




اأبنائي طلبة جامعة القلمون.. 

تعّد �سنوات الدرا�سة اجلامعية من اأخ�سب �سننِي العمر يف حياة الفرد من الناحية االجتماعية 

والعلمية وال�سخ�سية.... يذكرها الفرد بعد عمر طويل بالتفا�سيل اململة باليوم وال�ساعة والدقيقة، 

فاحلياة اجلامعية تعيد ت�سكيل الفرد يف توجهاته االجتماعية والعلمية واأحياناً ال�سيا�سة، وخاللها 

ل منعطفاً يف احلياة.  متر اأيام ولياٍل يبذل اجلهد وتُ�سهر الليايل ويُثابَر بجد للو�سول اإىل نتيجة ت�سكِّ

فاأنتم االآن تُِعّدون اأنف�سكم للتعامل مع احلافات االأمامية للعلم واملعرفة يف االألفية الثالثة.

 اإنَّ ما مييز ح�سارة هذه االألفية عن تلك التي �سبقت مثل ع�رص الزراعة الذي ا�ستثمر قوة الفرد 

وجهده، وع�رص ال�سناعة الذي ا�ستثمر اخلربات واملهارات ال�سناعية والتكنولوجيا...، اأّن هذه االألفية 

هي حقاً األفية العلوم املتقدمة التي ت�ستثمر فكر وعلم الفرد يف حقول متقدمة كل التقدم، 

مثل: تقانات النانو والتقانات احليوية وعلوم احلا�سوب... 

وتاأ�سي�ساً على ما تقّدم يعدُّ العلم الطريق الوحيد لتقّدم وتطور ال�سعوب واالأمم، ومن يت�سور وجودَ 

طريق اآخر فهو على وهم كبري.

اإنَّ عمليات االإثراء العلمي وامتالك نا�سية العلم هي عمليات اأخذ وعطاء وتوا�سل وبذِل جهٍد 

، ومل يَُعِد الناجت العلمي ح�سيلة تفكري فرد يف اخت�سا�ص �سيق، بل هو متازج اخت�سا�سات 
ٍّ
جمعي

خمتلفة، وبروح الفريق الذي يتجاوز حدود الدولة القومية اأحياناً. 

منذ البداية اأولت قيادة جامعة القلمون واجلهة املوؤ�س�سة هذا املو�سوع اأهمية خا�سة، فعملت 

على بناء القاعدة املادية املتميزة للمخابر والتجهيزات املتطورة، وا�ستقطبت نخباً من االأ�ساتذة 

والباحثني املتميزين من القطاعات املختلفة يف �سورية والوطن العربي والعامل، وعقدت االتفاقيات 

مع جامعات عاملية، واعتمدت جملة من االأنظمة والتعليمات التي تعتمدها جامعات النخبة يف 

التعليم ونظام التقييم وفق  العامل، مثل: نظام ال�ساعات املعتمدة الذي ي�ساهم يف “دمقطة” 

طرق حديثة ال تعتمد الدرجة ب�سكلها اخلام. ف�سالً عن اعتمادها اأنظمة جودة التعليم العايل 

التي حتر�ص على املراجعة امل�ستمرة والدورية للربامج االأكادميية، التي و�سعت وفق املعايري العاملية، 

فحققت اجلامعة �سمعة متميزة فاقت مثيالتها من اجلامعات، وحتولت اإىل مركز للتميز قادر على 

اإعداد عقول جتيد وتبدع مبا يليق باالأمة ومكانتها التاريخية، لكي نربهن اأننا اأمة ت�ستحق احلياة 

م. واإننا واثقون اأننا �سوف نوا�سل معاً هذا اجلهد اخلالق... ولن ن�سعر بالر�سى عند  واالحرتام والتقدُّ

اأننا لن ن�سعر  م واالإبداع اإال ونحن نحث اخلطا اإىل اإبداع اآخر.... فليكن �سعارنا دائماً  حتقيق التقدُّ

بالر�سى عن كل ما ن�سل اإليه. 

د. فالح حمزة

نائب عميد كلية العلوم التطبيقية



الرئي�س  اأ�صدر  حني  ح�صون:  اأحمد 

جمهوريًا  مر�صومًا  الأ�صد  ب�صار 

�إنك  �نتبه..  بتعييني مفتيًا قال يل: 

�ل�سورية،  �لعربية  �جلمهورية  مفتي 

ول�ست مفتي �مل�سلمني يف �سورية

�آر�م �لأول: لقد كانت �سعادة �لرئي�س 

�أخربُته  عندما  عارمًة  �لأ�سد  ب�سار 

جامعة  طالب  للقاء  ه  متوجِّ باأنني 

�لقلمون �خلا�سة

                    مروان ملحم

ح�سون  اأحمد  املفتي  �سماحة  توّجه 

بح�سور املهند�ص �سليم دعبول نائب 

رئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة القلمون، 

واالأ�ستاذ الدكتور اأ�سعد لطفي رئي�ص 

واأ�ساتذة  عمداء  من  وعدد  اجلامعة، 

الكليات، اإىل ح�سد كبري من الطالب 

االأحّبة  اأيها  »اأنتم  قائالً:  باحلديث 

جيل امل�ستقبل الذي �سريفع حقيقًة 

املنطقة..  هذه  يف  احلرب  اأو  ال�سالم 

ونحن  للحرب،  وقوداً  يريدونكم  هم 

نريدكم اأزهاراً لل�سالم وَحَملة للنور«. 

هذه  ت�ستعل  »ملاذا  مت�سائالً:  واأردف 

املنطقة خا�ّسًة يف العامل؟!.. حينما 

نرى هذه ال�سدامات على مدى األفي 

هذه  يف  االإلهية  املعجزة  فما  عام، 

دام  ال�سِّ من  تنقلنا  التي  املنطقة 

الرئي�ص  �رصّح  لقد  لنا؟!..  يَُعّد  الذي 

راأ�ص  مئتي  »اإ�رصائيل«  يف  اأن  كارتر 

ننتج  اأن  ا�ستطعنا  نحن  فاإذا  نووي. 

النووي فهل �ستنتهي امل�سكلة، اأم اإن 

هناك لغًة اأخرى؟ حينما نرى جمنوناً 

يقاتلنا؛  اأو  يقتلنا  اأن  يحاول  اأمامنا 

جنون؟!..  حالة  يف  مثله  نكون  فهل 

اأن  ينبغي  الذي  بالطبع ال، فالطريق 

�َسلَكته  الذي  الطريق  هو  ن�سلكه 

املنطقة«.  هذه  يف  ال�سماء  ر�ساالت 

وعاود �سماحة املفتي الت�ساوؤل: »ملاذا 

لكل  ال�سغري  املثلث  هذا  الله  اختار 

اإىل  اأنطاكية  من  ال�سماء  ر�ساالت 

مكة..  اإىل  االأبي�ص  البحر  ومن  غزة، 

مثلثاً مت�ساوي ال�ساقني على اخلريطة 

مرت  كيلو  اآالف  اأربعة  م�ساحة  وعلى 

وعي�سى  مو�سى  اأر�ص  هي  تقريباً 

وياأتي  كعقائد«  ال  كر�سالة  وحممد؛ 

د: »اإتها اللغة التي يريد  اجلواب املوؤكَّ

احلوار،  لغة  وهي  بها  ثنا  يحدِّ اأن  الله 

هذه  اأن  فحواها  ر�سالة  الإي�سال 

الله  وهو  واحد  م�سدرها  الر�ساالت 

رب العاملني« فربُّ العاملني عّلمنا كيف 

نحل م�سكالتنا مع العدو وال�سديق 

القوة  طريق  عن  اأو  احلوار  طريق  عن 

هو  االأول  الطريق  طريقان:  »فهناك 

طريق احلوار.. وحينما ينتهي بنا احلوار 

اإىل جدار م�سدود، فالطريق الثاين هو 

يعني  ال  القوة  وطريق  القوة..  طريق 

عندها يف الر�ساالت ال�سماوية القتل 

واالإكراه، واإمنا اأن جُترِب َمن اأمامك بالقوة 

اأن يذهب اإىل العدل وال�سالم«. واالآن 

املجتمعات  يف  �سائدة  لغة  هنالك 

دام  ال�سِّ لغة  هي  اأو�سطية  ال�رصق- 

التكفري  ولغة  والفكري،  الثقايف 

والتنفري، وهناك َمن يدعم هذه اللغة 

ويقول اإن لغة احلوار هي القتال.. هوؤالء 

الميلكون  الذين  الفقراء  امل�ساكني 

ثمن حذاء، ميلكون من االأ�سلحة التي 

باملاليني،  بع�ساً  بع�سهم  بها  يقاتل 

وهم يحتاجون اإىل معونات دولية من 

لن  اللغة  هذه  فقط..  الطعام  اأجل 

دة، هي حتاول  تبقى يف منطقة حمدَّ

اأن تتمركز، وقد و�سلت اإىل العراق«.

للوقوف  االأوحد  الطريق  هو  احلوار 

جتتاح  التي  التحديات  وجه  اأمام 

الندوة  اليوم.. كان هذا حمور  العامل 

مدرج  على  ُعقدت  التي  الثقافية 

ع�رص  التا�سع  يف  القلمون  جامعة 

واأدارها   2009 االأول  ت�رصين  �سهر  من 

اأحمد  الدكتور  ال�سيخ  �سماحة 

العام  املفتي  ح�سون،  الدين  بدر 

واأخوه  ال�سورية،  العربية  للجمهورية 

االأول،  اآرام  الكاثوليكو�ص  غبطة 

كاثوليكو�ص االأرمن االأرثوذك�ص لبيت 

كيليكيا الكبري.

»احلوار الدائم للت�سّدي للتحّديات املعا�رصة«

كيف ميكن �أن نقف يف وجه �ل�سر�ع �لعاملي �لذي يجعل

من منطقتنا بوؤرة �ل�سد�مات �لدينية كما يزعمون؟!
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ال  االإن�سان..  �ُسنع  من  احل�سارة 

من �ُصنع الأديان

وي�سوِّه  الغرب  اإىل  متحيِّز  »االإعالم   

�سمعتنا ليقولوا: نحن زرعنا »اإ�رصائيل« 

لتعلَِّمهم الدميوقراطية.. عندما ينهار 

ج�رص يف العراق فاإن االإعالم االأمريكي 

وياأتي  ر نف�سه.  فجَّ انتحارياً  اإن  يقول: 

 خم�رصم« لريدَّ على ال�سوؤال: 
ٌّ
»�سيا�سي

بدائية  �سعوب  الأنهم  فيقول:  ملاذا؟! 

الدميوقراطية،  تعرف  ال  متخلِّفة 

واأفغان�ستان  العراق  اإىل  ذهبنا  ونحن 

ال�سعوب  هذه  لنعلِّم  وال�سومال 

املتوّح�سة كيف يكونون دميوقراطيني«. 

العامل  يف  تق�سيمية  دعوات  هنالك 

و�سباق  احل�سارات  �سباق  يف  تقول 

هاتني  اأمام  نقف  كيف  االأديان.. 

اجلملتني؟ هل هناك ح�سارة تت�سادم 

مع ح�سارة؟ لو َعّرفنا احل�سارة فهي 

احل�سارة  فابن  البَداوة؛  تقابل  التي 

امل�سجد  والأحفاده..  الأبنائه  اآثاره  يرتك 

االأموي يف دم�سق مّر باأربع مراحل يف 

حني  االأخرية  املرحلة  واليوم  �سورية.. 

امل�سجد،  هذا  ليدخل  روما  بابا  ياأتي 

واإىل  م�سلم،  ي�سّلي  املحراب  فاإىل 

يحيى  اأو  املعمدان  يوحّنا  قرب  ميينه 

فكل  واحد..  معبد  ال�سالم يف  عليه 

العامل هي  نراها يف  التي  احل�سارات 

واحدة �َسنََعها االإن�سان ومل  ح�سارةٌ 

وال  قوميات  وال  اأديان  ال  ت�سنعها 

عن�رصيات..«.

تت�سارع  ال  االإن�سانية  احل�سارة 

يوجد  وعندما  اجلهل..  مع  اإال 

ر احل�سارة: اجلهل تَُدمَّ

ماذا  بالدنا  اإىل  هوالكو  جاء  »عندما 

ودّمر  الكتب...  اأحرق  لقد  فعل؟.. 

ياأتي  فحينما  اإذاً  التاريخية..  االأماكن 

احل�سارة  يدّمر  فاإنه  االإحلاد  اأو  اجلهل 

الدينية  �سورها  بكل  االإن�سانية 

فكيف  وغريها..  والفكرية  والثقافية 

نقف اأمام تدمري احل�سارة االإن�سانية؟ 

العوملة  يريدون  للذين  نقول  حينما 

قفوا.. اإن العوملة هي �َسحق للح�سارة 

موؤ�س�سة  االأمم يف  لكل  توحيد  الأنها 

ا�ستهالكية ت�ستعبد ال�سعوب.. لذلك 

هم يريدون �رصب احل�سارة االإن�سانية 

ونه  بالعوملة االقت�سادية وهذا ما ي�سمُّ

لقاء الع�رصين، هم يريدون اأن ياأخذوا 

يجعلوا  اأن  لهم  يربر  ما  الدين  من 

االإن�سان مي�سي يف ركابها امل�ستهلَكة، 

واحل�سارة  العوملة  بني  فالفارق  لذلك 

اأن احل�سارة ِفعل االأمم، والعوملة �َسحق 

االأمم لتكون لغتها واحدة وكلها تاأكل 

»الهامبورغر« وتلب�ص »اجلينز« ومت�سي 

ح�سارتهم،  ويف  »ماكدونالدز«..  وراء 

هو  بل  يحاَكم؛  الذي  لي�ص  القاتل 

يف  بينما  له،  ق  يُ�سفَّ الذي  البطل 

ح�سارتنا االإن�سانية القاتل هو املجرم 

الذي يجب اأن يحاَكم.. كيف نحاربهم 

ن�ستطيع  هل  القوة  هذه  عندنا  وما 

باحلِوار نعم باحلِوار ال باخلِوار«.

فئة  يف  يُ�َسنَّف  ال  االإن�سان 

النجوم

»يجب اأن نَُعرّف وحدة االإن�سان ووحدة 

الدين، فاالإن�سان يف الكون واحد، واإن 

اإن�سان  يوجد  فال  اأ�سكاله،  تعّددت 

»جنمتان«  واإن�سان  جنوم«  »خم�ص 

واإن�سان »جنمة واحدة«.. االإن�سان يقوى 

ويرقى بعلمه، وي�سعف بجهله.. لكن 

ال تَِقلُّ كرامته.. فاالإن�سان يف الكون 

وهناك  اأ�سماوؤه،  دت  تعدَّ واإن  واحد 

واأخّوة  الوطن  واأخّوة  اجلن�ص  اأخّوة 

الع�سرية واأخّوة الن�سب واأخّوة الدين.. 

اإال  هي  ما  الثالثة«  »االأديان  وكلمة 

لعبة �سيا�سية نقلناها دون اأن ن�سعر، 

هي  واليهودية  وامل�سيحية  فاالإ�سالم 

دين اإبراهيم عليه ال�سالم.. ويف الكون 

دينان ال ثالث لهما: دين �َسنَعه االإله 

وعي�سى  ومو�سى  اإبراهيم  دين  وهو 

وال�سالم،  ال�سلوات  عليهم  وحممد 

ودين �سنعه االإن�سان وهو بوذا وزرد�ست 

دينهم،  وهندو�ص...هوؤالء هم �سنعوا 

ونحن ال ن�ستطيع اأن نعرتف بدينهم 

فاإلهنا  باأنف�سهم..  �سنعوه  الأنهم 

هو ال�سانع واإلههم هو امل�سنوع وال 

الله  �سنع  من  دين  يلتقي  اأن  ميكن 

ودين من �سنع االإن�سان!

ال لت�سيي�س الدين.. نعم لتديني 

ال�سيا�سة

والغرب،  بيننا  ال�سدام  يكون  ملاذا 

ملاذا  النُّور..  كل  له  حملنا  ونحن 

للنريان،  يجعلنا الغرب اليوم م�سعالً 

النورانية  ما اجلذوة  اأننا كّنا يوماً  مع 

التي جعلت العامل كله نوراً و�سياًء 

وبهاء؟!

فكركم  مدارك  عوا  تو�سِّ اأن  اأرجو 

وتنطلقوا من هذه اجلامعة اإىل العامل 

كله، نحن اأبناء ح�سارة اإن�سانية نحمل 

كلمة  لن�ستخدم  وتعالوا  اخلري..  كل 

يف  ال�سحيحة  اأماكنها  يف  اجلهاد 

بناء احلياة لالإن�سان.. واإذا اأردمت اأن تلغوا 

كل التحديات يف العامل فقّووا لغة 

االأ�رصة  من  يبداأ  احلوار  واجعلوا  احلوار 

اجلامعة  واإىل  املجتمع  اإىل  الواحدة 

وامل�سجد والكني�سة والوطن.. فاللغة 

بها  و�سار  ال�سماء  باركتها  لغٌة  هذه 

كل االأنبياء.. وهي التي تلغي �سفك 

الدماء.. وعلينا اأخرياً اأال ن�سّي�ص الدين، 

بل اأن نديِّن ال�سيا�سة«.

االأول   اآرام  الكاثوليكو�ص  واأو�سح   ...

يف  ي�سرتكان  وامل�سيحية  االإ�سالم  اأن 

واأن  املعا�رصة،  للتحديات  الت�سدي 

هي  اليوم  ا�ستعماالً  االأكرث  الكلمة 

نتوقف مع  اأن  ويجب  »احلوار«،  كلمة 

حياة  يالم�ص  الذي  احلقيقي  احلوار 

حوارِ  الزائف  احلوار  مع  ال  ال�سعوب، 

النظريات واالأفكار فح�سب. 

واأ�ساف غبطته: »يف الغرب يتحدثون 

عن احلوار العقالين والفكري والذهني.. 

لكن حوارنا هو حوار العي�ص امل�سرتك 

الذي هو اأكرث اأهمية، وهو اأحد االأوجه 

يف  نعي�سها  التي  املميزة  الرئي�سية 

منطقتنا«.

التي تقف  املعا�رصة  التحديات  وعّدد 

اأمامنا اليوم، واأو�سح �سبل الت�سدي 

لها، وهي:

اإىل  عودة  هناك  هذا  يف ع�رصنا  اأولً: 

القيم االإن�سانية واالأخالقية.. وعندما 

ال تكون هناك قيم اإن�سانية م�سرتكة 

مفهومها  من  تفرغ  االإن�سانية  فاإن 

االإ�سالم  فاإن  وعليه  احلقيقي.. 

خا�ساً  اهتماماً  يعريان  وامل�سيحية 

فيما  امل�سرتكة  االأخالقية  للقيم 

بينهما.

ت�سدينا  طرق  نطور  اأن  يجب  ثانياً: 

اأن  ن�ستطيع  لكي  التحديات  لهذه 

هي  التحديات  هذه  عليها..  ننت�رص 

والعن�رصية  والرجعية  الراديكالية 

م�سدر  تكون  قد  التي  واالأ�سولية 

ال�رص يف اأي دين.

ثالثاً: علينا اأن نعزز نوعية احلياة التي 

نعي�سها، التي تعزز التفاهم امل�سرتك 

فيما بيننا الذي نحرتمه جميعاً.

جمتمعاتنا  ن�سجع  اأن  يجب  رابعاً: 

اأن حترتم الدين وتاأخذ املفهوم الديني 

بالن�سبة  فالدين  جدية،  اأكرث  ب�سكل 

الكني�سة  اأو  امل�سجد  يعني  ال  لنا 

فح�سب، بل هو طريقة عي�ص، ونوعية 

حياةٍ يكون الله يف جوهرها ويف جوهر 

هذا املبداأ واملفهوم. 

خام�صاً:  لنعّزز �سويًّة العي�َص امل�سرتك 

امل�سرتكة..  حياتنا  يف  م�سرتكة  اأداةً 

ويف �سورية جميع املواطنني مت�ساوون 

يف احلقوق والواجبات، وهم مواطنون 

من الدرجة االأوىل واالأ�سا�سية من غري 

اأخرى:  وبكلمات  اأديانهم..  اإىل  النظر 

اأقلية،  اأكرثية وال  يف �سورية ال توجد 

الكل اأغلبية.. وهذا هو م�سدر حبنا.

حيث  من  معاً،  لنطّور  �صاد�صاً: 

وم�سلمون، ح�سارة  م�سيحيون  نحن 

االإ�سالم  اأن  واأوؤمن  واأعتقد  الالعنف.. 

معاً  العمل  ي�ستطيعان  وامل�سيحية 

بع�ص  يف  املوجود  العنف  ملحاربة 

املجتمعات وحتييده.

�سابعاً: يجب اأن نعمل معاً لتحقيق 

العدالة  يحقق  الذي  العادل  ال�سالم 

هو  ال�سالم  فم�سدر  ال�سالم،  مع 

العدل اأ�سا�ساً، وال يوجد �سالم حقيقي 

من غري اأن يوجد عدل حقيقي.. وهذه 

لي�ست مفاهيم �سيا�سية اأو نظريات 

حقيقة  هي  بل  عنها،  نتحدث 

اإحدى  واقعية نعي�سها ونعرفها. واإن 

القواعد التي ال حتقق العدل اأبداً هي 

العربية  لالأرا�سي  »اإ�رصائيل«  احتالل 

ما  ال�سالم  يتحقق  ولن  املغت�َسبة، 

دامت حقوق االإن�سان العربي الحٌترتَم.. 

اأن  لذلك فاالإ�سالم وامل�سيحية يجب 

للعامل:  يقولوا  واأن  كالمهم  دوا  يوحِّ

العدل  يتحقق  اأن  غري  من  �سالَم  ال 

املحتلة  العربية  االأرا�سي  وتعود 

لي�ص  »وهذا  ال�رصعيني..  الأ�سحابها 

ما  هو  بل  فقط،  ال�سخ�سي  راأيي 

والقراآن  �ص  املقدَّ االإجنيل  اإياه  عّلمنا 

الكرمي«.

ثامناً: يجب على االإ�سالم وامل�سيحية 

اأن يعزِّزوا قد�سية احلياة االإن�سانية.

اأن  يجب  الله  وجود  اإن  تا�سعاً: 

وجوهر  حياتنا  جوهر  يف  بيننا  يكون 

يف  الله  وجود  غري  ومن  معي�ستنا، 

تفقد  احلياة  فاإن  االأ�سا�ص  ويف  املركز 

هدفها ومعانيها الكثرية.

وامل�سيحية  االإ�سالم  واأخرياً:  عا�رشاً 

وعدم  والعن�رصية  العنف  �سد 

لذلك  االعتدال؛  وعدم  الت�سامح 

فهاتان الديانتان توؤمنان بحوار احلياة، 

ال باأي حوار اآخر.. ونحن يجب اأن نحرتم 

خالفاتنا، ويف الوقت نف�سه يجب اأن 

نقّوي احتادنا ووحدتنا.



ال  االإن�سان..  �ُسنع  من  احل�سارة 

من �ُصنع الأديان

وي�سوِّه  الغرب  اإىل  متحيِّز  »االإعالم   

�سمعتنا ليقولوا: نحن زرعنا »اإ�رصائيل« 

لتعلَِّمهم الدميوقراطية.. عندما ينهار 

ج�رص يف العراق فاإن االإعالم االأمريكي 

وياأتي  ر نف�سه.  فجَّ انتحارياً  اإن  يقول: 

 خم�رصم« لريدَّ على ال�سوؤال: 
ٌّ
»�سيا�سي

بدائية  �سعوب  الأنهم  فيقول:  ملاذا؟! 

الدميوقراطية،  تعرف  ال  متخلِّفة 

واأفغان�ستان  العراق  اإىل  ذهبنا  ونحن 

ال�سعوب  هذه  لنعلِّم  وال�سومال 

املتوّح�سة كيف يكونون دميوقراطيني«. 

العامل  يف  تق�سيمية  دعوات  هنالك 

و�سباق  احل�سارات  �سباق  يف  تقول 

هاتني  اأمام  نقف  كيف  االأديان.. 

اجلملتني؟ هل هناك ح�سارة تت�سادم 

مع ح�سارة؟ لو َعّرفنا احل�سارة فهي 

احل�سارة  فابن  البَداوة؛  تقابل  التي 

امل�سجد  والأحفاده..  الأبنائه  اآثاره  يرتك 

االأموي يف دم�سق مّر باأربع مراحل يف 

حني  االأخرية  املرحلة  واليوم  �سورية.. 

