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أيها السادة 
اسمحوا لي بأن أعرض عمى حضراتكم أخبارًا ومشاىد جمعتيا من ذاكرتي 

واعتصرتيا منيا بجيد كبير، وفييا ما فييا من نقص، إن كمية اليندسة التي أنشأتيا 
الحكومة السورية في حمب التي سأحدثكم عن سنواتيا األولى قد أسست في الثمث األخير 

 عامًا 45، وبذلك يكون قد مضى عمى البدء في إنشاء أول صف فييا 1946من عام 
. تقريبًا، أي قرابة نصف قرن، نصف قرن حافل بالحوادث والمشاكل

وقد تركت الكمية بعد خمسة أعوام من بدئيا متنقاًل بين األعمال والوظائف التي 
، أي منذ أربعين عامًا 1951فغادرتيا في ربيع عام . عيدت الحكومات المتعاقبة بيا إلى

. تقريباً 
وبالرغم من ىذا التوغل في الماضي فقد رغبت في الحديث عنيا نظرًا ألنيا كانت 

كانت الجامعة السورية في عيد االنتداب . حجر األساس في تعميمنا الجامعي اليندسي
كمية الطب وكمية الحقوق، بدأ التدريس فييما : الفرنسي تتألف من كميتين فقط ىما

بالعربية واستمر عمى العربية، كما أن التعميم الثانوي الرسمي كان بالمغة العربية وظل 
كذلك، ولم يكن الفرنسيون يرغبون في توسيع ىذه الجامعة الصغيرة وال سيما بافتتاح 

كميات عممية فييا، وال ريب في أن نفوذ جامعة القديس يوسف في بيروت كان من أىم 
وتمقى الدروس في ىذه . العوامل في الحيمولة دون التوسيع فقد كانت فييا كمية اليندسة

الجامعة اليسوعية بالمغة الفرنسية، وقد تخرج من كمية اليندسة عدد من الميندسين 
. السوريين

وكان يوجد إلى جانب ىذه الجامعة الفرنسية التي تنتمي إلى جامعة ليون في فرنسا، 
الجامعة األمريكية التي تدرس بالمغة اإلنجميزية وفييا كمية اليندسة، وكان يؤميا الطالب 

. من نواح شتى من الشرق
ولم تأل الحكومات السورية المتعاقبة جيدًا في اإللحاح عمى الفرنسيين بتوسيع 

الجامعة ولكن مساعييم ذىبت أدراج الرياح، وكل ما عممو الفرنسيون في ىذا الشأن ىو 
أنيم أحدثوا في أواخر العقد الثالث من ىذا القرن معيدًا لتدريس المغة العربية واألدب 
العربي وشيئًا من األدب الفرنسي، سموه مدرسة اآلداب العميا ولم يطل بقاؤه أكثر من 
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بضع سنوات، وقد حاز إقبااًل شديدًا ألنو أصبح منفذًا لمذين يريدون دراسات جامعية غير 
. الطب والحقوق

وقد مد الفرنسيون كمية الطب وكمية الحقوق ببعض األساتذة الفرنسيين، ولربما كانوا 
سيغرقونيما بيم لوال أنيم حافظوا عمى تقاليد التدريس بالعربية واضطرت الجامعة ألن 
تعين أساتذة سوريين يساعدون ىؤالء الفرنسيين في أثناء محاضراتيم فيترجمون إلى 

وأذكر من بينيم أستاذًا لمجراحة اسمو لوسركل حاز . العربية ما يقولو ىؤالء بالفرنسية
وقد " Esteve"عمى ثقة زمالئو طول مدة بقائو في دمشق، وأستاذًا لمحقوق اسمو استيف 

. اشتير في كمية الحقوق باسم أبي اسطيف
 سارعت 1946 و 1945وعندما جال الفرنسيون عن سورية فيما بين عامي 

 مراسيم بإحداث 1946الحكومة السورية إلى توسيع الجامعة فصدرت في أواخر عام 
كميات اليندسة والعموم واآلداب وكمية المعممين، وأحدثت بعد ذلك ببضع سنوات كمية 

. لمزراعة
وكان من نصيب كمية اليندسة أن تنشأ في حمب بسبب الضغط الشديد الذي قام بو 
بعض الساسة الحمبيين من أجل ذلك، وأصبحت ىذه الكمية فيما بعد نواة لجامعة حمب 

. التي تتابع إنشاؤىا في الستينات
. وأحدثت بعد ذلك بسنتين كمية لمشريعة في دمشق

ومن البدييي القول بأن ىذه الكميات الجديدة أحدثت بالتدريج، أي أنو فتح أول سنة 
صف لطالب السنة األولى في كل واحدة منيا ثم زيدت صفوفيا صفًا في كل من 

. األعوام التالية حتى بمغت كماليا بعد أربع أو خمس سنوات
تولى أمر توسيع الجامعة في البداية األستاذ المرحوم ساطع الحصري، وكانت 
الحكومة السورية قد عينتو مستشارًا ليا في شؤون التعميم، واستعانت أيضًا باألستاذ 

وأذكر أن األستاذ . السنيوري الذي وفد من القاىرة فقضى في دمشق شيورًا عديدة
الحصري ترك سورية بعد ذلك بقميل، ولكنو كان ال يزال ميتمًا شخصيًا بالتطور الذي 

 في لبنان فأخذ يسألني سؤال 1949فقد اجتمعت بو عام . طرأ عمى الكميات الجديدة
متميف عن أحوال كمية اليندسة فسردت عميو بشيء من التفصيل ما تم بذلو وتحقيقو من 

. أجميا
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، في أثناء انعقاد المؤتمر العالمي 1955ثم اجتمعت بو مرة ثانية في جنيف عام 
لمتطبيقات السممية لمطاقة النووية، فكرر عمّي أسئمتو عن كمية اليندسة فأجبتو بأنني قد 
غادرتيا منذ أكثر من أربعة أعوام وأنني صرت اآلن مديرًا عامًا لمؤسسة كيرباء دمشق 

