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 بحمدك نبدأ... 

اااااااااااار وتاااااااااااا دحم الاااااااااااار   عنااااااااااااد الكتابااااااااااااة و عمااااااااااااا   تتجااااااااااااازب األفكا

الفكاااااارخ ففاااااااا خضااااااام الصاااااااراي الحضااااااار   وثاااااااورة العوملاااااااة ال ااااااا  

أقصاااااااي القريااااااا خ ن حااااااا   شاااااااوء جيااااااا  متاااااااا ع  قربااااااي البعياااااااد و

 ومواياااااااااا  لكاااااااااا  مجريااااااااااات األحاااااااااادا  ح ااااااااااى و ن كانااااااااااي   
ك
جاااااااااادا

ااااااااَّ   قعلاااااااام البواعاااااااا  الحقيقيااااااااة وراء كاااااااا   اااااااايحة 
م
تعنيااااااااَّخ أو أن

اااااااةخ فالصاااااااورة عناااااااد  فاااااااي أ سااااااااقها ا اااااااة ودواعتماااااااا اوجتمعيم ملعرفيم

ااااااااااة العااااااااااابرخ أو 
م
هااااااااااي العنا اااااااااار املتحريااااااااااةخ وال اااااااااا  يالح هااااااااااا بدق

افااااااااااا  هاااااااااااوا  ور باتاااااااااااَّخ وهااااااااااا ا  املتأمااااااااااا  مااااااااااان ال اوياااااااااااة ال ااااااااااا  تو

اااااااة تتم ااااااا  فااااااااي  امل حااااااا  يمكااااااان أن نن ااااااار ةلياااااااَّ ماااااااان  اوياااااااة ةيجابيم

استشااااااااعار مااااااااا يجااااااااار  حولنااااااااا والوقااااااااوف علاااااااااى تااااااااداعيات تلااااااااا  

ضااااااال عاااااان الشااااااباب الااااااوا ي الاااااا   تن لاااااا  حركاتااااااَّ  األحاااااادا خ ف

وساااااااكناتَّ  علاااااااى وفااااااا  من اااااااور هاااااااادفخ وحرياااااااة طموحاااااااة يحااااااادو 

بمااااااا األماااااا  ماااااان أجاااااا   ااااااد  مشاااااار  يكااااااون هااااااو الفاعاااااا  األسااااااا  

اااااااااااة دور الشاااااااااااباب فاااااااااااي  فياااااااااااَّخ مااااااااااان هناااااااااااا يمكااااااااااان ت ااااااااااا ي  أهميم

ا رتقااااااااءخ وبالاااااااا ات ال الااااااا  الجااااااااام ي  ا نحااااااااو اإلساااااااهام ال  اتااااااا

بنة ال 
 
عدُّ الل .  قستقيم ال   ق   علتما ك ُّ بناء 

ة تحاااااااااي عناااااااااون  وماااااااااا هااااااااا   ال  اااااااااوة فاااااااااي ة ااااااااادار مجلاااااااااة شاااااااااهريم

فضاااااااء املعرفااااااة  ال اااااا  تبلمااااااا جمااااااع مبااااااارك ماااااان طلبااااااة  IT)مجلااااااة 

اااااااااااااة علاااااااااااااوم الحاساااااااااااااوب وتكنولوجياااااااااااااا املعلومااااااااااااااتخ ورع ماااااااااااااا  كليم

دة العميااااااااااادة فاااااااااااي ة ااااااااااادارها األوم  م لاااااااااااع سااااااااااانة   
م 2022الساااااااااااي 

ااااااااة  متمنااااااااين أن تكااااااااون ساااااااانة حافلااااااااة بااااااااال ي   واإلنجااااااااا ات العلميم

ااااااااا  هااااااااا     
ااااااااارم  لتع   اء وأساااااااااات  مم األكا اااااااااة ل لبتناااااااااا األعااااااااا م والفكريم

اااااااااااااااااة ألع ائنااااااااااااااااااا ال لبااااااااااااااااااة  اوجلاااااااااااااااااة عاااااااااااااااااان الهااااااااااااااااااواجس الحقيقيم

ااااااااة بال اقاااااااااات  وطمااااااااوحهم الوقاااااااااد فااااااااي رفاااااااااد امل سسااااااااة الجامعيم

 .الشابة الفاعلة في ميدان التقدم وا  دهار

 رئيس التحرير

 د.عبدالحي عبدالنب 

 هيأة التحرير

 مصور 

مردان ريسانسجاد   
ماتن م معلو   

 ةبراهيم مص فى عدنان

 ن م معلومات

افتتاحية العدد

 مدير التحرير

 ا.م.د  هي  سالم عبدالر ا 

 مس و  وحدة النشاطات ال الب
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 كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات

سستتتتتت  كليتتتتتتتة علتتتتتتوم الحاستتتتتتتوب وتكنولوجيتتتتتتا املعلومتتتتتتتات  تتتتتت  العتتتتتتتام ال  ا تتتتتتت   أ

م الحاستتتتتتتتتتوب  تتتتتتتتتت  كليتتتتتتتتتتة العلتتتتتتتتتتوم التتتتتتتتتت   امتتتتتتتتتتت اوا ل ستتتتتتتتتت  علتتتتتتتتتتو  2015 – 2014

قستتتتتتتتت  لعلتتتتتتتتتوم  أول حيتتتتتتتتت  كتتتتتتتتتا    1984-1983ستتتتتتتتتم  تتتتتتتتت  العتتتتتتتتتام ال  ا تتتتتتتتت   أ

 :الحاسوب على مستوى العراق. تض  الكلية حاليا قسمي  هما

 قس  علوم الحاسوب وقس  نظ  املعلومات الحاسوبية

، وب تتتتتتتتتتم هتتتتتتتتتت ا ال ستتتتتتتتتت  كأحتتتتتتتتتت  1983قستتتتتتتتتت  علتتتتتتتتتتوم الحاستتتتتتتتتتوب  تتتتتتتتتت  عتتتتتتتتتتام  أنشتتتتتتتتتت

كليتتتتتتتتتتتتة العلتتتتتتتتتتتتوم حلتتتتتتتتتتتت    ا تتتتتتتتتتتتة ال  تتتتتتتتتتتت  ا ول متتتتتتتتتتتت  العتتتتتتتتتتتتام ال  ا تتتتتتتتتتتت    أقستتتتتتتتتتتتام

، حيتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتت  تنشتتتتتتتتتتتتتتا  كليتتتتتتتتتتتتتتتة تكنولوجيتتتتتتتتتتتتتتا املعلومتتتتتتتتتتتتتتات وأ تتتتتتتتتتتتتتت   2015/2014

الكليتتتتتتتتتة. وبنتتتتتتتتتا ا علتتتتتتتتتى  لتتتتتتتتت ،   تتتتتتتتت  تتتتتتتتتت  اعتمتتتتتتتتتاو   تتتتتتتتتة  أقستتتتتتتتتامال ستتتتتتتت  كأحتتتتتتتتت  

ا تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ا متتتتتتتتتتتتتتتتت  العتتتتتتتتتتتتتتتتتام ال  ا تتتتتتتتتتتتتتتتت    ا وليتتتتتتتتتتتتتتتتتةو استتتتتتتتتتتتتتتتتية ج  تتتتتتتتتتتتتتتتت   لل  استتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 لتواكتتتتتتتتتت التسيتتتتتتتتتت ات واملستتتتتتتتتتت  ا 2015/2014
ا
 وووليتتتتتتتتتتا

ا
ت اللتتتتتتتتتت  ت تتتتتتتتتتر  م ليتتتتتتتتتتا

تتتتتتاو    وت و تتتتتتت    امل تتتتتتتا ات والت نيتتتتتتتات اللتتتتتتت   بهتتتتتتت س   تتتتتتت  مستتتتتتتتوى ال تتتتتتتر و ا كت

 للسوق املحلية واإلقليمية    حينه . 
ا
 ت  ا يا

ا
 تؤهله ليكو   ا  ا

 

متتتتتت    ا تتتتتتة تنشتتتتتتا  كليتتتتتتة  2014قستتتتتت  نظتتتتتت  املعلومتتتتتتات الحتتتتتتتاسوبية عتتتتتتام  أنشتتتتتتأ

قستتتتتتتتتت  نظتتتتتتتتتت  املعلومتتتتتتتتتتات  عتتتتتتتتتت ي املعلومتتتتتتتتتتات  تتتتتتتتتت  جامعتتتتتتتتتتة ال  تتتتتتتتتر .تكنولوجيتتتتتتتتتا 

تخ تتتتتتتت  نظتتتتتتتت  ت  أ  املعلومتتتتتتتتات. أحتتتتتتتت  أهتتتتتتتت  ا قستتتتتتتتام  تتتتتتتت  كليتتتتتتتتة تكنولوجيتتتتتتتتا 

املعلومتتتتتتتتتتتات همتتتتتتتتتتت   الو تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتي  تخ  تتتتتتتتتتتات علتتتتتتتتتتتوم الحاستتتتتتتتتتتوب وم تتتتتتتتتتتا ت 

هتتتتتتتتتتتتت ا ال ستتتتتتتتتتتتت  اك ستتتتتتتتتتتتتاب   واستتتتتتتتتتتتت ةامل تل تتتتتتتتتتتتتة. و تتتتتتتتتتتتتتمك  ال تتتتتتتتتتتتت ب  العمتتتتتتتتتتتتت 