امل�سجد،  هذا  ليدخل  روما  بابا  ياأتي 

واإىل  م�سلم،  ي�سّلي  املحراب  فاإىل 

يحيى  اأو  املعمدان  يوحّنا  قرب  ميينه 

فكل  واحد..  معبد  ال�سالم يف  عليه 

العامل هي  نراها يف  التي  احل�سارات 

واحدة �َسنََعها االإن�سان ومل  ح�سارةٌ 

وال  قوميات  وال  اأديان  ال  ت�سنعها 

عن�رصيات..«.

تت�سارع  ال  االإن�سانية  احل�سارة 

يوجد  وعندما  اجلهل..  مع  اإال 

ر احل�سارة: اجلهل تَُدمَّ

ماذا  بالدنا  اإىل  هوالكو  جاء  »عندما 

ودّمر  الكتب...  اأحرق  لقد  فعل؟.. 

ياأتي  فحينما  اإذاً  التاريخية..  االأماكن 

احل�سارة  يدّمر  فاإنه  االإحلاد  اأو  اجلهل 

الدينية  �سورها  بكل  االإن�سانية 

فكيف  وغريها..  والفكرية  والثقافية 

نقف اأمام تدمري احل�سارة االإن�سانية؟ 

العوملة  يريدون  للذين  نقول  حينما 

قفوا.. اإن العوملة هي �َسحق للح�سارة 

موؤ�س�سة  االأمم يف  لكل  توحيد  الأنها 

ا�ستهالكية ت�ستعبد ال�سعوب.. لذلك 

هم يريدون �رصب احل�سارة االإن�سانية 

ونه  بالعوملة االقت�سادية وهذا ما ي�سمُّ

لقاء الع�رصين، هم يريدون اأن ياأخذوا 

يجعلوا  اأن  لهم  يربر  ما  الدين  من 

االإن�سان مي�سي يف ركابها امل�ستهلَكة، 

واحل�سارة  العوملة  بني  فالفارق  لذلك 

اأن احل�سارة ِفعل االأمم، والعوملة �َسحق 

االأمم لتكون لغتها واحدة وكلها تاأكل 

»الهامبورغر« وتلب�ص »اجلينز« ومت�سي 

ح�سارتهم،  ويف  »ماكدونالدز«..  وراء 

هو  بل  يحاَكم؛  الذي  لي�ص  القاتل 

يف  بينما  له،  ق  يُ�سفَّ الذي  البطل 

ح�سارتنا االإن�سانية القاتل هو املجرم 

الذي يجب اأن يحاَكم.. كيف نحاربهم 

ن�ستطيع  هل  القوة  هذه  عندنا  وما 

باحلِوار نعم باحلِوار ال باخلِوار«.

فئة  يف  يُ�َسنَّف  ال  االإن�سان 

النجوم

»يجب اأن نَُعرّف وحدة االإن�سان ووحدة 

الدين، فاالإن�سان يف الكون واحد، واإن 

اإن�سان  يوجد  فال  اأ�سكاله،  تعّددت 

»جنمتان«  واإن�سان  جنوم«  »خم�ص 

واإن�سان »جنمة واحدة«.. االإن�سان يقوى 

ويرقى بعلمه، وي�سعف بجهله.. لكن 

ال تَِقلُّ كرامته.. فاالإن�سان يف الكون 

وهناك  اأ�سماوؤه،  دت  تعدَّ واإن  واحد 

واأخّوة  الوطن  واأخّوة  اجلن�ص  اأخّوة 

الع�سرية واأخّوة الن�سب واأخّوة الدين.. 

اإال  هي  ما  الثالثة«  »االأديان  وكلمة 

لعبة �سيا�سية نقلناها دون اأن ن�سعر، 

هي  واليهودية  وامل�سيحية  فاالإ�سالم 

دين اإبراهيم عليه ال�سالم.. ويف الكون 

دينان ال ثالث لهما: دين �َسنَعه االإله 

وعي�سى  ومو�سى  اإبراهيم  دين  وهو 

وال�سالم،  ال�سلوات  عليهم  وحممد 

ودين �سنعه االإن�سان وهو بوذا وزرد�ست 

دينهم،  وهندو�ص...هوؤالء هم �سنعوا 

ونحن ال ن�ستطيع اأن نعرتف بدينهم 

فاإلهنا  باأنف�سهم..  �سنعوه  الأنهم 

هو ال�سانع واإلههم هو امل�سنوع وال 

الله  �سنع  من  دين  يلتقي  اأن  ميكن 

ودين من �سنع االإن�سان!

ال لت�سيي�س الدين.. نعم لتديني 

ال�سيا�سة

والغرب،  بيننا  ال�سدام  يكون  ملاذا 

ملاذا  النُّور..  كل  له  حملنا  ونحن 

للنريان،  يجعلنا الغرب اليوم م�سعالً 

النورانية  ما اجلذوة  اأننا كّنا يوماً  مع 

التي جعلت العامل كله نوراً و�سياًء 

وبهاء؟!

فكركم  مدارك  عوا  تو�سِّ اأن  اأرجو 

وتنطلقوا من هذه اجلامعة اإىل العامل 

كله، نحن اأبناء ح�سارة اإن�سانية نحمل 

كلمة  لن�ستخدم  وتعالوا  اخلري..  كل 

يف  ال�سحيحة  اأماكنها  يف  اجلهاد 

بناء احلياة لالإن�سان.. واإذا اأردمت اأن تلغوا 

كل التحديات يف العامل فقّووا لغة 

االأ�رصة  من  يبداأ  احلوار  واجعلوا  احلوار 

اجلامعة  واإىل  املجتمع  اإىل  الواحدة 

وامل�سجد والكني�سة والوطن.. فاللغة 

بها  و�سار  ال�سماء  باركتها  لغٌة  هذه 

كل االأنبياء.. وهي التي تلغي �سفك 

الدماء.. وعلينا اأخرياً اأال ن�سّي�ص الدين، 

بل اأن نديِّن ال�سيا�سة«.

االأول   اآرام  الكاثوليكو�ص  واأو�سح   ...

يف  ي�سرتكان  وامل�سيحية  االإ�سالم  اأن 

واأن  املعا�رصة،  للتحديات  الت�سدي 

هي  اليوم  ا�ستعماالً  االأكرث  الكلمة 

نتوقف مع  اأن  ويجب  »احلوار«،  كلمة 

حياة  يالم�ص  الذي  احلقيقي  احلوار 

حوارِ  الزائف  احلوار  مع  ال  ال�سعوب، 

النظريات واالأفكار فح�سب. 

واأ�ساف غبطته: »يف الغرب يتحدثون 

عن احلوار العقالين والفكري والذهني.. 

لكن حوارنا هو حوار العي�ص امل�سرتك 

الذي هو اأكرث اأهمية، وهو اأحد االأوجه 

يف  نعي�سها  التي  املميزة  الرئي�سية 

منطقتنا«.

التي تقف  املعا�رصة  التحديات  وعّدد 

اأمامنا اليوم، واأو�سح �سبل الت�سدي 

لها، وهي:

اإىل  عودة  هناك  هذا  يف ع�رصنا  اأولً: 

القيم االإن�سانية واالأخالقية.. وعندما 

ال تكون هناك قيم اإن�سانية م�سرتكة 

مفهومها  من  تفرغ  االإن�سانية  فاإن 

االإ�سالم  فاإن  وعليه  احلقيقي.. 

خا�ساً  اهتماماً  يعريان  وامل�سيحية 

فيما  امل�سرتكة  االأخالقية  للقيم 

بينهما.

ت�سدينا  طرق  نطور  اأن  يجب  ثانياً: 

اأن  ن�ستطيع  لكي  التحديات  لهذه 

هي  التحديات  هذه  عليها..  ننت�رص 

والعن�رصية  والرجعية  الراديكالية 

م�سدر  تكون  قد  التي  واالأ�سولية 

ال�رص يف اأي دين.

ثالثاً: علينا اأن نعزز نوعية احلياة التي 

نعي�سها، التي تعزز التفاهم امل�سرتك 

فيما بيننا الذي نحرتمه جميعاً.

جمتمعاتنا  ن�سجع  اأن  يجب  رابعاً: 

اأن حترتم الدين وتاأخذ املفهوم الديني 

بالن�سبة  فالدين  جدية،  اأكرث  ب�سكل 

الكني�سة  اأو  امل�سجد  يعني  ال  لنا 

فح�سب، بل هو طريقة عي�ص، ونوعية 

حياةٍ يكون الله يف جوهرها ويف جوهر 

هذا املبداأ واملفهوم. 

خام�صاً:  لنعّزز �سويًّة العي�َص امل�سرتك 

امل�سرتكة..  حياتنا  يف  م�سرتكة  اأداةً 

ويف �سورية جميع املواطنني مت�ساوون 

يف احلقوق والواجبات، وهم مواطنون 

من الدرجة االأوىل واالأ�سا�سية من غري 

اأخرى:  وبكلمات  اأديانهم..  اإىل  النظر 

اأقلية،  اأكرثية وال  يف �سورية ال توجد 

الكل اأغلبية.. وهذا هو م�سدر حبنا.

حيث  من  معاً،  لنطّور  �صاد�صاً: 

وم�سلمون، ح�سارة  م�سيحيون  نحن 

االإ�سالم  اأن  واأوؤمن  واأعتقد  الالعنف.. 

معاً  العمل  ي�ستطيعان  وامل�سيحية 

بع�ص  يف  املوجود  العنف  ملحاربة 

املجتمعات وحتييده.

�سابعاً: يجب اأن نعمل معاً لتحقيق 

العدالة  يحقق  الذي  العادل  ال�سالم 

هو  ال�سالم  فم�سدر  ال�سالم،  مع 

العدل اأ�سا�ساً، وال يوجد �سالم حقيقي 

من غري اأن يوجد عدل حقيقي.. وهذه 

لي�ست مفاهيم �سيا�سية اأو نظريات 

حقيقة  هي  بل  عنها،  نتحدث 

اإحدى  واقعية نعي�سها ونعرفها. واإن 

القواعد التي ال حتقق العدل اأبداً هي 

العربية  لالأرا�سي  »اإ�رصائيل«  احتالل 

ما  ال�سالم  يتحقق  ولن  املغت�َسبة، 

دامت حقوق االإن�سان العربي الحٌترتَم.. 

اأن  لذلك فاالإ�سالم وامل�سيحية يجب 

للعامل:  يقولوا  واأن  كالمهم  دوا  يوحِّ

العدل  يتحقق  اأن  غري  من  �سالَم  ال 

املحتلة  العربية  االأرا�سي  وتعود 

لي�ص  »وهذا  ال�رصعيني..  الأ�سحابها 

ما  هو  بل  فقط،  ال�سخ�سي  راأيي 

والقراآن  �ص  املقدَّ االإجنيل  اإياه  عّلمنا 

الكرمي«.

ثامناً: يجب على االإ�سالم وامل�سيحية 

اأن يعزِّزوا قد�سية احلياة االإن�سانية.

اأن  يجب  الله  وجود  اإن  تا�سعاً: 

وجوهر  حياتنا  جوهر  يف  بيننا  يكون 

يف  الله  وجود  غري  ومن  معي�ستنا، 

تفقد  احلياة  فاإن  االأ�سا�ص  ويف  املركز 

هدفها ومعانيها الكثرية.

وامل�سيحية  االإ�سالم  واأخرياً:  عا�رشاً 

وعدم  والعن�رصية  العنف  �سد 

لذلك  االعتدال؛  وعدم  الت�سامح 

فهاتان الديانتان توؤمنان بحوار احلياة، 

ال باأي حوار اآخر.. ونحن يجب اأن نحرتم 

خالفاتنا، ويف الوقت نف�سه يجب اأن 

نقّوي احتادنا ووحدتنا.



اخلا�سة يف  القلمون  اأطلقت جامعة 

ديرعطية م�رصوعها البحثي التطبيقي 

ال�ستخدام الطاقة ال�سم�سية لتوليد 

الكهرباء يف منطقة القلمون، برعاية 

وزير  كيايل،  ق�سي  اأحمد  الدكتور 

التجارة  الكهرباء، وبالتعاون مع غرفة 

الفتية  والغرفة  حلب،  يف  الفتية 

اخلمي�ص  يوم  )اأملانيا(،  فرايبورغ  يف 

29/10/2009، بح�سور االأ�ستاذ الدكتور 
اأ�سعد لطفي رئي�ص اجلامعة، ومعاون 

احلليم  عبد  املهند�ص  الكهرباء  وزير 

االقت�سادية  البعثة  قا�سم، ورئي�ص 

 ،Dr.jen jokiseh االأملانية  ال�سفارة  يف 

وال�سيد توما�ص فالرباغر ممثل ال�رصكة 

 ،RGE Energy AG االأملانية امل�سنعة 

وح�سد من االإعالميني.

عميد  البطل  �سوقي  الدكتور  حتدث 

امل�رصوع  اأهمية  عن  الهند�سة  كلية 

امل�رصوع  يف  االأ�سا�سية  اللبنة  كونه 

الكهربائية  الطاقة  لتوليد  االأكرب 

منطقة  يف  ال�سم�سية  بالطاقة 

على  للمحافظة  اإ�سافة  القلمون، 

م�سادر  ا�ستخدام  من  واحلد  البيئة 

الطاقة التقليدية يف توليد الكهرباء؛ 

االأمر الذي مل يعد مطلباً حملياً، واإمنا 

اأ�سبح مطلباً عاملياً..

البحثي  امل�رصوع  “هذا  واأ�ساف: 

املتوا�سعة،  طاقته  رغم  التطبيقي، 

�سيكون طليعة خمابر ق�سم الطاقات 

املتجددة الذي �سيفتتح قريباً يف كلية 

الهند�سة، وبهذا تكون جامعة القلمون 

وال�سباقة يف هذا امل�سمار  االأوىل  هي 

بني اجلامعات اخلا�سة يف �سورية.

ونوه الدكتور البطل اإىل م�رصوع  املكتبة 

تُعّد من  التي  التنفيذ(  املركزية )قيد 

ال�سورية،  اجلامعات  يف  املكتبات  اأكرب 

حيث �سممت كبناء اأخ�رص ت�ستخدم 

ما  لتاأمني  ال�سم�سية  الطاقة  فيه 

يلزمه من الطاقة الكهربائية. 

من جانبه اأو�سح املهند�ص عبد احلليم 

قا�سم  معاون وزير الكهرباء، اأن �سورية 

ا�ستخدام  يف  واعدة  خطوات  خطت 

امل�رصوع  هذا  واأن  املتجددة،  الطاقات 

يهدف اإىل توفري الطاقة واحلفاظ على 

خرباتنا  على  لالعتماد  اإ�سافة  البيئة‘ 

وتدريب  املتاحة  الوطنية  الفنية 

العاملني يف هذا املجال واال�ستفادة من 

التجارب واخلربات العاملية. واأ�سار اإىل اأن 

»م�ساركتنا يف امل�رصوع تاأتي  ط�سمن 

الفني  العلمي  التعاوين  الربوتوكول 

بني الوزارة وجامعة القلمون«.

وبنيَّ املهند�ص قا�سم اأن اأهايل منطقة 

على  اعتمدوا  القدم  منذ  القلمون 

الطاقات املتجددة وال �سيما ا�ستخدام 

الطواحني الهوائية ال�ستخراج املاء من 

االآبار بقوة الرياح.

ممثل  فالرباغر  توما�ص  ال�سيد  اأما 

»اإّن  قال:  امل�سنِّعة  االأملانية  ال�رصكة 

�سورية  يف  طاقة  تعطي  ال�سم�ص 

تفوق �سعف ما تعطيه يف اأملانيا«.

الطاقة  »تعطي  فالرباغر:  واأ�ساف 

ال�سم�سية 2300 كيلو واط يف ال�ساعة 

يف الكيلو مرت املربع الواحد يف �سورية، 

بينما تعطي 1000 كيلو واط فقط يف 

ال�سم�سية  االأ�سعة  وم�ستوى  اأملانيا.. 

يف �سورية هو ثاين اأعلى م�ستوى بني 

الدول العربية، واآالتنا �ستكون منتجة 

يف �سورية اأكرث من اأي بلد اأوروبي«.

ن م�سروع �لطاقة �ل�سم�سية �لقلمون تد�سِّ

اأمين اأني�س/ مديرية الإعالم والإعالن



 RGE Energy فالرباغر اأن  واأو�سح 

متخ�س�سة  اأملانية  �رصكة  هي   AG
لتحويل  األواح  �ستة  قدمت  بالطاقة 

جماناً  كهرباء  اإىل  ال�سم�ص  اأ�سعة 

لتجربها جامعة القلمون.

غرفة  مدير  كمال،  رامي  ال�سيد  اأما 

التجارة الفتية يف حلب، قال: اإن االألواح 

االأ�سقف  على  و�سعت  ال�سم�سية 

وبا�ستطاعة   ،24 اجلنوب  بزاوية  باجّتاه 

ق�سوى 990 واط. ومن ثم يتم حتويل 

التيار امل�ستمر اإىل تيار متناوب ثم اإىل 

خزان الطاقة الإنارة امل�سباح.

خمتلفة  نظرة  كمال  ال�سيد   وقدم 

للتكلفة قائالً: »كلفة توليد الكهرباء 

الثمن،  باهظة  ال�سم�سية  بالطاقة 

والتوليد  للبيئة..  �سديقة  لكنها 

يُلِحق  لكنه  الثمن،  رخي�ص  بالنفط 

اأ�رصاراً كبرية بالبيئة .. “ولذلك جامعة 

هي  امل�رصوع  حتت�سن  التي  القلمون 

اأول من ينفذه، حيث �ستنتج كهرباء 

مباين اجلامعة من الطاقة ال�سم�سية 

جتربة  لها  منطقة  رائدة يف  لت�سبح 

يف ا�ستغالل م�سادر الطاقة النظيفة 

واملتجددة”.

�رصكة  تبّنته  الذي  امل�رصوع  ويهدف 

التخفيف  يف  امل�ساهمة  اإىل  اأملانية 

تعاين  مزمنة  م�سكالت  ثالث  من 

الكبري  التزايد  وهي  �سورية،  منها 

والطاقة  الكهرباء  على  الطلب  يف 

الناجم عن االنفجار ال�سكاين، وتراجع 

عن  الناجم  للكهرباء  ال�سدود  اإنتاج 

والتلوث  االأنهار،  مياه  و�سح  اجلفاف 

الكهرباء  اإنتاج  يفاقمه  الذي  البيئي 

عرب مولدات تعمل بالنفط.

�سغرية  خطوة  امل�رصوع  اأن  ورغم 

تفتح  اخلطوة  هذه  لكن  ومتاأخرة، 

بتلبية  ي�سمح  الذي  الوحيد  الطريق 

الطلب املتزايد على الطاقة والكهرباء 

ودون  البيئة  تلويث  دون  �سورية  يف 

االعتماد على مياه االأنهار التي ت�سّح 

عاماً بعد اآخر.

 

قلمmoon �لآن 

على �لإنرتنت

قلم جملة  حترير  اأ�رصة  من  رغبًة 

جامعة  خّريجي  بتمكني   moon
قراءة  حمّبي  وجميع  القلمون، 

اإليهم  ت�سل  ال  الذين  املجلة 

تغذية  متّ  املطبوعة،  اأعدادُها 

بالعدد  االإلكرتوين  اجلامعة  موقع 

اأن  على  املجلة،  من  ال�سابق 

الثالثة  االأعداد  اإطالق  ي�ستكمل 

قريب..  وقت  يف  ال�سابقة  ع�رص 

واالأعداد  العدد  هذا  عن  ف�سالً 

الالحقة.. 



�آخر ما تو�سل �إليه �لعلم 

يف جمال �لأمتتة..

يف  ن�ساط علمي لكلية 

�لهند�سة بجامعة �لقلمون

جامعة  يف  الهند�سة  كلية  نّظمت  

علمياً  ن�ساطاً  بديرعطية  القلمون 

االأمتتة يف جامعة  باال�سرتاك مع معهد 

Leoben، هدف اإىل بناء تعاون م�ستدام يف 
جماالت تدريب الطالب والتطوير املهني 

الأع�ساء الهيئة التعليمية والفنية.

دعبول  �سليم  املهند�ص  الن�ساط  افتتح 

نائب رئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة القلمون، 

رئي�ص  لطفي  اأ�سعد  الدكتور  واالأ�ستاذ 

اجلامعة، بح�سور االأ�ستاذ الدكتور �سوقي 

وعدد  الهند�سة،  كلية  عميد  البطل 

الهيئة  واأع�ساء  الكليات  عمداء  من 

مازن  الدكتور  وباإ�رصاف  التعليمية.. 

اخلطيب رئي�ص ق�سم هند�سة احلوا�سيب 

يف كلية الهند�سة بجامعة القلمون.

مازن  الدكتور  الن�ساط  على  اأ�رصف 

اخلطيب، رئي�ص ق�سم هند�سة احلوا�سيب 

القلمون،  بجامعة  الهند�سة  كلية  يف 

 Paul OLeary الدكتور  قيام  يف  ومتثَّل 

ورئي�ص    Leoben جامعة  رئي�ص  نائب 

حما�رصات  عدة  باإلقاء  االأمتتة  معهد 

العلمية يف عامل  امل�ستجدات  اآخر  حول 

االأمتتة.. 

و�سارك يف اإلقاء املحا�رصات املهند�ص اأرغد 

طب �أ�سنان �لأطفال

يف ن�ساط علمي لكلية 

طب �لأ�سنان

اأقامت كلية طب االأ�سنان يف جامعة 

يف  علمياً  ن�ساطاً  اخلا�سة  القلمون 

اخت�سا�ص طب اأ�سنان االأطفال، وذلك 

قام  وقد   ..15/10/2009 اخلمي�ص  يوم 

النم�ساوية،  ليوبني  جامعة  من  اأرناوؤوط 

التعليمية  الهيئة  اأع�ساء  من  وعدد 

والفنية من ق�سم هند�سة احلوا�سيب يف 

جامعة القلمون.

يذكر اأن الن�ساط افتتح يف مدرج اجلامعة 

يوم  من  �سباحاً  التا�سعة  يف  الكبري 

ال�سبت 24/10/2009 وا�ستمر ملدة يومني، 

الرابعة  ال�ساعة  يف  فعالياته  واختتمت 

من بعد ظهر االأحد 25/9/2009.

الدكتور فوؤاد �سالمة وهو طبيب جماز 

من هيئة البورد االأمريكية لطب اأ�سنان 

رئي�ص  االآن من�سب  )وي�سغل  االأطفال 

ق�سم طب اأ�سنان االأطفال يف جامعة 

االأمريكية(  املتحدة  بالواليات  نربا�سكا 

باإلقاء حما�رصة علمية ت�سمنت عدداً 

من املحاور بدءاً من ا�سطهاد االأطفال 

البيئية  واال�سطرابات   – واإهمالهم 

باالأمرا�ص  مروراً  لالأ�سنان،  والوراثية 

الفموي  اجلوف  ت�سيب  التي  الفموية 

لالأ�سنان  الداعمة  والن�سج  واالأ�سنان 

مع  التعامل  وكيفية   – االأطفال  لدى 

التي  االأطفال  ال�سنية لدى  الر�سو�ص 

ممار�ص،  اأ�سنان  طبيب  كل  ت�سادف 

و�سوالً اإىل املعاجلة الرتميمية لالأ�سنان 

االأمامية واملعاجلة اللبية لالأ�سنان التي 

من  بات  مرحلة  اإىل  وو�سلت  اأهملت 

من  حياً.  ال�سن  اإبقاء  فيها  ال�سعب 

الالفت للنظر احل�سور احلا�سد للطالب 

يوم  كان  الن�ساط  اأن  من  الرغم  على 

ال�سنتني  طالب  وخ�سو�ساً  اخلمي�ص 

الرابعة واخلام�سة.

امللتقى  يف  القلمون  جامعة  �ساركت 

الذي  ع�رص  الثاين  االإبداعي  الطالبي 

عقد يف جامعة اأ�سيوط يف جمهورية 

اإىل   27/9 من  املدة  يف  العربية  م�رص 

املجل�ص  مع  2/10/2009بالتعاون 
العربي لتدريب طالب اجلامعات العربية 

وامل�سهد  العرب  »الطلبة  �سعار  حتت 

العاملي املعا�رص«.

