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ويفريق صفوفبينامالوعينشرنحوالطامحيناليافعينمنمجموعةتحتهينض
ينخاص،بشكلالشباب يالعلميةاليقظةوأوانالعلمنورتوهجمعاألياديرافع ف

لىمعهمليتناولالشبابشريحةالفريقهذايستهدف.المجتمع إهتماماتهمئدمواوع
افيةإجتماعيةموضوعات يشابالبلغةويخاطبهممعهمويشاركهاوعلميةوثق  الذ

ليكنالشباب،لدىالوعيمستوىرفعشأنهامنالتياألنشطةجلإلىبلدهيفتقر
رفيالفضولبذرةزرعبمثابةالعملهذا إلىويهدفاتهذعلىالمخاَطبليركزالمع

.النورمدارجنحوبهاالسمو
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م ن ذات

:أفراد الفريق  
حسين إسماعيل نمر  

إنعام ماهر علي  
عباس ذوالفق ار صالح  

زهراء سالم عباس
مصطفى حسن عبد العباس

حوراء خليل إبراهيم  
زينب حسان عبد علي  

حسن لطيف ق اطع
سارة حمود دودان  

حسين علي كريم  



ُّاحلَۡمدُ " َذاَهَدىٰنَااذليلِّلَ نَاَوَماّلهَ َٰ اَأنُۡلَۡوَلَُّلََنۡتَّديَُك  ُهَهَدىٰنَ "الَِل 

رتأ ت نالبرصةجامعةيفالكمييائيةالهندسةلكيةطلبةمنثةلا  ماكانهتاتس تجمعأ  هذهلعملطاقاهتاس تغلوتا 

ثاجلامعيابلواقعوضالَنمسؤوليةعاتقهمعىلَأخذينالطلبةصفوفبنيوالوعيالثقافةنرشيفرغبةُ اجملةل وب

.صفوفهبنيواملطالعةالقراءةحب

ختصارKnorld-نوردلجمةل Knowledgeل ا  World))صدارهايفحبت،طاليبنشاطيه ال ولا 

قسامعدةتضمنت جامتعيمَناأ  ىلقالتطُرحنوال قسامهذهتشعبت.اخل…والفينوالثقايفال  متواقعيةمواضيعا  ي

ااملواضيعخمتلفتشملأ نعىلحرصناوقد.اجملموعةاكتبنيبطريقةتناولها ثالقّراء،هامتماتاُ معتناس ب  حي

ش متلت قتصاديةموضوعاتعىلا  ضافةوتأ رخييةوس ياس يةا  قسميفاملمتثلةلاجملمعالتفاعلعنرصوجودا ىلا 

.والالعابوالالغازالفنون

ا نا ىلنظر  نناالاموسعةتكوناملؤلفاتمعظميفاملقدمةأ  نأَملنياجملةلحمتوىعمبرتكمكالقدرهبذانكتفيأ  أ 

.ضالتمكفهياوجتدوارضامكتنال

ومنُهللاُالتوفيق

فريقُم نُذات
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املقدمة



المعضلة اإلجتماعية أو السوشل ديليما  

منحزي ال خيُّاالعقدُّخاللال جامتعيالتواصلمواقعُ شغلَت

ظهوره ُتالوبوكفيس موقعُّمنالبدايةُ اكنَتوالكثيينَُحياةُّ

ُّلا ختَصُاليتواملواقعمنالعديد أ دّى.اُلخرىعنةُلمبزُيمَناك 

نتشارهذا ميدايوش يالالسأ وال جامتعيالتواصلملواقعالكبيال 

احلاسوبةُّأ هجُزواذلكيةالهواتّفُمنأ جيالظهورُّمعخباصةُلو

هذهعىلتُّالوققضاءالكثيينتفضيلا ىلغيهاواللوحيةُّ

مَرُأ نَُالا.املنصات س ا ىلالبعضدلىجتاوزَُال  امل فرّطتخدامُّال 

ُالبقاءَُو وقاتل سلوكياهتموهّتمحيايفأ ثَرُمماعلهياطويةلُلل 

بتداءُ .ال جامتعية الصوروتابةُّالكطريقُّعنالتواصلكونُّمنا 

يفنشهدُ ولكنالصويت،والبرصيالتواصلمنأ سهلُ التعبيية

عامبدايةُّحىت.اسالنتوهجاّتُواجملمتعهندسةُّيفتأ ثيهااحلارض

نرتنعىلفّعالمس تخدممليار٥مناكثُ يوجدُ ٢٠٢١ لوتال 

َُتزدادال حصائيةهذهتزال مليار٣.٨منأ كثُ يوم،ك 

حصائياتاُ حسبال جامتعيالتواصللش باكتفّعالمس تخدم

Internet)موقع World State)

زايدتيفالعددوالعاملحولَُالساكنمن٪٥٠ي شلكماهذاو

يفمّعاتنفيسللال جامتعيالتواصلمواقعالناسيس تخدمُ .مس متر

تعليقاتناأ نهورال ميفالسليباجلانبلكنش ىتأ مورُليفداخّلهم

عامففيغط،الضوالتوترمنتنهتييلموجةُ الغالبيفتش بهُ 

يفرهُ مقولدلراساّتُ(بيو)مركزُّيفابحثونسعى٢٠١٥

ذاماةُّمعرفا ىلال مريكيةاملتحدةابلولايتيسديواش نطن ا 

أ كثخدمنياملس تدلىالتوترحدةُّمنتزيدُ الش باكتهذهاكنت

س تطالعلُيفوختفيفهامن عرَبتخشص١٨٠٠ضَُاملركزأ جراهُ ا 

رنَُأ هننَُالنساء ُوبتوترُليشع  عندالرجالنمأ كثضغوطل

س تخدام نرتنتا  مسامه اَعدي ُتويرتموقعأ نابحثونتوصلو.ال 

نهالشعورهذايفقواي ُ اذليابلتوترمنياملس تخدوعيُّّمنيزيدُ ل 

ُ ُهليتعرض  ُبتوصلتبيامن.غيمهأَخرونأ شخاص  ادلراساتعض 

كتئاببنيصةلُ هناكأ نَُا ىل بنيوش بابالواملراهقنيدلىال 

س تخدام ٧٠٠مشلتدراسةتوصلتحيثالتواصل،مواقعا 

كتئابأ عراضأ نَُا ىلطالب عدمويئةالساملزاجيةاحلاةلمثلال 

بطبيعةبطةمرتاكنتاليأ سوالغضبرسعةواذلاتبقميةالشعور

نرتنتعىلالتفاعلنوعو ُوجودَُالباحثونلحظَوال  مس توايتل
كتئابالشعورأ عراضمنعاليةُل دلهيمناذليهؤلءُّبنيابل 

نرتنتعىلسلبيةأ كثُ تفاعالتُ  ُاليتس بابال ُتشملُ و.ال  تقف 

البعضلهايتعرضاليتالتمنرأ والتخويفأ ساليبيهذكلوراء

املراهقنيمنمنياملس تخدأ غلبيةالهياالوصولحياولاليتاملثاليةو

.حياهتموهمأ نفسجتاهالرضابعدمالشعورابملقابلوالش بابو

مواقعترتكهُ اذليالكبيالرضرمنالرمغعىلالسؤاللكن

واملنصاتذههتزاللكيَفُاملس تخدمنيعىلال جامتعيالتواصل

نس تغراموفيس بوكوغوغلمثلالش باكت غيهاوتويرتوا 

يومنا؟جمرايتوحياتنامنكبيجزءعىلتس يطر
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"امل نتَجفأ نمتُ ،امل نتَجحَقُتدفعواملا ن":الكس يكيةمقوةلتوجد