 نظتتتتتتتت  املعلومتتتتتتتات وت تتتتتتتتميم ا وت و رهتتتتتتتتا ات ال زمتتتتتتتة لت ليتتتتتتتت  املعتتتتتتتا س وامل تتتتتتتتا

 .  أ  م  منظمات ومؤسسات ا عمال الحكومية أو ال  و ية 

  سالة الكلية

   متتتتتتتت  و لتتتتتتتت  .للمعر تتتتتتتتة الع تتتتتتتتر   املستتتتتتتتتوى  تلتتتتتتتتى م تمعنتتتتتتتتا ن تتتتتتتت   تتتتتتتت  ستتتتتتتت ام ا  

 ومواك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة امل  عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول  أعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت او       تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل

    تن تتتتتتت  واللتتتتتتت  املعلوماتيتتتتتتتة م تتتتتتتا ت  تتتتتتت  العل تتتتتتت  وال  تتتتتتت  التعلتتتتتتتي   تتتتتتت  الت تتتتتتتو  

 .اإل  اعية واملنهجية الت ليلية ال   ات

  ؤ ة الكلية

 تخ   ا م ا ت العل      وال    التعلي     الر او 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلية ه اسأ

                  البشتتتتتتتتتتتتتتتتر ة  كتتتتتتتتتتتتتتتتاتامل تعتتتتتتتتتتتتتتتت او عبتتتتتتتتتتتتتتتت  لل ولتتتتتتتتتتتتتتتتة التنمو تتتتتتتتتتتتتتتتة ال  تتتتتتتتتتتتتتتت    متتتتتتتتتتتتتتتة

احتياجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  تلبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتخ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 املعلومتتتتتتتتتتات وتكنولوجيتتتتتتتتتتا الحاستتتتتتتتتتوب علتتتتتتتتتتوم  تتتتتتتتتت  املتخ  تتتتتتتتتتي  متتتتتتتتتت  املجتمتتتتتتتتتت 

 عبتتتتتتتتتتتتت   املعلوماتيتتتتتتتتتتتتتة ح تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  اإلنستتتتتتتتتتتتتانية املعر تتتتتتتتتتتتتة ت تتتتتتتتتتتتتو ر  تتتتتتتتتتتتت  ل ستتتتتتتتتتتتت اما.

  ثيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترامو وت نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجي 

 .الكلية ل  ب وال ياو ة واملعر ية العملية امل ا ات تنمية.مت  مة

  اللتتتتتتت  س شتتتتتتتا اتا   تتتتتتتتو ي  عبتتتتتتت  املجتمتتتتتتت    متتتتتتتة  تتتتتتت   عالتتتتتتتة   تتتتتتتو   املستتتتتتاهمة

 .املحل  ال اب  الت نية  ات املشاك      تعن  

         تكنولوجيتتتتتتتتتتا م تتتتتتتتتتا ت مختلتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  التعلتتتتتتتتتتي  متتتتتتتتتت  عاليتتتتتتتتتتة مستتتتتتتتتتتو ات تتتتتتتتتتتو ي 

   املت ل تتتتتتتات تلبتتتتتتت  اللتتتتتتت  الجتتتتتتتوو  عاليتتتتتتتة ال  استتتتتتتية املنتتتتتتتا   تتتتتتتتو ي .املعلومتتتتتتتات

 عبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ا قت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاو ووعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوق  لحاجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةال  ناميك

  و  ال  استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتية البتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت امو ملحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى  املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمر ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   

 .املجتم  واحتياجات املعر   الح      الج    ملواك ة ال  ثية

       والت ليتتتتتتتتتتت  الن تتتتتتتتتتت   الت كيتتتتتتتتتتت  مثتتتتتتتتتتت  املت  متتتتتتتتتتتة ا كاو ميتتتتتتتتتتتة امل تتتتتتتتتتتا ات تع  تتتتتتتتتتت 

 والتولي 

 .وال  ب الت  يم أ هي  عضا  العل   ال    م ا ات تع   

 .عاملم مستوى   ات م تكر  علمية   وث تنتاج

 .لل ر  ي  التنا سية ال     ت و ة

 .الت  يم هيئة أعضا  أوا  ت و ر

 .ووولية وطنية شراكات عب  املستمر الت و   وع 

 املحل  املجتم     وتأثي ها الكلية وو   تع   
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 ثورة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 ا.م.د. سلمى عبد الباقي محمود

 عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات

 
 
 
 

 

 ثورة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  

 

يشهد العالم اليوم تحوالت وتطورات كبيرة 

وسريعة باتجاه العالم الرقمي سببها الثورة 

الصناعية الرابعة وهي ثورة االتصاالت 

ثورة حقيقية ، ثورة  وتكنولوجيا املعلومات  وهي

فائقة السرعة ، ال أحد يستطيع أن يكبح 

، وأثرت  حياةل، ثورة غزت كل نواحي جماحها 

، وغيرت من طباعه  االنسان على سلوكه

وعاداته. ثورة تقوم في جوهرها على االنتشار 

الهاتف النقال أو املحمول،  ألجهزةالواسع 

والفضائيات، وتطور شبكة املعلومات الدولية 

اقع التواصل االجتماعي ’اإلنترنت‘ ، وانتشار مو

واألقمار الصناعية.. وغيرها وسائل اتصاالت 

جديدة التي لم تعمل على تقريب املسافات 

فحسب، بل قضت على الحدود الفاصلة 

وحولت العالم من كيانات سياسية واضحة 

 املعالم، ودول متباعدة إلى ما يشبه القرية التي

الطرف اآلخر  عندل ما يدور يعلم كل فرد فيها بك 

 
حيث كان للتطورات الكبيرة في أجهزة الحواسيب 

من حيث السرعة وسعة التخزين وانخفاض 

أسعارها األثر الكبير في تطوير خوارزميات 

لتجميع البيانات ملختلف مناحي حياة  وبرمجيات

االنسان فتولد مصطلح البيانات الضخمة أو 

أنظمة وآالت  النفط الجديد والتي تحتاج الى

ذكية لتحليلها واستخدامها في التخطيط 

للمستقبل والتنبؤ واتخاذ القرارات ... فبالتالي 

سيكون العالم مستقبال عالم رقمي تقوده 

 الذكية . واآلالتالحواسيب 

ها األثر الكبير وكان لتفش ي جائحة كورونا وتبعات

اظهار الحاجة الحتمية للتحول الرقمي والذي في  

يغرق العالم في ظلمات االمية الرقمية بدونه س

والتخلف وتأثيراته على حياة االنسان 

اقتصاديات الدول.   و

يواجه العالم اليوم العديد من تحديات الثورة 

 الرقمية على مختلف املستويات منها :

التزايد املحتمل في معدالت البطالة العاملية مع 

االتجاه إلى تقليل االعتماد على العنصر 

البشري، واختفاء العديد من االعمال 

 والوظائف مقابل زيادة االعتماد على اآلالت

الذكية، مما يؤدي الى اضطرابات في مختلف 

 واالجتماعية .  االقتصاديةمناحي الحياة 

 
التوسع في تقنيات االتصاالت الحديثة، والسيما  

، سيصبح تحكم «إنترنت األشياء»تطبيقات 

علومات واالتصاالت في شركات تكنولوجيا امل

، إضافة إلى 
ً
 وتأثيرا

ً
تفاصيل حياتنا أكثر عمقا

التحديات القانونية واإلنسانية املحتَملة لهذه 

الثورة في مجال االتصاالت واملعلومات، والسيما 

عصر خصوصية »ا بانتهاء ما يتعلق منه

تحديات جديدة على الحكومات  «.اإلنسان

ف مع هذا العالم الرقمي  ومجاراته، من للتكيُّ

خالل تطوير الحكومات اإللكترونية تعمل على 

تقديم الخدمات اإللكترونية إلى املواطنين، 

إعادة هيكلة األنظمة اإلدارية املحلية فيها، 

بحيث توفر التفاعل املباشر بين املواطنين 

وفرت ثورة االتصاالت  الدولة. ومؤسسات

وتكنولوجيا املعلومات، خالل العقدين 

 كبيرة ومهمة لتعزيز التواصل املاضيي
ً
ن، فرصا

الحضاري والتعاون بين األمم والثقافات 

املختلفة، وساعدت على تحقيق تنمية 

اقتصادية مستدامة قائمة على اقتصاد 

املعرفة، لكنها في املقابل خلقت تحديات كبيرة 

أمام الدول والحكومات، وأوجدت تهديدات 

تعزيز  عبر  عاملية ال ِقبل للعالم بمواجهتها إال 

وفرت ثورة االتصاالت  التعاون املشترك منها

ة خطيرة للجماعات  وتكنولوجيا املعلومات منصَّ

اإلرهابية واملتطرفة للنمو ونشر أفكارها 

 الظالمية داخل املجتمعات. 