الطالبة  ببحث  اجلامعة  �ساركت  وقد 

ال�سنة  الطب-  )كلية  الريحاين  راميا 

ال�سباب  على  االإعالم  »تاأثري  الرابعة( 

واآمال  الواقع  اإحباط  بني  العربي 

عدنان  الدكتور  باإ�رصاف  امل�ستقبل«، 

متطلبات  وحدة  يف  االأ�ستاذ  ر�سالن، 

اجلامعة.

ومن بني 74 بحثاً من اأكرث من 40 جامعة 

واالإمارات  االأردن  بلداً،   12 متثِّل  عربية 

وال�سعودية وال�سودان و�سورية والعراق 

وُعمان وفل�سطني ولبنان وليبيا وم�رص 

الريحاين  راميا  الطالبة  نالت  واليمن؛ 

مبيدالية  تكرميها  ومت  الثالث،  املركز 

ف�سالً  العربي،  املجل�ص  ودرع  امللتقى 

م  عن �سهادة تقدير على البحث املقدَّ

وجائزة عينية مقدارها 100 دوالر.

بدرع  ر�سالن  عدنان  الدكتور  رِّم 
وكُُ

يف  جلهوده  تقدير  و�سهادة  املجل�ص 

االإ�رصاف على البحث.

�سياحي  برنامج  تخلَّله  املوؤمتر  اأن  يذكر 

يف  »نِيلّيًة«  رحلًة  ن  ت�سمَّ ترفيهي 

َعّبارة، وزيارةً للقرية االأوملبية يف جامعة 

اأ�سيوط، ولقلعة وم�سجد حممد علي، 

وغريها من املعامل ال�سياحية.

�لأبحاث �مل�ساِركة تناولت حماوَر ثقافيًة وبيئيًة 

و�قت�ساديًة وتكنولوجية..

جامعة �لقلمون ت�سارك يف �مللتقى �لطالبي 

�لإبد�عي ببحث حول

»تاأثري �لإعالم على �ل�سباب �لعربي«
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بح�سور املهند�ص �سليم دعبول نائب 

رئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة القلمون، 

التقى االأ�ستاذ الدكتور اأ�سعد لطفي 

رئي�ص اجلامعة، والدكتور حممود باكري 

االإدارية  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�ص  نائب 

موي�ص  بن  منيع  االأ�ستاذ  والطالبية؛ 

امللحق الثقايف ال�سعودي يف ال�سفارة 

بزيارة  قام  الذي  بدم�سق،  ال�سعودية 

اإىل جامعة القلمون يف 5/10/2009 

ال�سعوديني  بالطلبة  لالجتماع 

الدار�سني فيها.

عالقة  تطوير  �سبل  اللقاء  تناول 

القلمون  جامعة  بني  التعاون 

ال�سعودية..  الثقافية  وامللحقية 

وموافقة اجلامعة على تزويد امللحقية 

بنتائج الطلبة ال�سعوديني يف نهاية 

االأو�ساع  ا�ستعرا�ص  ومت  ف�سل،  كل 

ال�سعوديني  للطلبة  الدرا�سية 

الدار�سني يف اجلامعة.

�سكره  عن  منيع  االأ�ستاذ  عرّب  وقد 

وتقديره »للجهود الكبرية التي يبذلها 

امل�سوؤولون يف اجلامعة من اأجل تقدمي 

خالل  من  لهم  التعليمية  اخلدمات 

�لقلمون جامعة كل �لعرب

�مللحق �لثقايف �ل�سعودي يلتقي �لطلبة �ل�سعوديني �لقلمونّيني

جامعة  يف  ال�سيدلة  كلية  عقدت 

بتاريخ  كامل  يوم  مدار  على  القلمون 

1/10/2009 »امتحان املالزمة والكفاءة« 
اأنهوا  الذين  اخلام�سة  ال�سنة  لطالب 

التدريب املطلوب يف �سيدليات املجتمع 

واملعامل الدوائية وامل�سايف واملخابر.

امتحانية  جلان  اأربع  على  الطالب  توزع 

ال�سيدلة  كلية  من  ممتِحنني  �سملت 

الكلية  )عميد  القلمون  بجامعة 

الفاهوم،  �سحر  الدكتورة  االأ�ستاذة 

ونائب العميد الدكتور با�سل القو�سي، 

واالأ�ستاذ الدكتور وديع العبد، واالأ�ستاذ 

والدكتورة  �سلوم،  عي�سى  الدكتور 

اللجان  و�سّمت  بركيل(..  �سويف 

االمتحانية ممتِحنني من كلية ال�سيدلة 

بجامعة دم�سق، ف�سالً عن ممتِحنني من 

جامعات  بع�ص  يف  ال�سيدلة  كليات 

وممثِّلني  الها�سمية..  االأردنية  اململكة 

كلية �ل�سيدلة تقيم �متحان �ملالزمة و�لكفاءة

لطالب �ل�سنة �خلام�سة

ولقطاع  ال�سورية،  ال�سيادلة  لنقابة 

ال�سناعات الدوائية.

التي  االمتحانية،  العملية  �سملت 

اأ�رصفت عليها الدكتورة �سحر الفاهوم، 

والدكتور با�سل القو�سي، تقييماً �سامالً 

يف  ال�سيدلة  كلية  طالب  مل�ستوى 

جامعة القلمون يف جماالت ال�سيدلة 

وال�سناعات  »ال�سيدالنيات،  املختلفة 

االأدوية  وعلم  العقاقري،  وعلم  الدوائية، 

ال�سيدالنية،  والكيمياء  وال�سموم، 

والرقابة الدوائية«.

طالب  على  املمتِحنون  اأثنى  وقد 

مب�ستواهم  اإعجابهم  واأبدوا  ال�سيدلة 

مع  تفاعلهم  ومدى  املميز  العلمي 

خالل  اتبعوها  التي  التدريب  برامج 

م�ستوى  على  انعك�ص  مما  درا�ستهم، 

االختبارات،  يف  حققوها  التي  النتائج 

االمتحان  يف  النجاح  ن�سبة  بلغت  اإذ 

حوايل 89 %.

توفري البيئة االأكادميية املتميزة جلميع 

الطلبة«.

ب  ورحَّ بالطلبة  امللحق  اجتمع  كما   

على  حر�سهم  على  و�سكرهم  بهم 

ل  ي�سكِّ »الذي  اللقاء  هذا  ح�سور 

الطلبة  بني  للتعارف  طيبة  فر�سة 

و�سماع مقرتحاتهم ومالحظاتهم«.
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عبد �ل�سالم هيكل ي�سارك يف

موؤمتر ر�بطة �خلريجني �لعرب جلامعة ييل

عقب تفجري�ٍت د�مية يف �لعر�ق..

ثًا �إىل قناٍة فرن�سية د. حممد نا�سر عجالين متحدِّ

جامعة  اأمناء  جمل�ص  ع�سو  �سارك 

القلمون عبد ال�سالم هيكل يف موؤمتر 

ييل  جلامعة  العرب  اخلريجني  رابطة 

الذي  العربية،  املدينة  م�ستقبل  حول 

بريوت  اللبنانية  العا�سمة  يف  اأقيم 

و�سم نحو 250 مفكراً عربياً واأجنبياً، 

وتناول خالل جل�ساته الرئي�سية اأحدث 

لتح�سني  املبتكرة  والو�سائل  ال�سبل 

العربية  املدن  يف  العي�ص  �سبل 

وذلك  امل�ستمر؛  التطور  من  ومتكينها 

ناحية  ومن  العمرانية،  النواحي  من 

والثقافية  والبيئية  التحتية  البنية 

والتعليمية وريادة االأعمال.

ودعا ال�سيد هيكل خالل املوؤمتر لتكون 

تنمو  للريادة،  ممكنة  العربية  »املدن 

فيها  تن�سط  التي  اجلامعات  فيها 

االأبحاث والتطوير، ويكون لدى املجتمع 

للمبادرة  وتقدير  بالريادة  واإميان  تفهم 

اخلا�سة«، واعترب اأن »هذه املدن لي�ست 

بحاجة اإىل اأن تكون العوا�سم القدمية، 

بل مدناً حديثة، ي�ساعد وجودها على 

عك�ص نزيف االأدمغة...«.

و�سدد ال�سيد هيكل، وهو رئي�ص جمل�ص 

االأعمال  لرواد  ال�سورية  اجلمعية  اإدارة 

على اأن “مكوِّن احلرية  ال�سباب “�سيا” 

يجب اأن يكون موجوداً بوفرة” يف املدن 

العربية لكي تن�سط املبادرة لدى جيل 

ال�سباب”.

وقال: “اإن ال�سباب يف كل العامل يتخذون 

ثالث و�سائل للتعبري، اإما اخل�سوع لالأمر 

الواقع، اأو الهجرة اإىل واقع خمتلف، اأو 

على  موؤكدا  الواقع”،  لتغيري  التحدي 

تزدهر  اأن  العربية  للمدن  “ال ميكن  اأنه 

اخل�سوع  ل  تف�سِّ اأغلبية  فيها  دام  ما 

اأو الهجرة، ما يحرم املجتمعات العربية 

التحدي”،  على  القادرين  القادة  من 

ال�سباب،  يتحدى  “كي  اأنه  اإىل  م�سرياً 

من  م�ساحة  لديهم  يكون  اأن  فيجب 

واملدنية  واملجتمعية  الذاتية  احلرية 

ليكونوا ويعملوا ويعطوا”.

ا�ست�سافت قناة France 24 الدكتور 

العلوم  اأ�ستاذ  عجالين  نا�رص  حممد 

يف  الدولية  والعالقات  ال�سيا�سية 

ع�سية  وذلك  القلمون،  جامعة 

التفجريات االأخرية الدامية يف العراق 

التي   2009 اآب  التا�سع ع�رص من  يف 

اجلرحى  ومئات  الع�رصات  بحياة  اأودت 

من العراقيني. وقد متحور اللقاء حول 

الو�سع االأمني املرتدي يف العراق.

هذه  اأن  عجالين  الدكتور  اأو�سح   

زعزعة  اإىل  تهدف  التفجريات 

اال�ستقرار االأمني لعرقلة االنتخابات 

فكرة  ولتعزيز  قريباً  عقدها  املزمع 

احلرب االأهلية. واأكد الدكتور عجالين 

على خطورة هذه التفجريات لكونها 

املنطقة  يف  نوعها  من  االأخطر 

على  يدل  مما  وهذا  املحمية،  اخل�رصاء 

يف  اأحد  من  هناك  يكون  لن  اأنه 

اأهداف  ومن  وم�ستمر.  دائم  ماأمن 

الدكتور  اأ�سار  كما  التفجريات،  هذه 

املالكي  زيارة  ا�ستغالل  عجالين، 

العالقات  اإىل  واالإ�ساءة  �سورية  اإىل 

التي ت�سري نحو  العراقية   – ال�سورية 

زيارة  بُعيَد  االنفجار  وتوقيت  انفراج، 

املالكي اإىل �سورية لي�ص اأمراً بريئاً.



بجامعة  العالقات  مديرية  نّظمت 

للحوا�سيب  معر�سني  القلمون 

�رصكة  من  مقدم  االأول  املحمولة؛ 

  MTNرصكة� مع  بالتعاون  تو�سيبا 

حيث قدمت االأخرية مع كل حا�سب 

ال�سيد  اأكد  وقد  3G جماناً،  حممول 

يف  الت�سويق  مدير  بغدادي،  عمار 

�سهد  املعر�ص  اأن  تو�سيبا،  �رصكة 

�سعادة  عن  اأعرب  كثيفاً، كما  اإقباالً 

القلمون  اأر�ص  على  بالتواجد  االإدارة 

وبني جيل �ساب مثقف..

مدير  اآقبيق  يا�رص  ال�سيد  اأكد  بدوره 

التي  الرتاتك،  �رصكة  يف  الت�سويق 

من  اجلامعة  بهو  املعر�ص يف  اأقامت 

18 وحتى 21 /2009/10 اأنها ب�سدد 

اإقامة العديد من الن�ساطات  درا�سة 

الن�ساطات  ودعم  اجلامعة  يف 

الطالبية.

كما اأجرت الرتاتك، حتت اإ�رصاف مديرية 

الطالب  به  فاز  �سحباً   العالقات، 

حممد عبد ال�سمد القنرب من كلية 

طب االأ�سنان بحا�سب حممول، وحاز 

كلية  من  اجلزائريل  مهند  الطالب 

الهند�سة  على �سا�سة DELL، وحاز 

الطالب عمر دوبا ويا�رص �سافع احلريري 

ويحيى ماخر اجل�رصي من كلية الطب، 

كلية  من  االأتا�سي  روحي  وحممد 

طب االأ�سنان، والدكتور �سالح الدين 

�سحادة نائب عميد كلية الطب على 

ق�سائم خ�سومات بقيمة %5.

معر�سان للحو��سيب �ملحمولة

ح�رصت جمموعة من طالب جامعة يف بهو �جلامعة

“�سالح  الراق�ص  العر�ص  القلمون 

القد�ص  مبنا�سبة  اإنانا،  لفرقة  الدين” 

دار  يف  العربية  الثقافة  عا�سمة 

دم�سق  يف  والفنون  للثقافة  االأ�سد 

يوم االأحد 2009/10/18.

 كان العر�ص مميزاً جداً، عر�ست الفرقة 

االأيوبي  الدين  �سالح  القائد  ق�سة  

وا�ستعادة القد�ص من مغت�سبيها.

تقنية  املرة  هذه  الفرقة  ا�ستخدمت 

بع�ص  تعر�ص  كانت  اإذ  ال�سينما، 

الكبرية،  ال�سا�سة  على  امل�ساهد 

فّناين  من  مبجموعة  وا�ستعانوا 

كعبد  “التلفاز”  الف�سّية  ال�سا�سة 

احلكيم قطيفان وح�سام ال�ساه ونوار 

بلبل وغريهم.

طالب �لقلمون 

ي�سهدون

فتح �لقد�س



حل�سور  رحلة  االأن�سطة  مديرية  نّظمت 

االأحد  يوم  مربوك”  “األف  العربي  الفيلم 

.4/10/2009
اأحمد  ال�ساب  الفنان  بطولة  من  الفيلم 

حلمي، ويتحدث عن �ساب يوم عر�سه حتدث 

تكاد  التي  املفارقات  من  جمموعة  معه 

تفقده عقله.. ويف كل مرة يكت�سف جزءاً 

من احلقيقة حتى تت�سح له كاملة.

الذين  الطالب  من  اإعجاباً  الفيلم  لقي 

وخم�سني  مئتني  عددهم  وجتاوز  ح�رصوا 

طالباً وطالبة.

طالب �لقلمون يف »�ألف مربوك«

كيف نت�سّرف حني وقوع �لكارثة؟

يف مو�جهة �لكو�رث”.. يف ندوة بجامعة �لقلمون �ملدين  �لدفاع  “دور 
الطالبة: يارا تيزيني

بح�سور االأ�ستاذ الدكتور اأ�سعد لطفي، 

رئي�ص جامعة القلمون، نظمت مديرية 

مديرية  مع  بالتعاون  العامة،  العالقات 

ندوة  يف3/11/2009  املدين،  الدفاع 

مواجهة  املدين يف  الدفاع  “دور  بعنوان 

الركن  العميد  فيها  حا�رص  الكوارث” 

الدفاع  )مدير  حممد  خليل  �سوكت 

فتحّدث  دم�سق(،  ريف  املدين مبحافظة 

اأنها  وذكر  املدين،  الدفاع  مهام  عن 

خطط  تنظيم  اأهمها:  ولكن  متعددة 

تطبيق  على  االإ�رصاف  واالإجلاء،  االإخالء 

نظام احلماية الذاتية يف املن�ساآت، تدريب 

املدار�ص  وطالب  املدين  الدفاع  عنا�رص 

واجلامعات وعامة ال�سعب، تخزين املواد 

والتجهيزات، ن�رص الوعي بني املواطنني.

قبل  الكارثة  مواجهة  “ميكن  واأ�ساف: 

تقوم  حت�سبية  باإجراءات  وذلك  وقوعها؛ 

الكارثة..  وقوع  واأثناء  املحافظة،  بها 

االأدوات  جهوزية  اأهمية  على  ونوؤكد 

جهاز  )م�سباح،  منزل  كل  يف  التالية 

اإطفاء، حقيبة اإ�سعاف اأويل، ماء �سالح 

بطاريات  �سغري،  راديو  جهاز  لل�رصب، 

احتياطية(”.

الكارثة  اأثناء  الت�رصف  كيفية  وعن 

اأمر  “اأهم  املدين:  الدفاع  مدير  ن�سح 

�سبق  ما  واإح�سار  االأع�ساب  متالك  هو 

ذكره ب�رصعة، وعدم ا�ستخدام امل�ساعد 

عند اأو بعد الكارثة، وعدم املكوث حتت 

واللجوء  والك�رص،  الوقوع  �سهلة  اأدوات 

اإىل زوايا واأعمدة املنزل.. ويف حال تواجدنا 

من  االقرتاب  عدم  علينا  ال�سارع،  يف 

االأبنية حتى بعد انتهاء الكارثة، وتقدمي 

وجود  اأماكن  عن  واالإخبار  امل�ساعدة، 

منكوبني”



ا�ست�سافت  الدراما  نادي  مع  بالتعاون 

جامعة  يف  العامة  العالقات  مديرية 

العار”  “زمن  م�سل�سل  اأ�رصة  القلمون 

ر�سا  العمل  خمرجة  ح�رصت  حيث 

اأبو  اإياد  الفنانون  ح�رص  كما  �رصبتجي، 

وغزوان  خليل  ومك�سيم  ال�سامات 

االإثنني  ن�ساط  �سمن  وذلك  ال�سفدي، 

اجلامعي يف 2009/10/5.

العالقات  مدير  ال�سيوف  ا�ستقبل 

بجولة يف من�ساآت  قاموا  العامة حيث 

ال�سديد  اإعجابهم  واأبدوا  اجلامعة 

اجلامعة  رئي�ص  للقاء  توجهوا  ثم  بها، 

اأ�سعد لطفي، وحتدثوا  االأ�ستاذ الدكتور 

يف  للتمثيل  كلية  افتتاح  اإمكانية  عن 

امل�ستقبل.

الغفري  بح�سورهم  الطالب  ا�ستقبل 

بت�سفيق  الكبري  املدرج  يف  ال�سيوف 

الطالب  اأداره  الذي  احلوار،  وبداأ  حار، 

من  كل  يقوم  اأن  بطلب  عثمان،  خالد 

بالتعريف  ال�سيوف  امل�سل�سل  اأفراد 

فقام  واأ�سلوبه..  بطريقته  نف�سه  عن 

ال�سيوف بذلك ب�سدر رحب.

“زمن  اأن م�سل�سل  اإىل  اأ�سار عثمان  ثم 

العار” ح�سل على اأعلى ن�سبة م�ساهدة 

العام، حيث  رم�سان هذا  ل�سهر  عربية 

علقت املخرجة �رصبتجي باأن العمل قد 

جميع  يف  اجلهود  من  الكثري  ا�ستهلك 

اجلماعي.  العمل  نتيجة  وهذه  الكوادر، 

من  “العار”  معنى  عن  املحاور  �ساأل  ثم 

وجهة نظر امل�سل�سل، فاأجابته املخرجة 

اجلرمية  عار  فقط  لي�ص  املعني  العار  اأن 

يف  املتف�سي  العار  هو  بل  االأخالقية، 

كثري من املجتمعات واملتمثل بالر�ساوي 

واالختال�سات وغريها.

امل�رصح  عن  لل�سيوف  �سوؤاالً  وجه  ثم 

�أ�سرة م�سل�سل 

زمن �لعار يف 

�سيافة �جلامعة

الطالب: غيث اخلطيب



للمرة 

الثانية على التوايل.. نّظمت مديرية 

الدكتور  االأ�ستاذ  بح�سور  االأن�سطة، 

اأ�سعد لطفي، رئي�ص جامعة القلمون، 

يف  الطالبية  باالأندية  التعريف  يوم 

6/10/2009 بعنوان  الثالثاء  اجلامعة 

.Kalamoon‘s Got Talent 2
ال�سوري،  العربي  بالن�سيد  اللقاء  بداأ 

القلمون، ثم قام  تاله ن�سيد جامعة 

من�سق االأن�سطة بالرتحيب باحل�سور 

واإعالن بدء اليوم التعريفي.

عر�ص كل نادٍ ما عنده بطريقته؛ قّدم 

اإىل  الفنانني  بدخول  ارتباطه  ومدى 

باأن  ال�سفدي  غزوان  فاأجاب  التلفاز، 

امل�رصح جزء ال يتجزاأ من حياتنا اليومية.. 

باأن  ال�سامات  اأبو  اإياد  زميله  واأ�ساف 

التمثيل  متكامل من حيث  فن  امل�رصح 

ر�سا  قالت  كما  واالإ�ساءة..  واالإخراج 

اإن امل�رصح مكان يجمع النا�ص  �رصبتجي 

�سمن مكان واإطار جميل.

ملك�سيم  اجلمهور  من  اآخر  �سوؤال  ويف 

خريج  لي�ص  هو  من  فر�سة  عن  خليل 

يف  التمثيل”  ق�سم  العايل-  “املعهد 
الدخول للمجال، فاأجاب باأنه هو نف�سه 

لي�ص خريج ق�سم التمثيل، واأن ذلك لي�ص 

كرثاً  ممثلني  اأن  اإياد  راأيه  و�ساند  �رصطاً 

حاملي  من  لي�سوا  وامل�رصح  التلفاز  يف 

ر�سا  املخرجة  و�رصبت  اأكادميية.  �سهادة 

هو  الذي  الفخراين  يحيى  الفنان  مثاالً 

طبيب اأطفال.

اأثار  �سوؤاالً  املخرجة  عثمان  �ساأل  كما 

ف�سول جميع احل�سور عن �سبب اخلالف 

بينها وبني والدها املخرج ه�سام �رصبتجي 

االإعالم،  يف  ن�رص  ما  ببع�ص  م�ستدالً 

فاأجابت ر�سا م�ستنكرةً باأن هذا هو العار 

للحظات  االإعالم  فا�ستغالل  ذاته؛  بحد 

غ�سب اأو اأخذ ن�سف الكالم للرتويج هو 

قمة العار ونفت ما ا�ستدل به.

�سبب  عن  اجلمهور  من  �سوؤال  وجه  ثم 

اأعمال  يف  اأنف�سهم  املمثلني  تكرار 

خمتلفة للمخرجة ذاتها فاأجابها غزوان 

اإظهار  على  قدرة  ر�سا  للمخرجة  اأن 

االأف�سل لدى كل ممثل على حدة.. واأيده 

باقي املمثلني م�سيدين بطريقة تعاملها 

مع املمثلني وقدرتها على اإدارة العمل.

النادي املو�سيقي معزوفة وغناًء، وقدم 

“لوحظ”،  اأفالمه  اأحد  الدراما  نادي 

بطريقة  نف�سه  املناظرة  نادي  وقدم 

ومن  النادي..  هدف  فيها  �رصح  مميَّزة 

امللتيميديا  نادي  عرو�ص  اأي�ساً  املميَّز 

ونادي الفلك ونادي البيئة.

انطالقته  الكتاب  نادي  اأعلن  كما 

االأوىل داعياً الطالب لالنت�ساب.

وكان االأ�ستاذ الدكتور اأ�سعد لطفي، 

االأندية  على  اأثنى  اجلامعة،  رئي�ص 

للحفاظ  املبذول  واجلهد  الطالبية 

عليها.



القلمون  جامعة  ا�ست�سافت 

للقو�ص  االأوىل  اجلمهورية  بطولة 

ال�سبت  يوم  اأقيمت  التي  وال�سهم 

جامعة  نادي  مب�ساركة   24/10/2009
ونادي  ديرعطية  ونادي  القلمون 

القنيطرة ونادي ديرالزور.

العربي  االحتاد  رئي�ص  البطولة  ح�رص 

ورئي�ص  وال�سهم،  للقو�ص  ال�سوري 

يف  وال�سهم  للقو�ص  الفنية  اللجنة 

الهيئة  اأع�ساء  من  وعدد  ديرالزور، 

التدري�سية والطالب من اجلامعة.