. المؤممة
عمى متابعتو لمتطورات التي " ساطع"وفي اىتمام الحصري بكمية اليندسة دليل 

طرأت عمى الجامعة السورية الجديدة التي أعان عمى إنشائيا، وكان يستغل كل فرصة 
وكان إذ ذاك مستشارًا فنيًا لإلدارة الثقافية لجامعة الدول . تسنح لو لتقصي أخبارىا

، مديرًا لمعيد الدراسات العربية في القاىرة وتوفي عام 1953ثم أصبح عام . العربية
.  رحمو اهلل1968

إنشاء كمية الهندسة 
لقد افتتحت السنة األولى من كمية اليندسة في زمن قياسي من حيث القصر، إذ لم 

يمض عند افتتاحيا عمى صدور المرسوم بتأسيسيا أكثر من شيرين أو ثالثة أشير، 
وعمى تعيين أساتذة السنة األولى أكثر من شير ونصف، وقد مضت ىذه السنة بال 

مختبرات، ألنو ال يمكن تجييز المختبرات في مدة قصيرة كيذه، وساعد عمى ذلك أنيا ال 
. لمكيمياء والفيزياء: تحتاج إلى أكثر من مختبرين

كان الفرنسيون قد جموا عن سورية بسرعة وتركوا فييا بعض األمالك المسجمة 
وقد اختير لكمية اليندسة عقار من ىذه العقارات كان . باسميم، أكثرىا ثَكنات لجيوشيم

فيما مضى ثكنة لمخيالة، ويقع عمى رابية تطل عمى حمب من جانبيا الغربي، وىي قريبة 
. من طريق السيارات القادمة من الجنوب أي من حماة وحمص ودمشق

كانت رقعة ىذه الثكنة مستطيمة الشكل يتجو محورىا الكبير في اتجاه الشمال 
الجنوبي وفييا شيء من التناظر ويحدىا من الشرق طريق لمسيارات يسمونو دورة حمب 

. الصغرى، ومدخميا في منتصف الطرف الشرقي
وىي مسورة من جميع جياتيا بجدران عالية وبابيا الرئيس في منتصف طرفيا 

الشرقي، إذا دخل اإلنسان منو وجد أمامو بناءين كبيرين يتألفان من طابق أرضي وطابق 
أول، ويوازيان المحور الكبير لممستطيل، فأما الطابق األرضي فيتألف من غرف كبيرة 
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كميا تقريبًا بقياس واحد، وأما الطابق العموي، فيحده من الغرب رواق مكشوف يمتد عمى 
وىذا الطابق . طول البناءين ويؤدي إلى غرف تشبو تقريبًا غرف الطابق األرضي

والرواق محمي من الغرب بدرابزين يمتد . مسقوف بالقرميد األحمر شأن جميع أبنية الكمية
. عمى طول البناءين ويطل الرواق عمى باحة الثكنة وعمى سائر أبنيتيا

وقد رأى األستاذ السنيوري أن يستعين بأحد األساتذة المصريين الذين يعرف فييم 
القدرة فاتفق مع الدكتور عبداهلل صبري وىو أستاذ اليندسة الميكانيكية في جامعة 

اإلسكندرية واستصدر مرسومًا بتعيينو عميدًا لمكمية فحضر إلى دمشق حيث تم التفاىم 
بينو وبين رئاسة الجامعة، وىنالك اجتمعت بو ألول مرة، ثم سرعان ما سافر إلى حمب 

. ليتولى ميام األمور فييا
وصدرت مراسيم بتعيين خمسة من األساتذة السوريين وىم من الميندسين وأنا واحد 
منيم وشكل مجمس إلدارة الكمية يضم األساتذة والعميد ورئيس بمدية حمب وىو الميندس 

. مجد الدين الجابري
وفي السنة األولى من سني الكمية لم يكن عدد الطالب كبيرًا إلى الحد الذي تضيق 
عنو غرف األبنية فمم تظير حاجة إلى القيام بأي تعديل في البناء، فاختيرت إحدى غرف 

الطابق العموي لتكون قاعة لمتدريس كما اختيرت غرفة لألساتذة ومكتب لمعميد وقاعة 
لمرسم، واتخذت بعض الغرف في الطابق العموي من البناء اآلخر لينام فييا الطالب 

. القادمون من خارج حمب بعد أن سمح ليم بالنوم والسكن في الكمية
وكانت أبنية الضمع الغربي من المستطيل، الذي يقابل الضمع الشرقي الذي تكممنا 

سطبالت فبقيت كما ىي وأغمقت أبوابيا في العام  عنو، عبارة عن معالف لمخيل وا 
الدراسي األول، وقمنا في األعوام التالية بتحويميا إلى ورشات لألعمال الميكانيكية وامتد 

إشغال ىذه األماكن عامًا بعد عام، فمم يمض العام الثالث عمى تأسيس الكمية حتى 
. شغمت جميع أبنيتيا تقريباً 

، ودّرست فييا العموم اآلتية، 1946افتتحت الكمية في أواخر تشرين الثاني من عام 
وفقًا لمبرنامج الذي وضع ليا ونشر رسميًا في كراس طبعتو إدارة الجامعة في دمشق كما 

. طبعت  برامج الكميات الجديدة األخرى
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-   المغة الفرنسية– اليندسة الوصفية –الكيمياء - الفيزياء-  الميكانيك–الرياضيات 
. الرسم المعماري والرسم الصناعي

، وتوقفت الدروس في (1947 – 1946أي سنة )ومضت تمك السنة بسالم تقريبا 
أواخر شير أيار وقد تخمميا شكاوي الطالب من افتقاد الورشات الميكانيكية وأدوات 

الرسم، وكانت شكواىم خاصة من الموحات الخشبية التي وزعت عمييم ليمصقوا عمييا 
فيذه . ورق الرسم ويمرروا عمييا المساطر والفرجار وما أشبو ذلك من أدوات الرسم

الموحات يقتضي عادة أن يشترييا الطالب من السوق، أي من المكتبات التي تيتم بتوفير 
أدوات الرسم، ولم يكن في السوق إذ ذاك لوحات من ىذا النوع، فاتفقت الكمية مع النجار 
الذي صنع المقاعد الدراسية والطاوالت والخزائن عمى أن يصنع عددًا من ىذه الموحات، 
وكان صنعيا يحتاج إلى خبرة في انتقاء نوع الخشب وكيفية إحاطتو بإطار خشبي يمنع 