رت للقوى املتنافسة واملتصارعة  
َّ
كما وف

مجاالت جديدة إللحاق الضرر بمنافسيها، سواء 

 
ً
من خالل الحروب السيبرانية التي تشهد تناميا

 في خطورتها، أو من خالل محاوالت اختراق 
ً
كبيرا

 ملنافسة من الداخل، وتهديد أمنهاالدول ا

 واستقرارها عبر تحفيز االضطرابات االجتماعية

والثورات فيها، أو تشكيل الخاليا النائمة 

املرتبطة بها، أو حتى من خالل توظيف وسائل 

االتصال الحديثة في التجسس ومعرفة أدق 

 التفاصيل عن الخصوم. 

سيواجه العالم تحديات جديدة ربما تكون  

أكثر خطورة من تلك القائمة اليوم، منها ضعف 

 
ً
، على قدرة الحكومات، وربما انعدامها مستقبال

التحكم في وسائل االتصال والتواصل 

االجتماعي داخل حدودها الوطنية، فخدمات 

اإلنترنت التي تتحكم فيها الحكومات اليوم، 

وتستطيع فصلها أو إيقافها إذا اقتض ى أمنها 

القومي ذلك، قد ال تستطيع هذه الحكومات 

، حيث سيكون لشركات 
ً
التحكم فيها مستقبال

ة القدرة على أن توفرها التكنولوجيا الرائد

افقة هذه  ملواطني أي دولة حتى من دون مو

الحكومات إن أرادت، كما أن هذه الخدمات 

دَرج في املستقبل ضمن الحقوق 
ُ
يمكن أن ت

الم الحكومات 
ُ
األساسية لإلنسان، التي ت

ب إذا انتهكتها. ناهيك عن التحديات 
َ
وتعاق

املرتبطة بصياغة األطر القانونية القائمة 

تطويرها حتى تستجيب للتعامل مع التطورات و 

املستجدة وعصر اآلالت والروبوتات الذكية، 

واألبعاد األخالقية لكل هذه التطورات. كل هذا 

والثورة التكنولوجيا ال تزال في بدايتها، وتأثيراتها 

النهائية غير واضحة ومحددة بسبب استثمارات 

ه إلى هذا القطاع الحيوي و  وجَّ
ُ
 ضخمة التي ت

تركيزها على عناصر اإلبداع واالبتكار فيها ، من 

حيث تطوير وسائل وآليات وتطبيقات جديدة. 

لذا يجب على الحكومات وضع االستراتيجيات 

 املستقبلية، وتحقيق

 خالل من النفط، بعد ما مرحلة في املستدامة ة

 لنقل الطموحة واملشروعات املبادرات من الكثير 

 االمية ومحو  يةرقم مجتمعات الى املجتمعات

  الحياة لتنظيم واالستعداد للبشر  الرقمية

 اقتصاد وتأسيس الذكية الحكومات  باستخدام

 القائمة املستقبل قطاعات في لالستثمار  رقمي

 والحوسبة والروبوتات، االصطناعي، الذكاء على

 وإنترنت األبعاد، الثالثية والطباعة السحابية،

 أجيال خلق ذلك كل من واالهم وأخيرا األشياء

 غمار  خوض على والقدرة واإلصرار  اإلرادة لديها

 .        جوانبه بكل الرقمي العالم الى التحول  تحدي
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،قف تتتتتتتتتتتت ق  تتتتتتتتتتتت قللتتتتتتتتتتتتتطليقالطعدتتتتتتتتتتتتاقات د تتتتتتتتتتتت  ق   تتتتتتتتتتتت  ق تتتتتتتتتتتت ققال تتتتتتتتتتتت     

استتتتتتتتتتتتت ام ق تتتتتتتتتتت قالتتتتتتتتتتتتامليقل ل تتتتتتتتتتتد  ا ق اادتتتتتتتتتتت قال دتتتتتتتتتتت   ،ق  تتتتتتتتتتت قا  تتتتتتتتتتت  ق

التبتتتتتتتتتتتتتلقص  ت تتتتتتتتتتتتتت  ا قالت تتتتتتتتتتتتتت   قال تتتتتتتتتتتتتط   ،ق ا  تتتتتتتتتتتتتت    ق تتتتتتتتتتتتتت قفط لدتتتتتتتتتتتتتت ق

 .الت ق ق كف ءته ،ق الملثيرقمنقاالستت ام  قاال  ىق

 ا ثتتتتتتتتتتتتتت  قالتتتتتتتتتتتتتتت ل ققتتتتتتتتتتتتتت ق   تتتتتتتتتتتتتت قالفتتتتتتتتتتتتتت  قلتتتتتتتتتتتتتتي ق طلتتتتتتتتتتتتتتيقااللتتتتتتتتتتتتتت ق التتتتتتتتتتتتتتتطليق

الطعدتتتتتتتتتتتتتتتتايقف ل تتتتتتتتتتتتتتتتت    قالط تتتتتتتتتتتتتتتتت د قاال تتتتتتتتتتتتتتتتتت   د قا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت م ق تتتتتتتتتتتتتتتتت ق

 طلتتتتتتتتتتتتيقاللتتتتتتتتتتتت قللتطتتتتتتتتتتتت  ق  تتتتتتتتتتتت قاال  تتتتتتتتتتتت  قمتتتتتتتتتتتتث ق  تتتتتتتتتتتت قا ق تتتتتتتتتتتت   قل تتتتتتتتتتتت ق

مزا تتتتتتتتتتتتتتتت ق م ا تتتتتتتتتتتتتتتتتف  ق لتتتتتتتتتتتتتتتتت قاال  تتتتتتتتتتتتتتتت  قل  عتتتتتتتتتتتتتتتتت قالقااتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ق تتتتتتتتتتتتتتتتت    قق

التتتتتتتتتتتتتتطليقالطعدتتتتتتتتتتتتتاقا  تتتتتتتتتتتتت  ق تتتتتتتتتتتتت  قا زا تتتتتتتتتتتتت ق ا  ا تتتتتتتتتتتتتف  ق تتتتتتتتتتتتت    ،قلتتتتتتتتتتتتت ق

تتدعقاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشت  ق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  قا زا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ققم   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  قمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنقال د  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  قق  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

قمتتتتتتتتتتتت ق   تتتتتتتتتتتتتيرقم  تتتتتتتتتتتتت  ق.ا   لتتتتتتتتتتتت قال هتتتتتتتتتتتت 
ص
إلتتتتتتتتتتتت ق   تتتتتتتتتتتتت  ق”ق عدتتتتتتتتتتتتتا“ تتتتتتتتتتتتت   

،ق150متفدتتتتتتتتتتتتت ق تتتتتتتتتتتتت قال تتتتتتتتتتتتت مل قالط تتتتتتتتتتتتت د ،ق قتتتتتتتتتتتتت ق  تتتتتتتتتتتتت ق تتتتتتتتتتتتت    قإلتتتتتتتتتتتتت ق

ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت قال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    قالط تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت د قق3-2ل  عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ق    لل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ق

 .اال ت   د 

ا يتتتتتتتتتتتتتتراقييقم عتتتتتتتتتتتتتت قاتتتتتتتتتتتتتتت   قالتتتتتتتتتتتتتت قال تتتتتتتتتتتتتت    قالط تتتتتتتتتتتتتت د ق  ا ق تتتتتتتتتتتتتت    ،ق

قمتتتتتتتتتتتتتتنقال تتتتتتتتتتتتتط قال  تتتتتتتتتتتتتت  قلملفتتتتتتتتتتتتتت ء قالتتتتتتتتتتتتتت م  ققففتتتتتتتتتتتتت  ال قتتتتتتتتتتتتتتلقاب تتتتتتتتتتتتتت ل م

  .ملد  ق لد ق   د ق86ال   يقف  ق ات يق

  اقليق  قفققالت  لاققاب    ق  قم   قألا ثقال ص ءقاال ت    ق،ق

اق   قح قا   ص ق ف ل ص ءقاال ت    ق  مص قبط قآ  قا  حققق   ص

 األ ط ،قل ق األ ط قمنق  ق قال   ي

 الذكاء االصطناعي الى اين

 

 

 

 

 

تتتتتتتتتتت  قلل  تتتتتتتتتتتت  فقا ط فدتتتتتتتتتتتت ققق طتتتتتتتتتتتت  ققالطلعتتتتتتتتتتتت ء التتتتتتتتتتتت ص ءقاال تتتتتتتتتتتتت    ق  تتتتتتتتتتتت قا تتتتتتتتتتتت ققما صت

ا تطل تتتتتتت قل تتتتتتت  ا قا   تتتتتتت  ،ق ا   ا ق حتتتتتتت قا  تتتتتتت ص ،ق ال تتتتتتت   قق  تتتتتتت قالتتتتتتتتطليقل قتتتتتتت ق

يق  تتتتتتتتتع 
 
تتتتتتتتت قمتتتتتتتتت قا ا تتتتتتتتت    قال  تتتتتتتتت   ق االدتتتتتتتتت قكعدتتتتتتتتت  ق تتتتتتتتت ع قمتتتتتتتتتنقال د  تتتتتتتتت  ،ق   ل ص

 تتتتتتتتتتتت    قالتتتتتتتتتتتت ص ءقاال تتتتتتتتتتتتت    قللتطتتتتتتتتتتتت  ق  تتتتتتتتتتتت قال تتتتتتتتتتتت  ،ق التطتتتتتتتتتتتت  ق  تتتتتتتتتتتت قالملتتتتتتتتتتتت  ،ق