وثحبم حركجمردُ (غوغل)أ نالناّسُمنالكثيُ يعتقدُ 

صدقاءمشاراكّتُلرؤيةُّموقعجمرد(فيس بوك) ..ورمهصوال 

،اُ نيلعىليتنافسانأ هنامالناسي دركهُ لمالكنو نُّذلانتباهمك  فا 

بس نا"و"فيس بوك"مثلالرشاكتهذهدلىالعملمنوذج

نس تغرام"و"تويرت"و"شات بقاءيهغيهاو"ا  عىلالناسا 

س هتالكومواقعها من.فهياابلتصفحوقهتممنممكنقدرأ كربا 

دراك،والسلوكتغييخالل طريقةوتفعلونهُ ماتغييأ يال 

رأ سامليةب"هذاالناسمنالكثييدعو.طبيعتمكوتفكيمك

لرأ ستس تفيدحيث،"املراقبة ماكنللكلالهنايئاالتتب عمنماليةا

ولكبية،االتكنلوجيارشاكتقبلمناملس تخدمنياليهيذهب

هذاال ماكنقدرَُادلعايةُّجناحُّمنالتأ كديفمعلهامنوذجيمتثلاليت

يفحرصيُّبشلكُليتاجر ُسوق ُهووالَن،السوقمنجديدُ نوع ُ

سواقتكلَجنَتفقد.البرشمس تقبل ادلولراتانتتريليوال 

نرتنتاكترُشجعلتامل تاجرةهذهالناس،بسلوكياّتُابملتاجرة ال 

تواصلالوسائلأ نُّالسبب!العاملاترخييفالرشاكتأ غىن

اخلاصةأ هدافهاالهبلت س تخَدم،أ نتنتظرأ داةُ ليستال جامتعي

س تغالللتحقيقهاوسائلهاو منللكثي!ضدمكس يكولوجيتمكاب 

ُثالث ُهذهالتكنلوجيارشاكت ُ:أ ول ُرئيس ية،أ هدافل هدف 

س تخداممك ُلزايدةُّالتفاعل ُ:ني ااثالتصف ح،مواصةلوا  المنوُّهدف 

صدقاءُّمنالكثيَُتدعونَُوتعودونجيعلمكاذلي جعّلهموال 

صدقاء،مناملزيديدعونَُ ُ:اثلث اث ُال  حيثانت،ال عالهدف 

ةُّبواسطال موالمنممكنُلقدرُلأ كربالرشاكتهذهجتين

ُ.ال عالانت ُك  هدافهذهمنهدفل (اتاخلوارزمي)ب ي دمعال 

االيت هذهزايدةملواصةلعليمكعرضهُ جيب ُمامعرفةُ يهوظيفهت 

رقام صممةاخلوارزمياتأ نالناسيّظنُ .ال  عطاهئمم  ي ريدونمال 

رقلُا جيادَُاخلوارزميةحتاولُ بل.كذكلليستلكَناحق ا، قويةُلط 

هامتممك ُال قربهوطريقُلأ يُ معرفةُ والناسفهيايضيعُ  وحني!ل 

حدىمشاهدةُّيفتبدؤون لمكبهفس تويصالفيديوهاتتكلا 

ا اومرار  دملأ مةُ حننُ اليوم،..تكرار  البعض،عضهابمعتتحدث ُتع 

وأ نف س ناناعزلالناس،معالصداقاتتكوينعنتوقفتأ مةُ حننُ 

رّباناليتالقنواتسوىنشاهدل هذهبسبباليوم،.حمقونبأ نناخت 

..الواحدنساجلأ بناءبنيوالشعوببنيالكراهيةُ تعمُ املواقع

واصلوتدمجرسعةاكناملواقعهذهوظيفةَُأ نمنالرمغفعىل

متثلُ مؤخرا ُتأ حضموادهابعضأ نالاالكرتوني ا،بيَنمفاميالناس

س تخداّمهاسوءبسببهتديدا ُ والع نف،راهيةُّالكبّثُّخاللمنا 

ُحتدايُ املتخصصونيراهماوهو هدافمعيتعارض  الرحبيةال 

منشورأ نُّيثح.غيهاوتويرتووفيس بوكيوتيوبمثللرشاكت

لُمبثابةُّمفعوهلُ يكونقدفيس بوكصفحةعىلواحد ُمدفع رشاشل

في مكن.دولدةعيفالناسبنيالعرشاتوجرحقتليفيتسبب ُ

كبيُلعددُلرشنيفاملسامهةُ ال جامتعيالتواصلمواقعخلوارزمياّتُ

علوماتاملكذكلووالع نفالكراهيةلثقافةادلامعاحملتوىمن

دارةنظامأ نالباحثونويعتقدُ املغلوطة، واصلالترشاكتا 

النظرووهجاتاملؤامرةنظرايّتُنرشيفت سامهأ نميكنال جامتعي

نظامويوتيوبفيس بوكتس تخدمُ املثالسبيلفعىل.املتطرفة

املنشوراتةنوعيختمنيعىليعملخوارزيمنظاموهواللوغاريامتت

امس تخدمُلأ يَُدلى الشخصذاهعناملتاحةاملعلوماتعىلبناء 

قضااييفمستشارة ُشليغيل،ليندافتشيُ .الشخيصحسابهعىل

رهابماكحفةُّ هذهُّأ نا ىلالاملانية،اديناوركونرادمؤسسةُّدلىال 

ات سمىواليتالفقاعات ختلقأ نميكن"امل رحشبفقاعات"أ يض 

رهابيني" يفواتبعتةمتطرفالكرتونيةجيوشأ و"الكرتونينيا 

ذاالتطّرف،نرشعىلالفقاعاتهذهتعمل"وDWمعحوارُل ا 

ُعىلحتتوياكنت تطرفةا جتاهاتل لتعامليمّتُ نةمعيومفاهيُلم  هباا

".حقيقةأ هناعىلمتكررُلبشلكُل

5 ماهرُعيل نعاُم ا 



لمعنى ال معنى له" "  ا

مننعنواأ يأ مكللل ينأ عتذرأ نُ أ ود ال مربدايةيف

لوحاتهيعمجاكنتاملطول،البحثمنابلرمغبيكسنسيكلوحات

لنن،الفملناقشةاليشءبعضصعبأ مرهوومعنونة،غي

ذكليف.نفسهااللوحاتغيلنامرجعياطارهناكليكون

بتعادالقادمةال جيالخداعمريبة،خدعة يف،اللوحاتعنلال 

اللوحةا ىلابلنظروقتكخذ.بيكسنسيكعنللتخيلالواقع

...اجملاورة

تشعر؟مباذا

يبدومامعابملقدمةاذلياخمللوقأ حاطتعينيكأ نَُال رحجعىل

نَه .مضمدرأ سا 

اخمللوق؟هذامنابخلوفتشعرهل

نسانيش بهوجدتهأ نَكأ م نَُمعهاطفالتعببعضشعرتوال  ل 

للشفقة؟مثيةحالته

محرارترىهل تشوهه؟واخللفيفال 

أ هَناتبدوهلدينةاملحترتقبيامننيان،وحرارةعىليدلأ نَهيبدو

العامل؟هنايةبعدما
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س تالاكبويسالطابعحتمللوحاتهمجيعاكنت سلوبخدامهاب  ال 
أ واملريرلعاملاسيايليةيفمتخصصلكونه*البارويكاو*القوطي
*ادلس توبيا

متديُعال مرهذالكنالفن،لرتمجةمتناهيةلطرقهناك
.مكشاهدعليكاكملبشلك

فنيةأ عامليصدق،لبشلكمعرباتبيكسنسيكلوحات
للوحاتهالنظرعندال حيانببعضللبرشية،ابئسةنظرةت ظهرمجيةل
الفنيفبكثةدمتس تخالرمزيةبأ نَُجادلوالقدخمتلفة،حضارةنرى
ذواتهران،يظقدخمتلف،حميط...خمتلفةحضارةنرىرمبالهذاو

...مناأ خرى

جلال ُررابعيوجهبالأ معىخملوقتظهرقداللوحةهذه
يبحثرمباكونيقداحملرتقة،املدينةعنبعيدا ُالقوارضمثلمندفع
نَهطريقهيفليشدهميينهعىليشءعن أ و.الرؤيةس تطيعيلل 

ولنديبفنانهوبيكسنسيك.عرصيرجلنراهأ نُ املمكنمن
ضافةجدا ُمبكرمعرمنالرمسا خترب وحنات،مصورلكونهابل 
املشهورةلوحاتهمنالكثي.1929مواليدمنمعامريهمندس
عتقدترابية،ابلوانر ِّست س أ نَُبيكسنسيكا  ادلرجةلهذهتخدامها 
بطريقةفكرتفعندما.دقةأ كثأُخرىمنمزجيينتجقدالالوانمن

س تخدام كذكل؟اليسفقط،بينليسهوالبين،ا 

محر،منمزجيهوالبين نَهالربتقايل،ال  .يويحكامدائفلونا 

اوالالوانهذهطبقوااذلينالفناننيمنالعديدهناكل
قدكثافةأ قللوانُ تس تخدمكنتاذا)لوحاهتميفمَناادلرجات
.(اللوحةيفالعمقمنالكثيحتقق