التواءه مع الزمن عندما تتعرض الموحة إلى تقمبات الطقس ويجب أن تكون الموحة 
ن أقل التواء أو تموج فييا يجعميا غير صالحة لالستعمال . مستوية تمامًا وا 

وىكذا رأينا بعض ىذه الموحات التي صنعت في أول السنة الدراسية تتحول بعد 
أشير قميمة إلى أشكال ممتوية ال تصمح لمرسم أبدًا، وكان ذلك من تحوالت الطقس بين 

ولم يكن باعة الكتب والقرطاسية في حمب عمى استعداد . رطوبة الشتاء وجفاف الصيف
لتوفير أدوات الرسم وال أقالم الرصاص الخاصة وال الحبر الصيني، وقد سارعوا إلى 

. استيراد بعض ىذه األشياء فجاءت متأخرة بعض التأخر
وكان األستاذ ساطع الحصري قد أشار قبل افتتاح الكمية بإيفادي إلى بيروت بعد أن 

زودتني محاسبة الجامعة في دمشق بمبمغ من المال فاشتريت من ىنالك ما استطعت 
شراءه من ىذه األشياء ولكنيا كانت قميمة وكانت األنظمة المالية ال تسمح بإعطائيا إلى 
الطالب وال ببيعيا ليم فمم يتمكنوا من االستفادة منيا وال حاجة إلى القول بأن المكتبات 

الحمبية استعدت بعد ذلك فتداركت كل ما يمزم لمرسم وأصبحت ىذه األشياء متوافرة 
. لمراغبين في اقتنائيا

 وانتيت الفحوص، سافر العميد، الدكتور عبداهلل 1947ولما أقبل صيف عام 
صبري مع أسرتو إلى دمشق استعدادًا لمذىاب إلى مصر وقابل وزير المعارف األمير 
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عادل أرسالن وكنت حاضرًا ىذه المقابمة فودع الوزير وأبدى لو عدم رغبتو في تجديد 
. ميمتو إلى سنة أخرى، فتقبل منو ذلك

 17وبعد أمد قميل صدر مرسوم بتعييني عميدًا لكمية اليندسة وأذكر أن تاريخو كان 
 فقابمت الوزير عمى أثر ذلك وشرحت لو بالتفصيل وضع الكمية وما 1947حزيران 

فألف لجنة مني ومن زميمي الميندس خير . تحتاج إليو الستقبال العام الدراسي الجديد
الدين حقي ومن محاسب الجامعة وأوفدنا إلى بيروت لتدارك ما يمكن تداركو ىنالك من 

. آالت واستيراد ما يبقى من أوروبا
ذىبنا إلى بيروت حيث وفقنا إلى شراء قسم مما نحتاج إليو من آالت الورشات 
كالمخارط والفارزات والقاشطات والعدد الالزمة ليذه اآلالت، وآالت التسوية والمحام 

وبعض آالت النجارة وتداركنا الباقي بطمبو من أوروبا بوساطة ممثمي الشركات، واشترينا 
ُعددًا كثيرة دفعت أثمانيا حسب األصول بمعامالت تصفية مالية أجريت بعد تسميم ىذه 

. األشياء لنا في أرض الكمية في حمب
. واشترينا كذلك ما وجدناه في بيروت من آالت المساحة والجيوديزيا

، وعندئد بدأ العمل الكبير الستقبال 1947وعدت إلى حمب في منتصف شير تموز 
. السنة الجامعية الجديدة حيث أصبحت الكمية ذات صفين

فمن الناحية العمرانية قمنا بدراسة البناءين األساسيين ورأينا أنو يمكن إزالة بعض 
الجدران من بين بعض القاعات، بحيث أننا إذا أزلنا جدارًا بين قاعتين متجاورتين وقوينا 

السقف تقويًة مناسبة، نحصل عمى قاعة مضاعفة المساحة، وىكذا فقد عممنا مدرجًا كبيرًا 
يتسع لمائة وخمسين إلى مائتي شخص وعممنا مرسمًا كبيرًا وزودناىما بما يحتاجان إليو 
من مقاعد وطاوالت ومقاعد وألواح، وقمنا بترميم البناء الواقع في منتصف باحة الكمية 
فعممنا منو مكتبًا لمعميد ومكاتب لرئيس الديوان ومدير المستودعات والمكتبة، وأنشأنا 

. مطبخًا متواضعًا وعممنا قاعة لمطعام يمكن تحويميا بسيولة إلى ناٍد لمطالب
واتفقنا مع وكالء بعض الشركات األجنبية المختصة فتعاقدنا معيم عمى توريد أجيزة 

لمختبرات الفيزياء والكيمياء والكيرباء والطبوغرافيا، عمى أن تسمم إلينا ىذه األجيزة في 
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أمد قصير، وأّيدنا ىذه العقود بموافقة رئاسة الجامعة في دمشق، وليا بموجب القانون 
. استقالل مالي يخوليا ذلك

وأكممنا استعدادنا الستقبال الطالب الجدد بصنع المقاعد الدراسية وطاوالت الرسم 
. واألسّرة

في ىذه السنة بدأ في الصف الثاني من الكمية تدريس بعض المواد اليندسية 
فكان ال بد لنا من أساتذة . األساسية مثل مقاومة المواد واإلنشاءات والعمارة والمساحة

حاذقين في ىذه المواد باإلضافة إلى إتقانيم المغة العربية، وكنا كمما ناقشنا ىذا الموضوع 
مع نقابة الميندسين في دمشق يجيبوننا بأنو لو كانت كمية اليندسة قد أنشئت في دمشق 
لكان تدارك األساتذة المناسبين أسيل، بسبب تجمع عدد أكبر من كبار الميندسين في 

. العاصمة
لقد وجدنا أنفسنا أمام عقبة كأداء، ألنو ال يمكن أن نطمب إلى أحد الميندسين 