 .تد ق ح قا   ص  التت

 ت تتتتتتتتتت   قالتتتتتتتتتت قاستتتتتتتتتتع    ققم تتتتتتتتتتت    قكثيتتتتتتتتتتر ق تتتتتتتتتتنقم ت تتتتتتتتتت  ق أ  تتتتتتتتتتز ق طعتتتتتتتتتت قل لتتتتتتتتتت ص ءق

         اال ت    قمث 

(ARTIFICIAL INTELLIGENT AI  أ قالتتتطليقاللتت  (MACHINE LEARNING  

ML)    أ التتتتطليقالطعدتتتا  (DEEP LEARNING DL)  استتتتت ا قق تتت  ق 

تتتتتتتتت قك يتتتتتتتتترق لتتتتتتتتاقالت  سص  قق تتتتتتتتت قمطتتتتتتتت   قا  تتتتتتتتتت    قا تتتتتتتتت ك   ،قإ قالقا  تتتتتتتتت    قب تتتتتتتتت   

اقالتتتتتتتطليقالطعدايل م    تتتتتت قاتدتتتتتت قالط قتتتتتت قلتتتتتتي قق تتتتتت  قق  تتتتتت ا  قالتتتتتت ص ءقاال تتتتتتت    قألتتتتتت ص

ق ا  تتتتتتت    قكتتتتتت  ا  قمتاتتتتتت  قا  كتتتتتتز،قفط تتتتتت م ق ملتتتتتت  قالتتتتتت ص ءقاال تتتتتتت    ق تتتتتت قق لتتتتتتي 

 تتتتتتتتت    قالال قال كدتتتتتتتتت قلعتتتتتتتتت قف هتتتتتتتتت قال رم دتتتتتتتتت  قال كدتتتتتتتتت  ق ملتتتتتتتتت  ق طلتتتتتتتتتيقاللتتتتتتتتت ق ا تتتتتتتتت  ق

 ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  قق ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ص ءق

اال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ق

نق اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مم

لأل ظعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ق

ل ئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ق ا ق

قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ق  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ق

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطليق

قل ل  تتتتتتتت  قإلتتتتتتتت ق
ص
 تتتتتتتترم  ق تتتتتتتت اح 

 
 التتتتتتتتتت  قالتتتتتتتت ا  ق تتتتتتتتنق   تتتتتتتتاقالت  وتتتتتتتت ق متتتتتتتتنق   قأ قا

تتتتتتتت ق،ق
ص
لد   تهتتتتتتتت ،ق  ظتتتتتتتتنقالملثيتتتتتتتتر  قأ قا طهتتتتتتتتفق احتتتتتتتت ،قلملتتتتتتتتنق تتتتتتتت قاب  د تتتتتتتت ق  تتتتتتتت  قا ت ف

تتتتتت ءقا تتتتتتتت    ق لملتتتتتتتنقلتتتتتتت  سقالطملتتتتتتتسيقا  قف تتتتتتت قل طلتتتتتتتيقآلتتتتتتت لقأ قل طلتتتتتتتيق عدتتتتتتتالق تتتتتتت ق صت

تلتتتتتتتتاق ل هتتتتتتتت قاستتتتتتتتيق استتتتتتتتتت ا ق  ا  مدتتتتتتتت  قم تتتتتتتتت ح  قمتتتتتتتتنقلشدتتتتتتتت قالتتتتتتتت م  ق   دفتتتتتتتتت ق  

،قARTIFICIAL NEURAL NETWORKS ال تتتتتتت    قالط تتتتتتت د قاال تتتتتتتت   د 

  طت تتتتتتتترقاال يتتتتتتتتر قاس ستتتتتتتت قق  تتتتتتتتت  قل م دتتتتتتتت  قاتتتتتتتتتطليقمتتتتتتتتنقاالدتتتتتتتت قال د  تتتتتتتت  ق تتتتتتتت قالتتتتتتتت ص ءق

 .اال ت    

لتتتتتت قلتتتتتت  ق عتتتتتت   قالتتتتتتتطليقاللتتتتتت قاتتتتتتت   ق عملتتتتتتنقالتعديتتتتتت قلتتتتتتي قالتتتتتتتطليقالطعدتتتتتتاق التتتتتتتطليقال

ب تتتتتت  قاتتتتتت   ا ،ق أئهتتتتتت قلا  تتتتتت ق ا عتتتتتت قللتتتتتتت   قال  تتتتتت يقأمتتتتتت قالتتتتتتتطليقالطعدتتتتتتاقفتتتتتتتطليق

اب  ا  مدتتتتتت ق ف تتتتتتت  قل ف تتتتتتت  ،ق   قاال تعتتتتتت  ق  تتتتتتت قالتتتتتتتت   قال  تتتتتت ييا  قالتتتتتتت يق عيتتتتتتت ق

التتتتتتطليقالطعدتتتتتاق تتتتت قاتتتتت ف قكعدتتتتت قك يتتتتتر قمتتتتتنقال د  تتتتت  ق ققتتتتت  قاب  استتتتت  ققا  تتتتتتت م ق

ت ا قالستتتتتتت  ل قااللملمر  دتتتتتتت قمتتتتتتتنقا تتتتتتت قمط ب تتتتتتت قكفتتتتتتت  قلل د  تتتتتتت  ق قتتتتتتت ق  تتتتتتتت قالستتتتتتتت

 .الملثير 

 

 

 

 
 اي ي ي  ش ق  ي

      قق يق ل  قاب  س  
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 الحوسبة السحابية

 

 تدخل في صلب استخداماتنا التقنية.. ماذا تعرف عن الذاكرة السحابية؟

عادة ما يقوم املستتتتتتتتتتتتتخدم بتخى ن التتتتتتتتتتتتتوا عة  خدما  التخى ن الستتتتتتتتتتتتحابية    

الذاكرة الستتتتتتحابية يشغ   ساتتتتتتال مستتتتتتاية الذاكرة في الدوات  الذكية    عندما 

يرغب بماتتتتتتتااكة وذ  التتتتتتتتوا ما  صتتتتتتتد الذه  ونا ي بادا     الذون تستتتتتتتا   يو  

 Cloud) "الكال د)ماوية الذاكرة السحابية    ما سعرف باسم 

 

  ماذا يحدث للبيانا  املخىنة في مثل وذ  الخدما  السحابية؟

من النتتتتاييتتتتة اللاو تتتتة عتتتت ع الستتتتتتتتتتتتحتتتتابتتتتة عبتتتتااة عن  تتتتتتتتتتتتبكتتتتة من ا  دىة الش  يتم 

استتتتتعمالدا في الحوستتتتبة الستتتتحابيةه بمعاغ وتتتتحابة من الحواستتتت ب.   ر ا استتتم 

 تتتتتااة الستتتتتحابة      ع ختكاو تكنولو يا املعلوما  سستتتتتتخدموع امى الستتتتتحابة ل  

 .     نظمة الحواس ب الخاا ية املدمجة في  بكتهم الخاصة

 ُ قتتتتتد بالحوستتتتبة الستتتتحابية استتتتتعما  بعية تكنولو يا املعلوما   الخدما ه 

الش    تو تتد عة  الحواستتتتتتتتتتتت تتب املحليتتةه  لكن يتم تتت  نكوتتا  الوصتتتتتتتتتتتتو   ل هتتا عن 

حواس ب السحابية طر ق  بكة اإلنتكنته  بالتا ي ع نذ عادة ما يتم اإل ااة     ال

 .باسم خوادم اإلنتكنت    يشغ مىااع الخوادم ب كملدا

 تخى ن  استك اع البيانا 

 تلج  الاتترتا  املختل ة     الحواستت ب الستتحابية من   ل تلبية ايتيا ا ها من 

عمليا  الحوستتتتتتتتتبة القو ة  التخبيقا  املخىنة عة  الحواستتتتتتتتت ب الستتتتتتتتتحابيةه في 

ة  وذ  الخدما  في املقام ا    من   ل تخى ن ينع سعتمد املستخدم العادي ع

البيانا   استتتتك اعداه  لكن   تو د يد د  ا تتتحة بنع طرع ا ستتتتعما ه ععند 

ا ا اإلنتكنته  خاصتتتتتتتة ا لعاي الستتتتتتتحابيةه ع ع ا مر يتعلق ونا  استتتتتتتتاتتتتتتتاعة مو

بتخى ن املحتو ا  عة  ذاكرة خاا يةه باإلضتتتتتتتتتتتتاعة     الحا ة      وة يوستتتتتتتتتتتتبة 

 .كبنكة خاا ية

 الوصو  للبيانا  من   دىة مختل ة

  مكن للمستتتتخدم ا ستتتت ادة من الذاكرة الستتتحابية عاتتت ل خا  عندما يرغب 

في الوصتتتتتتتتتو  للبيانا  من ا  دىة املختل ةه ستتتتتتتتتواو تاع ذل  ياستتتتتتتتتوبا محمو     

 .وات ا ذكيا    ياسوبا لوييا

لتخى ن البيانا ه  لكنها     تقتتتتتتر  ومية الذاكرة الستتتتحابية عة  كو ها  ستتتتي  