االحتاد  ع�سو  ب�سب�ص،  غ�سان  و�رصّح 

وال�سهم  للقو�ص  ال�سوري  العربي 

القلمون  جامعة  يف  اللعبة  مدرب 

اأقيمت  البطولة  اأن  ديرعطية،  ونادي 

18و30مرتاً،  مل�سافتي  فقط،  للذكور 

الالعبون  اجلامعة  من  فيها  و�سارك 

وحممود  زيد  وحممد  عي�سى  اأن�ص 

نادي  ومن  احلمامي..  ووليد  عي�سى 

و�ساهي  دعبول  حممد  ديرعطية 

وبا�سل بطل  دلة  حممد علي وهولو 

وعمرو  ب�سب�ص  ومهدي  اليا�ص  وعزام 

زكريا.

التالية:  بالنتائج  البطولة  وتكللت 

دعبول  حممد  البطولة  على  االأول 

�ساهي  والثاين  ديرعطية(،  )نادي 

حممد علي )نادي ديرعطية(، والثالث 

عبدو بََجنَّكة )نادي القنيطرة(.

ب�سب�ص:  غ�سان  املدرب  واأ�ساف 

»�سيتم البدء بالتح�سري لبطولة اأكرب 

وجلميع امل�سافات )30و50و70و90مرتاً( 

واأردف:  اجلامعة«.  و�ست�ست�سيفها 

واال�ستعداد  التح�سري  يتم  »كما 

با�ست�سافة جامعة �لقلمون..

�ملركز�ن �لأول و�لثاين لنادي ديرعطية يف بطولة �جلمهورية للقو�س و�ل�سهم

جمد جومر

العربية  البطولة  يف  للم�ساركة 

التي  وال�سهم  للقو�ص  العا�رصة 

�ست�ست�سيفها ليبيا يف �سهر ني�سان 

»2010

ال�سلة  بكرة  الكبري  اهتمامها  �سمن 

ن�ساطها  القلمون  جامعة  تتابع 

لنجوم  ا�ست�سافتها  وبعد  ال�سنوي.. 

خالل  من  القدامى  ال�سورية  ال�سلة 

ا�ست�سافت  االأم�ص،  لكبار  تكرميي  لقاء 

منتخب   26/10/2009 يف  اجلامعة 

كان  الذي  النا�سئني  ل�سلة  �سورية 

ي�ستعد لبطولة اآ�سيا املقررة قبل نهاية 

لعب  حيث  ماليزيا،  يف  احلايل  العام 

الذي  اجلامعة  منتخب  مع  ودية  مباراة 

تقدم  بعد   79-64 بنتيجة  باللقاء  فاز 

وتعادال   25-18 االأول  بالربع  القلمون 

بالربع  القلمون  وتفوق   19-19 بالثاين 

تقدموا  النا�سئني  لكن   19-13 الثالث 

بعد جنوم �ل�سلة �ل�سورية �لقد�مى.. 

�لقلمون ت�ست�سيف نا�سئي �ل�سلة 



باالأخري 16-14.

�سّجل للجامعة جنم ال�سلة القلمونية 

فريدي حداد 11 واأي�ساً تاألق جالل القوج 

8 وبالل امل�رصي 21 و�سامي اأبو دان وجليل 
حزام  وعالء   3 قويل  الله  وعبد   2 خزوم 

10ومهند مزيك  6 واأمري �سباعي 12.
اأما املنتخب ف�سجل له جنمه اأغيد رحال 

 2 ا�ستيقان  3 وفيليب  البيك  واليا�ص   9
2 وحممود  فرا  ورالف   5 عبي�سي  وعلي 

تراب 17 وطارق الزعيم 3 وحممد اأو�سه 

با�سي 9 وعقبه بغجاتي 6 وحمزة عكا�ص 

2 ويزن بريقدار 1.
يذكر اأن منتخب اجلامعة يدرّبه اإياد عبد 

منتخب  يدرب  فيما  خباز،  وعامر  احلي 

النا�سئني هيثم جميل وعادل كعدي.

رئي�س �جلامعة 

يكّرم �أبطالها.. 

وي�ست�سيف وفد�ً 

ريا�سيًا من جامعة 

عّمان �لأهلية

لطفي  اأ�سعد  الدكتور  االأ�ستاذ  كّرم 

ال�سبت  يوم  القلمون  جامعة  رئي�ص 

الزحيلي،  عماد  البطل   31/10/2009
الرئي�ص  ال�سيد  كاأ�ص  ببطولة  فاز  الذي 

يف  اأقيمت  التي   2009 االأج�سام  لبناء 

مدينة دير الزور يف الفرتة من 15 اإىل 17 

اأبطال  ت�رصين االأول 2009 مب�ساركة كل 

�سورية من خمتلف املحافظات لوزن 90 

كغ.

وكان البطل قد ت�سلم الكاأ�ص الذهبي 

بح�سور  وال�سهادة  الذهبية  وامليدالية 

رئي�ص احتاد اللعبة منار هيكل وبح�سور 

من�ّسق  زكريا  البا�سط  عبد  االأ�ستاذ 

االأن�سطة الريا�سية يف اجلامعة.

ملجلة  الزحيلي  البطل عماد  اأكد  بدوره 

قلمMoon اأن املرحلة القادمة �ست�سهد 

الدويل..  امل�ستوى  وعلى  اأكرب  اإجنازات 

البا�سط  عبد  االأ�ستاذ  اأكد  جانبه  ومن 

زكريا اأنه طلب من احتاد اللعبة اكتفاء 

لللتح�سري  املحلية  بالبطوالت  اجلامعة 

لبطوالت دولية.

كما جرى تكرمي بطل اجلامعة لكرة تن�ص 

الطاولة يزن عقيل.

عددها  يف   Moonقلم جملة  اأن  يذكر 

الرابع ع�رص اأجرت لقاء �سيقاً مع البطل 

عماد الزحيلي.

من جهة اأخرى وبعد الزيارة التي قام بها 

وفد ريا�سي من جامعة القلمون جلامعة 

االأردنية  اململكة  يف  االأهلية  عمان 

الها�سمية، وذلك للتناف�ص بريا�سة كرة 

الطاولة، وكرة امل�رصب، وريا�سة الري�سة 

جلامعة  الزيارة  ال�سيوف  رّد  الطائرة، 

اجلامعة  رئي�ص  وا�ستقبلهم  القلمون، 

اأ�سعد لطفي بحفاوة  الدكتور  االأ�ستاذ 

اجلامعة  اأرجاء  بجولة يف  وقاموا  بالغة، 

واأبدوا اإعجابهم ال�سديد بها.

وجدير بالذكر اأن منتحب القلمون كان 

منتخبات  للقاء  زيارته  خالل  حّقق  قد 

يف  رائعاً  فوزاً  االأهلية  عمان  جامعة 

مناف�سات كرة الطاولة بلقاءين مقابل 

اجلامعة  منتخب  ومّثل  واحد،  لقاء 

الطالب: يزن عقيل، و�سليم تورو، وهيثم 

قيطاز.

يف  امل�رصب  كرة  منتخب  تراجع  فيما 

لقاءين مقابل لقاء واحد، ومّثل منتخب 

امل�رصي،  واإياد  �سويدان،  ريا�ص  اجلامعة: 

وعبد الله املحمد.

يف  الطائرة  الري�سة  منتخب  وخ�رص 

لقاءين مقابل لقاء واحد، ومّثل منتخب 

عبود،  وطالل  قباين،  خالد  اجلامعة 

و�سليم غرير..

وبعد العودة اأ�ساد وفد جامعة القلمون 

التي  اال�ست�سافة  بح�سن  الريا�سي 

يعرف بها ال�سعب االأردين ال�سقيق.

 



 يف م�سوار االألف ميل وخطوة البداية، 

اجلامعيني  ال�سباب  معظم  نرى 

يف  مندفعني  باحليوية،  مفعمني 

من  تتحرك  التي  التحوالت  خمتلف 

ال�سحنة  تلك  كل  وبعد  حولهم، 

ي�سطدمون  املتفائلة؛  االنفعالية 

بواقع  اجلامعة،  مقاعد  يودعون  وهم 

م�سّو�ص ي�سيبهم بحالة من الت�ستت 

بالتال�سي  هممهم  فتبداأ  الوا�سح، 

على عتبة الواقع..

يف  ال�سيدلة  كلية  �سعت  هنا  من 

من  �سل�سلة  ويف  القلمون،  جامعة 

جهودها املبذولة اإىل فتح اآفاق العمل 

ال�سيدالين، منها ما هو جديد ومنها 

 50 بتدريب  فقامت   ،
ّ
من�سي هو  ما 

الدوائية  املعامل  يف  وطالبة  طالباً 

يونيفارما،  منها:  �سورية،  يف  الرائدة 

ميديكو،   ،  MPI األفا،  الفار�ص، 

من  ا�ستمرت  ملدة  وذلك  ميديوتيك.. 

1-15اآب 2009.

على  ال�سوء  الإلقاء  حماولة  ويف 

اأهمية هذه اخلطوة، حتدثت الدكتورة 

�سحر فاهوم، عميد كلية ال�سيدلة، 

جانب  الدوائية  “ال�سناعة  قائلة: 

واإن�ساء  الطالب  لتهيئة  اأ�سا�سي 

كان  جمال  وهو  احلديث،  ال�سيدالين 

فما  املعنيِّني،  من  كثري  لدى  مهمالً 

يحدث االآن بناًء على اإح�سائية نقابة 

 %94-93 اجتاه  هو  االأخرية  ال�سيادلة 

يف  للعمل  ال�سيدلة  خريجي  من 

لهم  اأن  نا�سني  املجتمع،  �سيدلية 

جماالت اأخرى للعمل، مما اأدى ب�سكل 

ال�سهادة  هذه  فقد  اإىل  باآخر  اأو 

احلقيقية،  قيمتها  واملهنية  العلمية 

�سنوات  املعطاة خالل  املقررات  اإن  اإذ 

الذي  والعمل  تتنا�سب  ال  الدرا�سة 

يقوم به ال�سيدالين. واإن ا�سرتاتيجية 

االأخرى،  االأدوار  تفعيل  هي  الكلية 

ال�سيدليات،  يف  العمل  �سواء 

اأواجلامعات،  اأواملخابر،  اأوامل�سايف، 

اأوالنقابة، اأو وزارة ال�سحة... اإلخ. ويف 

الطالب  يطلع  اأن  اأردنا  التجربة  هذه 

ال�سناعة  يف  العمل  كيفية  على 

من  فعلياً  وي�ستفيدوا  الدوائية 

ال�سيدالنية  كالتكنولوجيا  مقررات 

الدوائية  وال�سناعة  وال�سيدالنيات 

االآيل  والتحليل  الدوائية  واملراقبة 

وغريها...”.  

“وقد الحظنا اأننا حققنا هذا الهدف، 
اإىل العمل  اإذ اجته كثري من خريجينا 

امل�سانع  اأ�سحاب  وكان  امل�سانع،  يف 

�لقطاع �ل�سناعي عمٌل من�سّي يف �أجندة �ل�سيدليّن �ليوم

تدريب �لطالب يف معامل دو�ئية ر�ئدة..

جانٌب مهّم ل تهمله كلية �ل�سيدلة يف جامعة �لقلمون

حتقيق الطالبة: �رشوق زيتون / كلية ال�صيدلة
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�سعداء جداً مب�ستوى طالبنا، وقد اأبدى 

كثري من مديري املعامل رغبتهم يف 

قبل  حتى  وتوظيفهم،  طالبنا  تبّني 

ح�سولهم على وثيقة التخرج، وقامت 

من  مل�سقات  ب�رصاء  املعامل  بع�ص 

عمل الطالب، مما يدل على قوة اجلانب 

االإعالمي والت�سويقي لديهم. من هنا 

متمثلة  االأكادميية  العالقة  توثقت 

االإنتاج  وقطاع  القلمون  بجامعة 

الدوائي متمثالً بامل�سانع الدوائية”.

كلية  طالبات  من  كطالبة  واأنا، 

اأ�سعر  اأن  اإال  اأ�ستطع  مل  ال�سيدلة، 

اإياها  متنحنا  التي  الكبرية  بالثقة 

الدكتورة �سحر الفاهوم، فتقول: “لدي 

اإميان كبري باإمكانيات طالبنا، تزداد عاماً 

التخوف  من  الرغم  على  عام،  بعد 

معرفتنا  لعدم  االأوىل،  ال�سنة  يف 

بعد مب�ستوى الطالب وقدرتهم على 

املناف�سة، اأما االآن فوجدنا مبا نراه من 

واأنا  التفاوؤل،  على  يبعث  ما  طالبنا 

واثقة من اأننا �سنكون مناف�سة قوية 

اإذا  خا�سة  االأخرى،  للجامعات  جداً 

اأجري فح�ص الكفاءة الوطني، فطالب 

القلمون �سيكونون يف املقدمة”.

وكانت كلمتها االأخرية: “اإ�سرتاتيجية 

طالب  على  الرتكيز  هي  الكلية 

هدف  على  والرتكيز  االأخرية،  ال�سنة 

فمعظم  التخرج؛  بعد  الطالب 

معيناً  هدفاً  يحددون  ال  الطالب 

يجعلهم  مما  الكلية،  دخول  عند 

باإحداث  الكلية  فقامت  م�ستتني، 

مكتب التدريب واإيجاد فر�ص العمل، 

على  االطالع  من  الطالب  ليتمكن 

احلياة  مواجهة  قبل  عمله  جماالت 

طالب  كل  على  لذا  غداً..  العملية 

�سواء  الهدف،  باجتاه  العمل  وطالبة 

اأكان يف العمل ال�سناعي، اأو متابعة 

الدرا�سات العليا يف اخلارج، اأو العمل 

للجميع  ومتنياتي  وغريها..  املخابر  يف 

بالتوفيق والنجاح..”.

الطالب  تعليم  الهدف  كان  ولطاملا 

يف  االنخراط  على  قادرين  ليكونوا 

اأ�سواق العمل احلديثة، وعدم تركهم 

االإهمال  م�ستنقع  يف  يغرقون 

والبطالة، لذا �سعى كثري من االأ�ساتذة 

اإىل حتديث اأ�ساليب التعلم واالإعطاء، 

واأكرث  عزلة  اأقل  الطالب  ليجعلوا 

ن�ساطاً وتفاعالً، ومنهم الدكتور با�سل 

القو�سي، رئي�ص ق�سم ال�سيدالنيات 

الذي  ال�سيدالنية،  والتكنولوجيا 

وحر�سه،  اإعطائه  باأ�سلوب  دائماً  متيز 

مدارك  تو�سيع  على  واالأ�ساتذة،  هو 

الكبرية  الثقة  يعطيهم  مما  الطالب، 

اأنف�سهم ليواجهوا الثقل الكبري  يف 

بعد التخرج، وهو البحث عن جماالت 

العمل، وهنا يقول الدكتور القو�سي: 

“التدريب يف املعامل الدوائية يعطي 
واقع  اإىل  ليتعرفوا  للطالب  فر�سة 

املهنة العملي، من الناحية العلمية 

واالجتماعية، وهو �سكل اأو�سع كثرياً 

تعرف  فقد  اجلامعة،  يف  يوجد  مما 

املعمل  وخمابر  اأق�سام  اإىل  الطالب 

وكافة معداته وجتهيزاته”.

..”وهناك  القو�سي:  الدكتور  واأ�ساف 

كثري من املعامل التي قامت بتدريب 

الطالب وفق اخلطة التدريبية املتفق 

عليها وعملوا على تطويرها، مما اأثمر 

التزام الطالب واملعامل.. هذا وقد قمت 

وم�سوؤول مكتب التدريب ال�سيدالين 

للمعامل،  عدة  بزيارات  اخلويل  ميان 

ملتابعة �سري عملية التدريب، ومقابلة 

التدريبية  الكوادر  وكافة  املديرين 

هناك، وتبادل النقا�سات واملالحظات، 

فكانت اأ�سبه بور�سة عمل عن تدريب 

الطالب، االأمر الذي �سيعاد عمله يف 

مدرج اجلامعة”.

وكانت ن�سيحته االأخرية لطالبه:”على 

الق�سوى  اال�ستفادة  حماولة  اجلميع 

باملحا�رصات؛  واالهتمام  التدريب،  من 

بقواعد  يتعلق  ما  �سيما  وال 

وتاأثري  ال�سيدالنية  التكنولوجيا 

االأدوية، وذلك �سي�ساعدهم يف اجتياز 

يعد  الذي  النهائي،  الكفاءة  امتحان 

اإملاماً عاماً باأ�س�ص ممار�سة املهنة. وقد 

الحظنا تطور التدريب عرب تطور نتائج 

واأنا  عام،  بعد  عاماً  املالزمة  امتحان 

على ثقة دوماً باأن الطالب �سيبذلون 

اأف�سل ما لديهم لي�سلوا اإىل التميز 

املطلوب..”.

اإن حياة النبات يف �سق الرتاب.. ولكي 

التخرج  بعد  ما  م�ستقبل  يكون  ال 

غام�ساً، فعلى كل منا حتديد رغباته 

على  ولالطالع  اإليها.  وال�سعي 

ال�سيدلة،  خلريجي  املتاحة  الفر�ص 

قائالً:  اخلويل  ميان  ال�سيدالين  حتدث 

متكن  املعامل  يف  التدريب  “فكرة 
يف  احلياة  �سكل  روؤية  من  الطالب 

يف  خمت�رصة  التخرج،  بعد  املعمل 

15 يوماً. وتوؤمن لهم اأي�ساً التوا�سل 

وفر�سة  املعامل،  مديري  مع  املبا�رص 

خا�سة  العمل،  على  للح�سول  اأكرب 

 2008 عام  اإح�سائية  بينت  اأن  بعد 
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اأن عدد ال�سيادلة املمار�سني للمهنة 

األفاً، مما ي�سكل قلقاً   17 االآن حوايل 

فلن  ال�سيدالين،  م�ستقبل  على 

االأمثل  االختيار  ال�سيدلية  تكون 

التذكري  يجب  هنا كان  للجميع. من 

باملجاالت االأخرى كاملعامل الدوائية.. 

هذا، واإن عمل ال�سيدالين يف املعمل 

ي�ساعد يف تطوير هذا القطاع �سواء 

اأن  �سيما  وال  خرباته،  اأو  مبعلوماته 

يحل  اأن  ي�ستطيع  لن  الكيميائي 

حمله”.

اإىل قيام الكلية باإعالن  واأ�سار اخلويل 

باإيجاد  اأ�سماء معامل دوائية تتكفل 

الطالب  “اأ�سجع  وقال:  العمل.  فر�ص 

االإمكانيات  من  اال�ستفادة  على 

لهم،  اجلامعة  توفرها  التي  الكبرية 

كي  البداية،  منذ  هدفهم  حمددين 

اأنف�سهم  توجيه  كيفية  يعلموا 

ب�سكل �سحيح”.

النجاح،  وقود  الرغبة  كانت  ولطاملا 

مالمح  ترى  اأن  ت�ستطيع  فاإنك 

اأمنيات ورغبات كبرية يف وجوه طالب 

ال�سيدلة، خا�سة ممن التقيتهم:

ال�سنة  اليون�ص،  زهري  اأحمد  الطالب 

الفار�ص،  معمل  يف  تدرب  الرابعة، 

املعامل  يف  التدريب  “جتربة  يقول: 

ا�ستطعنا  جداً،  وجميلة  ممتعة  جتربة 

مطبقاً  نظرياً  در�سناه  ما  روؤية  بها 

على  �ساعد  مما  الواقع،  اأر�ص  على 

وقد  للمواد،  فهمنا  وتعميق  تر�سيخ 

وجراأة  املعمل  من  كبرياً  تعاوناً  راأينا 

على الثقة بنا. واأمتنى اأن اأعيد التجربة 

حتى لو كان يف املعمل نف�سه”.

ال�سنة  خالد،  ال�سيخ  ب�سري  الطالب 

األفا، يقول:  الرابعة، تدرب يف معمل 

املعمل،  يف  احلياة  تكون  كيف  “راأينا 
بجودة  الفعلي  االلتزام  يكون  وكيف 

خطة  كانت  لو  متنيت  لكن  العمل. 

بعمل  وذلك  تنظيماً،  اأكرث  التدريب 

بتكثيفه يف  ال  فرتات،  على  التدريب 

�ساعات قليلة من النهار”.

ال�سنة  حميدة،  مي�ص  الطالبة 

يونيفارما،  تدربت يف معمل  الرابعة، 

التدريب يف معمل يونيفارما  تقول: “ 

عاملي،  معمل  يف  التدريب  مبثابة 

اأعمالهم  وقد �ساعدناهم يف جميع 

التدريب  نهاية  ويف  االعتيادية. 

لنا ح�رصه معنا  اأقاموا حفالً تكرميياً 

م�سيدين  اخلويل،  ميان  ال�سيدالين 

مب�ستوانا اجليد”.

ال�سنة  كري�ص،  وائل  الطالب 

ميديكو،  معمل  يف  تدرب  اخلام�سة، 

يقول: “ نتعرف يف املعمل اإىل كيفية 

تطبيق قواعد نظام اجلودة، واآلية �سري 

خطوط كافة االأ�سكال ال�سيدالنية 

�سمن �رصح تعريفي مف�سل، ف�سالً 

عن احلوارات الدائمة مع رئي�ص ق�سم 

م�سجعة  خطوة  وهذه  الت�سنيع، 

للتوجه للقطاع ال�سناعي”.

م�ستقبلنا يحمل ق�س�ساً مل تتخمر 

بعد، وال �سيما اأننا ال منلك حتى االآن 

اجتاهات  كافة  تبني  وا�سحة  خارطة 

املختلفة..  ال�سيدالين  العمل  وطرق 

يف  النجاح  اأن  االأمر  يف  يهم  وما 

التخطيط  اإىل  يقود  التخطيط 

للنجاح.. عندها لن يكون م�ستقبلنا 

خطانا  �ستكون  بل  الريح،  مهب  يف 

الو�سول  طريق  يف  وقوية  ثابتة 

الأهدافنا، واالرتقاء مبجتمعنا..

التحقيق               



التقريـر               

اأبرز ما تتميز به جماعة االإميو هو اأن 

الذين  املراهقني  من  اأفرادها  معظم 

 17-12 الـ  بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 

�سنة.. وَمن يتعدَّ �سن ال�سابعة ع�رصة 

فاإنه �سيتخلى عن هذه اجلماعة الأنه 

لي�ص بال�ساب املطلوب! 

�سكلياً؟!..  االإميو  هم  َمن  ولكن 

خالل  من  جيداً  اإليهم  �سنتعّرف 

مظاهرهم الالفتة بغرابتها وخروجها 

�سخ�سيتهم  ومن  املاألوف،  عن 

الثقافة  ومن  املتوازنة،  وغري  املهتزة 

الهجينة،  اأفكارهم  بها  يغّذون  التي 

تروق  التي  ال�ساخبة  املو�سيقى  ومن 

الأ�سماعهم...

مل�سطلح  اخت�سار  هي   Emo االإميو 

ه به.. �أ�سبح �لإميو �سيئًا ُي�سبَّ

ف كاإميو« فعندما يرى �أحدهم مكتئبًا يقول له: »ل تت�سَرّ

ماذ� تعرف عن �لـ Emo؟
تقرير: مروان ملحم

 Emotive Driven Hardcore Punk
اأي “متمرد ذو نف�سية ح�سا�سة”.

خمتلفة  معلومات  م�سادر  وت�سري 

انطلقت  عاملية  ظاهرة  االإميو  اأن  اإىل 

ال�سمالية  باأمريكا  مروراً  اأملانيا  من 

ولبنان  م�رص  اإىل  و�سوالً  واإيطاليا، 

وهم  اأخرى..  عربية  ودول  اخلليج  ودول 

االآن يف تزايد ملحوظ!

اأنهم  النا�ص  بع�ص  يعتقد  ما  غالباً 

لت�سابه  نظراً  ال�سيطان”  “عبدة  من 

الفارق  الرغم من  اأزياء الفئتني، على 

�سخ�سية  تتميز  اإذ  بينهما؛  الكبري 

وال�سعور  بالغمو�ص واالكتئاب،  االإميو 

وامليل  والبكاء،  والغ�سب،  بالوحدة 

)كما  بحثاً  اجل�سد  واإيذاء  لالنتحار، 

النف�سية..  الراحة  عن  يعتقدون( 

بداية  يف  النف�ص  علماء  خ�سي  وقد 

ظهور هذه احلركة على املراهقني من 

اأو اجل�سدي الذي قد  ال�رصر النف�سي 

الدائمة،  كاآبتهم  نتيجة  بهم  يلحق 

يحبون  )وهم  لالنتحار  ميلهم  ومن 

هتلر ويتعاطفون معه كثرياً ويّدعون 

اآثر  لذا  يفهم ق�سده،  العامل مل  اأن 

وجعلوا  ب�سوره  عبثوا  وقد  االنتحار( 

له �سمات ت�سبه حركتهم الهوجاء!