المقيمين في دمشق أن يأتي إلى حمب إللقاء محاضرة أو محاضرين كل أسبوع وال أن 
نطمب إلى أحد منيم أن يترك عممو أو وظيفتو في دمشق وينتقل إلى حمب لمتدريس ألنو 

. لن يجد في الراتب الذي يعطى لو ما يسجعو عمى االنتقال ببيتو وأسرتو إلى حمب
ففكرنا عندئذ بحل مؤقت وىو االستعانة بعدد من األساتذة األجانب الذين يعرفون 

 (وذلك ألن طالب تمك األيام كانوا يعرفون، بنصيب ما، المغة الفرنسية)المغة الفرنسية 
فعقدنا العزم عمى االستعانة بعدد من ىؤالء األجانب وىيأنا بالمغة الفرنسية رسالة طبعنا 

منيا نسخًا عديدة وأرسمناىا إلى سفاراتنا في ألمانيا والنمسا وبمجيكا وسويسرا وفرنسا 
نطمب فييا ميندسين قادرين عمى أن يدّرسوا بالمغة الفرنسية بعض المواد اليندسية 

وكنا وطيدي . والطرقات والكيرباء الصناعية. كمقاومة المواد واإلسمنت المسمح والجسور
األمل بالعثور عمى بعض الخبراء في ىذه المواد ألنو لم يكن قد مضى بعد أكثر من 

عامين عمى خروج أوروبا من الحرب العالمية الثانية ولم تكن الدول المتحاربة قد قطعت 
عادة بناء ما ُدّمر من منشأتيا . شوطًا كبيرًا في تضميد جراحيا وا 

وحصمنا بالفعل عمى أجوبة مرضية جاءت مسرعة فاخترنا من المرشحين فييا ثالثة 
 (أي لمختبر الكيرباء)من النمساويين لمقاومة المواد واإلسمنت المسمح والكيرباء العممية 
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وأتانا عرض من أستاذ ألماني كبير لمرياضيات فأقام بين ظيرانينا سنة واحدة فقط ثم 
سافر إلى أمريكا الجنوبية، وأتانا عرض من ميندس أرمني يحمل جنسية مصرية فقبمناه 

. أيضًا لمرسم المعماري، ونّظم في أثناء إقامتو في حمب مشروع حديثة جامعة دمشق
وسارعنا في إعداد ما . وبذلك أصبح عدد من قبمنا في ذلك العام خمسة أساتذة أجانب

يمزم لمجيئيم بعد أن وافق مجمس الجامعة عمى اقتراحنا باستدعائيم، فوصموا إلى حمب 
. 194701948في األشير األولى من العام الدراسي 

واتفق في تمك اآلونة أيضًا أن صدر قرار األمم المتحدة المشؤوم بتقسيم فمسطين 
بين العرب والييود، الذي لم تطع إسرائيل غيره من قرارات األمم  المتحدة التي صدرت 
حتى اآلن وعددىا عشرات إن لم يكن مئات، وأخذ حينئذ عدد كبير من الفمسطينيين 
العرب يياجرون من ديارىم بعد أن أخذت إسرائيل باحتالليا، ولجأ قسم من ىؤالء 

المياجرين إلى سورية وأخذوا يفتشون عن عمل ليم فاىتدينا إلى عدد منيم يصمحون 
تمامًا لمتدريس فاخترنا منيم أربعة جاءوا فأقاموا في حمب ودّرسوا في الكمية المغة العربية 

. سنين عديدة
وفي العام التالي استقبمت الكمية أستاذين جديدين أحدىما لبناني يحمل الجنسية 
. األمريكية والثاني فرنسي لتدريس الرياضيات فعمال في الكمية مدة ال تقل عن عامين

وىكذا دخمت الكمية في عاميا الثاني وقد استعدت خير استعداد وتزودت بكل ما 
وقبيل بدء التدريس قمنا بدعوة نقابة الميندسين في حمب إلى حفمة . تحتاج إليو خير تزود

شاي في الكمية أطمعتيم فييا عمى مراحل تقدم الكمية وعمى خطواتيا الثابتة، فكانوا 
مسرورين كل السرور وغادروا الكمية وىم واثقون كل الثقة بأن كمية اليندسة قد أصبحت 
ثابتة األسس في حمب، وكانوا يخشون أن تضطر الجامعة إلى نقميا إلى دمشق فيما إذا 
تعذر تدعيميا في حمب في ذلك الحين، وكان ىنالك كثيرون يتنبأون بحتمية ىذا النقل 

. في يوم قريب
ال بد لي ىنا من التعرض إلى وضع كمية اليندسة بالنسبة إلى الجياز اإلداري 

لقد كانت الكمية جزءًا من جامعة دمشق أودع في حمب، ال يربطيا . لمحافظة حمب
فمن حيث اإلدارة كانت تابعة إلى جامعة . بمحافظة حمب أي رابطة ما عدا وجودىا فييا

دمشق وتسري  عمييا القرارات التي يتخذىا مجمس الجامعة، وعميد كمية اليندسة ىو 
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بطبيعة الحال عضو في ذلك المجمس وكنت أحضر جمساتو أحيانًا وال سيما عندما 
تعرض عميو بعض القضايا التي تخص كمية اليندسة ألتولى شرح ما يحتاج إلى شرح 

. منيا، وىكذا فمم يكن إلدارة محافظة حمب وال لمديرية التعميم فييا أية عالقة بنا
ومن الناحية المالية، كانت ميزانيتنا جزءًا من ميزانية الجامعة نقوم بالصرف منيا 
لتدارك حاجاتنا ودفع رواتب األساتذة والموظفين ولذلك أودعت مالية الجامعة لنا مبمغًا 
عداد وثائق التصفية ونرسميا إلى مالية  يسيرًا من المال باسم سمفة نقوم بالصرف منو وا 
. جامعة دمشق حيث تتم دراستيا وتسديدىا من أصل السمفة التي تجدد من حين إلى آخر

وعندما يكون ىنالك مصاريف كبيرة كنا نؤخر الدفع ريثما تتم معامالت التصفية في 
دمشق وترسل الجامعة إلينا أوامر الصرف فندفعيا إلى أصحاب العالقة فيقبضونيا من 

