاة  لقلِب  كيف  اأحيانًا  اأت�ساءل 

يحدث به كل هذا؟ 
باتت  وقد  هكذا،  تت�سّوه  اأن  قبل  احلياة  فتاة 
كل  تهدم  اأن  بعد  يل  نفعًا  جت��دي  ل  احلياة  ه��ذه 
وحروبي  �رصاعاتي  ظهرت  حتى  داخلي،  يف  ما 
لفتاة  حتولُت  حتى  وجهي،  على  كندوب  الداخلية 

مهجورة... نعم مهجورة...
هجرين جمايل، هجرين الفرح، هجرين كل �سي 

حتى عافيتي..
اّلذين  ُكّلي  ول   ، هاجَر  اّل��ذي  بع�سي  يبِك  مل 

جعلُته يف وداِئع احلنني للحياة والأمل ..
بكى قلمي ليذرَف مطراً اأدبّيًا برتبة البوؤ�ص

حّتى بكيُت اأنا بالنيابِة 
عن ُح�سوِد م�ساعري املكللة بالَتعب . .

َجــر.. �سَ

�سالفه حممد حموية
من كلية احلقوق
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around five days. 
After the incubation period of the 

virus, symptoms appear. The most 
common symptoms of COVID-19 
are fever, tiredness, and dry cough. 
Some patients may have aches 
and pains, nasal congestion, runny 
nose, sore throat or diarrhea. Some 
people become infected but don’t 
develop any symptoms and don›t 
feel unwell. Most people )about 
80%( recover from the disease 
without needing special treatment. 
Around 1 out of every 6 people who 
gets COVID-19 becomes seriously 
ill and develops difficulty breathing, 
such as older people, and those 
with underlying medical problems. 
About 2% of people with the 
disease have died. 

Protection measures for 
everyone

Standard recommendations to 
prevent infection spread include 
regular hand washing, covering 
mouth and nose when coughing 
and sneezing, thoroughly cooking 
meat and eggs. Avoid close contact 
with anyone showing symptoms of 
respiratory illness such as coughing 
and sneezing.

To protect ourselves, we should 
avoid direct contact with animals and 
surfaces in contact with animals. The 
one should also ensure good food 
safety practices at all times, handle 
raw meat; milk or animal organs 
with care to avoid contamination of 
uncooked foods and avoid consuming 
raw or undercooked animal products.

We should use a mask only if we 
have respiratory symptoms )coughing 

or sneezing(, have suspected 
COVID-19 infection with mild 
symptoms, or are caring for someone 
with suspected COVID-19 infection. 

Be aware that it is not certain how 
long the virus that causes COVID-19 
survives on surfaces, but it seems 
to behave like other coronaviruses. 
Studies suggest that coronaviruses 
)including preliminary information 
on the COVID-19 virus( may persist 
on surfaces for a few hours or up to 
several days. This may vary under 
different conditions )e.g. type of 
surface, temperature or humidity of the 
environment(.

Most people who become infected 
experience mild illness and recover, 
but it can be more severe for others. 
However, take care of your health and 
protect others by doing the following:

1.  Regularly and thoroughly clean 
your hands with an alcohol-based 
hand rub or wash them with soap and 
water.

2.  Maintain at least 1 metre )3 
feet( distance between yourself and 
anyone who is coughing or sneezing.

3.  Avoid touching eyes, nose and 
mouth.

4.  Make sure you, and the people 
around you, follow good respiratory 
hygiene. This means covering your 
mouth and nose with your bent elbow 
or tissue when you cough or sneeze. 
Then dispose of the used tissue 
immediately.

5.  Stay home if you feel unwell. If 
you have a fever, cough and difficulty 

breathing, seek medical attention and 
call in advance. Follow the directions 
of your local health authority.

6.  Stay informed on the latest 
developments about COVID-19. 
Follow advice given by your healthcare 
provider, your national and local public 
health authority or your employer on 
how to protect yourself and others from 
COVID-19.

On the other hand, smoking, taking 
theas or self-medications such as anti-
biotic, wearing multiple masks ARE 
NOT effective against COVID-2019 
and can be harmful.

In any case, if you have fever, 
cough and difficulty breathing seek 
medical care early to reduce the risk 
of developing a more severe infection 
and be sure to share your recent travel 
history with your health care provider.

Are there any drugs or vaccines 
against COVID-19?

To date, there is no vaccine 
and no specific antiviral medicine 
to prevent or treat COVID-2019. 
However, those affected should 
receive care to relieve symptoms. 
People with serious illness should 
be hospitalized. Most patients 
recover thanks to supportive care. 