معناهوالعامرةفنيفمس تخدممصطلح:البارويك

.متناسقغيغريب،شلكاحلريف

.الوسطىالعصورفنونمنفن:القوطي

لوال عىلاملثلا ىلتسعىنظريةاوفكرة:الطوابوية

.حتقيقهاميكن

فيهمرغوبغياوفاضلغيخيايلجممتع:ادلس توبيا

.مابطريقة

ات  بعض من معاني المفرد

7 زينبُحسانُعبدُعيل

زيلفجأ عاملا نَُأُضيفأ نُ أ ود الَنايةيف

:مرحلتنيا ىلقسمتبيكس ينسيك

*وابويةالطمنقويبأ سلوبتلخصتال وىلاملرحةل-

(العاملةهنايسيناريو)السيايليةالعامرةوالواقعية

السامتمنالتجريديابل سلوباكنتالثانيةاملرحةل-

.للَشلكيةالرئيس ية



هوملاخالف او1894عامالربازيليفالقدمكرةلعبةنشأ ت

االلعبةهذهأ صبحتمتوقع اجزء  مفن...ازيليةالرُبالهويةمنهمم 

اا نترشتأ هناالواحض نتشار  أ سست.ربازيلالأ حناءكيفمعيق اا 

مصدراكنالطاملاذلي...اخلاصأ سلوهبالنفسهاالربازيليةالكرة

لنجومامنالعديدأ جنبتقدواملس تديرةلعشاقخفروالهام

ب يعرفماأ و"برازيليوسقراط"أ مههممنيكونقداذلين

يقودناكعندماأ ايهماأ فضلالربازيلعاشت."القدمكرةسقراط"