. خزانة الجامعة في دمشق
من الواضح أن ىذه الطريقة لم تكن لتسيل لنا أعمالنا وقد شكونا مرارًا من صغر 

. السمفة الممنوحة إلينا فكانت الجامعة تزيدىا أحياناً 
وأذكر أنو قد حصمت لي مشاكل مزعجة جدًا من جراء ىذه الطريقة، ألننا كنا نأخذ 

السمع التي نشترييا من أسواق حمب، أو نقوم بأعمال البناء والترميم عمى يد المقاولين 
وكانت األمور قد اتخذت ضربًا من . قبل أن نحصل عمى موافقة الجامعة المسبقة

: الروتين، فمم تمانع الجامعة من الموافقة عمى ما نصرفو، إلى أن حدث األمر اآلتي
لقد ذكرت بأن كمية اليندسة احتمت عقارًا كان في أيام االنتداب الفرنسي ثكنة 
لمفرسان، وقد سمحت لنا الحكومة بإشغالو عماًل بالمبدأ الذي سارت عميو بعد جالء 

الفرنسيين وىو تحويل بعض ثكنات الجيش إلى معاىد عممية، وفي ذلك ما فيو من حسن 
وكانت قبل ذلك بمدة قميمة قد حولت الثكنة الحميدية في . التصرف يصبح مضربًا لممثل

دمشق، وىي ثكنة كبيرة جدًا كان األتراك قد بنوىا واحتميا الجيش الفرنسي، فحولتيا 
الحكومة بعد جالء الجيش العربي إلى مقر لمكميات الجديدة التي أحدثت في جامعة 

وكذلك كان األمر في حمب، ولكن الفارق ىو أن الثكنة التي شغمتيا . دمشق الموّسعة
كمية اليندسة بناىا الفرنسيون فسجمت في جممة أمالكيم وسوف يطالبون بيا يوم تصفية 

ولما كان كل تعديل في البناء يقوم بو الطرف الشاغل لمبناء بال . الحساب بين الدولتين
موافقة المالك عميو يعد تبرعًا منو وال يؤخذ بعين االعتبار عند التفاوض عمى التصفية 
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فإن ما قمنا بو من تعديل في األبنية سيكون سببًا لقيام مشكمة عند التفاوض يعود الموم 
. فييا عمى الشخص المسؤول عن ىذه التعديالت

، بدأت العالقات بين سورية وفرنسا تعود تدريجيًا، وسمعنا بأن 1949في عام 
وقد أعطيت فعاًل . الحكومة الفرنسية عندما تدخل في المفاوضات ستطالب بممتمكاتيا

حق التصرف ببعضيا بدليل أن الثكنة المجاورة لنا أعطاىا الفرنسيون إلى مدرسة اإلخوة 
فخفنا أن تتصرف حكومتنا في الثكنة التي نشغميا وأن نفكر بإعادتيا إلى . (الفرير)

الفرنسيين، فأعددت كتابًا إلى رئاسة الجامعة في دمشق أشرح ليا فيو وضع األبنية التي 
نشغميا وبينت إعادتيا إلى الفرنسيين يعني القضاء عمى كمية اليندسة الناشئة أو شل 
وال : حركتيا لمدة سنة أو سنتين، ودعمت قولي بحجة ظننت إنيا ستكون حاسمة إذ قمت
سيما أننا قد أنفقنا حتى اآلن عمى تعديل األبنية مبمغًا كبيرًا ال أذكره اآلن، ولنقل إنو 

. يقارب ستين ألف ليرة سورية، وكان ىذا مبمغًا كبيرًا في ذلك الحين
من ىو : فجاءنا بعد مدة كتاب من رئاسة الجامعة يرافقو سؤال من وزارة المالية يقول

المسؤول عن إنفاق ىذا المبمغ، فانزعجت كل االنزعاج العممي بأن وزارة المالية ييميا 
قبل كل شيء أن يجري إنفاق أموال الموازنة وفق شروط قانونية ترضاىا ىي، وأما كون 
أعمال إصالح البناء ضرورية أو غير ضرورية، فيذه قد ال يدخل في الحساب في نظر 
بعض كبار موظفييا، وطال انزعاجي إلى أقصى حد، واىتم بيذا األمر أحد زمالئي في 
الكمية وىو من أىل حمب فأعانني عمى إعداد جواب بّينا فيو أنو لم يكن باإلمكان أبدًا 

. فتح الكمية لمتدريس إال بعد القيام بيذه األعمال البنائية، وىي أقل ما كان ينبغي القيام بو
ويظير أن جوابنا كان مقنعًا فمم نعد نسمع بيذه القضية ولم أسأل أنا وسويت بعد 

. ذلك مسألة ممكية البناء مع الحكومة الفرنسية والحمد هلل
ومن جممة عواقب الوضع اإلداري الشاذ لمكمية من حيث وجودىا في حمب 

وارتباطيا بجامعة دمشق ال بالمحافظ أن عميد الكمية كان يعتبر في نظر بعض موظفي 
المحافظة كمدير لمدرسة ثانوية أو ابتدائية، فكنت أكمف في بعض األحيان باالشتراك 

 عممية 1948مثال ذلك أنو أجريت في عام . بعمل جماعي يكمف بو موظفو المحافظة
إحصاء لمسكان، فكمفت باالشتراك بيذا العمل وقمت بما طمب مني كأنني موظف بسيط، 
ثم إنني رأيت أن من الحكمة أن أعمل شيئًا لوضع حد لمتدخل في شؤوني، فقصدت إلى 
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محافظ حمب وكان إذ ذاك ىو األمير مصطفى الشيابي رحمو اهلل أحد أعضاء مجمع 
فقصصت . المغة العربية ورئيس المجمع في المرحمة األخيرة من حياتو، وكان يعرفني

: عميو القصص، وكان عنده زائر، فضحك واستشيد أمام الزائر بقول الشاعر العربي
ذا تكـون كرييـة ندعـى ليـا      وا 

ذا يحـاس الحيـس يدعى جندب                                  وا 
 عند الكريية والمممات وينسونو عند األفراح فيشكو الشاعر ىنا من أن قومو يذكرونو