اأنف�سهم  ي�سفون  االإميو  لكن   

وال  الداخل  من  طّيبون  باأنهم 

كثرياً  ويبت�سمون  العنف،  اإىل  مييلون 

يزال  )بابت�سامتهم احلزينة تلك(.. وال 

اجلدل قائماً حول حقيقة نف�سيتهم 



التقريـر               

مييلون  يجعلهم  مما  للحزن،  النّزاعة 

حاد  هو  مبا  اأنف�سهم  و�سق  لالنتحار 

حتى ولو مل يكونوا يريدون االنتحار.

كما اأن االإميو �سخ�سية نّزاعة لكتابة 

�سعرُهم  ويعالج  و�سماعه،  ال�سعر 

و�سعورهم  وكاآبتهم  ارتباكهم 

بالوحدة والغ�سب الناجت عن �سعورهم 

العاديني على  االأ�سخا�ص  بعدم قدرة 

فهم م�ساعرهم.. والقا�سم امل�سرتك 

بني املوؤلفني هو ال�سعور باأن احلياة هي 

االأمل!

»موديل« �آ�سيوي حديث

ي�سعب  اأنه  االإميو  مميزات مظهر  من 

واالإميو  الفتاة  االإميو  بني  التفريق 

 ،Emo-Kids فكلهم  ال�سبي، 

والزهري،  االأ�سود  باللونني  ويتميزون 

وتخطيط اأ�سود حول العيون لتظهر 

كبرية )كما يف اأفالم االأنيمي(، و�سعر 

الراأ�ص  طريف  على  ين�ساب  اأ�سود 

بـ«موديل« اآ�سيوي حديث، ومن اخللف 

غالباً ما يثبَّت يف الهواء، وقد يحتوي 

ويلب�سون  زهرية!  خ�سالت  على 

�سوداء،  اأو  قامتة  مالب�ص  العادة  يف 

ف�سفا�سة  اأو  جداً  �سيقة  و�رصاويل 

وهذه  للمع�سم..  واأغطية  جداً، 

املالب�ص حتمل اأحياناً كلمات من اأغاين 

يف  احللق  ويلب�سون  امل�سهورة..  الروك 

وكثرياً  واآذانهم،  و�سفاههم  اأنوفهم 

اأطراف  ذات  ونظارات  االأ�ساور،  من 

عري�سة و�سوداء يف الغالب!

 الإميو.. بني ال�صحة واملر�ض

عن هذه الظاهرة توؤكد االخت�سا�سية 

النف�سية نازك نا�سلي: »اإن من ينتمي 

لهذه املجموعات هو �سخ�سية َحّديَّة، 

على  تقف  �سخ�سية  اأنها  مبعنى 

احلدود الفا�سلة بني ال�سحة واملر�ص، 

�ساحبها  ن�سنف  اأن  ن�ستطيع  فال 

ميكن  ال  كما  مري�ص،  اإن�سان  باأنه 

احلكم باأنه �سوّي« وت�سيف: »... هذه 

ال�سخ�سية تت�سم عالقتها باالآخرين 

متاأرجحة  فهي  والتذبذب؛  بالتقلب 

ومتهورة  مندفعة  �سخ�سية  الأنها 

تُقبل  التي  االأمور  وال حت�سب عواقب 

عليها، مما ي�سبب لها اأ�رصاراً كبرية يف 

يف  املزاج  حادة  كونها  املطاف  نهاية 

عواطفها  ويف  وغ�سبها  انفعاالتها 

ب�سكل عام«.

االجتماعية منال  االخت�سا�سية  اأما 

الظاهرة:  عن  فتقول  ال�سومايل 

كل  من  الواقي  هي  »الثقافة 

امل�سكالت التي تنتج عن عدم الدراية 

بال�سيء، اأو قد تكون ناجتة عن جهل 

فاأول  العائلة،  اأفراد  واأمية يف  وا�سح 

روؤيتهم  الذهن حني  اإىل  يتبادر  �سوؤال 

اآباوؤهم  اأين  عنهم:  ال�سماع  اأو 

حرية  منحهم  وَمن  واأمهاتهم؟ 

ال�سكل حتى  واللب�ص بهذا  الت�رصف 

�سلكوا الطريق اخلطاأ �رصعاً وعرفاً؟ اأال 

ي�ساألهم اأهلهم عن غرابة مالب�سهم 

وق�سات �سعورهم و«�ستايلهم« كما 

ي�سمونه؟!.



مقاالت            الكليات   
�صــوريـة 

وفرن�سـا.. 

م�سالح متبادلة

الدكتور حممد نا�رش عجالين

كلية العلوم الدبلوما�سية والعالقات 

الدولية

ال يوجد بني الدول �سداقات اأو عداوات 

على  تقوم  عالقات  توجد  بل  دائمة، 

اأ�سا�ص امل�سالح املتبادلة.. وما ن�سهده  

اليوم بني �سورية وفرن�سا هو جت�سيد 

فالرئي�ص  املقولة،  لتلك  حقيقي 

�ساركوزي ي�سعى بكل جهده لك�سب 

�سداقة ووّد �سورية؛ الأن فرن�سا بحاجة 

اإىل ذلك، وذلك لالأ�سباب التالية: 

اأدركت فرن�سا متاماً اأنه ال ميكن جتاهل 

دور �سورية.. وهذا ما ذكرتُه يف مقابلة 

مع قناة فران�ص 24 »اإذا كانت باري�ص 

مواقعها  على  احلفاظ  يف  ترغب 

ونفوذها يف منطقة ال�رصق االأو�سط 

فعليها التفاهم مع �سورية«. 

لديها  �سورية  باأن  متاماً  تدرك  فرن�سا 

تهدئة  ت�ساعد يف  جداً  مهمة  اأوراق 

يف  املتفجرة  االأو�ساع  وا�ستقرار 

املنطقة. 

فرن�سا اأ�سبحت على يقني تام باأنها 

يف  عالقتها  تدعم  اأن  ت�ستطيع  ال 

مع  التن�سيق  خالل  من  اإال  لبنان 

البوابة ال�سورية. 

الأنه  �سورية،  اإىل  منجذب  �ساركوزي 

الكبري  م�رصوعه  يف  اإليها  بحاجة 

وهو  املتو�سط”،  اأجل  من  “االحتاد 
البوابة  لربط  االجتاه  هذا  يف  ي�سعى 

املتو�سط  االأبي�ص  للبحر  الغربية 

بالبوابة ال�رصقية له. 

الثنائية؛  العالقات  على م�ستوى  اأما 

على  متوافقتان  ودم�سق  فباري�ص 

االقت�سادية  العالقات  وتقوية  تنمية 

والتجارية  والعلمية  والثقافية 

دوراً  يتطلب  وهذا  حدود..  اأبعد  اإىل 

ال�ساحة  ل�سورية على  فعاالً وجمدياً 

الفرن�سية، وخا�سة اأن هناك ح�سوراً 

�سورياً على هذه ال�ساحة؛ لكن يجب 

كبري  ب�سكل  واإبرازه  وتقويته  تفعيله 

وخا�سة على ال�سعيد االإعالمي. 

تقوية  يف  م�سلحة  اأي�ساً  ل�سورية 

عالقاتها مع فرن�سا الأ�سباب عديدة، 

من اأهمها: 

ال�ساحة  على  كبرياً  دوراً  لفرن�سا  اأن 

من  اأكرث  يف  ع�سو  وهي  الدولية، 

عن  ف�سالً  واإقليمية،  دولية  منظمة 

مقعدها الدائم يف جمل�ص االأمن. 

فرن�سا تتفهم، ب�سكل اأف�سل بكثري 

م�سكالت  االأمريكية،  االإدارة  من 

وب�سكل  والعميقة،  احلقيقية  العرب 

خا�ص م�سكلتهم مع »اإ�رصائيل« التي 

 عربيًة و�سورية، 
َ
اأرا�سي ما زالت حتتل 

الدولية  ال�رصعية  بذلك  منتهكًة 

�ساهمت  التي  الدولية  والقرارات 

فرن�سا يف �سنعها والت�سويت عليها 

ومنها القرار 242.

ل�سورية م�سلحة يف تقوية العالقات 

فرن�سا،  مع  واالقت�سادية  التجارية 

وت�سجيع اال�ستثمار بني البلدين، الأن 

ونافذة  مهمة  اأوروبية  بوابة  فرن�سا 

اإعالمية فعالة على �سعيد ال�ساحة 

االأوروبية. 

ت�سور  و�سع  �سورية  على  يجب 

مع  لعالقتها  جديد  ا�سرتاتيجي 

فرن�سا، يقوم على بناء هذه العالقة 

اإىل املا�سي  اأ�س�ص متينة تنظر  على 

تبني  ولكنها  ِعرَبِه،  من  لت�ستفيد 

اأ�س�ص  على  البعيد  للم�ستقبل 

خمتلفة حتى ال تتكرر الهزات والتوترات 

 – الفرن�سية  العالقة  عرفتها  التي 

ال�سورية �سابقاً، وهذا بحاجة اإىل بناء 

عالقة �سورية – فرن�سية موؤ�س�ساتية 

متينة ومرتا�سة.. وهذا البناء بحاجة 

ن�سيط  �سوري  دبلوما�سي  اإىل طاقم 

الفرن�سية..  ال�ساحة  على  وفعال 

واالأمر كذلك بالن�سبة لفرن�سا؛ فهي 

بحاجة اإىل تن�سيط دور دبلوما�سييها 

يف �سورية. 

وما ن�سهده اليوم من تبادل جامعي 

واأكادميي بني جامعة القلمون واملعهد 

باري�ص  ال�سيا�سية يف  للعلوم  العايل 

هذه  بناء  يف  خطوة  اأول  يكون  رمبا 

العالقة الوطيدة التي يجب اأن تقوم 

اأوالً  على املوؤ�س�سات يف كال البلدين 

واأخرياً.



مقاالت            الكليات   

اإذا اأردنا فهم حركة العامل بال�سكل 

الثاين  القانون  فاإن  عليه،  الذي 

قوياً  ُمعيناً  يعدُّ  احلرارية  للديناميكا 

تخطر  اأن  ميكن  التي  واالأ�سئلة  لنا. 

على بالنا ونتقبل التف�سريات العامة 

الثاين،  القانون  �سلب  تدخل يف  لها 

مثل: ملاذا تربد املقالة ال�ساخنة؟  ملاذا 

اجلو  يف  حتى  دافئة  اأج�سامنا  تبقى 

يف  الغازولني  يت�سبب  ملاذا  البارد؟ 

حركة املكائن؟ 

وكل خوف من هذا امل�سطلح، اأو ما 

اإدراكنا  مبجرد  يختفي  خلفه،  يوجد 

- نعرف القانون الثاين 
ً
باأننا - ُمقّدما 

فهناك  اليومية.  جتاربنا  من  جيداً 

مبثابة  هي  العمليات  من  جمموعة 

اأمثلة على القانون الثاين:

-  برودة املقالة ال�ساخنة

- نزول املياه تلقائياً يف ال�سالالت

-  خروج هواء االإطارات بقوة اإىل اجلو 

عند ثقب جدرانها

يف  الهواء  مع  الغازولني  امتزاج    -

اإذا  تنفجر  وهي  ال�سيارة،  اأ�سطوانات 

اأدخلنا على املزيج �رصارة

- ال�سيارة امل�رصعة عند ا�سطدامها 

ب�رصعة.  تقف  فاإنها ال  بجدار�سخري 

هناك �سوت هادر عند اعوجاج معدن 

ال�سيارة وانك�سار الزجاج والبال�ستيك 

وكذلك فاإن ال�سخور )ال�ساخنة قليال 

ً( تطري بكل اجتاه... 

- عند و�سع احلليب يف القهوة فاإنه 

خالل  ينت�رص  بل  متجمعاً  يبقى  ال 

القهوة...   

     

هذه  كل  و�سف  ميكن  كيف 

�لعمليات بقانون و�حد، خ�سو�ساً 

لنناق�ش  د؟  معقَّ ��سم  ذي  بقانون 

�إحدى هذه �لعمليات:

- يف املقالة املعدنية احلارة  تتذبذب 

احلرارة  )الأن  كبرية  ب�رصعة  الذرات 

القادمة من امل�سباح احلار تنت�رص يف 

املقالة(. هذه الذرات �سوف تبّدد طاقة 

اإىل  املُحددة،  العنيفة، ولكن  حركتها 

اأي   – اأبطاأ  حركة  لها  جزيئات  اأي 

االأعلى  اجلزء  يف  الباردة  اجلزيئات  اإىل 

املقابل، اأو اإىل جزيئات N2 و O2  احلرة 

املوجودة يف جو الغرفة الباردة.      

اأعلى  يف  املوجودة  املاء  جزيئات   -

متتلك طاقة كامنة كبرية  ال�سالالت 

اإذا  الطاقة  هذه  وتفقد  ن�سبياً، 

يف  النهر  اإىل  االأعلى  من  �سقطت 

االأ�سفل.        

اأي  ال�سغرية جداً،  اإن كل اجل�سيمات 

الذرات واجلزيئات يف االأمثلة ال�سابقة، 

�سديدة  ع�سوائية  حركة  يف  هي 

�سوف  واجلزيئات  الذرات  وهذه  وثابتة. 

�ُسمح  اإذا   - احلركية  طاقتها  تبّدد 

لها اأن تفعل ذلك- اإىل جزيئات اأخرى 

درجة  )اأي يف  ب�رصعة �سغرية  تتحرك 

الثاين  والقانون  منخف�سة(.  حرارة 

حقيقة  يلّخ�ص  احلرارية  للديناميكا 

اجلزيئية  احلركة  طاقة  تبّدد  ت�ستت/ 

اإذا مل مُتنع من القيام بذلك. وبتو�سع 

ال�سابقة:  االأمثلة  من  بكثري  اأبعد 

كل احلوادث التلقائية يف عاملنا املادي 

لكونها  الثاين؛  للقانون  اأمثلة  هي 

فالطاقة  الطاقة.  ت�ستت  تت�سمن 

املت�سادمة  ال�سغرية  اجل�سيمات  يف 

يف املادة �سوف تتنافذ، وتنت�رص، وتتبّدد 

اإذا توفرت اأية طريقة لذلك وبال وجود 

ممانعة.   

احلرارية  للديناميكا  الثاين  فالقانون 

اليومية  حياتنا  جتربة  من  جزء  هو 

�لقانون �لثاين للديناميكا �حلر�رية.. ِنعمة �أم ِنقمة ؟

د. �سفاء �سالح العمر / كلية العلوم التطبيقية



مقاالت            الكليات    مقاالت            الكليات   
امللخ�سة يف االأمثلة التي وردت اآنفاً. 

ت�ستت  احتمال  وبدقة  يُخّمن  وهو 

من  جمموعة  يف  املتمركزة  الطاقة 

الذرات اأو اجلزيئات الذي ينتج ب�سكل 

الكارثية  الغابات  حرائق  مثل  حوادث 

حالة  اإىل  و�سوالً  املوؤذية..  احلوادث  اأو 

موتنا النهائي. 

�لقانون �لثاين للديناميك �حلر�ري: 

�لفائدة �لُعظمى! 

        

القانون الثاين ي�سكل تهديداً ثابتاً لنا.. 

فاأج�سامنا تتكون من ع�رصات االآالف 

ال�رصورية  الكيميائية  املركبات  من 

الغالف  يف  واالأوك�سجني  لفعالياتنا. 

مييل- حلياتنا  نحتاجه  الذي  اجلوي، 

غالباً-  اإىل حتطيم كل واحد من هذه 

ال�رصورية،  حيوية  الكيميا–  املركبات 

اإليه  م�سافاً  االأوك�سجني  الأن  ملاذا؟  

اأي من املركبات الع�سوية ال�رصورية، 

تلك  من  اأعلى  كلية  طاقة  لهما 

اخلا�سة باملركبات املُوؤك�سدة املتكونة 

منهما: and H2O CO2.  لهذا، واإذا 

مل تتم اإعاقة القانون الثاين بطريقة 

اأج�سامنا  يف  املواد  معظم  فاإن  ما، 

�سوف تتفاعل مبا�رصة مع اأوك�سجني 

يف  الروابط  طاقة  اإن  بحيث  الهواء 

هذه املواد ال�رصورية تنت�رص خارجاًَ على 

طاقة  من  اآخر،  وبقول  حرارة.  �سكل 

ومتبّددة،  منت�رصة  طاقة  اإىل  مرتكّزة 

وهذا هو النموذج الذي يتبعه القانون 

الثاين يف الطبيعة.    

وهذا م�سابه بال�سبط ملثال الغازولني 

يف  طاقة  ميتلكان  اإذ  واالأوك�سجني؛ 

روابطهما اأعلى من تلك املوجودة يف 

اأوك�سيد  وثاين  املاء  تفاعلهما:  نواجت 

الكاربون. باأية حال، فال�سبب الظاهري 

)احرتاقنا(،  التلقائي  تاأك�سدنا  لعدم 

االأوك�سجني  حالة  يف  يح�سل  كما 

من  الكبرية  الكمية  هو  والغازولني، 

املاء يف خاليانا التي ت�سبط اأو تقّيد 

اأن  لو  العملية. مع ذلك، وحتى  هذه 

ب�رصعة،  يتاأك�سد  مل  ككل  ج�سمنا 

فاإن عدداً ُمعترباً من خاليانا تتاأك�سد 

يف  الثاين  القانون  وتتبع  ع�سوائياً 

ت�ستيتها الطاقة املرتكزة فيها. وهذا 

عملها  توقف  لي�سبِّب  اأحياناً  يكفي 

واملوت.

، فهناك �سبب عظيم  وحلُ�سن احلظ 

ومكوناتها  ج�سمنا  خاليا  ملمانعة 

الثاين  القانون  لتهديد  الكيميائية 

مع  تتفاعل  اأن  يجب  )كونها 

تتبع  اأن  يجب  لكونها  االأوك�سجني 

طاقتها(،  بت�ستيت  الثاين  القانون 

التن�سيط،  طاقة  وجود  هو  وال�سبب 

الثاين  للقانون  الفطرية  العقبة 

التفاعالت  يف  احلرارية  للديناميكا 

تفاعل  مثال  يف  الكيميائية. 

فعل  يكون  االأوك�سجني  الغازولني- 

للتفاعل  حدوث  ال  التن�سيط:  طاقة 

يف  �سعلة  اأو  �رصارة  اإدخال  بعد  اإال 

ال�سغرية  الطاقة  لتعطي  املزيج 

�سورة  وهذه  التفاعل.  لبدء  الدافعة 

مثالية لكل تفاعالت االأوك�سجني مع 

اأج�سامنا.  الكيميائيات احليوية داخل 

هو  الثاين  القانون  اأن  ومع  لهذا، 

الغالف  يف  حلياتنا  اأ�سا�سي  تهديد 

فهو  االأوك�سجني،  على  احلاوي  اجلوي 

كامل  ب�سكل  عرقلته  تتم  باملقابل 

ي�سبب  ال  حتى  التن�سيط  بطاقة 

تاأك�سد اأج�سامنا ثم املوت. 

من  فيه  حتققنا  الذي  الوقت  ويف 

لنا،  ثابتاً  الثاين تهديداً  القانون  كون 

 - كونه  اأي�ساً  اإليه  النظر  فيجب 

لو  يح�سل  ماذا   : فوائدنا-  اأعظم 

اأن اجتاه جريان الطاقة ال يكون دائماً 

من احلالة املرّكزة اإىل حالة الت�ستت؟ 

ماذا لو كانت العملية هي بال�سبط 

باالجتاه  الطاقة  جريان  مع   50-50

اإىل  الت�ستت  حالة  من  اأي  املعاك�ص، 

اأن  الرتّكز يف ن�سف الوقت؟ ال ميكن 

يعي�ص اأي كائن ع�سوي يف عامل مثل 

هذا. ككائنات ع�سوية، فنحن اأ�سا�ساً 

وللحفاظ  بالطاقة.  معاجلة  مكائن 

العمليات  من  الكبري  اجلمع  على 

يف  االأوتوماتيكية  حيوية  الكيميا- 

لدفع  الطاقة  حتتاج  التي  اأج�سامنا 

من  مزيد  مع  املركبات  اأي   ( املواد 

 - اأعلى  اإىل   ) داخلها  يف  الطاقة 

حاجزالطاقة- ، فاإننا نحتاج اإىل متويل 

)اكت�ساب ( طاقة من اخلارج  ب�سكل 

هو  دائماً  وهذا  واأغذية.  اأوك�سجني 

الطاقة  لت�ستت  التلقائي  االجتاه 

الناجتة من اأك�سدة الغذاء الذي يزّودنا 

وحياتنا  فعالياتنا  ويجعل  بالطاقة 

اأي�ساً ممكنة.

بطرق  حتدث  هذه  االأك�سدة  عملية 

متعددة.  وبخطوات  متعددة  معقدة 

يف  تت�ستت  حرارة  اأية  هذا،  من  اأكرث 

اأج�سامنا ال تذهب �ُسدى الأنها تُبقي 

ب�سكل جيد  لتعمل  دافئة  اأج�سامنا 

من  فجزء  البارد.  املحيط  يف  حتى 

الغذاء  تاأك�سد  من  املنبعثة  الطاقة 

يُ�ستخدم من قبل جمموعة تفاعالت 

للطاقة  الو�سيطة  املادة  اأن  بحيث 

ADP تزداد طاقتها لت�سبح مادة ذات 
طاقة كبرية مثل ال ATP . اإن خزين 

القانون  لتخمينات  معاك�ص   ATP
الثاين، ولكنه يتغلب عليه. فالطاقة 

  ATP جزيئات  روابط  يف  الكامنة 

ب�سبب  الت�ستت  عن  بعيدة  تبقى 

طاقة التن�سيط  ل�سبب غري معروف، 

لفعل  اإليها  اخلاليا  حاجة  حني  اإىل 

الطاقة  وخمازن   ATP الـ  اإن  معني. 

االأخرى امل�سابهة هي م�سدر االختيار 

الواعي االآين ال�ستخدام الع�سالت يف 

اأداء العمل، اأو ع�سالت العني للروؤية 

يف اجتاه حمدد، اأو دماغنا للتفكري. 

 وال ميكن اأن متر حلظات بال اأوك�سجني 

تُزّود به خاليا القلب املحتاجة للطاقة 

اأو يُدفع اإىل خاليا الدماغ املحتاجة اإىل 

القلب  خلل  من  منوت  نحن  الطاقة: 

من  كاٍف  بقدر  خالياه  تُزود  مل  اإذا 

�سوف  الدماغ  اإن  كما  االأوك�سجني، 

يتزود  مل  اإذا  م�ستمر  ب�سكٍل  يتخّرب 

بقدرٍ كاٍف من االأوك�سجني. فالقانون 

الثاين، اأو لنقل جريان الطاقة املّخمن 

لكل  �رصورة  هو  الثاين،  بالقانون 

حياتنا. 

اليومية،  االعتيادية  فعالياتنا  يف   

نحن ن�ستخدم من غري علمنا، والآالف 

جلريان  الثاين  القانون  اجتاهات  املرات، 

الطاقة لفائدتنا الكربى.

ويف عاملنا املفتوح يف االأر�ص وال�سم�ص 

ميزات  منتلك  نحن  اخلارجي  والغالف 

القانون  فوائد  على  للح�سول  كربى 

الثاين مل�سلحة الب�رص. ونقوم بذلك من 

الطاقة  جزء من خمزون  خالل حتويل 

عندما  الأغرا�سنا  االأر�ص  يف  الكبري 

للعمليات  خ�سوعه  عند  يت�ستت 

واأف�سل  الثاين.  للقانون  التلقائية 

ا�ستخدامنا  هو  ذلك  على  مثال 

مكائننا.  يف  التاأك�سد  اأو  لالحرتاق 

للمواد  تلقائي  تفاعل  هو  فاالحرتاق 

اخل�سب  مثل  الكاربون  على  احلاوية 

والفحم والغاز اأو النفط، اأي تفاعلها 

التفاعل  بدء  بعد  االأوك�سجني،  مع 

بوا�سطة �سعلة اأو �رصارة. والأنه تفاعل 

تلقائي تبعاً للقانون الثاين، ف�سالً عن 

كون املواد الكيميائية اجلديدة الناجتة 

 ،)CO2و املاء  )عموماً  الطاقة  قليلة 

من  كبرية  كمية  يُبّدد   فالتاأك�سد 

الطاقة ب�سكل حرارة وبع�ص ال�سوء.  