نه.سقراطا ِسهمثقفخشصوعظيلعبمنتخهبا سقراطا 

ُخمتهو،أ س تثنايئُ .اوليڤياديڤيياسوزاديسامبيوبرازيليو لف 

ُيعزفهااكنبلالقدمكرةَُيلعبل..املتشاهبنيأ زمنةُّيف وبمتريراتل

ُ قراطاكنَُا نو.احملبنيقبلاخلصومق بعاتلهات رفعأ هدافل س 

ترمجفقد..مفكريهوالتارخيفالسفةأ مهأ حدوحكمي االيوانن

قراط لُلا ىلذاهتااملعاينالربازيلس  خصومأ ماهماقطسكرويةلُمج 

االَخرينَُأ عنيانظرتواملالعبأ رضيةعىل رِسهيِّسر 

وبأ قدامهُّر ِّستفنيةلوحةال خياملشهدليكونالفيلسوف

ت عنتلفأ خمناوليفياديسقراط.هماراتهجانهباعىلتالل 

أ بنأ برصقد.تديرةاملس شقيفشاهبهموالعلميبتحصيلُّرفاقهُّ

ا ذالعملمسيةيفطريقهليشق1954عامالنورال مزونبوابة

سارقدو.1979عامالطبشهادةعىلحصلوكطبيبخترج

ُبني.نيمتوازيخطنييفتسميتهالبعضحيبكاماحلكي جناحاتل

ُلوعلمية كورنثيانزالوانمرتداي ُالقدمكرةأ حرتففقد.كرويمتزي 

االعرشينوالرابعةأ بناكنعندما سقراطمشاركةتكونقد.ربيع 

أ مهيه1982عامالعاملك سيفالثايناملركزعىلاحلصوليف

،1982امعاتلقوللمنتخبكقائداحلكيشاركفقد.ا جنازاته

اخلصومأ عنيي متّعوينالناظُريسُ فريق امتكلالربازيلاكنتوحيَنا

ذ.احملبنيقبل زيكووراطسقالوسطخطيفاملنتخبهذاضا 

ُڤالساوو الربازييلتخباملنشهدماأ قوىمنقواي ُثالثي امشلك 

.تأ رخيي ا

أ ماملاملونداييفال خيةمباراتهخساملنتخبهذاأ نرمغو

اظلَُأ نهالا.ايطاليا الكرويلعبلمكركزامجليعبذاكرةحمفور 

خالقوامجليل قراطا عزتلَُ.العاليةالرايضيةال  عامالقدمرةك ُس 

كاملعاداعزتلهاعندماو1987 عدهابليفتتحالطبدراسةل 

منو.بريتوربياورأ سهُّمسقطيفالراييضابلطبخاصةعيادة

نهسقراطميزيما ااكنا  س تطاعقدوس ياس ي انشط  لقدمكرةخيتسا  ا

كونمافعادة..قبلأ حديس تخدهماملبطريقة يفالقدمةكُرلعبوي

بناءمنالربازيل ةأ  ليتالبس يطةالطبق را ثقافةويللتعلتفتق ادلكتورأ ماال

اءأ حدفاكنسقراط س تقدو.الالمعةاملتوسطةالطبقةأ بن بأ فاكرهطاعا 

ة ايؤديأ ناملثاليةاليساري ادور  ةالس ياس املسيةيفهمم  قدو.بدلهيفي

قراطاكن مهتنفقدبدلهأ بناءمجيعمنحمبوابُ س  داعبوأ اكدميي ابالطا 

كفاحاكناملرحلتنيهاتنيبنيوالقدمكرة تعلورةالثنيانوال يفتش 

نسانحياتهطويتهباوالصفحاتأ خر2011لتكونقلبه رحلَُ.اك 

قراط معليفوس تديرةاملالساحرةيفعظمي اا راثُ خلفهُ تركَُوس 

2011/ديسمرب/4ابولوساومدينةيفالثىوارىقدوكطبيب

.شديدةمعويةلعدوىتعرّضهُّبعد

...سقراط برازيليو
طبيب المستديرة و فيلسوفها

8 مصطفىُحسنُعبدُالعباس



نتاجأ ولحتقيقمت فتتاحمع2013سبمتربيفاحلقليفا  ال 

ولللبرئالناحج نتاجيةطاقةحتقيقمت.ال  الف175بلغتأ وليةا 

ُ نتاجيةالطاقةزايدةمتت.برميال  يفنفطبرميلالف194ا ىلال 

210مبعدلوينتجبرئا 38ُحالي االنفطحقلويضم.2014عام

.اليوميفبرميلالف

س تئنافبعد نتاجا  عأ ربملدةابلاكدوتشغيل2013عاميفال 

نماخلروجذكل،معوبرتوانس،شلرشكتاقررتس نوات،

يفأ خرىأ صولتطويرعىلللرتكزي،2017عامجمنونامتياز

أ سعاراضا خنفبعدالرحبيةيفحادل خنفاضحتس ب اوالعراق

.النفط

ياطياتاحتأ كربمنواحدعىلالنفطيجمنونحقلحيتوي

عامتمنالرمغعىل.العامليفاملس تغةلغيالنفط يفعليهالاكملدال 

احلقللهذانةاحلاضاحملافظةأ نالاالعراقيةاحملافظاتأ غلبتغذية

احملليةلالعمفرصعىلالطلبوتضاؤلاخلدماتسوءمنتعاين

يديوكثة يرتكهااليتيةالبيئالاَثرعنانهيك.ال جنبيةالعامةلال 

القرىُواملناطقساكنمنالعديدحبياةتوديواليتاحلقلهذا

النشاطفهاخيلاليتالسطانيةال مراضجّراءاحلقللهذااجملاورة

.احلقللهذاالصناعي

حق ل مجنون النفطي  
احلدودمنابلقربيقعالعامل،يفنفطيحقلأ كرباثلث

يرانيةالعراقية اال  البرصةافظةحمشاملالنشوةانحيةيفحتديد 

حتياطيالعراقجنوب منبرميلمليار38بنحويقدرعاملياب 

.النفط

كتشافمت برتوبراسرشكةقبلمن1975س نةاحلقلا 

نتاجاخملاطراس تكشافعقدمبوجبالربازيلية املوقّعخلدماتواوال 

تسميةومت1972أ غسطسيفالعراقيةالوطنيةالنفطرشكةمع

ابطنمنخيرجالنفطاملنقبشاهدأ نبعد"جمنون"احلقلهذا

نهفقالحفرأ يبدونال رض منالرمغعىل!جمنونيشءا 

كتشافه مرشوععاىنفقدالس بعينيات،يفللتطويرتنفيذهومتا 

يراينالعرايقالرصاعبسببطويةلتأ خياتمنالنفطحقل .ال 

ا عادة،وبرتوانسشلادلوليتان،النفطرشكتاعرضتحيث

نتاجهلرفعاحلقلتطوير ىلاُ يومي االنفطمنبرميلالف45منا 

نتاجمس توى متدعقمبوجبيومي ابرميلمليون1.8يبلغهضيبا 

رحفالرصاعبعدجمنونحقلتطويرمشل.2010عاميفمنحه

جتديدجانبا ىل،((CPFمركزيةمعاجلةمنشأ ةوبناءجديدةأاَبر

.منشأهَتاواخلرضاءاحلقول

9 سامعيلُمن رحسنيُا 



حو من  ولنا أحالمنا الُصغرى، كأن نص"
النوم معافين ِمْن الخيبة

لم نحلم بأشياء عصية
"  قيةْ وللحلِم ب… نحُن أحياء وباقون

ءُ احلارضالغائب،أ منيته،ورَبُاللّكامتس يدعنحديثنا ّمل 

شاعروهودرويشحسنيسليمحمودالرويحال باملاكن،

التابعفلسطيينالالوطيناجمللسيفوعضوفلسطيينومؤلفواكتب

يف١٩٤١أَذارنمعرشالثالثيفودّلُالفلسطينيةالتحريرملنظمة

ساحلقربلجلييفالواقعة"الربوة"قريةيفوترعرعفلسطني،

امتكلأُرستهاكنتحيثعاك، ثناءود مرترتهُ واليت.هناكأ رض  ا 

بنفسينيالفلسطينالالجئنيبرفقةاُلرسةخرجت،١٩٤٨نكبة

عاميفلةلُ متسّلتعودلبنانا ىلالعام

تفاقياتتوقيعبعد١٩٤٩ الهدنةا 

أُقيُُّوابلاكمله دمتالقريةلتجد

عيةزراقرية)موشافأ راضهياعىل

رسائيلية القريةيفعائلتهمعفعاش(ا 

هنائهوبعد.اجلديدة الثانويالتعليا 

يفالثانويةبينمدرسةيف

نتسبكفرايس يف باحلُزا ىلا 

رسائييلالش يوعي يفومعلال 

ال حتادحصيفيتمثلاحلزبحصافة

ادبعفاميأ صبحاليتواجلديد مرشف 

بلقمنأُعت ّقل.حتريرهاعىل

رسائيليةالسلطات اال  ابمرار  مندء 

البالددرويشتركوبعدهاوأ شعاره،مواقفهبسبب١٩٦١العام

ليشغللبنانا ىلانتقلثَُالقاهرة،ا ىلومَناموسكوا ىلليسافر

جمةلسيؤسأ نقبلالفلسطينيةال حباثمركزرئيسمنصب

نماكثالعربيةدواوينهمنبيّع١٩٧٧س نةحبلولالكرمل،

هليةاحلربلكننسخة،مليون أَنذاكعةمندلاكنتاللبنانيةال 

انلبنالارسائييلاجليشغزاأ نبعد١٩٨٢س نةبيوتفرتك

لتحريرمنظمةوطردلشهرينبيوتالعامصةوحارص لفلسطينية،اا

ُ"اتهئ امنفي ا"درويشأ صبحمَنا وتونسوقربصايسورمنمتنقال 

امحموديك نمل.ابريسا ىل أ حدنَُاكبلوحسب،عاداي ُشاعر 

أ مهمنوي ّعد،املعارصالعريبالشعريفاجملددينَُالبارزينالشعراء

بعةمش ُّقصائدهفتجدالشعرا ىلالرمزأ دخلوااذليالشعراء

ويغوصاللّكامتءساميفي بحرالقارئجتعلاليتالعميقةابملعاين

.اللغةأ عامقيف

10



س تخدامهيفجلي االتطورهذاوظهر والرموزلل س تعاراتا 

شارات سطورية،وادلينية،التارخيية،وال  ُّاليتوال  عىلتدل

رتباطهومدىواسعة،ثقافةمنشاعرانماميلكه ا نسانيةايبقضاا 

حدقدمتهحبته جتربةعنعربت أ شعارهفاكنتاملقاومة،أ دابءأ برزك 

يُّحىتال رسائييلال حتاللمقاومةيفشعبهُّ اجلرحبشاعرِس 

ربعالشعريةجتربتهجتاوزتفقدالفلسطيين، ا،نيال  فهياالفعام 

الفهماا ىلضافةابل ُوالنث،الشعرمابنيديواانُ ثالثنيعنمايزيد

عدةا ىلشعرهت رمجكامكتب،مثانيةا ىلعددهاوصلكتبمن

داخلجدل ُ"رعابالكملُيفعابرون"قصيدتهوأ اثرتأ جنبيهلغات

االتارخييذكرمل.(ال رسائييلالربملانوهو)الكنيست اكنمككثي 

س تثناءوس مي ا،درويش :داغررشبلماذكرهاب 

وا نمعمتة،اءوزرقرماديةبنياللون،قامتة-بدةلدونوجدتهقلاّم"

اأ رتدى عنقربطةدونم،حمتشرِسي،الِّكنّي،طويةلفهييمقيص 

يصبغهاكناذعرهشيفبيضاءشعرةتبينتقلاّمال حوال،غالبيف

أ نه ُهلس متعُتوأ نتتشعراللغة،يفأ يضاُ وس يواكن"توقفدون

فاكنقبل،خائضخيضهملحبرُلمنوخيرهجاويصنعهاامجلةلكليقدُّ

زتالسامعا ىلتصلمعيقةرؤيةابللّكامتيرمس ذاكرته،يفنوخت 

ةاملغرتبالبيوتيفلصباحاتاهباوت فتتحفت غىنلّكامتهمتوتلحبيث

يهئهوأ سامأ فعاهللّكامته،أ نمنالرمغعىلأ وطاهنا،حدودعن

منش ياءال ُفلسفةعىلال قدرفهواملعجم،يفاملوجودةنفسها

جديدةغةلشعرهاكنبلعبث،يفابل جبديةيرتاقصأ ندون

وطان،ال حبةأ ضاعوامنالهيايذهب ُمثلفبداوال  ابذخلُكهفل

امس تجداي ُ"ابابعيل"يقفاببهوعىل ينتظرفقطوزا ُكنومتوقع 

..باحل فلسطني:رّسهلكمةواكنتليفتح،السلكمة

صلحماوهذاشاعر،بأ مسبدلُ يرتبطمااندرا ُوكذكل

وأ خلصا،هبهوأ رتبطكامبه،فلسطنيا رتبطتحيثدلرويش

الشعريةجربةالتيعدودرويشوكربايهئا،وحنيَناوق راهالطيَنا

نقالابُ ال كث واملوضوعية،ةالفنيالتحولتأ بوفهوذاهتا،عىلا 

وأ صبحةل،التفعيشعراءبوجهقصدوبدوناجلواهريوقفومثلام

س تطاعالعمودي،النصموتلعدماحلياملثال يقفأ ندرويشا 

لس بعيناتامنذالاكِسةالنثقصيدةوشعراءاحلداثة،موجةبوجه

يقاعيالنصأ نيثبتأ نُ يفالَنحىت ُال  ،وتميلننص  بلأ يضا 

لقراءةلجذاب ُال كثالنصهودرويشنصبقيالعكسعىل

صيدتهقأ نذكلمغناطيس ية،الشعراءأ كثهوودرويشوالسامع،

أ وحببنقادونيالشعراءمنأ جيالرشكهايفتوقعكثيةش باكُ لها

نصوصهحبائليففيقعونمذهةل،ِسريةوبطاقةوعي،بدون

س بعيناتالهنايةمنكثيةأ جيالحضيتهوقعماوهذاالشعرية،

،الشامبالديفوالتسعيناتوالامثنينات العراقمنضوبعمعوما 

.ومرص

لسبتايومال مريكيةاملتحدةالولايتيفمحمودتويفُّ

بعدهاخلداليتاملفتوحالقلبلعمليةا جرائهبعد٢٠٠٨/أَب/٩

عرشالثالثيفالثىجامثنهوريوقدوفاتها ىلأ دتغيبوبةيف

يفضأ ُرقطعةهناكهلخصصتحيثهللاراممدينةيفأَبمن

قرص"ميتهتسمتتالقرصأ نال عالنومتالثقايف،هللارامقرص

سداجلرحل.درويشاكناللوزكزهرو"للثقافةدرويشمحمود

راثُ اتراكُ ،احلديثةالعربيةالثقافةأ انرأ نبعداللكمة،وبقيت منا 

عننّبشونياذلينالبحاثةي غرييزالول.يتفتحمللوززهرُّ

عنّدثيتحانقدأ ودارسيس تطيعوللشعرهجديدأ كتشاف

ابوصفهُّفيه،حارضودرويشالَُالشعر امُؤشاعر  أ دبيةُلبصمةُلذاثر 

امتّحىل .غيابهعنرمغ 

11 سارةُمحودُدودان
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ماذا بعد انتخابات  "
"ثورة تشرين؟