وأعتقد أن اسم الكمية أدخل عندئذ في سجل . والحيس ىو التمر المقمي بالسمن. والوالئم
وقد كان لعزلة كمية اليندسة أثر مفيد في حسن سير أعماليا . الدوائر الرسمية في حمب

وانتظام التدريس فييا، ألنو لم يكن يفكر أحد بإشراك طالبيا بإشراك طالبيا في القضايا 
السياسية والمظاىرات التي كانت مسيطرة إذ ذاك وأىميا قضية فمسطين وتشكيل دولة 

وأذكر أن مدير المعيد األمريكي في حمب زارني في أثناء موجة من موجات . إسرائيل
اإلضراب التي شممت مدارس حمب الثانوية حتى مدرستو، فوجد طالب الكمية مداومين 

. عمى دروسيم فدىش لذلك ولم يتمكن من إخفاء انزعاجو
 أصبح 1949-1948وىكذا أخذت الكمية تتكامل سنة بعد سنة، ففي العام الدراسي 

فييا ثالثة صفوف وأصبحت ورشاتيا عاممة بجد وكذلك أعمال المساحة ومختبرا الفيزياء 
والكيمياء ومتحف الجيولوجيا وكنا ننتظر وصول أجيزة مختبرات مقاومة المواد واإلسمنت 
المسمح واليدروليكا، وتداركنا من األسواق المحمية ومن لبنان كثيرًا من األجيزة لمختبر 

. الكيرباء
 اكتممت صفوف الكمية، وكان النظام عندئذ 1950-1949وفي بدء العام الدراسي 

. ينص عمى أن عدد صفوفيا ىو أربعة صفوف، ثم زيد في المستقبل إلى خمسة صفوف
 احتفمت كمية اليندسة بتخريج أول 1950وفي أمسية جميمة من شير حزيران عام 

دفعة من خريجييا، فكانت حفمة مييبة حضرىا محافظ حمب وكبار موظفي المحافظة 
ووجياء المدينة وأقارب الطالب، كما حضرىا رئيس الجامعة السورية الدكتور قسطنطين 

فألقى خطابًا استعرض فيو حياة الكمية ومسيرتيا، وأكد . زريق المفكر العربي المعروف
بموغيا اليدف الذي رسم ليا، وشكر األساتذة عمى جيودىم كما شكر المحافظ وأعوانو 

ثم ألقى عميد الكمية خطابًا حمد اهلل فيو عمى نجاح المساعي التي بذلت . عمى مؤازرتيم
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في إخراج ىذه المنشأة الجامعية إلى حيز الوجود في حمب فتحقق فييا إنشاء أول كمية 
. لميندسة في سورية

وجرى بعدىا توزيع وثائق شيادات التخرج عمى الطالب المتخرجين وكان عددىم 
حياة فئة جديدة من الميندسين "وبيذا دخل معترك . في ذلك العام اثنين وعشرين ميندساً 

خرجتيم سورية وفقًا لمخطة التي تراىا حسنة، وكفل المستقبل حتى اآلن بتخريج األلوف 
. من إخوانيم ال في حمب فحسب بل في دمشق أيضًا وفي الالذقية وحمص

ىذه ىي قصة كمية اليندسة الحمبية التي أصبحت فيما بعد نواة لجامعة حمب، 
فظيرت فييا في أوائل الستينات كميات جديدة بنيت كميا في رقعة األرض المحاورة لييا، 
. والتي تمتد صاعدة عمى ميل فتغطي الروابي المطمة عمى حمب من جية الشمال الغربي

 إبان انعقاد أسبوع العمم فييا وفي قاعدتيا الجميمة فرأيت ما 1972وقد زرتيا في عام 
. يبيج النفس ويسر الناظر والفؤاد

 انتقمت إلى دمشق حيث عينتني الحكومة مديرًا عامًا 1951وفي الخامس من آذار 
لمؤسسة كيرباء دمشق، وكان اسميا قبل التأميم الشركة المقفمة لمجر والتنوير ألنيا كانت 

النقل بحافالت الترام في داخل المدينة وتقديم الطاقة الكيربائية لإلنارة : تقوم بميمتين
، وقد أتت عمييا 1905والقوة المحركة، وىي شركة أجنبية تأسست في دمشق عام 

سنوات الحرب العالمية الثانية ثم السنوات األولى لما بعد الحرب، حيث شيدت البالد 
نيضة عمرانية وصناعية لم تستطع الشركة مواكبتيا بل ظمت عمى مواردىا الضعيفة 
التي كانت عمييا قبل عشرة أعوام في نطاقي توليد الطاقة والمقدرة عمى النقل بعد أن 

اتسع نطاق المدينة جدًا، وكذلك كان شأن شركة حمب، فأممتيما الحكومة في شير آذار 
وكان نصيبي في شركة دمشق، فقمت بإدارتيا .  وعينت ليما مديرين سوريين1951

خالل ستة أعوام ونصف حيث تمكنا من تحويل لغة اإلدارة والمحاسبة إلى العربية وكفمتنا 
الحكومة عمى مبمغ عشرة ماليين ليرة سورية فتمكنا من زيادة القدرة اإلنتاجية إلى خمسة 

. أضعافيا
 حين أنشأت الحكومة كمية لميندسة 1961وعدت إلى تدريس اليندسة في آخر عام 

المدنية في دمشق وعيد إلّي باإلضافة إلى ذلك التفاوض مع ممثمي الصندوق الدولي 
لإلنماء، فاستطعنا أن نحصل لمكمية عمى إعانة ضمنت ليا تمويل مختبري اليدروليك 
ومقاومة المواد واآلالت الميكانيكية، كما سمحت بتمويل مكتبة الكمية وبإيفاد عدد من 
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األساتذة األجانب والخبراء قدموا إلى الكمية وقام بعضيم بالتدريس فييا في أعواميا 
األولى، وأمكن أيضًا إيفاد عدد من الميندسين السوريين الشباب إلى أوروبا لمتخصص 

. ليعودوا إلى الكمية إلى الكمية وينضّموا إلى جيازىا التدريسي
. م1969-1968وبقيت في ىذه الكمية حتى نياية العام الدراسي 