ثم يلحقه ا�ستخدامنا للقانون الثاين 

لالأغرا�ص الب�رصية. هذه االأيام ال نقوم 

احرتاق  من  امل�ستتة  الطاقة  بتحويل 

اأو  اأج�سامنا  تدفئة  لغر�ص  اخل�سب 



مقاالت            الكليات    مقاالت            الكليات   
امللخ�سة يف االأمثلة التي وردت اآنفاً. 

ت�ستت  احتمال  وبدقة  يُخّمن  وهو 

من  جمموعة  يف  املتمركزة  الطاقة 

الذرات اأو اجلزيئات الذي ينتج ب�سكل 

الكارثية  الغابات  حرائق  مثل  حوادث 

حالة  اإىل  و�سوالً  املوؤذية..  احلوادث  اأو 

موتنا النهائي. 

�لقانون �لثاين للديناميك �حلر�ري: 

�لفائدة �لُعظمى! 

        

القانون الثاين ي�سكل تهديداً ثابتاً لنا.. 

فاأج�سامنا تتكون من ع�رصات االآالف 

ال�رصورية  الكيميائية  املركبات  من 

الغالف  يف  واالأوك�سجني  لفعالياتنا. 

مييل- حلياتنا  نحتاجه  الذي  اجلوي، 

غالباً-  اإىل حتطيم كل واحد من هذه 

ال�رصورية،  حيوية  الكيميا–  املركبات 

اإليه  م�سافاً  االأوك�سجني  الأن  ملاذا؟  

اأي من املركبات الع�سوية ال�رصورية، 

تلك  من  اأعلى  كلية  طاقة  لهما 

اخلا�سة باملركبات املُوؤك�سدة املتكونة 

منهما: and H2O CO2.  لهذا، واإذا 

مل تتم اإعاقة القانون الثاين بطريقة 

اأج�سامنا  يف  املواد  معظم  فاإن  ما، 

�سوف تتفاعل مبا�رصة مع اأوك�سجني 

يف  الروابط  طاقة  اإن  بحيث  الهواء 

هذه املواد ال�رصورية تنت�رص خارجاًَ على 

طاقة  من  اآخر،  وبقول  حرارة.  �سكل 

ومتبّددة،  منت�رصة  طاقة  اإىل  مرتكّزة 

وهذا هو النموذج الذي يتبعه القانون 

الثاين يف الطبيعة.    

وهذا م�سابه بال�سبط ملثال الغازولني 

يف  طاقة  ميتلكان  اإذ  واالأوك�سجني؛ 

روابطهما اأعلى من تلك املوجودة يف 

اأوك�سيد  وثاين  املاء  تفاعلهما:  نواجت 

الكاربون. باأية حال، فال�سبب الظاهري 

)احرتاقنا(،  التلقائي  تاأك�سدنا  لعدم 

االأوك�سجني  حالة  يف  يح�سل  كما 

من  الكبرية  الكمية  هو  والغازولني، 

املاء يف خاليانا التي ت�سبط اأو تقّيد 

اأن  لو  العملية. مع ذلك، وحتى  هذه 

ب�رصعة،  يتاأك�سد  مل  ككل  ج�سمنا 

فاإن عدداً ُمعترباً من خاليانا تتاأك�سد 

يف  الثاين  القانون  وتتبع  ع�سوائياً 

ت�ستيتها الطاقة املرتكزة فيها. وهذا 

عملها  توقف  لي�سبِّب  اأحياناً  يكفي 

واملوت.

، فهناك �سبب عظيم  وحلُ�سن احلظ 

ومكوناتها  ج�سمنا  خاليا  ملمانعة 

الثاين  القانون  لتهديد  الكيميائية 

مع  تتفاعل  اأن  يجب  )كونها 

تتبع  اأن  يجب  لكونها  االأوك�سجني 

طاقتها(،  بت�ستيت  الثاين  القانون 

التن�سيط،  طاقة  وجود  هو  وال�سبب 

الثاين  للقانون  الفطرية  العقبة 

التفاعالت  يف  احلرارية  للديناميكا 

تفاعل  مثال  يف  الكيميائية. 

فعل  يكون  االأوك�سجني  الغازولني- 

للتفاعل  حدوث  ال  التن�سيط:  طاقة 

يف  �سعلة  اأو  �رصارة  اإدخال  بعد  اإال 

ال�سغرية  الطاقة  لتعطي  املزيج 

�سورة  وهذه  التفاعل.  لبدء  الدافعة 

مثالية لكل تفاعالت االأوك�سجني مع 

اأج�سامنا.  الكيميائيات احليوية داخل 

هو  الثاين  القانون  اأن  ومع  لهذا، 

الغالف  يف  حلياتنا  اأ�سا�سي  تهديد 

فهو  االأوك�سجني،  على  احلاوي  اجلوي 

كامل  ب�سكل  عرقلته  تتم  باملقابل 

ي�سبب  ال  حتى  التن�سيط  بطاقة 

تاأك�سد اأج�سامنا ثم املوت. 

من  فيه  حتققنا  الذي  الوقت  ويف 

لنا،  ثابتاً  الثاين تهديداً  القانون  كون 

 - كونه  اأي�ساً  اإليه  النظر  فيجب 

لو  يح�سل  ماذا   : فوائدنا-  اأعظم 

اأن اجتاه جريان الطاقة ال يكون دائماً 

من احلالة املرّكزة اإىل حالة الت�ستت؟ 

ماذا لو كانت العملية هي بال�سبط 

باالجتاه  الطاقة  جريان  مع   50-50

اإىل  الت�ستت  حالة  من  اأي  املعاك�ص، 

اأن  الرتّكز يف ن�سف الوقت؟ ال ميكن 

يعي�ص اأي كائن ع�سوي يف عامل مثل 

هذا. ككائنات ع�سوية، فنحن اأ�سا�ساً 

وللحفاظ  بالطاقة.  معاجلة  مكائن 

العمليات  من  الكبري  اجلمع  على 

يف  االأوتوماتيكية  حيوية  الكيميا- 

لدفع  الطاقة  حتتاج  التي  اأج�سامنا 

من  مزيد  مع  املركبات  اأي   ( املواد 

 - اأعلى  اإىل   ) داخلها  يف  الطاقة 

حاجزالطاقة- ، فاإننا نحتاج اإىل متويل 

)اكت�ساب ( طاقة من اخلارج  ب�سكل 

هو  دائماً  وهذا  واأغذية.  اأوك�سجني 

الطاقة  لت�ستت  التلقائي  االجتاه 

الناجتة من اأك�سدة الغذاء الذي يزّودنا 

وحياتنا  فعالياتنا  ويجعل  بالطاقة 

اأي�ساً ممكنة.

بطرق  حتدث  هذه  االأك�سدة  عملية 

متعددة.  وبخطوات  متعددة  معقدة 

يف  تت�ستت  حرارة  اأية  هذا،  من  اأكرث 

اأج�سامنا ال تذهب �ُسدى الأنها تُبقي 

ب�سكل جيد  لتعمل  دافئة  اأج�سامنا 

من  فجزء  البارد.  املحيط  يف  حتى 

الغذاء  تاأك�سد  من  املنبعثة  الطاقة 

يُ�ستخدم من قبل جمموعة تفاعالت 

للطاقة  الو�سيطة  املادة  اأن  بحيث 

ADP تزداد طاقتها لت�سبح مادة ذات 
طاقة كبرية مثل ال ATP . اإن خزين 

القانون  لتخمينات  معاك�ص   ATP
الثاين، ولكنه يتغلب عليه. فالطاقة 

  ATP جزيئات  روابط  يف  الكامنة 

ب�سبب  الت�ستت  عن  بعيدة  تبقى 

طاقة التن�سيط  ل�سبب غري معروف، 

لفعل  اإليها  اخلاليا  حاجة  حني  اإىل 

الطاقة  وخمازن   ATP الـ  اإن  معني. 

االأخرى امل�سابهة هي م�سدر االختيار 

الواعي االآين ال�ستخدام الع�سالت يف 

اأداء العمل، اأو ع�سالت العني للروؤية 

يف اجتاه حمدد، اأو دماغنا للتفكري. 

 وال ميكن اأن متر حلظات بال اأوك�سجني 

تُزّود به خاليا القلب املحتاجة للطاقة 

اأو يُدفع اإىل خاليا الدماغ املحتاجة اإىل 

القلب  خلل  من  منوت  نحن  الطاقة: 

من  كاٍف  بقدر  خالياه  تُزود  مل  اإذا 

�سوف  الدماغ  اإن  كما  االأوك�سجني، 

يتزود  مل  اإذا  م�ستمر  ب�سكٍل  يتخّرب 

بقدرٍ كاٍف من االأوك�سجني. فالقانون 

الثاين، اأو لنقل جريان الطاقة املّخمن 

لكل  �رصورة  هو  الثاين،  بالقانون 

حياتنا. 

اليومية،  االعتيادية  فعالياتنا  يف   

نحن ن�ستخدم من غري علمنا، والآالف 

جلريان  الثاين  القانون  اجتاهات  املرات، 

الطاقة لفائدتنا الكربى.

ويف عاملنا املفتوح يف االأر�ص وال�سم�ص 

ميزات  منتلك  نحن  اخلارجي  والغالف 

القانون  فوائد  على  للح�سول  كربى 

الثاين مل�سلحة الب�رص. ونقوم بذلك من 

الطاقة  جزء من خمزون  خالل حتويل 

عندما  الأغرا�سنا  االأر�ص  يف  الكبري 

للعمليات  خ�سوعه  عند  يت�ستت 

واأف�سل  الثاين.  للقانون  التلقائية 

ا�ستخدامنا  هو  ذلك  على  مثال 

مكائننا.  يف  التاأك�سد  اأو  لالحرتاق 

للمواد  تلقائي  تفاعل  هو  فاالحرتاق 

اخل�سب  مثل  الكاربون  على  احلاوية 

والفحم والغاز اأو النفط، اأي تفاعلها 

التفاعل  بدء  بعد  االأوك�سجني،  مع 

بوا�سطة �سعلة اأو �رصارة. والأنه تفاعل 

تلقائي تبعاً للقانون الثاين، ف�سالً عن 

كون املواد الكيميائية اجلديدة الناجتة 

 ،)CO2و املاء  )عموماً  الطاقة  قليلة 

من  كبرية  كمية  يُبّدد   فالتاأك�سد 

الطاقة ب�سكل حرارة وبع�ص ال�سوء.  

ثم يلحقه ا�ستخدامنا للقانون الثاين 

لالأغرا�ص الب�رصية. هذه االأيام ال نقوم 

احرتاق  من  امل�ستتة  الطاقة  بتحويل 

اأو  اأج�سامنا  تدفئة  لغر�ص  اخل�سب 
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ليتحول  بارد  هواء  مع  بتقابله  اأو 

البحريات  اإىل  م�سافاً  مطر،  اإىل 

ويكّون كذلك م�سادر مياه يف اأعايل 

الطبيعي  ومن  ال�ساهقة.  املرتفعات 

ملجاري  كامنة  طاقة  هذا  يعطي  اأن 

املياه لكونها اأعلى بكثري من م�ستوى 

�سطح البحر. املاء املنحدر من االأعايل 

يُحجز  مل  )اإذا  الكامنة  طاقته  يبدد 

القانون  تتم عرقلة  اأو مل  يف �سدود، 

الثاين( بنزوله اإىل البحار، �سانعاً اأودية 

وا�سعة  ودياناً  �سيقة وكذلك مكّوناً 

اأحياناً.

هنا نرى اأننا ن�ستثمر حركة املياه يف 

الكامنة  طاقتها  مبددةً  )اأي  االأنهار 

باجتاه م�ستوى  جريانها منحدرةً  عند 

املرتبطة  التوربينات  لت�سغيل  البحر( 

لنا  تنتج  التي  الكهرباء  مبولدات 

التي  كالرياح  الكهربية،  الطاقة 

املرتبطة  الهوائية  الطواحني  حترك 

الطاقة  بع�ص  تنتج  فهي  باملولدات، 

الكهربية لال�ستخدام الب�رصي.  

الطبيعة،  فعاليات  بع�ص  هذه 

لنا  توفر  التي  الثاين،  القانون  متّبعة 

املاء النقي، والن�سائم املتغرية واجلبال 

من  االأعلى  واملياه  باجلليد،  املغطاة 

التوربينات  تدفع  التي  البحر  �سطح 

الإنتاج الكهرباء.   

........ ف�سكراً للقانون الثاين للديناميكا 

احلرارية.

احلرة  اجلذور  عن  ن�سمع  ما  كثرياً 

الهام  ودورها  االأك�سدة  وم�سادات 

بحالة  احلية  اخللية  على  احلفاظ  يف 

وما  اجلذور  هذه  هي  فما  �سليمة.. 

م�سادات  تلعبه  الذي  الدور  هو 

االأك�سدة؟ 

�جلذور �حلرة:

العادية  باالأحوال  االإلكرتونات  توجد 

واإذا  اأزواج،  �سكل  على  اجلزيئات  يف 

االإلكرتونات  هذه  اأحد  اجلزيء  فقد 

وهو  مفرد  اإلكرتون  لدينا  ل  ت�سكَّ

غري  ويكون  احلر”  “اجلذر  يدعى  ما 

للتفاعالت  وجاهزاً  ون�سطاً  م�ستقر، 

الكيميائية.

يف  �حلرُّ  �جلذر  هذ�  يتوجه  �أين 

�جل�سم؟ 

اإىل  يتوجه  العادية  االأحوال  يف 

يف  احليوية  التفاعالت  من  �سل�سلة 

اجل�سم لتوليد الطاقة.

ولكن اإذا متت هذه التفاعالت ب�سكل 

وظائف  على  توؤثر  فاإنها  ع�سوائي 

و�سفاتها  مورثاتها  من  فتغري  اخللية 

بالكامل  اخللية  تدمر  ورمبا  اجلينية 

وت�سبب موتها.

ما م�سادر �جلذور �حلرة؟

للجذوة احلرة م�سادر داخلية وم�سادر 

خارجية: 

 : Endogenousامل�سادر الداخلية

تن�ساأ من خالل تفاعالت اال�ستقالب 

احلمراء،  الدموية  اخلاليا  املختلفة يف 

ينتج  االأخرى  اجل�سم  خاليا  ومعظم 

عنها �ساردة مفردة �سالبة ال�سحنة.

الهيدروجني  اأك�سيد  فوق  يت�سكل 

الذاتية  االأك�سدة  طريق  عن   H2O2
Hemoglobinيف  للهيموغلوبني    

اإىل ميتيمو  الكرية احلمراء فيحولها 

.  Methemoglobine  غلوبني

OH-((ك�سيل الهيدرو  �سوارد 

تنتج  اأن  ميكن    Hydroxyl Radical
اأنزميي بني H2O2  بوجود  تفاعالً غري 

 Fenton‘s وهذا ما يدعى تفاعل  ++Fe
وهو جذر ن�سط يتفاعل مع بروتينات 

اجل�سم واالأحما�ص النووية والليبدات 

وي�سبب  تركيبها  من  ليغري  وغريها 

تلفاً لالأن�سجة.

يت�سكل اأي�ساً جذر فوق االأوك�سيجني

   Superoxide
 Peroxyl radical)البريوك�سيل وجذور 

  - الكلور(     RCOO-( وجذور فوق 
)ClO

 :Exogenous ب- �مل�سادر �خلارجية

 ،UVالبنف�سجية فوق  االأ�سعة 

وفرن   ،X-ray ال�سينية  واالأ�سعة 

 ،oven Microwave االأمواج الق�سرية

من  املنبعثة  الكهرطي�سية  والقوى 

التوتر  العالية  الكهربائية  اخلطوط 

والهواتف  الكهربائية،  واملولدات 

اجلوالة، واالأ�سعة املنبعثة من �سا�سات 

�جلذور �حلرة وم�ساد�ت �لأك�سدة

ال�صيدلنية: ندى املرابط / كلية ال�صيدلة
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ب�سدة  يربد  غيوم   ب�سكل  هو  الذي 

ال�ساهقة  اجلبال  على  مروره  مبجرد 

ليتحول  بارد  هواء  مع  بتقابله  اأو 

البحريات  اإىل  م�سافاً  مطر،  اإىل 

ويكّون كذلك م�سادر مياه يف اأعايل 

الطبيعي  ومن  ال�ساهقة.  املرتفعات 

ملجاري  كامنة  طاقة  هذا  يعطي  اأن 

املياه لكونها اأعلى بكثري من م�ستوى 

�سطح البحر. املاء املنحدر من االأعايل 

يُحجز  مل  )اإذا  الكامنة  طاقته  يبدد 

القانون  تتم عرقلة  اأو مل  يف �سدود، 

الثاين( بنزوله اإىل البحار، �سانعاً اأودية 

وا�سعة  ودياناً  �سيقة وكذلك مكّوناً 

اأحياناً.

هنا نرى اأننا ن�ستثمر حركة املياه يف 

الكامنة  طاقتها  مبددةً  )اأي  االأنهار 

باجتاه م�ستوى  جريانها منحدرةً  عند 

املرتبطة  التوربينات  لت�سغيل  البحر( 

لنا  تنتج  التي  الكهرباء  مبولدات 

التي  كالرياح  الكهربية،  الطاقة 

املرتبطة  الهوائية  الطواحني  حترك 

الطاقة  بع�ص  تنتج  فهي  باملولدات، 

الكهربية لال�ستخدام الب�رصي.  

الطبيعة،  فعاليات  بع�ص  هذه 

لنا  توفر  التي  الثاين،  القانون  متّبعة 

املاء النقي، والن�سائم املتغرية واجلبال 

من  االأعلى  واملياه  باجلليد،  املغطاة 

التوربينات  تدفع  التي  البحر  �سطح 

الإنتاج الكهرباء.   

........ ف�سكراً للقانون الثاين للديناميكا 

احلرارية.

احلرة  اجلذور  عن  ن�سمع  ما  كثرياً 

الهام  ودورها  االأك�سدة  وم�سادات 

بحالة  احلية  اخللية  على  احلفاظ  يف 

وما  اجلذور  هذه  هي  فما  �سليمة.. 

م�سادات  تلعبه  الذي  الدور  هو 

االأك�سدة؟ 

�جلذور �حلرة:

العادية  باالأحوال  االإلكرتونات  توجد 

واإذا  اأزواج،  �سكل  على  اجلزيئات  يف 

االإلكرتونات  هذه  اأحد  اجلزيء  فقد 

وهو  مفرد  اإلكرتون  لدينا  ل  ت�سكَّ

غري  ويكون  احلر”  “اجلذر  يدعى  ما 

للتفاعالت  وجاهزاً  ون�سطاً  م�ستقر، 

الكيميائية.

يف  �حلرُّ  �جلذر  هذ�  يتوجه  �أين 

�جل�سم؟ 

اإىل  يتوجه  العادية  االأحوال  يف 

يف  احليوية  التفاعالت  من  �سل�سلة 

اجل�سم لتوليد الطاقة.

ولكن اإذا متت هذه التفاعالت ب�سكل 

وظائف  على  توؤثر  فاإنها  ع�سوائي 

و�سفاتها  مورثاتها  من  فتغري  اخللية 

بالكامل  اخللية  تدمر  ورمبا  اجلينية 

وت�سبب موتها.

ما م�سادر �جلذور �حلرة؟

للجذوة احلرة م�سادر داخلية وم�سادر 

خارجية: 

 : Endogenousامل�سادر الداخلية

تن�ساأ من خالل تفاعالت اال�ستقالب 

احلمراء،  الدموية  اخلاليا  املختلفة يف 

ينتج  االأخرى  اجل�سم  خاليا  ومعظم 

عنها �ساردة مفردة �سالبة ال�سحنة.

الهيدروجني  اأك�سيد  فوق  يت�سكل 

الذاتية  االأك�سدة  طريق  عن   H2O2
Hemoglobinيف  للهيموغلوبني    

اإىل ميتيمو  الكرية احلمراء فيحولها 

.  Methemoglobine  غلوبني

OH-((ك�سيل الهيدرو  �سوارد 

تنتج  اأن  ميكن    Hydroxyl Radical
اأنزميي بني H2O2  بوجود  تفاعالً غري 

 Fenton‘s وهذا ما يدعى تفاعل  ++Fe
وهو جذر ن�سط يتفاعل مع بروتينات 

اجل�سم واالأحما�ص النووية والليبدات 

وي�سبب  تركيبها  من  ليغري  وغريها 

تلفاً لالأن�سجة.

يت�سكل اأي�ساً جذر فوق االأوك�سيجني

   Superoxide
 Peroxyl radical)البريوك�سيل وجذور 

  - الكلور(     RCOO-( وجذور فوق 
)ClO

 :Exogenous ب- �مل�سادر �خلارجية

 ،UVالبنف�سجية فوق  االأ�سعة 

وفرن   ،X-ray ال�سينية  واالأ�سعة 

 ،oven Microwave االأمواج الق�سرية

من  املنبعثة  الكهرطي�سية  والقوى 

التوتر  العالية  الكهربائية  اخلطوط 

والهواتف  الكهربائية،  واملولدات 

اجلوالة، واالأ�سعة املنبعثة من �سا�سات 

�جلذور �حلرة وم�ساد�ت �لأك�سدة

ال�صيدلنية: ندى املرابط / كلية ال�صيدلة



مقاالت            الكليات   

.Computers التلفاز، واحلوا�سيب

الزراعية  واملبيدات  ال�سجائر  دخان 

احل�رصات  ومبيدات   Pesticides
من  املنبعثة  والغازات   insecticides

عوادم ال�سيارات واالّليات املتحركة.

املواد  مثل  االأغذية  اأنواع  بع�ص 

الد�سمة وال�سحوم.

والعقاقري  االأدوية  من  اأنواع  بع�ص 

النباتية الطبية.

م�سادر املياه امللوثة باملعادن وخملفات 

ال�سناعة.

زيادة  ت�سببها  �لتي  �لأ�رض�ر  ما 

�جلذور

احلرة يف اجل�سم؟ •  

ال�سيخوخة املبكرة. • 
ال�رصطانات. • 

عتمة العني. • 

اأمرا�ص قلبية ووعائية. • 
البقع ال�سوداء الكبرية التي تظهر  • 

على اجللد عند ال�سيخوخة.

وهن وتعب دائم. • 

م�ساد�ت �لأك�سدة

هي جمموعة العنا�رص واملركبات التي 

لها القدرة على منع اأو اإبطاء عملية 

االأك�سدة يف اجل�سم. 

يف  االأك�سدة  م�سادات  وت�سنف 

جمموعتني:

م�ساد�ت �لأك�سدة �لأنزميية وهي:

الدك�سموتاز اأك�سيد  فوق   -

 Superoxide dismutase
 Catalaseالكتالز -

 Glutathioneجلوتاثيون بريوك�سيداز -

 Peroxidase

�لغري�أنزميية،  �لأك�سدة  م�ساد�ت 

ونذكر منها:

1- فيتامني –جVit C-  الذي يلعب 

ال�سحة  على  احلفاظ  يف  مهماً  دوراً 

العامة ومقاومة االأمرا�ص. وهو ذواب 

يف املاء.

تعرف    Vit E هـ  فيتامني-   -2

توكوفريوالت  با�سم  مركباته 

وتوكوترينوالت، وتلعب دوراً حيوياً يف 

التلف  من  اخللوية  االأغ�سية  حماية 

التاأك�سدي، وبالتايل منع الكول�سرتول 

ال�رصايني. وهو  االلت�ساق بجدران  من 

ذواب يف الدهون ومفيد للجلد.

وهو    Glutathioneاجللوتاثيون  -3

من  يتاألف  ال�سل�سلة،  ق�سري  ببتيد 

ثالثة اأحما�ص اأمينية هي: اجللوتاميك 

  Cystineوال�سي�ستني  Glutamic
واجلالي�سنيGlycine .              وهو 

يحمي اخللية من الن�ساط التاأك�سدي 

املركبات  �سد  اجل�سم  عن  ويدافع 

ال�سامة واملواد امل�رصطنة.