يفقرتاعالُ صناديقا ىلالعراقينيالناخبنيمنعدد ُتوجه

ُ نتخاابتل امرضية،غيمشاركةوبنس بةُّمبكرةترشيعيةُلا  نظر 

ستياء والقادةواملسؤولنياحلاكممنعامةبصورةُ العراقينيل 

خيينالعقدينيفالبالدولتعرضالس ياس يني، لحروّبُلال 

السالحةُّبلغالسلطةعىلاملتنافسونخاللهاحتّدَثُ.والفساد

مماهناية،لامليرتاجعالساكنمعيشةمس توىظلُّفاميواملبارزة،

نتخاابتلهذهرهاانتظهورا ىلأ دى لثورةلُجةُلنتيجاءتواليتال 

ندلعتاليتوالعراقيةترشينثورةُ ويه عفويةبصورةُ 2019عاما 

امعاتاجلوطالبالش بابرفعحيثتوجيه،أ وقيادة وبدون

ُ شعاراتعامثنيالثالا ىلعرشامخلسةبنيماترتاوحمعريةبفئاتل

للعراق،وليئووطن،نريدمثل؛الوطينالاصطفافمعىنحتمل

الثوارمطالبا رتكزتحيثشهيد،يقودهاوثورةقائد،والوعي

سقاطعىل املعادلس توروتعديلاملهديعبدعادلحكومةا 

رشافمبكرةا نتخاابتوا جراء2005 جديدقانونوا عدادأ ممي،اب 

نتخاابت هناءادلوةلبيدالسالحوحرصلال  احملاصصةلأ شاكاكفةوا 

تعرضوصادمة،مروعةمشاهدسوىنرىومل.البالديفالطائفية

س تخدامبسببالتظاهراتبدايةيفاحملتجونلها منيةلقواتاا  ال 

املتظاهريناممججا خرتقتلدلموع،املس يةّلُوالقنابلاحليللرصاص

س تقاةلا نهتت امسةاخليفاملهديعبدعادلالوزراءرئيساب 

س تطاعأ نوبعد2019عامنومفربمنوالعرشون زرئيسا  هجا

س تخبارات جديدة،مةحكُوتشكيلالاكظميمصطفىالعراقيةال 

عاميفأ علنحيثأ شهر،عدةدامتس يايسفراغفرتةعقب

نتخاابتل جراءموعدا 2021ُ ولعراقايفمبكرةبرملانيةعامةا 

نُّدوليني،مراقبنيحبضور ترحشعنحتدثتالاعالموسائلوا 

هناذكرهانريدلالكتلمنكبيعدد وكذكليعامجلدلىمعروفةل 

نتخابقانونعنحتدثت عتبارتضمناذليال  (املدن)يةال قضا 

كدائرةحمافظةكيعمتدالسابقالقانوناكنبعدماا نتخابيةكدوائر

نتخابية، نتخاابتهذهيفال مه...ولكنا  املس تقلبالناخهوال 

املس تقلنيحيصدأ نيتوقعهلالقامئة،ال حزابعىليعوللاذلي

نتخابية؟ال صواتمنكبيعدد ش بابميارسملعامبشلكال 

كعىلنيساخطعامبشلكومهالس يايس،العملالعراقيةالثورة

عامبعدتتأ سساليتالتقليديةالس ياس يةلل حزابينمتيما

ايقالعُراملواطندلىللمصداقيةفاقدةال حزابتكل،2003

عنئةالناش وال زماتاملشلكتحلُّعىلقدرهتاعدمبسبب

سقاط سبوتاملهمةأ هجزهتاوحلُّالعراقيةادلوةلمؤسساتا 

الكفاءات،ءواقصاالفسادبسبباملنحةلغيال هجزةا ىلاخلراب

عمليةالجتاهاليأ سمنحاةليعيشونالعراقينيمعظمجعلما

ناهالسؤالولكنوالتظاهر،لالحتجاجواللجوءالس ياس ية

جابة جحستنهلوا عتقاده،تصورهحسبكس تكونوال 

نتخابياخلريطةعىلالس يطرةيفالعراقيةالثورة لثورةة؟ال  اليتفا

ندلعت مس تقبلحولالطريقفتحت،2019عامأ واخريفا 

هداربسببالعراق،يفالتغيي التقس يجةنتيالعراقثرواتا 

ادلوةل،اتمؤسسواهنيارالفساد،واسترشاءللمناصب،الطائفي

الشارعيفال ملفتحاذليترشينحراكاحلراكسينجحوهل

ال حزابمجموعةُوالس ياس يةالطبقةتكلتغييا ماكنيةحولالعرايق

اركةمشوهلعام؟عرشمثانيةالعراقحِكتاليتالتقليدية

نتخابيةاملنافسةيفاحلراكش باب ومنتقليديةالالاحزابأ مامال 

يفديدةجوثورةجديدفتيلأ شعالا ىلس يقودمهخسارهتم،ث

بعدموسملبشلكسرناهماهذاخسارهتم؟عقبالعرايقالشارع

نتخاابتنتيجةمعرفة سامءوا عالنال  كومةاحلوتشكيلال 

جابةولمكاجلديدة، .الاسرتاتيجياحلمكولمكال 

13 حوراءُخليلُابراهي



منالتارخييفقةمعيجذورلهاالعامرةالقدميةالساينيةالقريةب رااث

سالموبعدقبل ه ٣٧س نهجامعا ىلصومعةمنحتولتال 

ي دعىبراهفيهيعتكفالنصارىأ ديرةمنديرا ُاكنت.م٦٥٤/

بابأ وحبّار" سالملظلالراهبودخل"ح  معرهحتاوبعدال 

ركةمعيفاخلوارجقتالمنعادعندماالسالمعليهعيلال مام

بغدادطرفبرااثحمةّلُيفالواقعاملسجدا ىلادليروحولالَنروان

:امعاجلمعاملأ مهمن..حمّولاببوجنويبالكرخقبةليف

البيضاءاحلجارة:أ ول ُ

(السالميهعل)عيىسعلهياوضعت(السالمعلهيا)مرميأ نحيىك

قبلملاعودتحمفورةمجيةلنقوشاُ احلجارةوحتمل.عاتقهاعىلمن

سالم .ال 

عيلالامامبرئ:اثنياُ 

مامبأ مرحفرتاليتالبرئويه نزلندماع(السالمعليه)عيلال 

.برااثموضعيف

هامتمعنايةاملسجدلهذا العلامءمنالعديدقبلمنوا 

نبياءمنالعديدزارهفقدواملؤرخني براهيممَنوالصاحلنيال  ا 

نونبنعويوشالكفلوذوعيىسوالنيبدانيالوالنيباخلليل

بنعيلوال مام .السالمعليهطالبأ يبا 

ا ىلعودتاملنطقةهذهومعرتازدهرتاليتاحلضارةأ ني قال

ادليرذاهيفشاخمةصومعةأ ولنرىالسببولهذاال رايم،العهد

مائةقبلاسقةالبوخنيلهابأ هلهاعامرةاكنتاليتب رااثقريةيف

.القرىأ قدممنويهس نةومخسني

ُبراثاجامع  
ملرميبيتاُ واكنبرااثوقلت

سانيديفضعيفوذاك أ عوجال 

مرميبنلعيىسبيتولكنه

نبياء ومدرجمثوىالزهرولل 

ثرالعجائب،كهفاترخيية،ا طالةل العصورعرباخلادلاملمتدال 

، مساليومت عرفالغابرةالقريةتكلقروان  وال ن"ب رااثجامع"اب 

سالميةللثقافةمركزا ُأ حضت أ بن)الساينيةللغةايفب رااثمعىن.ال 

.(امحلراءالرخوةال رض)العربيةاللغةويف(العجائب

الرحيالرمحنهللابسم

ناَم)
ِ
ر ُا م  لَـهَُّمساّجدَُيَع  مُّاّبللُّأََمنََُمنُ اـل ّخرَُّواليَو  (ال 

نهتأ فئدهتموهموىامل سلمنيجامعةهواملسجدأ ن قصدمه،يىوم 

نهجليلهو جامعأ ولأ مسبغدادمحلتقد.العظياجلليلبيتل 

سمشمعموعدعىلواكناملس يحبزوغشهداذليب رااثهو

سالم مقامأ نتالروااييفوجاءاترخييةبأ مهيةاجلامعَحظي.ال 

.السواءعىلمنيوامل سلللمس يحنيمقدسةُ ديرا ُزمنيفاكنبرااث

14 زهراءُسالمُعباس



تتتتتتتتتتتتت

يست  كاَنت الروح الجديدة تغني، ل
تتحدثْ 

بدأ ُوتارا ُجيأ حرض(الغضبعناقيد)كتابهيؤلفس تاينبكجوناكنعندما

...الَمرأَولُّيفجيدا ُيكنملابلعزف،