تقوم بتتتت دااة املواعيتتتتد  املاليظتتتتا   العنتتتتا  ن  ا ا تتتتام الدتتتتات يتتتتة  تلمتتتتا  املر ا 

 ي ظدا عا ل مركىيه باإلضاعة       راو عمليا  العسخ ا يتياطي ملس ندا  

 .(يشغ الش  يتم تحر روا ياليا  (Office  ""  ع س

الذاكرة الستتتتتتتتتحابية ما ا صتتتتتتتتتد او  بالخبا يمكن ماتتتتتتتتتااكة البيانا  املخىنة عة  

 املستخدمنع اآلخر نه مثل مقاطا ال يديو كبنكة الحجمه  الش    يمكن  اسالدا 

 .كمرعقا  ما اسالل التكيد اإللكتك ني

 

 

 

 

 

 

 

 تتجة   ومية الذاكرة الستتتتتتتتتتتتحابية للمستتتتتتتتتتتتتخدمنعه الذين يقوموع ب  راو الكثنك 

من ا عما  بواسخة ووات دم الذكية.  من التعب استعما  ا  را  التلبة 

الختتتاا يتتتة ما الدوات  التتتذكيتتتة  الحواستتتتتتتتتتتت تتتب اللوييتتتةه  لتتتذلتتت  عتتت ع ختتتدمتتتا  

الذاكرة الستتتتتتتحابية تعتتك من الحلو  العملية للاايةه  خاصتتتتتتتة  نذ غالبا ما تتوعر 

  م انية تخى ن التوا الجديدة في الذاكرة السحابية تلقاليا

ة عة   في يتتتالتتتة عقتتتداع الدتتتات  التتتذتي    ا  دىة الجوالتتتة تظتتتل البيتتتانتتتا  مخىنتتت

الذاكرة الستتتتتتتتتتتحابيةه    يمكن للعستتتتتتتتتتتخ ا يتياطي املحةي الحقيقي عة   ستتتتتتتتتتتال  

   ا  را  التلبة الخاا يةه  (USB)  "التخى ن الخاا ية مثل ذاكرة "يو  س بي

 ع يحتتل محتتل التتذاكرة الستتتتتتتتتتتتحتتابيتتةه   مكن  ع يتم عقتتداع البيتتانتتا  عة  خوادم 

 .اإلنتكنت

الشتتتتتختتتتتتية  البيانا  الحستتتتتاستتتتتة عاتتتتت ل   من ا عاتتتتتل  ع يتم تحميل البيانا 

ماتتتتتتت ر عة  خدما  الذاكرة الستتتتتتتحابيةه  شذا لم توعر الاتتتتتتتركة املقدمة لخدما  

التخى ن الستتتتتتتتتتتتحتابيتة وتذ  الومي تة عيمكن ا عتمتاد عة  التكام  الختاا يتة مثتل 

ه   تقوم  (Cryptomator(    "كر بتومتتتتاتوا" Boxcryptor"بوكس كر بتوا"   ))

ك البيانا   ع  تاتتتتتت نكوا عة  الحواستتتتتت ب  الدوات  الذكية وذ  التكام  ب اتتتتتت ن

  ا  دىة الجوالة  ياا.

 

حسينالسجى اكرم عبد     

 علوم حاسوب مسائي
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شاعالداء والدواء والنهب 
ُ
 امل

 ذي بدأت يدفع املرض ى في العراق فواتير غياب الرقيب، ويدفعون فواتير غياب الضمير، خصوصا بعدما التحق بعض االطباء بحلبات السيرك العالجي، ال

 من عدة طوابق، ومجهزة بأحدثعروضه األولى عندما لجأ املتاجرون باألدوية إلى بناء أو استئجار عمارات واسعة وجميلة في مناطق راقية، وكل عمارة مؤلفة 

  الخدمات، ومقسمة الى عشرات العيادات والصاالت الفارهة املؤثثة، ثم وضعوها بال مقابل تحت تصرف بعض األطباء، ومن دون ان يضطر الطبيب 

، فالكهرباء والحراسات مجانية، وأجور النظافة مدفوعة الثمن، مقابل ان يتولى الطبيب توجي
ً
 واحدا

ً
 ه مرضاه لشراء الدواء من صيدلية لدفع فلسا

علنة في الصيدليات االخرى غير املرتبطة بالعمارات اال 
ُ
 حتكارية. صاحب العمارة، التي تحتل الطابق األرض ي، فيبيع لهم ادويته بأضعاف قيمتها امل

 وقد استقطبت العمارات  . .من دون ان يدري  وبالتالي فان املريض املگرود هو الذي يدفع كل الفواتير، وهو الذي يتحمل كل النفقات والتكاليف

اقعهم القديمة، األمر الذي ادى إلى إفالس بعض أصحاب العقارات،  إفالس الكثير من العالجية معظم كبار االطباء الذين أغرتهم العروض السخية، فغادروا مو و

 . .اللوبيات الدوائية منتشرة اآلن في معظم املحافظات، وتتاجر كلها بآالم الناس وأوجاعهمولسنا مغالين اذا قلنا ان . .الصيدليات الرصينة التي لم تلتحق بهذا السيرك

هذا املتاجر نفسه يمتلك  ومن نافلة القول نذكر ان احد املتاجرين في البصرة لديه صيدلية، يبيع فيها الدواء بأسعار مخفضة، ويحظى بدعم الناس وتأييدهم له، لكن

 . .ن تلك العمارات العالجية الشاملة )السوبر( حيث يبيع فيها الدواء بأسعار خيالية تفوق كل التصوراتصيدلية أخرى في عمارة م

مقالة الحقة عن سيرك عالجي  ختاما نقف احتراما وتقديرا ألصحاب الصيدليات الداعمة للفقراء، والذين لم يتخلوا عن التزاماتهم األخالقية واملهنية. وسوف نحدثكم في

اين املنظمات اإلنسانية يخطر على بال الجن األزرق. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: أين وزارة الصحة ؟، واين تشكيالتها الرقابية املنتشرة في املحافظات ؟، و آخر، ال 

 . .؟

 . .وللحديث بقية

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 كاظم فنجان الحمامي

 وزير السابق

 

 الواقع بديهيات على الحجل

 (كامو البير)ل( الغريب) رواية في قراءة

  بالفشل تبوء التي- اإلنسان مجهودات تحاكي فلسفة العبثية
 
 معنى إلدراك -غالبا

، موجود غير املنشود املعنى ألن( عبثية) فهي لذلك الكون 
 
 فيما األقل على أساسا

  ممكن غير" يعني ال" عبثي.  "بالفرد يتعلق
 
  ممكن غير" وإنما" منطقيا

 
". إنسانيا

  األكثر الصيغة هي والعبثية
 
 يتمكن لن اإلنسان أن مبدئها في" الالادرية"لـ شموال

. فرنس ي وروائي مسرحي وكاتب عبثي فيلسوف  كامو ألبير ".يعرف" أن من قط

 العبثي املذهب إلى تنتمي. ... م1942 سنة صدرت له رواية أول ( الغريب) وروايته

 واملألوف والباطل، الحق جدلية .العبث دورة سلسلة من جزء وهي األدب، في

. الرواية في الظاهر غير دخولها رغم حتمي كالعب نفسها تفرض واملستجد

 السعيدة النهايات من املألوف غرار على ليست التي التقليدية غير والنهاية

 رحب فراغ في تتأرجح الفرضية هذه من جعلت الباطل، على الحق بانتصار

 الحياة به تنتهي أن يمكن الذي الهش العالم لنظرية حتمية واقعية عن لتكشف

 لتنقد تكن لم الغريب رواية .السيارة بنزين على صغيرة كبسة أو زناد بضغطة

 الذي الهش عاملنا وحتميات حقائق على الضوء تسلط هي ما بقدر املجتمع

  الصدفة لتدخل نعيشه
 
  مهم كحدث عليها الضوء تسليط خالله يتم حيزا

  تتخذ التي البشرية طبيعة هي فهذه به، يعترفون  وال اآلخرون يستنكره
 
 تختلف مقاييسا

  لدينا ليمس ي آلخر شخص من
 
  نظاما

 
 على قناعاته شخص كل فيه يفرض متجزءا

  ويتخذها اآلخرين
 
  لحياتهم، معيارا

 
 .والشر الخير فرضية وفق اآلخر على للحكم ومرتكزا

  ليضحي األحداث وسط برز  الدين
 
  مبادئه معتنقوه وينصب اآلخر هو مقياسا

 
 ميزانا

 عليها يؤسس بديهيات رأيه يفرض أن الرواية كاتب على السهل من يكن لم إذ. للحكم

 – الدين – املجتمع) ثالثية نقد في عليها ليستند العبثية إلى لجأ لذلك روايته، أبعاد

 جاهزة، نظر وجهات لبناء أفكاره يؤسس بحيث السذاجة من الكاتب يكن ولم (.القانون 

  تفكيره، صفو تعكير وعدم القارئ  مصادقة وإلى الحياة إلى اتجه بل
 
 هذه بتعرية مكتفيا

 األحداث جعل تام بشكل الحيادية هذه على يحافظ ولكي. الرواية أحداث ضمن الثالثية

 أصحاب عندها يرتاح لكي املنشودة، النهاية نحو طريقها متخذة هادرة بطريقة تنساب

 يترك فيما. التشفي بطريقة بها فرحين ويمضون  املأساوية بالخاتمة ويرضون  البديهيات

( املحاماة – العام االدعاء – املحكمة) كالسيكية رافضين ينتفضون  املدنية دعاة

. واحد يأفق خط على روايته في الجميع وضع فهو تجاهها، نقدية جدليات ليؤسسوا

 لهم وجهت جميعهم الكنيسة وقادة الوضعية توالقوانين العبثي عبثية فإن وبالتالي

 من الكثير تفتقدها شيقة سردية الرواية أكسب مما مباشرة، غير بطريقة االتهام أصابع

 .الرواية نهاية نحو يمض ي القارئ  وتجعل الروايات

 داء والثقافة دواءللحديث 
 في الحياة، تعتبر الثقافة عنوان ثقف نفسك

 الشعوب، وهي الصورة املعبرة عن

 مخزونهم من أفكار
 

 
 