م�سنعة  اأك�سدة  م�سادات   -4

الغذائية  ال�سناعات  اإىل  ت�ساف 

والدوائية بهدف منع اأك�سدتها مثل 

                                 BHA )Butyl Hydroxy Anizol(
Butyl Hydroxy Toluene



مشاركات               

اأكرث الر�سائل تفا�ؤاًل
الطالب: اإبراهيم اليا�صني

كلية طب الأ�صنان/ ال�صنة الثانية

وتتلعثم  الزمن..  اأوابد  تتحطم  جديد..  نهار  �شم�س  ت�شرق  يوم  كل  يف 

الكلمات على ال�شفاه اجلريحة.. تنحب�س الدموع يف املقل.. فيغيثها دم 

عقول  يف  وت�شكن  التفكري..  العقول  تاأبى  الهموم..  اأدَمَن  قلٍب  من  قان 

النا�س اأفكار طاملا ظلت رهينَة فطرتهم.. 

فمتى  املظلوم...  قنوت  البوؤ�شاء,  اأنني  اخلطى,  وقع  ال�شحر  هداأة  يف  ترى 

الو�شول؟

هل نحن من�شي يف الركب ال�شحيح؟

بل هل نحن ن�شريرّ الركب, اأم انقدنا اإليه كما لو كنا....

نكون  حتى  �شرنا  متى  نحن  ماذا.......؟؟؟؟  كنا  كنا.....؟ 

............؟

طلب  لنا  يحق  ال  اأمواتًا  كنا  فلو  �شيء..  ال  ...............كنا  ذلك  ومع 

نعيم احلياة..

ولو كنا اأحياء فلي�س املوت باأ�شواأ من �شر البالء.. مع كل �شباح نبتعد مبدار 

الزمن عن مبعثنا وبدايتنا.. 

ونقرتب اأكرث من املجهول.. اأي جمهول؟ نحن باأيدينا جهلناه.. 

ت علينا الفرح  فهل �شنكون م�شتعدين له؟ اأهو ير�شينا؟ اأم اأن الدنيا عزرّ

حتى عند رحيلنا؟ 

اإىل  الكفيف..  ب�شر  اإىل  احلقيقة..  �شراب  اإىل  القبور..  اأحياء  اإىل  ر�شالة 

يب؟. احة اآدم التي مل توؤكل... فهل من جمجُ ة ال�شجني.. اإىل تفرّ حريرّ

                                                                                                                                  

خرقة حمراء
الطالب: اأن�س عي�صى

كلية العلوم ال�صحية

ق�صم التعوي�صات ال�صّنية

-عليه  داوود  النبي  اإىل  امراأة  جاءت   

ال�سالم- فقالت: يانبي الله، اأربُّك ظامٌل 

ال�سالم:  عليه  داود  فقال  عادل؟؟!  اأم 

ال  الذي  العدل  هو  امراأة..  يا  ويحك 

تك؟. قالت:  يجور. ثم قال لها: ما ق�سَّ

اأنا اأرملة، عندي ثالث بنات اأقوم عليهّن 

من غزل يدي، فلما كان اأم�ص �سّددُت 

اأذهب  اأن  واأردُت  غزيل يف خرقة حمراء 

اأطفايل،  به  واأبّلغ  الأبيعه  ال�سوق  اإىل 

 واأخذ اخلرقة 
َّ
فاإذا بطائر قد انق�ّص علي

اأملك  وبقيت حزينة ال  وذهب،  والغزل 

�سيئاً اأبلِّغ به اأطفايل.

فبينما املراأة مع داوود -عليه ال�سالم- 

يف الكالم فاإذا بالباب يُطرق على داوود، 

فاأذن له بالدخول، واإذا بع�رصة من التجار؛ 

كل واحد يف يده مئة دينار، فقالوا: يا 

فقال  مل�ستحّقها.  اأعطها  الله  نبي 

لهم داوود عليه ال�سالم: ما كان �سبب 

حملكم هذا املال؟ فقالوا: يانبي الله، 

الريح  علينا  فهاجت  مركب،  يف  كنا 

يلقي  فاإذا بطائر  الغرق،  واأ�رصفنا على 

علينا خرقة حمراء وفيها غزل، ف�سددنا 

الريح  علينا  فهانت  املركب،  عيب  به 

يت�سّدق  اأن  لله  ونذرنا  العيب،  وان�سدَّ 

املال  وهذا  دينار..  مبئة  منا  واحد  كل 

ق به على من تريد.  بني يديك، فت�سدَّ

فالتفت داوود -عليه ال�سالم- اإىل املراأة 

وقال لها: ربٌّ يُتِجر لِك يف الربّ والبحر 

وجتعلينه ظاملاً؟!.. واأعطاها االألف دينار 

وقال: اأنفقيها على اأطفالك.



مشاركات                مشاركات               

خو�طر..
اختارتها: ُعمرية ال�صليل

مديرية اخلدمات

ال تنتظر �سيئاً!

لتكوَن  االآخرين  ابت�سامة  تنتظر  ال 

لطيفاً معهم

حباً  لتبادلَه  االآخر  حمّبة  تنتظر  ال 

بحب

اأهمية  رَ  تقدِّ حتى  الوحدة  تنتظر  ال 

االأ�سدقاء

وظيفة حتى  على  احل�سول  تنتظر  ال 

تبداأ العمل

ال تنتظر الكثري حتى ت�سارك بالقليل

ال تنتطر الوقوع يف اخلطاأ حتى تاأخذ 

بالن�سيحة

ال تنتظر االأمل حتى تبارك بالدعاء

عّلَمتني احلياة..

بفكرة،  بداأ  احلياة..  يف  نراه  ما  كل  اأّن 

ومن بداية �سغرية

اأف�سل  طريقٌة  دائماً  هناك  يوجد  اأنه 

للقيام بعمٍل ما..ويجب اأن نحاول دوماً 

لنجَدها

اأجنزَت  التي  ال�رصعَة  ين�سون  النا�ص  اأّن 

نوعّيَة  يتذّكرون  ولكنهم  بها عملك.. 

اأين االإن�سان الذي وهبته من قلبي ما 

تغّرد  اأكرث  اأو  ثالثني  من  اأينك  وهبت؟! 

يف  زرعته  الذي  خلامتك  االأول،  للقائنا 

خاطري؟! بل... من كنَت واأنت تدعوين 

الأر�سم الوجود والوطن واالأماكن كلها 

معك؟؟؟

اأداءها..  اأتقنَت  م�رصحية  كانت  بل 

اأنَت  لتكوَن  بال�سحية..  دوري  وانتهى 

اأقالمي وتذهل  وترفع  الوحيد..  البطَل 

االأفئدة مبا فعلت....!

حقيقة ل ميكن �إنكارها
الطالب: نزيه التويني

كلية ال�صيدلة/ ال�صنة الثانية

الدرا�سة يف مدر�سة  يوم يف  اأول  كان 

الف�سل  اإىل  ان�سمَّ  وقد  اأمريكية.. 

طالٌب جديد ا�سمه �سوزوكي )ابن رجل 

للف�سل  در�ص  اأول  ياباين(.. ويف  اأعمال 

اليوم  نبداأ  دعونا  املدرِّ�سة:  قالت 

االأمريكي..  التاريخ  من  �سيء  مبراجعة 

»اأعطني  قال:  َمن  املدرِّ�سة:  ت�ساأل 

تطلََّعت  املوت«؟..  اأعطني  اأو  احلريّة 

عدا  ما  الفارغة  الوجوه  من  بحر  يف 

»�سوزوكي الذي رفع يده وقال: »باتريك 

هرني 1775«.

ما اأجنزت

اأف�سل  هو  النف�ص  مع  التناف�ص  اأّن 

تناف�ص  وكّلما  العامل..  يف  تناف�ص 

ال  بحيث  تطور؛  نف�سه  مع  االإن�سان 

وال  باالأم�ص،  كان  كما  اليوَم  يكون 

يكون غداً كما هو اليوم

اإذا  يتطور  اأن  ي�ستطيع  االإن�سان ال  اأّن 

مل يجرِّب �سيئاً غري معتادٍ عليه

هو  النجاح  اإن  يقولون:  الفا�سلني  اأّن 

جمرَّد َحّظ

دمعة عتاب
منار عي�صى

خمربيّة/ كلية طب الأ�صنان

وارتاحت  الكلمات،  جّفت  اأم�ص.. 

اأ�رصق  غريبة..  ظلمة  من  النجوم 

جدار  على  االأفكار  فتحاورت  ت�رصين، 

روحك،  عن  روحي  وت�ساءلت  احلرية، 

فنب�ص امل�ساء بغبار الدموع.. كان اليوم 

االأ�سواق  �رصقت  والع�رصين..  التا�سع 

واالإخال�ص،  احلب  عن  روايتك  منك 

ليتك  اأردته..  ما  اأذين  يف  ت�رصد  وبداأت 

كنت اأكرث اإدراكاً ملا فعلت.. ليتك ترمّنت 

عندها بنب�ص �سعادتي عندما كنت... 

هياأت  ما  اأحزان  قلبي  عند  وتدافعت 

لها مكاناً وال وطناً.. وّدعتَني واأنت حتّيي 

العمياء  لثقتك  وت�ست�سلم  نف�سك، 

بقرارٍ ما نباأت به نف�سي.. ورحلت... 

ميالدك،  �سموع  اأطفاأت  البارحة.. 

وعزمت اأن �سيئاً مل يفجعني برحيلك 

�ساألت   ... ولكن  فيه..  رجعة  ال  الذي 

برح  ما  الذي  الطري  ذاك  اأين  نف�سي: 

الأجلي؟!  تراتيل  ودموعه  اإال  دم�سَق 

قال:  َمن  عظيم..  املدرّ�سة:  قالت 

»حكومة ال�سعب بال�سعب ولل�سعب 

لن تنتهي يف هذه االأر�ص«؟.. مرة اأخرى 

من  �سوى  ا�ستجابة  هناك  تكن  مل 

لنكولن  »اإبراهام  قال:  الذي  �سوزوكي 

الطالب  املدرّ�سة  وبّخت   ..»1863

قائلًة: اأيها الطالب يجب اأن تخجلوا.. 

البالد،  هذه  يف  جديد  وهو  �سوزوكي، 

وهنا  منكم!.  اأكرث  تاريخها  عن  يعرف 

»اللعنة  يهم�ص:  �سخ�ساً  �سمعت 

بحزم:  ف�ساحت  اليابانيني«..  على 

يده  �سوزوكي  رفع  هذا«؟..  قال  »َمن 

قال  وهنا   ..»1982 اأيوكوكا  »يل  وقال: 

طالب يجل�ص يف اخللف: �سوف اأتقياأ.. 

املدرّ�سة وهتفت: ح�سناً! َمن  غ�سبت 

قال هذا؟.. اأجاب �سوزوكي: »جورج بو�ص 

وهنا    ..»1991 الياباين  الوزراء  لرئي�ص 

�ساح طالب اآخر وهو يف ذروة الغ�سب: 

�سوزوكي  قفز  اأ�سنانك..  �ساأك�رص  حقاً 

ويقول  بيده  يلوح  وهو  مقعده  من 

كلينتون خماطباً  »بيل  �سوته:  باأعلى 

ازداد  وهنا   ..»1997 ليون�سكي  مونيكا 

ه�سترييا،  واأ�سابتهم  الطالب،  هياج 

اإذا  احلقري؛  القذر  »اأيها  اأحدهم:  فقال 

اأقتلك«..  �سوف  اآخر  �سيء  اأي  قلَت 

»جاري  باأعلى �سوته:  �سوزوكي   �رصخ 

كوندت خماطباً �ساندرا ليفي 2001«.. 

كان  حني  ويف  املدرِّ�سة...  على  واأغمي 

الطالب يتجمعون حولها قال اأحدهم: 

ورطة«..  يف  اإننا  للجحيم..  يا  »اأوه.. 

فقال �سوزوكي: »االأمريكان يف العراق 

.»2004

هل �أنت حلبية .. ؟!

حوار فتاة حلبية مع فتاة غري حلبية

الطالب: وائل اأ�صد/ كلية ال�صيدلة

�ساألتني: هل اأنت حلبية..؟

اللبنية  الكبة  واأعمل  نعم..  قلت: 

..واأع�سق  النية  والكبة  وال�سماقية 

و�سماع  االأثرية..  القلعة  اإىل  النظر 

القدود احللبية ..

نية..  الكبة  تاأكلون  ولكنكم  قالت: 

وجه  وت�سّبهون  قحّية..  ولهجتكم 

والكل  املطبخية..  بال�سحون  الفتاة 

امل�سل�سالت  �سماع  عند  ي�سحك 

األفاظ تخرج من  ملا فيها من  احللبية 

احللقية.. 

قلت وما زال لدي من ال�سرب بقية:

اأما الكبة فقد تعلمها منا االأكرثية.. 

قحية  ولهجتنا  و�سهية..  لذيذة  الأنها 

الأن معظمها عثمانية والكل يتباهى 

مبن له جدة تركية..

غزل  فهذا  الفتاة؛  ت�سبيه  عن  اأما 

للبنت احللبية.. واإذا كان الكل ي�سحك 

فهذا  احللبية  امل�سل�سالت  روؤية  عند 

وتذّكرنا  الظل  خفيفة  اأنها  يعني 

باالأيام االأّولّية..

و�ساألتها: �لأخت من �أين؟ 

قالت: �سوريّة.. 

قلت: يعني اأهلّية حمّلّية..

ل�سان  اأهل  فاأنتم  �سامية..  كنِت  اإذا 

حتى  للكلمة  وَمّطة  ع�سلية  ينّقط 

ت�سبح بدايتها من�سّية.. وتاج ر��سي 

عندكم جملة �سعبية..

واإذا كنِت حمويّة.. فاأنتم اأهل ال�سهامة 

وحالوة اجلنب والعيون اخل�رص والع�سلية.. 

وعندكم احلا�رص هو املا�سي.. والكمال 

يف العقلّية.. 

اأهل  فاأنتم  حم�سّية..  كنت  واإن  اأما 

والفزورة  والنكتة  والفطنة  الذكاء 

وعند  الفتية..  الفتاة  يف  قد  وجمال 

تُعرف  بال�سمة  ُحم�ص  لفظكم 

الهوية..

اأو  الذقانية  اأو  اإدلبية  كنِت  واإذا 

طرطو�سية فهل يعيبكم قول )اأ�سو( 

اأو )قلتلو( بالتاأكيد ال..

فالعيب يف �سوء اخللق وعدم التح�رص 

والتاأخر عما و�سلت اإليه العاملية.. 

فيا اأخت من اأين ما تكونني.. اأنا واأنت 

والفن  العلم  بلد  االأبّية..  �سورية  من 

واخلريات الغنية..

لّلهجة  نقد�ً  كفاِك  روحك  و�أبو�ش 

�حللبّية.. !!



مشاركات                مشاركات               

خو�طر..
اختارتها: ُعمرية ال�صليل

مديرية اخلدمات

ال تنتظر �سيئاً!

لتكوَن  االآخرين  ابت�سامة  تنتظر  ال 

لطيفاً معهم

حباً  لتبادلَه  االآخر  حمّبة  تنتظر  ال 

بحب

اأهمية  رَ  تقدِّ حتى  الوحدة  تنتظر  ال 

االأ�سدقاء

وظيفة حتى  على  احل�سول  تنتظر  ال 

تبداأ العمل

ال تنتظر الكثري حتى ت�سارك بالقليل

ال تنتطر الوقوع يف اخلطاأ حتى تاأخذ 

بالن�سيحة

ال تنتظر االأمل حتى تبارك بالدعاء

عّلَمتني احلياة..

بفكرة،  بداأ  احلياة..  يف  نراه  ما  كل  اأّن 

ومن بداية �سغرية

اأف�سل  طريقٌة  دائماً  هناك  يوجد  اأنه 

للقيام بعمٍل ما..ويجب اأن نحاول دوماً 

لنجَدها

اأجنزَت  التي  ال�رصعَة  ين�سون  النا�ص  اأّن 

نوعّيَة  يتذّكرون  ولكنهم  بها عملك.. 

اأين االإن�سان الذي وهبته من قلبي ما 

تغّرد  اأكرث  اأو  ثالثني  من  اأينك  وهبت؟! 

يف  زرعته  الذي  خلامتك  االأول،  للقائنا 

خاطري؟! بل... من كنَت واأنت تدعوين 

الأر�سم الوجود والوطن واالأماكن كلها 

معك؟؟؟

اأداءها..  اأتقنَت  م�رصحية  كانت  بل 

اأنَت  لتكوَن  بال�سحية..  دوري  وانتهى 

اأقالمي وتذهل  وترفع  الوحيد..  البطَل 

االأفئدة مبا فعلت....!

حقيقة ل ميكن �إنكارها
الطالب: نزيه التويني

كلية ال�صيدلة/ ال�صنة الثانية

الدرا�سة يف مدر�سة  يوم يف  اأول  كان 

الف�سل  اإىل  ان�سمَّ  وقد  اأمريكية.. 

طالٌب جديد ا�سمه �سوزوكي )ابن رجل 

للف�سل  در�ص  اأول  ياباين(.. ويف  اأعمال 

اليوم  نبداأ  دعونا  املدرِّ�سة:  قالت 

االأمريكي..  التاريخ  من  �سيء  مبراجعة 

»اأعطني  قال:  َمن  املدرِّ�سة:  ت�ساأل 

تطلََّعت  املوت«؟..  اأعطني  اأو  احلريّة 

عدا  ما  الفارغة  الوجوه  من  بحر  يف 

»�سوزوكي الذي رفع يده وقال: »باتريك 

هرني 1775«.

ما اأجنزت

اأف�سل  هو  النف�ص  مع  التناف�ص  اأّن 

تناف�ص  وكّلما  العامل..  يف  تناف�ص 

ال  بحيث  تطور؛  نف�سه  مع  االإن�سان 

وال  باالأم�ص،  كان  كما  اليوَم  يكون 

يكون غداً كما هو اليوم

اإذا  يتطور  اأن  ي�ستطيع  االإن�سان ال  اأّن 

مل يجرِّب �سيئاً غري معتادٍ عليه

هو  النجاح  اإن  يقولون:  الفا�سلني  اأّن 

جمرَّد َحّظ

دمعة عتاب
منار عي�صى

خمربيّة/ كلية طب الأ�صنان

وارتاحت  الكلمات،  جّفت  اأم�ص.. 

اأ�رصق  غريبة..  ظلمة  من  النجوم 

جدار  على  االأفكار  فتحاورت  ت�رصين، 

روحك،  عن  روحي  وت�ساءلت  احلرية، 

فنب�ص امل�ساء بغبار الدموع.. كان اليوم 

االأ�سواق  �رصقت  والع�رصين..  التا�سع 

واالإخال�ص،  احلب  عن  روايتك  منك 

ليتك  اأردته..  ما  اأذين  يف  ت�رصد  وبداأت 

كنت اأكرث اإدراكاً ملا فعلت.. ليتك ترمّنت 

عندها بنب�ص �سعادتي عندما كنت... 

هياأت  ما  اأحزان  قلبي  عند  وتدافعت 

لها مكاناً وال وطناً.. وّدعتَني واأنت حتّيي 

العمياء  لثقتك  وت�ست�سلم  نف�سك، 

بقرارٍ ما نباأت به نف�سي.. ورحلت... 

ميالدك،  �سموع  اأطفاأت  البارحة.. 

وعزمت اأن �سيئاً مل يفجعني برحيلك 

�ساألت   ... ولكن  فيه..  رجعة  ال  الذي 

برح  ما  الذي  الطري  ذاك  اأين  نف�سي: 

الأجلي؟!  تراتيل  ودموعه  اإال  دم�سَق 

قال:  َمن  عظيم..  املدرّ�سة:  قالت 

»حكومة ال�سعب بال�سعب ولل�سعب 

لن تنتهي يف هذه االأر�ص«؟.. مرة اأخرى 

من  �سوى  ا�ستجابة  هناك  تكن  مل 

لنكولن  »اإبراهام  قال:  الذي  �سوزوكي 

الطالب  املدرّ�سة  وبّخت   ..»1863

قائلًة: اأيها الطالب يجب اأن تخجلوا.. 

البالد،  هذه  يف  جديد  وهو  �سوزوكي، 

وهنا  منكم!.  اأكرث  تاريخها  عن  يعرف 

»اللعنة  يهم�ص:  �سخ�ساً  �سمعت 

بحزم:  ف�ساحت  اليابانيني«..  على 

يده  �سوزوكي  رفع  هذا«؟..  قال  »َمن 

قال  وهنا   ..»1982 اأيوكوكا  »يل  وقال: 

طالب يجل�ص يف اخللف: �سوف اأتقياأ.. 

املدرّ�سة وهتفت: ح�سناً! َمن  غ�سبت 

قال هذا؟.. اأجاب �سوزوكي: »جورج بو�ص 

وهنا    ..»1991 الياباين  الوزراء  لرئي�ص 

�ساح طالب اآخر وهو يف ذروة الغ�سب: 

�سوزوكي  قفز  اأ�سنانك..  �ساأك�رص  حقاً 

ويقول  بيده  يلوح  وهو  مقعده  من 

كلينتون خماطباً  »بيل  �سوته:  باأعلى 

ازداد  وهنا   ..»1997 ليون�سكي  مونيكا 

ه�سترييا،  واأ�سابتهم  الطالب،  هياج 

اإذا  احلقري؛  القذر  »اأيها  اأحدهم:  فقال 

اأقتلك«..  �سوف  اآخر  �سيء  اأي  قلَت 

»جاري  باأعلى �سوته:  �سوزوكي   �رصخ 

كوندت خماطباً �ساندرا ليفي 2001«.. 

كان  حني  ويف  املدرِّ�سة...  على  واأغمي 

الطالب يتجمعون حولها قال اأحدهم: 

ورطة«..  يف  اإننا  للجحيم..  يا  »اأوه.. 

فقال �سوزوكي: »االأمريكان يف العراق 

.»2004

هل �أنت حلبية .. ؟!

حوار فتاة حلبية مع فتاة غري حلبية

الطالب: وائل اأ�صد/ كلية ال�صيدلة

�ساألتني: هل اأنت حلبية..؟

اللبنية  الكبة  واأعمل  نعم..  قلت: 

..واأع�سق  النية  والكبة  وال�سماقية 

و�سماع  االأثرية..  القلعة  اإىل  النظر 

القدود احللبية ..

نية..  الكبة  تاأكلون  ولكنكم  قالت: 

وجه  وت�سّبهون  قحّية..  ولهجتكم 

والكل  املطبخية..  بال�سحون  الفتاة 

امل�سل�سالت  �سماع  عند  ي�سحك 

األفاظ تخرج من  ملا فيها من  احللبية 

احللقية.. 

قلت وما زال لدي من ال�سرب بقية:

اأما الكبة فقد تعلمها منا االأكرثية.. 

قحية  ولهجتنا  و�سهية..  لذيذة  الأنها 

الأن معظمها عثمانية والكل يتباهى 

مبن له جدة تركية..

غزل  فهذا  الفتاة؛  ت�سبيه  عن  اأما 

للبنت احللبية.. واإذا كان الكل ي�سحك 

فهذا  احللبية  امل�سل�سالت  روؤية  عند 

وتذّكرنا  الظل  خفيفة  اأنها  يعني 

باالأيام االأّولّية..

و�ساألتها: �لأخت من �أين؟ 

قالت: �سوريّة.. 

قلت: يعني اأهلّية حمّلّية..

ل�سان  اأهل  فاأنتم  �سامية..  كنِت  اإذا 

حتى  للكلمة  وَمّطة  ع�سلية  ينّقط 

ت�سبح بدايتها من�سّية.. وتاج ر��سي 

عندكم جملة �سعبية..

واإذا كنِت حمويّة.. فاأنتم اأهل ال�سهامة 

وحالوة اجلنب والعيون اخل�رص والع�سلية.. 

وعندكم احلا�رص هو املا�سي.. والكمال 

يف العقلّية.. 

اأهل  فاأنتم  حم�سّية..  كنت  واإن  اأما 

والفزورة  والنكتة  والفطنة  الذكاء 

وعند  الفتية..  الفتاة  يف  قد  وجمال 

تُعرف  بال�سمة  ُحم�ص  لفظكم 

الهوية..