وأنشئت في دمشق في الوقت عينة كمية لميندسة الميكانيكية والكيربائية، ثم 
دارية من الصندوق الدولي لإلنماء وتكمفت . اإللكترونية، واستفادت من معونة مالية وا 

. الحكومة بإنشاء األبنية الحديثة لياتين الكميتين
لقد سار التعميم في كميات اليندسة في حمب ودمشق في البداية معتمدًا بعض 

االعتماد عمى المغة األجنبية، ولكنو سرعان ما تخمص من ىذا العبء بتوافر الميندسين 
عطاء  السوريين الذين يممون بالمغة العربية إلمامًا يجعميم قادرين عمى التدريس بيا وا 

األمالي المطبوعة إلى الطالب، ثم أحدثت كميات أخرى في الالذقية وغيرىا فمم تحتج إلى 
ويمكنني أن أقول اآلن إن تدريس اليندسة في سورية يجري بكاممو بالمغة . أساتذة أجانب

العربية وقد طبع كثير من األساتذة كتبيم الحاوية عمى المواد اليندسية التي يدرسونيا 
. بالعربية وجعموا في أغمب األحيان في آخرىا مسردًا بالمصطمحات المستعممة

وىكذا يكون عيد التأسيس والتدرج قد انتيى ودخمنا منذ أعوام عديدة في نطاق تعميم 
لمعمارة واليندسة المدنية والميكانيك والكيرباء : اليندسة بالمغة العربية في فروعيا المختمفة

. واإللكترونيات
وما . لقد أطمت عميكم أييا السادة في حديثي عن إنشاء أول كمية لميندسة في سورية

قصدت ذلك إال لكي أبين مقدار المشاكل والمصاعب التي اعترضتنا عندئذ ووفقنا اهلل 
لقد كانت الظروف صعبة جدًا، إذ لم يكن قد مضى عمى انتياء الحرب . إلى تذليميا

عادة بنيان ما  العالمية الثانية سوى سنة واحدة والبشرية منيمكة في تضميد جراحيا وا 
. تخرب من مدنيا وصناعتيا ووسائل إنتاتيا

فمقرىا ثكنة لمفرسان . لقد نشأت ىذه الكمية بتركيبة عجيبة من الوسائل والتدابير
واألبنية التي اتخذت فييا . ولذلك فإن القسم األكبر من أبنيتيا إصطبالت لمخيل ومعالف

قاعات لمدراسة أو لممختبرات كانت غرفًا لمعسكريين ولذلك فيي عمى غاية البساطة، 
منيم السوري ومنيم الفمسطيني : وأساتذتيا األوائل لفيف غير متجانس من الميندسين
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ولم يكن إذ ذاك لمعموم اليندسية مصطمحات عربية في أي معجم أو أي . ومنيم األجنبي
. كتاب

ولم تزود الحكومة الفئة األولى من األساتذة المؤسسين بأي توصية، بل تركتنا نفعل 
. ما نراه حسنًا ومناسبًا، وما تمميو عمينا الظروف الصعبة الحرجة التي كانت سائدة عندئذ
ولم يكن لمرأي العام لدى الميندسين السوريين الذين كانوا قمة إذ ذاك، موقف معين بشأن 

ولكن . ما يجب فعمو إلنشاء الكمية أو لمغة التي ينبغي أن تدرس فييا العموم اليندسية
الرأي السائد كان متجيًا إلى التدريس بالعربية وقد أسف بعضيم إلنشاء الكمية بحمب 

. ألنيم حرموا بذلك من ميمة التدريس فييا
 كيمومترًا فقد كنا في 360ولما كان مقرنا في مدينة حمب التي تبعد عن دمشق 

. عزلة تامة عن دمشق وعن زمالئنا أساتذة الجامعة فييا وال سبيل إلى تبادل اآلراء بيننا
وال أذكر أن الحكومة تدخمت في أعمالنا سوى ما كان من زيارة نادرة لوزراء المعارف إلى 

. حمب يزورون الكمية بيذه المناسبة
وكنا في سباق مع الوقت لذلك كنا مجبرين عمى تدارك الحاجات اليومية في وقت 

ولذلك لم يكن ثمة مجال في بادئ األمر لوضع برامج لمتعريب، وبالنتيجة لم يكن . عوزىا
ىنالك منيجية، وال سيما ألن عددًا من أساتذة الكمية كانوا من األجانب الذين ال يعرفون 

. العربية
لذلك كان األساتذة العرب يدّرسون بالعربية واألساتذة األجانب يدّرسون بالفرنسية، 

ولم يكن الطالب عمى جانب عظيم من اإللمام بيذه المغة، وقد خبرتيم جيدًا ألنني 
. درستيم المغة الفرنسية العممية خالل ثالث سنوات

ولكنيم كانوا يتعاونون فيما بينيم عمى تفّيم الدروس التي تمقى عمييم بالفرنسية، وال 
سيما أن األساتذة اتبعوا في تدريسيم كتبًا فرنسية مطبوعة استوردىا بعدد كاٍف أصحاب 

ولم تدم ىذه الحال، وبالطبع، سوى أربعة أو خمسة أعوام، ألن . المكتبات في حمب
. األساتذة األجانب رحموا تدريجيًا وحل محميم أساتذة سوريون

وقد بذل األساتذة العرب من سوريين وفمسطينيين جيودىم في جمع مصطمحات 
تصمح، ولو مؤقتًا لممواد التي يدّرسونيا، كما أنيم أعانوا الطالب عمى ترجمة بعض 
المصطمحات لممواد التي يدرسيا األساتذة األجانب وسارت األمور عمى نيج جعل 
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الطالب ال يشعرون بتحول ىام في طريقة دراستيم بين الثانوي والجامعي بعد أن كانوا 
في دراستيم الثانوية يدرسون العموم بالعربية، بل ُجل ما ىنالك ىو أن التعميم العالي 

أصبح امتدادًا لمتعميم الثانوي في السنة األولى من الكمية خاصة حيث تعمموا مزيدًا من 
العموم األساسية من رياضيات وفيزياء وكيمياء، ثم دخموا تدريجيًا في نطاق العموم التقنية 