 الحجاج وسام
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 ا.م.د.علياء سلمان صابر

 قسم نظم امللومات الحاسوبية

 معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاتها

 Natural Language) معالجة اللغات الطبيعية

") Processing" NLPالذكاء  هي علم فرعي من علوم

والتي بدورها متفرعة من املعلوماتية، وتتداخل  االصطناعي

بشكل كبير مع علوم اللغويات التي تقدم التوصيف اللغوي 

العلم يمكننا من صناعة برمجيات  املطلوب للحاسوب. هذا

تقلبت .تتمكن من تحليل ومحاكاة فهم اللغات الطبيعية

معالجة اللغة الطبيعية، التي يعود تاريخها إلى 

الخمسينيات، مثل مناطق الذكاء االصطناعي األخرى 

بمرور الوقت، وقد تم تعريفها على أنها منطقة غير قابلة 

ار املزيد في تاريخية للحل مستدله عدم حاجتها إلى استثم

معينة مع مشاكلها التي قد حاولت حلها بمنهجيات 

مختلفة. لكن، مع مرور الوقت، بدأ الباحثون في التحقيق 

في معالجة اللغة الطبيعية من خالل املهام الفرعية 

املختلفة، ومع االبتكارات في عالم علوم الكمبيوتر 

[في  1رى. ]والخوارزميات، بدأ جذب االهتمام بشدة مرة أخ

اآلونة األخيرة، بدأت معالجة اللغة الطبيعية حقبة جديدة 

لالستفادة من هذه التكنولوجيا، مثل العديد من مجاالت 

الدراسة التي أظهر التعلم العميق تأثيرها، من خالل 

حصولها على حلول مذهلة. خالفا لالعتقاد الشائع، 

بيانات معالجة اللغة الطبيعية أصعب بكثير من معالجة ال

الرقمية، للقيام بهذا العمل يجب على الكمبيوتر معرفة 

قواعد النحو، والتعابير املجازية، ومعنى العبارات في اللغة. 

في كثير من األحيان، يلزم وجود سياق أو معرفة مسبقة 

بموضوع النص. أما في معالجة البيانات الرقمية تنتج 

لى مزيد من الحلول من التعبيرات الرياضية دون الحاجة إ

املعلومات مثل السياق. على سبيل املثال، ال يمكننا أن 

نتوقع من الكمبيوتر أن يعرف أن املاء هو شكل سائل 

والجليد شكل صلب ، ولكن باستخدام األساليب 

اإلحصائية ، يمكننا أن نكتشف أن هذين املصطلحين قد 

 يرتبطان ببعضهما البعض.

 

 

 

 

ر نفى املعاس   على .  العوامل البشررررررر ة تعالج أدوات معالجة اللغة الطبيعية البيانات في الوقت الفعلي، على مدار السرررررراعة يوا  أسام ا سرررررربوس، وتطبي

ن 
ي
أدوات معالجة اللغة الطبيعية من فهم جميع بياناتك، حتى تتمكن من ضرررررررررررررمان دقة اللتاها التو تتلقا ا ونلوي ا من التلاق رررررررررررررات، بم رد أن تتمك

ا ما ية جزء من اللص، وحتى قياس أشرررررررررررررياء مكل املشررررررررررررراعر، سمكن للشررررررررررررررظات البدء في تتدسد أولو ات بياناتها وتلظيمها بطر قة  تلاسررررررررررررر  احتياجاته

افر مع أ دافها  .وتتو

سات معالجة اللغات الطبيعية  تتدي

، ومع  لك، من املهم  في ح ن أن  لاك العدسد من التتدسات في معالجة
ه
 نا حا

ه
اللغة الطبيعية، إال أن فواهد ا الضرررررررركمة للشرررررررررظات ت علها اسرررررررر كمارا

عة، و لاك مة ومتلوي
ي
سات قبل البدء في معالجة اللغات الطبيعية، حيث تعتب  لغة اإلنسرران معقدو ومام ررة وم   ملظ أكث  من  معرفة ما هي  ذه التتدي

 أن لغة في العالم، ظل منها لها  6500
ه
قواعد ا اللتو ة والداللية، وحتى البشر سكافتون لفهم اللغة، لذا، لكي تفهم اآلالت اللغات الطبيعية، س   أوال

 لفهم البنية اللتو ة لللص وتتدسد كيفية  .تتتوي  إلى شرررررررررررررسوء سمكنها تفسررررررررررررر  ه
ه
في معالجة اللغة الطبيعية، يعد بلاء الجملة والتتليل الداللي مفتاحا

ا، حيث ستتا  علماء البيانات إلى ارتباط الكلم ده
ي
ات ببع رررررررررها البعٍ في سررررررررريا   مع ن، لكن تتو ل اللص إلى شرررررررررسوء سمكن ل الت معالجت  ال سزا  معق

ملعقرردو تعليم أدوات معررالجررة اللغررات الطبيعيررة لللظر إلى مررا وراء التعر فررات وترتذرر  الكلمررات،  لررك لفهم السررررررررررررريررا  والغمو  في الكلمررات واملفررا يم ا

 .رى املرتبطة باللغة البشر ةا ن

 كيف تعمل معالجة اللغات الطبيعية؟                                                       

 

                                                                    

 نوارزميات معالجة اللغات الطبيعية

بم رد أن تتم معررالجررة بيررانرراتررك، ست ن الوقررت للنتقررا  إلى الكطوو الترراليررة، وهي بلرراء نوارزميررة معررالجررة اللغررات الطبيعيررة، 

دو، و لاك نوعان من الكوارزميات الرهذسرررررررررية التو سمكلك  ن من تفسررررررررر   اللغة الطبيعية وتلفيذ مهام متدي
ي
وتدر بها حتى تتمك

 :[2الطبيعية] استخدامها لحل مشاظل معالجة اللغات 

 والتو  :اللهج القراهم على القواعرد ،
ه
تعتمرد ا نظمرة القراهمرة على القواعرد على القواعرد اللتو رة املدررررررررررررلوعرة سردو را

س   إنشرررررررررررراب ا بواسررررررررررررطة نب اء في اللغو ات أو مهلدلررررررررررررسو املعرفة، ظان  ذا  و اللهج ا و  لدرررررررررررريامة نوارزميات 

 .اليوممعالجة اللغات الطبيعية وال سزا  يستخدم حتى 

 

 بال  ا  مية 
ه
أحد ا سررررررررررررربات الرهذسرررررررررررررية التو ت عل معالجة اللغة الطبيعية أمرا

للشررررررررظات  و أن  سمكن اسرررررررتخدامها لتتليل كميات  كب  و من البيانات اللدرررررررية، 

مكل تعليقات وسررراهل التواصرررل االجتماذي، وتذاكر دعم العملء، واملراجعات عب  

تتتوي ظل بيانات العمل  ذه على ثروو من  .اإلنبار ة، واملز د اإلنت نت، والتقار ر 

مة، و مكن أن تسرررررررررراعد معالجة اللغات الطبيعية كسرررررررررررعة الشرررررررررررظات  ا فكار القيي

رار، وتقوم معررالجررة اللغررات الطبيعيررة بررذلررك من  على اك شرررررررررررررراف مررا يررة تلررك ا فكر

 نل  مساعدو اآللة على فهم لغة اإلنسان بطر قة  أسرس وأكث  دقة 
ه
وأكث  اتساقا

 من 

مهمة؟ ما ا تعتب  معالجة اللغات الطبيعية  

البنية النحوية للجمل ومعاني معالجة اللغات الطبيعية، يتم فصل اللغة البشرية إلى أجزاء بحيث يمكن تحليل في 

الكلمات وفهمها في السياق، يساعد هذا أجهزة الكمبيوتر في قراءة وفهم النص املنطوق أو املكتوب بنفس طريقة 

فيما يلي بعض املهام األساسية للمعالجة املسبقة في معالجة اللغات الطبيعية التي يحتاج علماء البيانات إلى  .البشر

ن أدوات معالجة اللغة الطبيعية من فهم اللغة البشريةتنفيذها قبل أن 
ّ
 :تتمك

 يتم فيها تقسيم النص إلى وحدات داللية أصغر أو جمل منفردة :الت م ز. 

 إلخ… ترميز الكلمات كأسماء، أفعال، صفات، ظروف، ضمائر :وسم جزء من الكلم. 

  توحيد الكلمات باختزالها إلى أشكالها الجذرية :االشتقا. 