اأو  الذقانية  اأو  اإدلبية  كنِت  واإذا 

طرطو�سية فهل يعيبكم قول )اأ�سو( 

اأو )قلتلو( بالتاأكيد ال..

فالعيب يف �سوء اخللق وعدم التح�رص 

والتاأخر عما و�سلت اإليه العاملية.. 

فيا اأخت من اأين ما تكونني.. اأنا واأنت 

والفن  العلم  بلد  االأبّية..  �سورية  من 

واخلريات الغنية..

لّلهجة  نقد�ً  كفاِك  روحك  و�أبو�ش 

�حللبّية.. !!



مشاركات                مشاركات               
مقطوعة من وريدي

الطالب: ممدوح حممد الراعي

كلية الطب الب�رشي / ال�صنة الثالثة 

اإذا ذبـحْت   اأر�سـها   �سـنبلْه

و�سالت دمـوٌع كماِء  الــمـطْر

وراحت لتـروي حكايا  القدْر

ْ
 وناحت على اأر�ســها �سنـبلة 

ْ
�َسـرتِجـُع  مك�ســورةً  مـثقـلـة 

ْ
وتعرُِف   يف  اآخرِ  امل�ســاألة 

 التــي اأهــدرْت
َ
بـاأنَّ الدمــوع 

وحقـَل الـزمان ِ الـذي قـدرْت 

ْ
 لــكي تــذبـلـه 

َ
�سـقته الـدمـوع 

ْ
اإذا ن�سيْت حبَّها �سنبلة 

وراحْت بغريِ زماٍن جتوْل 

وتذبُح عمراً وتلغي ف�سوْل

وطاَل حننيٌ بحزين يطوْل

وطاَل احلننْي 

فاأنَّى يزوْل؟

وطاَل احلننيُ وطاَل اجلوى

وياأبى احلبيُب عتاَب الهوى

 
ْ
فيا �سنبلة 

يا عيـوناً باأدمـعها تتجمـْل

يا وروداً ما �سقيناها لتذبْل

ْ
 عـذاباً تـغلغـل 

َّ
اأقيـلي عـلي

وباحلزِن متلوؤين  وتقوُل

اإذا الطريُ هاجرَ

 فمن ذا �سي�ساأْل

ومن ذا يقول 

حراٌم على الطريِ اأن يتنقل 

حراٌم على احلزن ِ اأالّ يرتْل

فاأحزاننا يا�سديقي

 تذيب القلوبا

جبلنا بحزن 

»�لنانو« ... تقنية 

حديثة
الطالب: فادي با�سا

هند�سة ات�ساالت/ ال�سنة الرابعة

النقالة  الهواتف  اإحدى �رصكات  تقوم 

جديد  حممول  هاتف  فكرة  بتطوير 

جامعة  مع  بالتعاون  خمابرها  يف 

Cambridge االإنكليزية.
يف  اجلديد  الهاتف  اأهمية  تكمن 

تعتمد  التي  النانو  تقنية  ا�ستخدام 

�سفافة  واإلكرتونات  مرنة  مواد  على 

و�سطح قابل للتنظيف تلقائياً، وهي 

املواد التي تعطي ال�رصكة القدرة على 

تطوير هاتف حممول جديد مرن قابل 

للتمدد؛ مما يتيح للم�ستخدمني حتويل 

هاتفهم املحمول اإىل اأي �سكل يرغبون 

فيه.

االأ�سكال املتعددة الوا�سحة يف ال�سور 

املحمول  اجلهاز  نف�ص  عملياً  هي 

رغبة  مع  ليتالءم  �سكله  تغيري  بعد 

امل�ستخِدمني.

مل  حديثة  تقنية  هي  النانو  تقنية 

تعتمد  لكنها  بعد،  حتقيقها  يكتمل 

ال�سغر  يف  متناهية  مواد  على 

بوا�سطة  ببع�ص  بع�سها  مت�سلة 

املواد جمتمعًة  هذه  فت�سكل  �سبكة؛ 

بهذه  التحكم  ويجري  معيَّناً.  �سكالً 

يحدد  مركزي  حا�سوب  بوا�سطة  املواد 

هذه  من  ت�سكيله  املرغوب  ال�سكل 

لتعطي  نف�سها  ترتيب  فتعيد  املواد 

اإذا  ثَّم  ومن  املرغوب..  اجلديد  ال�سكل 

يف  خد�ص  الأي  الناجت  املج�ّسم  تعّر�ص 

املواد  هذه  تقوم  اخلارجي  ال�سطح 

وكاأن  جمدداً  نف�سها  ت�سكيل  باإعادة 

�سيئاً مل يحدث!.

ويوجد مع هذه املواد اإلكرتونات �سفافة 

ت�سكل  كي  لونها  تغري  اأن  ميكنها 

الناجت  للمج�سم  اخلارجي  ال�سطح 

.Texture

ر�سالة من خّريج..

»من اجلميل جداً اأن نرى جامعتنا تزدهر 

يزيد  مما  وذلك  عام،  بعد  عاماً  وتكرب 

ثقتنا باأن اجلامعة تطمح دائماً للرقي 

نحو االأف�سل، وهذا حقاً ما ا�ستطاعت 

اأن  املالحظ  ومن  االآن.  حتى  حتقيقه 

يتما�سى  اأن  ا�ستطاع  اجلامعة  موقع 

وا�سحاً  وبات هذا  اجلامعة..  تطور  مع 

من خالل النقلة التي ظهر بها املوقع 

مع بداية العام الدرا�سي اجلديد. وكوين 

من اأبناء القلمون الذين بداأوا ببدايتها 

اإما  بخطوة  خطوة  م�سريتها  وتابع 

على اأر�ص الواقع اأو من خالل موقعها 

االإلكرتوين، اإىل اأن تركتها خّريجاً رافعاً 

راأ�سي مبا اأو�سلتني اإليه؛ ما زلت اأطمح 

اأن اأرى االأف�سل دوماً من جامعتي عن 

طريق هذا املوقع.

 بالرجوع خطوة للوراء كنا قد اعتدنا 

الدورية  اجلامعة  جملة  متابعة  على 

نزال  باأول عندما كنا ال  اأوالً  »قلمون« 

يف كنفها، والحظت اأن اجلامعة كانت 

حري�سة على ن�رص املجلة با�ستمرار يف 

املوقع القدمي. لكن املوقع اجلديد مل يعد 

زمالئي  وجميع  اأنا  فافتقدت  ين�رصها، 

للتوا�سل  الطرق  اأهم  اإحدى  اخلريجني 

واآخر  جديدها  ومعرفة  اجلامعة  مع 

يف  التفكري  اإعادة  اأقرتح  واأنا  اأخبارها. 

اإن�ساء ق�سم خا�ص ملجلة اجلامعة على 

احل�سول  خالله  من  ليت�سنى  املوقع 

على  اعتدنا  كما  دائم  ب�سكل  عليها 

�سخ�سيتنا  من  جزءاً  واأ�سبح  ذلك، 

القلمونية، وميكن اأي�ساً اأن يتم تو�سيع 

ن�سارك  اأن  لنا  لي�سمح  الق�سم  هذا 

من خالله بالكتابة يف جملة اجلامعة 

ليتمكن زمالوؤنا الطالب واأ�ساتذتنا من 

االطالع على اأخبار اأمثايل من خريجي 

اجلامعة، ولكي يكون لنا منرباً الإي�سال 

اأن  والثقة  الدعم  يعطي  اأ�سواتنا، 

اأبناء القلمون ا�ستطاعوا الو�سول اإىل 

من  اإليه  تطمح  جامعتهم  كانت  ما 

خاللهم.. اأرجو منكم اأخذ هذا االقرتاح 

اإىل  �ساكرين  واإي�ساله  االعتبار،  بعني 

البحث  يتم  لكي  املخت�سة  اجلهة 

فيه.. ولكم جزيل ال�سكر«.

اأ�صامة اخلطيب

طالب خّريج من كلية الهند�صة

الغالية..  ر�سالتكم  اإلينا  و�سلت 

املعنيني  باهتمام جميع  التي حظيت 

مقدمتهم  ويف  املقرتَح،  باملو�سوع 

رئي�ص  نائب  دعبول  �سليم  املهند�ص 

الذي  القلمون،  جامعة  اأمناء  جمل�ص 

وّجه على الفور اإىل املتابعة والتن�سيق 

بني مديريتي االإعالم واالإعالن، والنظم؛ 

لتغذية موقع اجلامعة باإ�سدارات جملة 

امل�ستقبلية  اأعدادها  يف   moonقلم

واملا�سية.. نعتذر عن حجب املجلة عن 

االإلكرتوين  اجلامعة  موقع  مت�سّفحي 

فنية،  الأ�سباب  املا�سية،  الفرتة  يف 

الإي�سالها  حثيث  بجهد  نعمل  ونحن 

فيها  تظهر  التي  اجلديدة  احلّلة  اإىل 

االآن.

“اأمني التحرير”

تناهى دروبا 

اأجبني بربَِك ماذا نقوْل؟

ماذا نقوُل اليوَم يا �سنبلْه

اإذا ما ا�ستبدت بقلٍب ظروف 

و�ساقت عليـنا معاين احلروف

فماذا نقول 

واأقدارنا  ت�ستقيُل الهطوْل

فنم�سي ومن�سي...

ول�سنا نحوُل......

فماذا نقوْل......

مـاآقـيـنا          جـفـْت   اإذا   نقوُل  ماذا 

و�سارَ  ربي  يوايل من يعادينا

بنـا          ال�سقاءُ  عا�ص  اإذا  نقوُل  ماذا 

و�سارَ ينمو ويُ�سقى مـن اأغانينا

                                              

�سر�خ �مر�أة فل�سطينية 
كتبتها الطالبة: فاديا غنام

كلية الهند�سة / تقانة املعلومات

 �ساأك�رص هذي القيود بالقوة، بالعلم، 

اأ�سواراً...  و�سعوا يل  لو  باجلهود.. حتى 

لن اأعود لها، لن اأعود

عوا اأو�سال عائلتي..  هدموا بيتي.. قطَّ

مزَّقوا  �سفتي..  من  االبت�سامة  حموا 

تاريخي وهويتي 

مل اأعد اأعرف

من اأنا..

قولوا يل من اأنا 

اأنا راعية االأطفال 

اأنا �سانعة االأجيال 

اأنا بانية الرجال 

اأنا امراأة عربية

اأنا.. امراأة فل�سطينية



مشاركات                مشاركات               
مقطوعة من وريدي

الطالب: ممدوح حممد الراعي

كلية الطب الب�رشي / ال�صنة الثالثة 

اإذا ذبـحْت   اأر�سـها   �سـنبلْه

و�سالت دمـوٌع كماِء  الــمـطْر

وراحت لتـروي حكايا  القدْر

ْ
 وناحت على اأر�ســها �سنـبلة 

ْ
�َسـرتِجـُع  مك�ســورةً  مـثقـلـة 

ْ
وتعرُِف   يف  اآخرِ  امل�ســاألة 

 التــي اأهــدرْت
َ
بـاأنَّ الدمــوع 

وحقـَل الـزمان ِ الـذي قـدرْت 

ْ
 لــكي تــذبـلـه 

َ
�سـقته الـدمـوع 

ْ
اإذا ن�سيْت حبَّها �سنبلة 

وراحْت بغريِ زماٍن جتوْل 

وتذبُح عمراً وتلغي ف�سوْل

وطاَل حننيٌ بحزين يطوْل

وطاَل احلننْي 

فاأنَّى يزوْل؟

وطاَل احلننيُ وطاَل اجلوى

وياأبى احلبيُب عتاَب الهوى

 
ْ
فيا �سنبلة 

يا عيـوناً باأدمـعها تتجمـْل

يا وروداً ما �سقيناها لتذبْل

ْ
 عـذاباً تـغلغـل 

َّ
اأقيـلي عـلي

وباحلزِن متلوؤين  وتقوُل

اإذا الطريُ هاجرَ

 فمن ذا �سي�ساأْل

ومن ذا يقول 

حراٌم على الطريِ اأن يتنقل 

حراٌم على احلزن ِ اأالّ يرتْل

فاأحزاننا يا�سديقي

 تذيب القلوبا

جبلنا بحزن 

»�لنانو« ... تقنية 

حديثة
الطالب: فادي با�سا

هند�سة ات�ساالت/ ال�سنة الرابعة

النقالة  الهواتف  اإحدى �رصكات  تقوم 

جديد  حممول  هاتف  فكرة  بتطوير 

جامعة  مع  بالتعاون  خمابرها  يف 

Cambridge االإنكليزية.
يف  اجلديد  الهاتف  اأهمية  تكمن 

تعتمد  التي  النانو  تقنية  ا�ستخدام 

�سفافة  واإلكرتونات  مرنة  مواد  على 

و�سطح قابل للتنظيف تلقائياً، وهي 

املواد التي تعطي ال�رصكة القدرة على 

تطوير هاتف حممول جديد مرن قابل 

للتمدد؛ مما يتيح للم�ستخدمني حتويل 

هاتفهم املحمول اإىل اأي �سكل يرغبون 

فيه.

االأ�سكال املتعددة الوا�سحة يف ال�سور 

املحمول  اجلهاز  نف�ص  عملياً  هي 

رغبة  مع  ليتالءم  �سكله  تغيري  بعد 

امل�ستخِدمني.

مل  حديثة  تقنية  هي  النانو  تقنية 

تعتمد  لكنها  بعد،  حتقيقها  يكتمل 

ال�سغر  يف  متناهية  مواد  على 

بوا�سطة  ببع�ص  بع�سها  مت�سلة 

املواد جمتمعًة  هذه  فت�سكل  �سبكة؛ 

بهذه  التحكم  ويجري  معيَّناً.  �سكالً 

يحدد  مركزي  حا�سوب  بوا�سطة  املواد 

هذه  من  ت�سكيله  املرغوب  ال�سكل 

لتعطي  نف�سها  ترتيب  فتعيد  املواد 

اإذا  ثَّم  ومن  املرغوب..  اجلديد  ال�سكل 

يف  خد�ص  الأي  الناجت  املج�ّسم  تعّر�ص 

املواد  هذه  تقوم  اخلارجي  ال�سطح 

وكاأن  جمدداً  نف�سها  ت�سكيل  باإعادة 

�سيئاً مل يحدث!.

ويوجد مع هذه املواد اإلكرتونات �سفافة 

ت�سكل  كي  لونها  تغري  اأن  ميكنها 

الناجت  للمج�سم  اخلارجي  ال�سطح 

.Texture

ر�سالة من خّريج..

»من اجلميل جداً اأن نرى جامعتنا تزدهر 

يزيد  مما  وذلك  عام،  بعد  عاماً  وتكرب 

ثقتنا باأن اجلامعة تطمح دائماً للرقي 

نحو االأف�سل، وهذا حقاً ما ا�ستطاعت 

اأن  املالحظ  ومن  االآن.  حتى  حتقيقه 

يتما�سى  اأن  ا�ستطاع  اجلامعة  موقع 

وا�سحاً  وبات هذا  اجلامعة..  تطور  مع 

من خالل النقلة التي ظهر بها املوقع 

مع بداية العام الدرا�سي اجلديد. وكوين 

من اأبناء القلمون الذين بداأوا ببدايتها 

اإما  بخطوة  خطوة  م�سريتها  وتابع 

على اأر�ص الواقع اأو من خالل موقعها 

االإلكرتوين، اإىل اأن تركتها خّريجاً رافعاً 

راأ�سي مبا اأو�سلتني اإليه؛ ما زلت اأطمح 

اأن اأرى االأف�سل دوماً من جامعتي عن 

طريق هذا املوقع.

 بالرجوع خطوة للوراء كنا قد اعتدنا 

الدورية  اجلامعة  جملة  متابعة  على 

نزال  باأول عندما كنا ال  اأوالً  »قلمون« 

يف كنفها، والحظت اأن اجلامعة كانت 

حري�سة على ن�رص املجلة با�ستمرار يف 

املوقع القدمي. لكن املوقع اجلديد مل يعد 

زمالئي  وجميع  اأنا  فافتقدت  ين�رصها، 

للتوا�سل  الطرق  اأهم  اإحدى  اخلريجني 

واآخر  جديدها  ومعرفة  اجلامعة  مع 

يف  التفكري  اإعادة  اأقرتح  واأنا  اأخبارها. 

اإن�ساء ق�سم خا�ص ملجلة اجلامعة على 

احل�سول  خالله  من  ليت�سنى  املوقع 

على  اعتدنا  كما  دائم  ب�سكل  عليها 

�سخ�سيتنا  من  جزءاً  واأ�سبح  ذلك، 

القلمونية، وميكن اأي�ساً اأن يتم تو�سيع 

ن�سارك  اأن  لنا  لي�سمح  الق�سم  هذا 

من خالله بالكتابة يف جملة اجلامعة 

ليتمكن زمالوؤنا الطالب واأ�ساتذتنا من 

االطالع على اأخبار اأمثايل من خريجي 

اجلامعة، ولكي يكون لنا منرباً الإي�سال 

اأن  والثقة  الدعم  يعطي  اأ�سواتنا، 

اأبناء القلمون ا�ستطاعوا الو�سول اإىل 

من  اإليه  تطمح  جامعتهم  كانت  ما 

خاللهم.. اأرجو منكم اأخذ هذا االقرتاح 

اإىل  �ساكرين  واإي�ساله  االعتبار،  بعني 

البحث  يتم  لكي  املخت�سة  اجلهة 

فيه.. ولكم جزيل ال�سكر«.

اأ�صامة اخلطيب

طالب خّريج من كلية الهند�صة

الغالية..  ر�سالتكم  اإلينا  و�سلت 

املعنيني  باهتمام جميع  التي حظيت 

مقدمتهم  ويف  املقرتَح،  باملو�سوع 

رئي�ص  نائب  دعبول  �سليم  املهند�ص 

الذي  القلمون،  جامعة  اأمناء  جمل�ص 

وّجه على الفور اإىل املتابعة والتن�سيق 

بني مديريتي االإعالم واالإعالن، والنظم؛ 

لتغذية موقع اجلامعة باإ�سدارات جملة 

امل�ستقبلية  اأعدادها  يف   moonقلم

واملا�سية.. نعتذر عن حجب املجلة عن 

االإلكرتوين  اجلامعة  موقع  مت�سّفحي 

فنية،  الأ�سباب  املا�سية،  الفرتة  يف 

الإي�سالها  حثيث  بجهد  نعمل  ونحن 

فيها  تظهر  التي  اجلديدة  احلّلة  اإىل 

االآن.

“اأمني التحرير”

تناهى دروبا 

اأجبني بربَِك ماذا نقوْل؟

ماذا نقوُل اليوَم يا �سنبلْه

اإذا ما ا�ستبدت بقلٍب ظروف 

و�ساقت عليـنا معاين احلروف

فماذا نقول 

واأقدارنا  ت�ستقيُل الهطوْل

فنم�سي ومن�سي...

ول�سنا نحوُل......

فماذا نقوْل......

مـاآقـيـنا          جـفـْت   اإذا   نقوُل  ماذا 

و�سارَ  ربي  يوايل من يعادينا

بنـا          ال�سقاءُ  عا�ص  اإذا  نقوُل  ماذا 

و�سارَ ينمو ويُ�سقى مـن اأغانينا

                                              

�سر�خ �مر�أة فل�سطينية 
كتبتها الطالبة: فاديا غنام

كلية الهند�سة / تقانة املعلومات

 �ساأك�رص هذي القيود بالقوة، بالعلم، 

اأ�سواراً...  و�سعوا يل  لو  باجلهود.. حتى 

لن اأعود لها، لن اأعود

عوا اأو�سال عائلتي..  هدموا بيتي.. قطَّ

مزَّقوا  �سفتي..  من  االبت�سامة  حموا 

تاريخي وهويتي 

مل اأعد اأعرف

من اأنا..

قولوا يل من اأنا 

اأنا راعية االأطفال 

اأنا �سانعة االأجيال 

اأنا بانية الرجال 

اأنا امراأة عربية

اأنا.. امراأة فل�سطينية



كاريكاتري عربي

اختيار: مروان ملحم

عن صحيفة تشرين السورية

عن صحيفة أخبار اخلليج البحرينية

عن صحيفة الراي القطرية
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Unit 5 How rude! 

Idioms using parts of the body 

Learn the expressions 

1 In this unit, we saw how some kinds of “body language” can be rude, such as 
snapping your fingers or putting your elbows on the table. Let’s look at some idioms 
that use body language. Read the sentences. Each sentence contains a clue to the 
meaning of the boldfaced idiom. Look for the clue and use it to guess the meaning of 
the idiom. Check your answers in the Answer Key at the end of the exercise. 

1. Signing up for college courses used to be a pain in the neck, but it’s much easier now that 
students can register online.   be difficult and unpleasant  

2. I thought Eli was pulling my leg when he first started telling me the story, but I soon realized 
he wasn’t joking.  __________________________________________________ 

3. Since I woke up this morning, I’ve known something wonderful was going to happen. I felt it 
in my bones.  __________________________________________________ 

4. Don’t look down your nose at Josh. He may not look very athletic, but he’s a wonderful 
tennis player. In fact, he may be stronger than you are. 
_____________________________________

5. My boss knows I lived in Seoul for several years, so she wants to pick my brain about doing 
business in Korea.  __________________________________________________ 

6. It’s quite common for engaged couples to get cold feet; just weeks before the wedding, they 
start to think they’re not ready to get married after all. _________________________________ 

7. Of course Tina’s parents were angry when she told them she was dropping out of college. They 
were foaming at the mouth!  __________________________________________________ 

8. Parents sometimes must put their foot down and say “no” to their kids instead of letting 
them do whatever they want.  __________________________________________________ 

9. When you’re doing a big project for the first time, be careful and plan well so you don’t get in 
over your head.  __________________________________________________ 

10. Don’t bother giving Lisa advice. Whatever you say to her will go in one ear and out the 
other.    __________________________________________________ 

  Answer Key 
  1. be difficult and unpleasant 
  2. tell someone something that isn’t true, as a joke 
  3. have a feeling that something good or bad is going to happen 
  4  think you’re better than someone else 
  5. ask someone who knows a lot about a subject for information or advice about it 
  6. suddenly feel you’re not brave enough or ready to do something 
  7. be very angry 
  8. say very firmly what someone must do or not do 
  9. try to deal with a situation that is too difficult or complicated 
10. be heard but then immediately forgotten    



WorldView 4   VOCABULARY
Page 2 of 2

WorldView 4:Vocabulary Practice, Unit 5 
Copyright © 2005 by Pearson Education, Inc. Permission granted to reproduce for classroom use.

Use the expressions 

2 Complete each expression with the appropriate part of the body. 

brain  bones ear  feet  foot  head leg  mouth neck  nose 

1. You should put your _foot_ down. 

2. I felt in my _____________.   

3. Don’t look down your _____________.  

4. He called to pick my _____________.  

5. He got cold _____________. 

6. He was foaming at the _____________. 

7. He was pulling my _____________.  

8. You’re getting in over your _____________.  

9. Please don’t be a pain in the _____________. 

10. It went in one _____________ and out the other.    

3 Complete the sentences with the appropriate form of the expressions from Exercise 
2.

1. Sarah _________________________ last term when she took six courses. I warned her, but as 
usual with her, my advice went _________________________. 

2. When I came back from my business trip, I _________________________ that my boss would 
be angry at me. The moment I walked into his office, there he was, ______________________, 
apparently because I hadn’t returned a phone call from a client. 

3. Wayne and I had made plans to go skydiving while we were in Hawaii, but at the last minute, 
he _________________________ and decided not to go. Wayne does this stuff all the time--it 
really ticks me off!  

4. One of the children was being a _________________________ today. He was driving his 
teacher crazy. He stopped misbehaving only when the teacher ___________________ and told 
him that he would be punished with no recess for a week.  

5. Every time I need help at work, I call Halle because I trust her experience. I don’t mind going to 
her and _________________________ mainly because she’s very humble and never 
_________________________ at her colleagues.  

6. Don told me he’d won the lottery, and I believed him. Then I found out he was just 
_________________________. He always does this to me, and I always seem to fall for it!  

Make the expressions your own 

4 Answer these questions about yourself. Give details. 

1. Have you ever made a decision about something and then gotten cold feet at the last minute?  

2. Do you sometimes feel it in your bones that something is going to happen? Do you follow your 
instincts or just ignore them? 

3. What three everyday routines are a pain in the neck for you? What do you do about it? 