ولم يخطر ألحدىم عمى بال أنو يمكن أن تكون األمور عمى غير ىذا . أتاىم عمى مراحل
. النحو

ن الكمية لم تيتم في البدء بأكثر من مرحمة البكالوريوس أو اإلجازة، وأما الدراسات  وا 
ومع ذلك فإنني أعمم بأن عددًا من . العميا فمم تبدأ عمى حد عممي إال مع عقد الثمانينات

. خريجي الكمية سافروا بعد تخرجيم إلى أوروبا أو إلى أمريكا لمقيام بدراسات تخصصية
 Ēcoleوكنت قد سعيت في أثناء وجودي في الكمية، لدى مدرسة عميا في باريس اسميا 

Nationale des Ponts et chaussées وىي تخرج كبار ميندسي اإلنشاءات المدنية 
فصارت تقبل بعض خريجينا في سنتيا الثانية مباشرة وقضوا فييا سنتين وتخرجوا منيا 

 وعاد بعضيم إلى التدريس في Ingenieur des Ponts et chausséesيحممون لقب 
. الكمية

أما األعمال المخبرية فكانت في البداية تجري بمغة األستاذ المشرف، إلى أن اكتمل 
. مالك الكمية، من األساتذة السوريين، فصارت ىذه األعمال تجري بالمغة العربية

، عمى منيج كتابة المعادالت (وفي كمية العموم أيضاً )وقد سار جميع األساتذة 
بالمغة األجنبية ألنيم قبل أن ُيقبموا عمى تأليف الكتب بالمغة العربية كانوا يتبعون في 

التدريس كتبًا أجنبية يدرسون ما فييا بالمغة العربية، وذلك ألن  الطالب يتبعون ىذه الكتب 
أجنبية في كتبيم وعربية في : أيضًا فينبغي أال تشرد أذىانيم بين نوعين من المعادالت

. أمالييم

وقد اطمعنا في مجمع دمشق عمى نقد شديد . وال تزال ىذه القاعدة متبعة حتى اآلن
الذع من إخواننا األردنيين التباعنا ىذه الطريقة المختمطة، ولكننا نعتقد أنو طالما لم تحل 
مشكمة المصطمحات العممية عمى مستوى الوطن العربي جميعو فال مجال لوضع رموز 
. تستوحى من مصطمحات مؤقتة ومختمفة عبر  موحدة وال لكتابة معادالت بالمغة العربية
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 وىو يسمى في Function Fonctionفما ىو الرمز الذي يمكن وضعو لمصطمح 
مصر بالدالة وفي سورية بالتابع وقد سميتموه عمى حد عممي باالقتران، ويحتمل أن يأتي 

. قطر عربي رابع وقطر خامس فيسميانو باسمين آخرين مخالفين ليذه التسميات الثالثة

، فقد (وىذا موضوع شائك وطويل)بالرغم من مشكمة عدم توحيد المصطمحات 
صدر في سورية أو بمشاركة ىامة من قبل األساتذة السوريين عدد كبير من المعاجم 

الجامعية العممية أذكر منيا ما يمي معجم ماك غروىيل في العموم والتقنيات، الذي أصدره 
معيد اإلنماء العربي وظير منو حتى اآلن أربعة أجزاء، قد أسيم في ترجمتو إلى العربية 

 عالمًا منيم عشرون من السوريون، وأنا واحد منيم قمت بترجمة مصطمحات الكيرباء 44
والمغنطيسية والحرارة التحريكية والفمك وقسم من مصطمحات فيزياء الذرة، ليبمغ عدد 

. مجموعيا ثالثة آالف وستمائة مصطمح

وأصدرت وزارة الدفاع السورية معجمًا في الكيرباء واإللكترونيات في جزئين وىو 
.  عربي– فرنسي –إنكميزي : ثالثي المغات

والمعجم اليندسي التحاد الميندسين العرب قام بتصحيحو فريق سوري تحت 
. إشرافي، وىو يتألف من عشرة أساتذة في اليندسة والعموم وقد طبع في الكويت

إنكميزي عربي، وفرنسي عربي، صدر في دمشق : في جزئين: والمعجم العسكري
.  وفيو كثير من المصطمحات اليندسية والعممية1961عام 

وينشر أساتذة كميات اليندسة السورية دروسيم بالعربية في كتب تطبعيا وزارة التعميم 
العالي والجامعات ويأتي في آخر كل كتاب مسرد كامل بالمصطمحات العممية المستعممة 

. فيو
تقوم اآلن في دمشق المساعي الحثيثة إلصدار مؤّلفين ميمين : وأىم من ذلك كمو
: في المغة والعموم وىما

الموسوعة العربية وىي موسوعة كاممة بكل ما في ىذا االسم من معنى ويدير العمل  -1
فييا اآلن الدكتور شاكر الفحام نائب رئيس مجمع دمشق وليا جياز قوي جدًا من 

. المحررين، وينتظر أن يبدأ صدور أجزائيا تباعًا بعد عام أو عامين
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معجم العماد ويرأس جياز التحرير فيو الدكتور عبدالكريم اليافي أحد أعضاء  -2
المجمع، وأعمل شخصيًا في مجمس إدارتو وفي تحريره، وقد بدأنا العمل منذ خمس 
سنوات وينتظر أن يصدر ىذا المعجم العربي الكامل في عدد من المجمدات ال يقل 

وقد كان في . عن العشرة، ويبدأ صدور المجمد األول منو بعد سنتين من اآلن تقريباً 
بدايتو مجرد ترجمة لمعجم الروس ذي األجزاء الضخمة الثالثة، ثم تطور بعد ذلك 

فانقمب إلى معجم لغوي عربي عممي يتضمن المغة العربية بكامميا والتاريخ 
 .اإلسالمي والحضارة اإلسالمية وجميع عموم الحضارة الحديثة

ني أرجو أن أكون في عرضي المتقدم قد وفيت موضوع التجربة واإلسيام  ىذا وا 
 .السوريين في تعريب العموم اليندسية حقو والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
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