  تصفية الكلمات الشائعة التي تضيف القليل من املعلومات الفريدة أو ال  :الكلمات الزاهدوإزالة

 .تضيف أي معلومات فريدة، على سبيل املثال، حروف الجر

عندها فقط يمكن ألدوات معالجة اللغات الطبيعية تحويل النص إلى ش يء يمكن لآللة فهمه، أما الخطوة التالية، 

 .لجة اللغات الطبيعيةفهي بناء خوارزمية معا
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 من ناحية أخرى، تعتمد  :نوارزميات التعلم اآللي

نماذج التعلم اآللي على األساليب اإلحصائية وتتعلم 

بيانات "أداء املهام بعد تزويدها باألمثلة، والتي تسمى 

 ".التدريب

 تطبيقات  معالجة اللغات الطبيعية

تساعدك معالجة اللغات الطبيعية على أداء م موعة متلوعة من 

إلى ، _________________________________________________، املهام

 .ترجمة اللدوص من لغة إلى أنرى وتلكيص أجزاء يو لة من املحتوى 

 استخرا  اللدوص -

مثال آخر على معالجة اللغات الطبيعية، ويتكون من سحب أجزاء معينة من البيانات املوجودة 

 أو البحث عن املعلومات األساسية، 
ً
بالفعل في النص، إنها طريقة مثالية لتلخيص النص تلقائيا

 لنماذج االستخراج هي
ً
 :األمثلة األكثر شيوعا

 أهم الكلمات والتعبيرات  :ملفتاحيةاستخرا  الكلمات ا
ً
تستخرج معالجة اللغات الطبيعية تلقائيا

 من معاينة املحتوى وموضوعاته الرئيسية، دون الحاجة 
ً
ر لك ذلك نوعا

ّ
داخل النص، ويمكن أن يوف

 .إلى قراءة كل جزء

او سمي
ُ
اص تسمح لك هذه التقنية باستخراج أسماء األشخ :(NER) التعريف على الكيانات امل

 .والشركات واألماكن وما إلى ذلك

 اآللية الت جمة 

كانت هذه واحدة من أولى املشاكل التي تناولها مجتمع معالجة اللغات الطبيعية. إذ تستخدم أدوات 

تقنيات مختلفة ملعالجة اللغة الطبيعية لتحقيق  (Google Translate) مثل الترجمة عبر اإلنترنت

ترجمة الكالم والنصوص إلى لغات مختلفة، إذ يمكن تدريب نماذج مستويات الدقة البشرية في 

 .املترجمين املختّصين في مجال معّين لزيادة دقة النتائج

 [ : معالجة اللغات الطبيعية ، ويكبيديا .1]

[ : علياء سلمان صابر ، "استخالص املعلومات من بعض النصوص العربية" ، اطروحة دكتوراه ، 2]

 2007ة العلوم.كلي-جامعة البصرة

  

 

املشاعر داخل النص وتصنيفها وهي عملية تحليل  :تتليل املشاعر

على أنها إيجابية أو سلبية أو محايدة، وذلك من خالل إجراء تحليل 

املشاعر على منشورات وسائل التواصل االجتماعي ومراجعات 

املنتجات واالستطالعات وتعليقات العمالء، يمكن للشركات اكتساب 

 .رؤى قّيمة حول كيفية إدراك العمالء لعالمتهم التجارية

يساعدك ذلك على تحديد العناوين أو  :دنيف املوضوعاتت

 ،
ً
املوضوعات الرئيسية داخل النص وتعيين عالمات محّددة مسبقا

لكن لتدريب مصّنف املوضوعات، يجب أن تكون على دراية بالبيانات 

ن من تحديد الفئات ذات الصلة
ّ
 .التي تقوم بتحليلها، حتى تتمك

ة هذه من تحديد الغرض أو تتكون مهمة التصنيف  :كشف الليي

الهدف أو النية من وراء النص، إنها طريقة ممتازة لفرز استجابات 

البريد اإللكتروني للمبيعات الصادرة حسب املهتمين، وتحتاج إلى 

معلومات البريد، وإلغاء االشتراك، واالرتداد، وما إلى ذلك من بيانات 

التي تحدد نّية الحمالت، يمكن أن تساعدك معالجة اللغات الطبيعية 

على سبيل املثال في أحد نصوص الرسائل في تحديد فرصة « االهتمام»

بيع محتملة بمجرد دخول بريد إلكتروني إلى صندوق الوارد الخاص 

 !بك

 

 تدنيف اللدوص

يعد تصنيف النصوص أحد أبسط مهام معالجة اللغات 

الطبيعية، ويتكّون من تحديد الفئات أو العالمات املحّددة 

لنص ما بناًء على محتواه، يمكن أن تخدم نماذج التصنيف 

 
ً
 مختلفة، على سبيل املثال أغراضا
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 مملكة العميان )قصة قصيرة من األدب العاملي(

العميدددان ( ندددرجو  ) تو )ن ت  دددددددددددد      لو لم تكن قدددر ق )  )  لدددر

وتحكي  ن  1904كتبددددد  لدددددام ال صددددددددددددددددة  دددددا  …صددددددددددددددددر   قلي  

مجمو ة من املهات ين من  يرو ن وا من طغيان اإلسددددددذان الا ن 

  احتلوا   دلم ثم حددددرثدددد  اصخيددددا ا  لدددددددددددد  يددددة    تذددددا  اإلجددددر   

وقر اجتشددددددددد   ياخم جو  غامض  نع ل  لؤالء ال و     واد غامض

من التخدداب العيون )صددددددددددددددا خم تميعددا  ددالع   وقددر ن دددددددددددد وا  لدد  

 ددداجتشددددددددددددددا  اا لدددا دددا  ياخم ولكددداا لم     )حدددر لؤالء ال و  ولم  غددداد وا واد خم ق  لكاخم و ثوا 

إجه م دددددددتكشدددددددق و ذير      ددددددل   ) ناءلم الع   تي  بعر تيل و لنا  ظه   لل قصدددددددتنا زز جيوج  

ذا  االجر   مع مجمو ة من البر لاجيين و   الليل اج ل   قرمه ن ددددددددددد   من ااجذا    دددددددددددل  ت

) ل  زز سددد   م دددانة بددداسدددعة  حيي لم  عودوا   ون الوادي الاي سددد   نيه ولم  ع نوا )جه 

 لكن ال تل لم  م  زز ل ر سددددد   نود وسدددددادة ثحجية ح ظ  حياته وادي العميان األسدددددلو ي

ز الحظ )ن )لواصخا ناقعة  ين  )ي الذيو  الت  تمأل الوادي نرما  ر) املشدددددددددددد    ل  قرمين مت ملتو 

انا زز لنا  ل  له )ن من  و  لام الذيو  )    ك  ا  متعردة  بشددددددددددكل غ يل ولم تكن لها جو

إ ن لاا … ن اح  صدددددددددددد ا وينادي النان لكاخم لم  نظ وا جحوم زز لنا ت كر من )صخم  ميان نع  

    لر العميان  صدددددير األ و  ‘ اك  امل ولة الشدددددهيرة   ددددددددددددددددد لو  لر العميان الاي كان   دددددمع  نه وت

ولو ما  شددددددددددذه قولنا ) )  ا    حا ة املك ددددددددددمين (ز  اح  شدددددددددد ح لهم من ) ن تاء زز تاء من ‘ ملكا 

 وتاتا حيي  ذصدددد  النان زز لنا  ه   مشددددكلة ز ما معو  )  ذصدددد  ( سس احوا  تح دددد ددددون وتهه 

وا غ يذا ترا ز وملا  عثر )ثناء املشدد   قر وا )جه ل   ويغ سددون )صددابعهم     ينه زز  ر  لهم   دد

   اوجه لكذيرلم زز لنا  ر   )صخم  ع شون   ل  ما   ا  زز حواسه ضعي ة وي و  )بياء غ يذة

حياتخم        دام  وبالتا   لو )كثر شددددددددددد ذ ضدددددددددددعيق    لاا ايجتمع زل ر م   ل  العميان 

  ف نل دد تخم اليجيذة زز لنا   ق ب إ   األسدداطير  م ددة  شدد  تي  وبالتا   صددا   املنا لو األ

م ئكة   ددمعها لكن ال ت ر   ل  مل ددها )  تكلمون  ن الليو  طذعا ( وال من  تكون من ت ء ن 

م  كن لري ) ل    ا د ودا ئ ) املعاد  اامسددددددد   لليل والاخا  (زز  نا  امل ء    الرا ئ ويعمل    الذا د

لكن  الاي سدديكون نيه ملكا زز سدد  ددود لؤالء ال و  ب ددهولة تامةجيوج  ( بدد     )جه  لا املكان 

األم   ل صدددعذا زز إصخم  ع نون كل ءددد  ء    اصخم زز  ع نون مت  مشددد    ل  العشدددل )و ال ددد و  ز 

كاجوا كال    تعملون )جونهم  برا ة تامة  اح  حكي لهم  ن تما  ااجذا  والغ وب والشم  

زز لم  صغون له 

 دددددداسددددددددددددددددددمدددددديددددددن وال 

ح نا ز ق   )ن    خم )لمية الذص  زز  )ي املر و  ر و قادما من بعير ن ا  لهم  ز  ر و  صرقون 