مئاتتاحجتترابيةعواصفهناكلاكنتمنيسوات،يفالكربىالسهوليف

جعلطايراملتالرتابالعرشين،القرنثالثينياتطوالزراعيةأ راضا ىلال ميال

الغربية،الطرقا ىلمزارعهابرتكالناسبدأ توالَنارخاللحىتمظلام ُاملدينةمنظر

عنابلكتابةقوميأ نُ الغريبمنليسمرحيا ،اكناجليتار...اخلياميفبقيمنغي

كولعزفابيبدأ ُحىتصندوقعىلجلسواخلميةأ ماما ىلجيتارهحبملقامرجل

الناسولعزفابقامالرجلحوهل،دائرةراِسنيحنوهابلتحركبدأ واابخملياكنوامن

:الرجلقالزفالعأ هنيىعندما...متاما ُادلائرةأُغلقتحىتحنوهابلتحركا س مترت

:قائلنيفَرَدواللجميع،سعيدةليةل-

بعدجيتارا ُميكلأ نُ أ رادمَنمالك ُا نَُ"قائال ُس تاينبكأ ضافو.كلسعيدةليةل-

."ذكل

تعيديههبا،صالال تفقدانلكنحنتاهجامشاعرمعتوحيدانتس تطيعاملوس يقى

املوس يقى.ءأ قوايلنبدوجتاهلحاولنالطاملااذليبداخلنااذلياحلزنمعا صالحنا

يهماال وىل،دايةالبمنلنبدأ ُ...ال ملوالكرما ىلللعودةبرفقحتثناللحياة،تعيدان

الاطالق؟عىلاجملمتعاتطورهتااليتهدوءا ُال ش ياءأ كث

الهتويدة

هناللنظرفتةالالالنقطةليناموا،هتزهزمهول طفالهاتغينال هماتنرىلطاملا

نَُ
ِ
ابملزيدنشعرجتعلناليتايهابلرضورةليستالُغنيةلكامتأ نَُتكشفالهتويدةا

يرينابذكلوهعلياخلاصتأ ثيههلالصوتلكنيقالمايفهملالطفلالهدوء،من

tonalنغميةخملوقاتمجيعاا نَناالطفل creatures))خملوقاتنكونأ نُ قبل

understandingالتفامه creatures))،لطبع،اباللكامتدللتنفهمحننكبالغني

فكرة،اونقاشأ يُّّمناكثعلينايؤثروخيرتقناحيسمس توىهناكليبقىلكنو

عىلفيس يطريةشعُرلكمةأ يُّّمنأ كثخمرتقبنغميتحدثعادةاملوس يقيالصوت

قديشءأ يُّّعىلفوقيتأ نُ املوس يقييس تطيعمانقطةيف.خفاءال كثالقلبجفوات

ال ساطييف.(*ضا ُأ يموس يقيا ُالفيلسوفيكونأ نُ ختيل)الفيلسوفبهخيربان

املراتا حدىيف،اورفيوساملشهوراملوس يقيبقصةمنهبريناكنواالقدميةاليواننية

ىلللوصولوالسفيلالعاملمنزوجتهينقذأ نُ عليهاكن أ نُ عليهاكنكهناا 

اذليبيوسسُيالثالثالرؤوسذيالرشساللكبمتجاوزا ُالطريقجيتاز

ىلاملدخلحيرساكن نَُيقال.املوىتأ رضا  عزفزف،ابلعقاماورفيوسا 

ولطيفا ُلزمنامنلفرتةأ صبحوهدأ الوحشأ نَُحىتساحرةمجيةلموس يقى

نقيادسهل عىلوس يقىاملبقوةتذكيلنفسهمأ عطواالقدماءاليواننيون.ال 

أ مهيةمدىهليوحضأ نُ حياولملوسيبيوسمعيتجادلملاورفيوس.النفس

اكن...اعهااسرتجيريداكنمكولزوجتهحبهقدرعنيتلكمملهوعبوره،

ىللالعقمنحمصننيالشدة،أ وقاتيفأ نفس ناحننكامسيبيوس كبيحدا 

جياديهاملساةلاكنتالتأ ثر،عىلقادرا ُليزالاكنلكنه الصحيحةيقةالطُرا 

ىلللوصول نُ برقةالناسحياولال نزعاج،أ وابلقلقنشعرعندما.فقطنفسها  أ 

ا ىلابل شارةيرحيونن عىليؤثرواأ نُ حماولنيالنصاحئأ وال فاكرواحلقائقا 

ال كثالطريقةوس،سيبُيكاملكنكربنا،لهتدئةادلقيقةاحلججعربتفكيان

يف.املوس يقىبعضالنت عزفأ نُ ببساطةيكونقداملشلكةمعللتعاملتأ ثيا ُ

س تجابةاذلاتالغاء ىلا  ستسالمالفنية،املنهباتا  فتس تطيع.ىللموس يقا 

لكنحزينة،ةمرهفبأ نغامالقلوبأ قىسحتطمأ وتهبجناحتولنا،أ ومتجيدان

رتقاءأ عىلماكنةحنوال فاكرقيادةيهال ساس يةهممهتا .نرتعدتجعلنالهبالل 

حبديثناقليال ُعنرجعندما.ال ِسىاملهمةمشلك ُللفنموضوعا ُال نسانفيغدو

نُ ختيل*) نهبكُوال حامتلهذاغطىنيتشة.(أ يضا ُموس يقيا ُالفيلسوفيكونأ 

نَُ.تفسيهامبحاوةلتعمقوأ يضا ُموس يقيوفيلسوف شوبَناورويتشهنا 

هامتمأ ظهروا ظهروابلابملوس يقىكبيا  جعابأ  قرتاهباووجودهابثقلا  مناب 

وال حداثتجمرايعىلتس يطرك هنا...الواقعبكوهناتتلخصأ نُ اوالواقع

الشهيةنيتشهوةلمقيعرفوناكلكثي.تفكيانمرىمعناخلفيةال جابةمتتكل

نظريةرطوأ خرىهجةمنشوبَناور،"غلطةاحلياةتكوناملوس يقىبدون"

والفنشاكلأ أ رفعفهييالوجود،جوهرعنال كرباملعرببرؤيهتااملوس يقى

اال كث ختيارفا نَُبذكلو.جترد  .اليوممزاجددحيقدموس يقيةمقطوعةا 
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(AI)الذكاء اإلصطناعي
مُراملتحدةابلولايتهانوفريفدارمتوثلكية خالليكية،ال 

نعقاد
ِ
ماكريث،جون:أ مريكينيابحثنيأ ربعةنظمهاصيفيةمدرسةا

ذكلّمنذُو.شانونولكودروتشسرتاناثنييلمينسيك،مارفن

ال ن؟ياتّناحيفموجودةيهوهليهماتطورا ُال كثالتكنولوجيا

جابة
ِ
اذلاكءممفهُوأ ول ُنعرَّفُأ نعليناالسؤالهذاعىللال

صطناعي صطناعيءاذلاكمصطلحي شيالعبارات،ّبأ بسطال  ال 

(AI)نظمةُّا ىل ايكاليتال هجزةأ وال  داءيالبرُشاذلاكءحت  املهامل 

سنأ ني مكَناواليت انفّسهاّمنحت  والبياانتاملعلوماتا ىلا ستناد 

البياانتوحتليللفائقاالتفكيُّعىلابلقدرةيتعلقفهوجتمعها،اليت

نهّمنالرمغُّوعىلمعينة،وظيفةأ وم عنيبّشلكتعل قهُّّمنأ كث ا 

داءالعاليةالروبواتتعنُّصورا ُي قدم نسانابالشبهيةال  اليتل 

نهالعامّل،عىلت س يطر نه ُالبرش،لَُحمحّيلَُأ نا ىلهيدفلفا  ا 

ّمامكبي،شلكبّالبرشيةواملساهامتالق دراتتعزيزُّا ىلهيدف

عاملأ صولمنكبيةقميةذاأ صالُ جيعل اذلاكءهوممفبدأَُ.ال 

صطناعي امل صطلحهذاجنحاحلني،يف1956عاميفرِسياُ ال 

عقديكونأ نامل حمتلّمناذلي نتباهاثرةلُ البدايةيفاخرت  ا 

هذاوأ ناليوم،جيهلُ أ حدلأ ندلرجةشائعاُ أ صبحأ نهّبام.امجلهور

الوقت،مرورمعفأ كثأ كثال نتشاريفأ خذاملعلوماتيةمنالفرع

نبثقتاليتالتّقنياتأ نوّبام ملالعتغييُّيفكبيقدربُّسامهتعنهُ ا  ا

نتشارلكن.املاضيةالس نواتمدىعىل عاميفاكنهلُ احلقيقيال 

صطناعياذلاكءتطبيقاتاكنتحيث2010 أ كثقلّبُيفال 

.جتارايُ جناحاُ احلوس بةجمالت
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نترّشةِّسةوأ صبحت ُّيفم  حيثاليوميةياةاحليفماكنك 