 Antibiotics do not work against 
viruses, they only work on bacterial 
infections. COVID-19 is caused by 
a virus, so antibiotics do not work. 
Antibiotics should not be used as a 
means of prevention or treatment of 
COVID-19. They should only be used 
as directed by a physician to treat a 
bacterial infection. 

We ask Allah the healthiness for 
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In a survey of three couples 
about their habits of using 
smartphones when they were 
together, I found out that one 
couple expressed equal anger 
and frustration over the spouse›s 
heavy use of smartphones. 
While the other two couples saw 
differences in how they used 
their smartphones as something 
positive and interesting. 

The first couple felt concerned 
over the use of smartphones after 
a long work day. They stated that 
face- to- face communication in 
their case was minimal due to the 
fact that both focused more on 
the smartphone rather than the 
spouse. The interviewee put it 
straightforward and stated that he 
felt his wife was «married to her 

iPhone not to him».  Addiction to 
smartphones negatively affected 
their relationship and caused 
it severe damage. In a way, 
each spouse felt marginalized 
by the other. The man used his 
smartphone playing video games 
all the time while the woman 
chatted with her friends. This 
created a communication gap.   

The other couples, on the 
contrary, found that being different 
from your partner in how you use 
your smartphone is something 
interesting. For example, one wife 
mentioned that she liked to watch 
photos of cooking and clothes 
while her husband preferred to 
focus on every single detail when 
reading about a certain subject. 
Though different in essence, this 

difference created an interesting 
and lovely home environment 
where they shared ideas together, 
complemented each other and 
created a topic to chat about. 

My opinion is that in some 
cases addiction to smartphones 
while being together )couple 1( is 
damaging to relationships, but no 
matter how different your habits 
are from your partner in using 
the smartphone )couple 2 and 
couple 3(, you can always use 
technology as a way to strengthen 
your communication with the other 
side and never let a tiny smart 
device outsmart you and kill a 
sacred relationship )marriage(. 
After all, you can always let your 
partner know if his/her use of the 
smartphone bothers you.

Mr: Majd Sinjab

Techno-incompatibility:
a curse or a blessing?
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Adapted by  Dr. Farah Khalil Yousef
Faculty of Pharmacy

What is corona virus? 
Coronaviruses )CoV( are a 

large family of viruses. Its name is 
derivate from the crown word in Latin; 
corona.  These viruses cause illness 
ranging from the common cold to 
more severe diseases such as Middle 
East Respiratory Syndrome )MERS-
CoV( and Severe Acute Respiratory 
Syndrome )SARS-CoV(. A novel 
coronavirus )nCoV( is a new strain that 
has not been previously identified in 
humans.  

Coronaviruses are zoonotic, 
meaning they are transmitted 
between animals and people. Detailed 
investigations found that SARS-
CoV was transmitted from civet cats 
to humans and MERS-CoV from 
dromedary camels to humans. Several 
known coronaviruses are circulating 
in animals that have not yet infected 
humans. 

Common signs of infection 
include respiratory symptoms, fever, 

and cough, shortness of breath and 
breathing difficulties. In more severe 
cases, infection can cause pneumonia, 
severe acute respiratory syndrome, 
kidney failure and even death. 

What is corona virus-19 
(COVID-19)? 

COVID-19 is the infectious 
disease caused by the most recently 
discovered coronavirus. This new virus 
and disease were unknown before the 
outbreak began in Wuhan, China, in 
December 2019.

Studies to date suggest that the 
virus that causes COVID-19 is mainly 
transmitted through contact with 
respiratory droplets by someone who 
is coughing rather than through the 
air. The risk of catching COVID-19 
from someone with no symptoms at 
all is very low. However, many people 
with COVID-19 experience only mild 
symptoms. This is particularly true at 
the early stages of the disease. It is; 
therefore, possible to catch COVID-19 

from someone who has, for example, 
just a mild cough and does not feel ill.  

On the other hand, the risk of 
catching COVID-19 from the feces of 
an infected person appears to be low. 
While initial investigations suggest the 
virus may be present in feces in some 
cases, spread through this route is not 
a main feature of the outbreak. 

What are the symptoms of 
COVID-19?  

The “incubation period” means 
the time between catching the virus 
and beginning to have symptoms of 
the disease. Most estimates of the 
incubation period for COVID-19 range 
from 114- days, most commonly 

Corona Virus
رحالت علمية 
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