س تخدمأ صبح اذليلت كنلويجاالتطوربفضلوذكلكبيبشلكم 

.اكزهاومُرالبياانتمعاجلةأ هجزةوتطورالفرتةتكلشهدهتا

صطناعياذلاكءيَس تخّدم .البرشياذلاكءدلتقليالايلالتعملال 

س تجابةكيفيةالِكبيوتريتعملأ نجيب جراءاتال  منمعينةل 

والتكراريةةالسيعواملعاجلةالبياانتمنكبيةمكياتمجعخالل

مناطّمنائي اتلقابلتعملللربانمجيسمحممااذلكيةواخلوارزميات أ وال 

اذلاكءتخدمي س أ سايس،بشلكو.البياانتيفاملوجودةاملزيات

صطناعي .اممعلل جراءالالزمنيواجلهدالوقتلتوفيال 
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وقادةواملطورينوامل بتكرينالتكنولوجياروادمن979حوايلأ جاب

س يفالسؤالهذاعىلوالناشطنيوالباحثنيوالس ياسةال عامل ءتطالعا  أَرا

ال صطناعياذلاكءأ ناخل رباءوتوقع،2018صيفيفأ جرياذلياخل رباء

دولكنهُ البرشيةالفعاليةس ي ضخمابلش بكةاملتصل ادهي  ال س تقالليةأ يض 

ن،النطاقواسعةا حامتلتعنحتدثوا.البرشيةوالق دراتوالواكةل أ هجزةأ 

تطابققدالِكبيوتر مثلهماميفرشيةالبوال ماكنياتاذلاكءتتجاوزحىتأ وت

ختاذ رتّاكبمناحلداملعقدة،القراراتا  تطورة،املوالتحليالتال خطاء،ا 

نالواقاللكم،عىلوالتعرفالبرصية،واحلدةال مناط،عىلوالتعرف ال نظمةا 

س توفرال عامللياتومعواملزارعواملرافقواملباينواملركباتاجملمتعاتيفاذلكية

اوتوفروال رواحواملالالوقت فرادفرص  اأ كثبلبّمس تقللمتتعلل  ول ن.ختصيص 

جيابياتيشءللك منكذكلوخيللال صطناعياذلاكءفانذلاوسلبياتا 

رتفاعيهوأ مههاالسلبيات يذتاكليفا  يقاتهتنف ىلحتتاجاليتتطب وأ موالهجدا 

ىلابل ضافةتطويرها،أ جلمنال حيانبعّضُيفكثية نها  حالتمنيزيددقأ 

ال صطناعياذلاكءأ نMcKinseyرشكةأ جرهتادراسةتتوقعحيثالبطاةل

أ نكام،2030عامحبلولالبرشيةالعامةلمّنال قلعىل٪30حملَُس يحلُ 

ىلأ دىال صطناعياذلاكءتطور يفساعدت ُللتقنياتجديدةطرقظهورا 

نشاء علهياي طلقةللغايواقعيةتبدوفيديومقاطعأ وصوتيةمقاطعأ وصورا 

أ والصوردراسةخاللّمنDeepfakesوتعمل”Deepfakes“امس

يصعبزيفةمُ أ عاملل نشاءهباالتالعبثبدقة،الواقعيالعامليفال صوات

ذا ُ.كبيقلقمصدرجيعلهامااحلقيقة،ال عاملعنمتيزيها النصهذاقراءةعدبا 

ىلرؤيتّناّخاللّمنو ُّا  والتكنولوجياال س تخداماتمنالهائلالمكهذاك 

خدمةنتاهجايكونواليتيفعلهاأ نال صطناعيلذلاكءي مكناليتالعمالقة

اذلاكءحولارائمكيهما.ال فضلحنووتطورهال نسانحياةوحتسنيالبرشية

امالبعض؟ييدعكامالبرشيةعىلخطرا ُسي شلكحقا ُهووهلال صطناعي

اليتواملشأكعقيداتالتّمنخاليةسهةلحياةُلأ فضل،حياةحنوبناسيتقيأ نهُ 

.حلهايفالتكنلوجياهذهتساعدانسوف

ال صطناعياذلاكءتطبيقات

ي مكنلكناهنحرصهاي مكنولجدا ُكثيةال صطناعياذلاكءتطبيقاتا ن

:معظمهاّذكر

التشخيصيفال طباءي ساعدأ نال صطناعيلذلاكءي مكن-:الطبيةالعناية-١

ا ىلالوصولّمنبيةالطاملساعدةتمتكنحىتاملرىضحاةلتفامقعنال بالغوي مكنهُ 

.املستشفىدخولقبلاملريض

تويرت،لمثال جامتعيالتواصلمواقعحتوي-:ال جامتعيالتواصلوسائل-٢

واليتس تخدمنياملتعريفملفاتّمنامللياراتعىلاخل..تشاتس نابفيس بوك،

دارةتنظيصطناعيال ُلذلاكءي مكن.للغايةفعاةلبطريقةوادارهتاختزيَناا ىلحتتاج وا 

حتياجامتطلباتأ حدثلتحديدالبياانتمنهائةلمكياتوحتليل املس تخدمنيتوا 

.اخمللتفني

ايلاحلالوقتيفال صطناعياذلاكءجمالتأ مهأ حد-:الس ياراتصناعة-٣

السائقتدخلندونفسهالقيادةتَس تخّدمهُ اليتالقيادةذاتيةالس ياراتوخاصة

ختاذهبااحمليطةالبيئةفهموكذكل بواسطةجملمعةاالبياانتخاللّمنالقراراتوا 

خاصذيكا فرتايضمساعدل نشاءي س تخدمكذكلفهيا،املوجودةاحلساسات

ذاتيةس ياراهتايفال فرتايضامل ساعدتس تخدماليتتسالس ياراتيفكامابلس يارات

.القيادة

برجمةيمتادة ع.الروبواتتعمليفرائعدورال صطناعيلذلاكء-:الروبواتت-٤

ال صطناعيذلاكءامبساعدةولكناملتكررة،املهامبعضأ داءي مكَناحبيثالروبواتت

برجمهتاا ىلاحلاجةونداخلاصةبتجارهبااملهامأ داءتس تطيعذكيةروبواتتا نشاءميكننا

امتحيثمس بقا ، واذليوصوفيااكا يريا مسحيملاذلياذليكالروبوتتطويرمؤخر 

.البرشمثلوالترصفالتحدثميكنهُ 

يفدامهك س تخال صطناعيلذلاكءال خرىالتطبيقاتّمنالعديدوهناكل

الرتفيهائلوسواملاليةال دارةويفالطقسوتنبؤاتالفكلعملُّيفوالصناعة

للمس تخدمنيتوالتوصياال قرتاحاتخاللّمنويوتيوبكنيتفلكسال لكرتونية

.املقرتحةال عالانتوكذكل

اويس تخدمكام .املنتجاتا كتشاّفُعىلامل تسوقنيملساعدةُّال لكرتونيةالتجارةيفأ يض 

البحثجئنتاأ فضلل ظهارغوغلحبثمك حركالبحثحمراكتيفأ س تخدامهو

.ال صطناعياذلاكءأ س تخداماتمنبس يطجزءهذااكن.للمس تخدمني

ُّومع عليهمهمماضلافالناسس يكونهلالواسعوال نتشارالتطبيقاتهذهك 

الَن؟

حسنيُعيلُكرمي
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إنجلترا  1901
تاملشلك":املأ ثورالقوليفاحلقيقةمنالكثيهناك

عامتدمتأ نهحيث."كمييائيةحلول ُتتطلبالكمييائية عىلال 

اليت.للطاقةالُ بديمصدرا ُتوفييفالكمييائيةواملواردالعمليات

بتالعنتيجةالعاملا حتياطياتمننفاذهايرحج خملفاتكوكبنائةبيا 

التقدمياسقاحلايلعرصانيفيعدمل.عدةبصورال حفوريالوقود

تطلبيولكنفقطواملنفعةال قتصادحيثمنالكميياءيف

كتشاف بيئياُ ومقبوةلاي ُا قتصادجمديةجديدةكمييائيةموادوتصنيعا 

نتاج،بدءقبلةالبيئعىلاملصانعتأ ثيتقييالَنميكن.أ يضاُ  ال 

.احلديثناعيالصالعامليفقيّمةخاصيةالبييئالتوافقوأ صبح

نتاجالصناعيالعاملجوعتنايمأ نحيث أ دىكربأ ُبأ مانمواردل 

وذكلالتحديهذاجماهبةيس تطيعختصصلوجودملحةحلاجة

نتاجالالزمةةالكمييائيوالعملياتاملعداتوحتسنيتصميلغرض ل 

جديدةمعلياتتتطلباليتاملصانعبناءا ىلابل ضافةاملوارد،هذه

أ نحيث.بلقمنمثيلهليس بقملنطاقعىلاملنتجاتلتصنيع

ملالكميياءجمالتمنوغيهاالصناعيةالكميياءيفبدوراتالقيام

عهدميفالكميياءأ س تاذسعىحيثالبتة،اكفياُ يكن

يفرايسدمَنجأ ولبتطوير،نورتون.ملويسماساتشوستس،

س توىحقدواكن.م1888عامالكمييائيةالهندسة منالهامها 

دواردجورجالربيطاينأ قاهماحمارضاتسلسةل جامعةيفديفيسا 

ساسا ُأ ُاكنتالسلسةلوهذهوالتكنولوجيا،للعلوممانشسرت

يفتاجلامعامنالعديديفالكمييائيةالهندسةدرجةل طالق

سةالهندظهورمنالرمغعىلو.ال مريكيةاملتحدةالولايت

نضباطمس تقةلكدوةلالكمييائية القرنمناينالثالنصفيفال 

عرش،التاسع

دمقدميةأ هناالا عملياتق املبكرة،تاحلضاراتديرهااليتالصناعيةال

ىلأ ثرهايعودحيث الطلبدةزايولكن.والتبخيالتخميمعلياتا 

ىلأ دىالبييئوال هامتم لهاا  نتقا ىلحرفيةصناعةمنا  عىلقامئةناعةصا 

لمناكن.العمل تقليلالسه ةمنال ةةللهندساملركزيادلورأ مهي الكمييائي

ا ىلأ دىلبرتولاصناعةتطويريفقدمتهمالكن،احلديثاجملمتعيف

يشاركاليوم.هعنغىنلفريدا ُختصصاُ الكمييائيةالهندسةجعل

اقالنطخارجالصناعاتمنالعديديفالكمييايئاملهندس

ضافالغذائيةواملوادال دويةصناعةيفالتقليدي، صناعةا ىلةابل 

نظارفتلا ىلأ دىوما.املعادنوصناعةوالبولميراتالبالستيك ال 

عدداركشحيثالوقود،صناعاتيفالكمييايئاملهندسدورهو

س تكشافيفالكمييائينياملهندس ينيمن تصميمن،الفضاءا 

ميكنمس تقبلا ىلابلنظرو.ادلافعالوقودتصنيعا ىلالوقودخالاي

توفي:العاملياذلهنتشغالنمشلكتنيالكمييائيةالهندسةحتلأ ن

.تلوثالمنعخاللمنالبييئوالتحمكالاكفيةالعذبةاملياه

حسنُلطيفُقاطع

دواردجورجيعترب الرويحال ب(1907-1850)ديفيسا 

دليل"ال سايسالكتابمؤلف.الكمييائيةالهندسةلتخصص

ىلابل ضافةن رشاذلي،"الكمييائيةالهندسة خلصحمارضة12ا 

يةالهندسةمفاهيفهيا حدد،وفيه.1901عاميفالكمييائ

سببلمقنعةجحةوقدمالكمييايئاملهندسووظائفسامت

االكمييائيةالهندسةاعتباروجوب ُ،اتهبذقامئ انظام  عنمنفصال 

.الكمييائيةوالتكنولوجياالتطبيقيةالكميياء
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.الكنديةوينيبيغمدينةوسطيقعمعالقخمروطيدورق

Conicalاخملروطيادلورق Flask داةهو; مهمنتعدشهيةكمييائيةأ  ملمعداخلال دواتأ 

.الكميياء

Pyrexالبيكسزجاجمناخملروطيادلورقيصنع Glassميكنذلكلللحرارة،املقاوم

.مرتفعةحرارةدرجةطلبتتاليتالكمييائيةللتفاعالتالتسخنيمعليةل جراءاللهبعىلوضعه

Billاملصممنيبواسطةبناؤهمتابلصورة،املوحضالتصمي PechetوChris Pekar

يفالتصميهذاقعياجملالت،ش يتيفالكميياءأ مهيةعنوتعبياُ العامالفنبرانمجمنكجزء

.الكنديةوينيبيغمدينة
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حلوكوكبالَشوريني ز 

فاعيبثالثةحماطوهوزحلكوكبالَشورينيرمس حتيطاليتلقاتاحلمتثلاكنتواليتأ 

قرتحز حل،كوكب يطايلالعاملوأ  نروماجبامعةبتيناتوجيوفاينال  س تخدمواورينيالَشأ  عدسةا 

يت نعتس نة،الافثالثةا ىلالعدسةهذهُّمعرويعود"المنرود"ب ِس  االعراقيفص  وحتديد 

زحلكوكبحلقاتالَشورينيأ كتشفطريقهاوعنالصخريالكريس تالمننينوىمدينة

اوتوجد .الربيطايناملتحفيفحالي 
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حيثُيعدُقانونُاور منوُهوُأ نُاحلامكُالسومريُاورمنوُيعدُصاحبُأ قدمُقانونُ،

وقدُس بقُقانونُمحورايبُبثالثة كتشفُحىتُالانُ، .قرونأ قدمُقانونُم 
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:ال فقي

الهندسةأ قساممن-عراقيةحمافظة.1

هلحقيقةلما-الَنارعكس.2

ش يّد-مزاج.3

ح ب-(م)الردلكمةمرادف-نداءحرف.4

5.Dataابلعريب

التنفيساجلهازأ مراضمن-لوادليهاحملسن.6

غصن-يسقينصف-الشفقأ ول.7

الهندسةعلوممن-احليواانتمن.8

للرفض-املكرمةمكةأ سامءمن.9

عربيةالاللغةحروفمن-(م)عسلامينالنيبطائر.10

:العمودي

عربيةعامصة-الرتبةأ نواعمن.1

(مبعثة)ابِسه-تركيةمدينة.2

أ دمهنصف-الرعديصاحب-طمأ نينةعكس.3

رب-يدمجع.4

(م)الطيورمن-(مبعثة)النرص.5

مرصيةممثةل-انصبة.6

اكتبنصف-مكرر-لََمس.7

تمنو-طريق.8

س نانمن-حديثةتقنية.9 (م)ال 

الوادلينأ حد-ابملبادرةيقومون.10
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ام كل الساعة بخطين مستقيمين إلى ثالث أجزاء بحيث يكون مجموع أرقإقطع*

.جزء مساوياً لمجموع أرقام األجزاء األخرى

.ل و المساحةكيف يمكن تقسيم الشكل التالي إلى أربع مساحات متساوية في الشك*

ربع كيف يمكن ترتيب خمس اربعات بإستخدام أي من العمليات الحسابية األ*

؟55بحيث يكون الناتج 
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 1/11/1977
- اكتشاف أكبر حقل لليورانيوم في البحر األسود.

 
6/11/1944

- إنتاج البلوتونيوم ألول مرة في موقع هانفورد الذري.
 

7/11/1916
- انتخاب جانيت رانكين عضوة في الكونغرس

األمريكي، لتكون أول امرأة تنتخب لعضويته.

 
8/11/1965

- إلغاء عقوبة اإلعدام رسمياً في المملكة المتحدة.
 

11/11/1918
 - انتهاء الحرب العالمية األوىل بالهدنة التي وقعتها

ألمانيا مع قوات الحلفاء.

 
 14/11/1908

- عالم الفيزياء البرت اينشتاين يعلن عن نظرية كمية
الضوء وهي النظرية التي ساعدت عىل تطوير تكنلوجيا

الليزر.
 

 16/11/1626
- الهنود الحمر يبيعون جزيرة مانهاتن مقابل قماش

بقيمة 24 دوالر.

 
 17/11/2019

-  تم تتبع أول حالة معروفة لكوفيد-١٩ لرجل يبلغ من
العمر 55 عاًما كان قد زار سوًقا في ووهان بمقاطعة

هوبي الصينية.

 
19/11/923

 - وفاة أبو بكر الرازي ، عالم مسلم.
 25/11/15

- ألبرت أنيشتاين يقدم النظرية النسبية العامة ألول
مرة أمام األكاديمية البروسية للعلوم.

 
30/11/1919

- المرأة في فرنسا تحصل عىل حق المشاركة في
االنتخابات التشريعية. 

 
25/11/2019

- استقالة عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق، من
منصبه بعد احتجاجات شهدتها البالد بسبب سوء

الخدمات األساسية والفساد.

 
 29/11/1899

-تأسس نادي برشلونة في إسبانيا.
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