 را  ليخم الشددددددد  و احوا  ‘سددددددديكون لنا حاال زز )جتم ال   دددددددمعوجه وال  شدددددددمون  ائحته لكو  ) ام 

 اح  حكي لهم ما  حرث )ما  املناز     نتظ ون زو ل دددددددددبل ما ق    ر و )ن  غير م دددددددددا م ويبتعر  ز

حاو  اله ب  اخم طلذوا منه )ن  حكي لهم ما  حرث  را لها زز )ل دددددددددددد  ت  م )ن الذصدددددددددددد  مهملك

لكاخم ام وا  ه  ل ي ة العميان اي ي ة زز كاجوا  صددددددددددددغون ويتشددددددددددددممون الهواء ويغل ون دائ ة 

من حولدده ز لو ضدددددددددددد ب  ددردا ماخم ال الرنوا   وتدده لكن ال ددر )ن  نددا  بعددر لدداا و نددرلددا سددددددددددددوف 

‘  ا  ليو  كامل    البرد وااجو  وتر ج  دددددددددده  عود لهم ويعتا  وقا  لهم   ددددددددددددددددددددددد لكاا بعر ال …زز 

كاجوا طيب  ال لل وصدددددددددد حوا  نه ‘) الرف   جو  غير جاضددددددددددد زز ال  وتر ءدددددددددد  ء اسددددددددددمه الذصدددددددددد  زز 

ب دددددددددددد  ة ن   قاموا  جلرم ثم كل وم  ذعض األ ما  ز و   لاا الوق   ر)  ميل ل تاة وترلا 

)ي اصخا ت الق نك تخم  ن ااجما  ز ملا طلل  رلا لم   ذل ) ولا … ا  حذوصخا ألن وتهها حاد    منحنيا  جا مة وصدددددددوتخا  ا  و)لرا خا طويلة تميلة لكن العميان لم  كوجو 

كان  )ي اامكماء  طلل  )ي اامكماء ألصخم كاجوا  عتبروجه )قل من م دددتوي البشددد  زز جو ا من ايجا  ل زز لكن ال تاة كاج  تميل لنيوج  نع  ز ووتر األب ج  ددده    مشدددكلة لاا

ال ر من إزالة لاا الع و الغ يل قاطعا زز ال ت   نرم ب ئان غ يذان منت  ان   ميخما ) العينين (ز ت نام  تح كان و ليخما )لراب زز ولاا الع و امل يض قر )تلق م ه ز 

لرجيا صدددد ا ا زز لن   دددده  بعينيه   ي ثمن ز بعر قليل ا تم  ال تاة  ل  صددددر م وبك  ولم دددد    ليت   اللذع مأل ال ت  ا ل  ددددالرد ال ت    له ز  التا    مكنه )ن  الاوا ال تاة

 ا ليري العالم لكاا صا  الع   ب طا ليرت ع امل ء من م تذة االجحلاط ليصير مواطنا كام  ز وقر قذل جيوج  ) يرا وبر) آ   ) امه مع حاسة الذص  زز   ت ذل زز ليت  ت ذل زز 

كيق    ر لاا كله من )تل نتاة زز  األ يرة لنا  )ي ال ج   غم  الوادي  لوجه ال اح  ز )د   )ن حياته لنا لل ة آثمة زز األصخا  والغا ا  واألز د    ال ماء والنجو  زز للم ة

 نرما غ ب  الشدددددم  كان  ة تتجه أل ل  زز وق   )ن  ت دددددل كيق وملا ا )قنعوم )ن الذصددددد  ءددددد  ء ال قيمة له   غم )ن لاا  ل اتجه إ   حات  ااجذا  حيي توتر مر نة  ج ي

 بعيرا ترا  ن  لر العميان زز ج ن  ك ام وتم ق  ثيا ه لكنه كان  ذت م زز  نع  ينيه و اح   م  النجو  ز اجتخ  قصة  لر العميان

 االعج  

ن فنراا الينيالااةنالعرااةنالالقةلااةن    ااةن   ن
م
يقاا أن رناُل 

 رنالالقبنعنااة اا نيمعيسأنوناااااااااااااااللرباا ن فن  ن  اا  اا نالالقبن

  بتنرلضحك

 ...  ب نر الس ينو ُلةنالالقةلةن كثرن فنالالقبنونيقرأن:

رااا اونيركنوكالااا د ااا نوُاااةن اعرن ركن فنالالقبنراعرن

 : عنةهأنو معأن السأ

 !!ونسللرهن:ن فن  ن     نالالقبن بتن؟

ن نكأ
ً
 رضحكنون  أن:ن ب ن فنر الينو ُلةنالالقةلةنخيرا

 : رق كن  ةنالجعرينو  أنل 

ااا ن فنا عقابن وكعيااا نرااا رنلأناذهااالنافالنر رن فنر رناُل

 ... والقفن بكن فنالعجأنرقةنبجحتنوغع تن نكي نزعيت

 ... ونك رنذلكنا عقابينذانرقاسةنشةيةة

ر هلنالف السااااااااااااا ينبفالن طتنا عقابينوناقانال  بنر ذانا نةن

 .. ا عقابينوالاءنال  ب

 !! قرأن:ن فن  ل  بن؟

 رقدنالف الس ين:ن ب ناُل ن فنالالقبنو اليةن   ك

 .. الفل فينر ذانر ءنالفين فالنرق لتن:ن بينذهلنافال

ونهينتالنين رن  اا هاا نذهاالنبفالنالفاااااااااااااحقاءنراا ذان اا نال  كن 

   تى

 !!!!رق أنلس ن:نبفالن يفنذهلن؟

 ,, رقدونععل ن:ن...ن بينر ءنافالنالفل فينر ذانر ءنالفين ر 

رلخ نالف الساااا ينيقاُطنال فعةنو ناااالأنونهين اللن فنوالاءن

   فن  ل  بنرقدونال فعةال  بن   نسللته ن  س ...ني نا ن ين

 !  عجمينعلالنال  بني ن  ي

 محمر الذاق  إسما يل 

 م ائي / لو  حاسوب 
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 التعليم العالي
 

 

 

 

 

   م  ددددددد  ا  ا و ا  دددددددمو لئ ددددددد    
 
   ددددددد   ا

 
ً وت زيصددددددد  لدددددددً ، دددددددً ال دددددددم    دددددددما دددددددة  النمودددددددفك اًددددددد نْدددددددم  صو  الِم

َ
إَن الهدددددددئي

ددددددة  النموددددددفك المدددددديكف ءاددددددك ت قددددددي  لددددددً   ددددددئ ا تن دددددد  ا ي ددددددي ت    ددددددي ا    نودددددد  ال ددددددئ و  ًلم صو   ا تدددددد
ن
أصددددددي الوي دددددد 

ددددددددف   ًًددددددددهي  دددددددديلنموفك المدددددددديكف لددددددددً الم ًددددددددم ا  ي ددددددددم  ل   دددددددد  
 
ح ف دددددددد  لددددددددف ا ددددددددي  ا صدددددددد   هددددددددً زلددددددددع أن  تددددددددئت ل

املمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي م  ز وفددددددد  املمم ددددددد    ،نددددددددي  

النموددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفك   أن 
ن

ًزف  حفددددددددددد  املً دددددددددد

ًالدددددد  ادددددد ن  لو  م ددددددد   م دددددددد   المددددددديكف رن

 ن دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددئ         نًددددددم    لددددددي 

اددددد  ل ددددديَ  ز ددددد   زلدددددددددع ،لدددددددددَ    ددددددددد    

أ ي دددددددددددم    ددددددددددد  أن  ح  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

ا تيصمدددددددددددددددددد   لددددددددددددددددددً  ًظفدددددددددددددددددددددددددد     ا و 

الًددددددددددددددي   المددددددددددددددي     ًلتددددددددددد    ئصددددددددددد   امل

موددددددددددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددددددددددد   ن ًلتددددددددددددددددددددددددددد      بيلنددددددددددددددددددددددددددديكف امل

ً  ي    ل دددددي    ددددددة أل فدددددد   ددددددة  أ ددددد   ددددددم ًالدددددد   ال ي دددددي  صو  إ، ددددددي    دددددة أن  ِدددددد ش م  وددددد  امل
 
ا ئصددددد  ال ددددددم  ،ا فدددددي

ً و النموددددددددفك المدددددددديكف  ن ا دددددددديَ  املل ِددددددددي    دددددددد  أن   ددددددددئي ،حددددددددً ا ددددددددي و الئ لدددددددد   ا صدددددددد   يزنتددددددددي  النموددددددددفك   ق دددددددد

ًو ح ف دددددددد  ،حدددددددد دددددددين ا ددددددددي  ا صدددددددد  لددددددددً ق دددددددد ددددددددة  أ  د    دددددددد  أن    ددددددددتك  ً الن ددددددددئ    المدددددددديكف   ددددددددة أ ي ددددددددم    ملددددددددف صو

ًا ددددددددد  الما ددددددددد  ا  نًدددددددددي    لئ لددددددددد  صددددددددد  صل ِدددددددددي  النمودددددددددفك المددددددددديكف    ملدددددددددع الئ لددددددددد  أن  حدددددددددئ لي ألدددددددددئا هي    ن

ا  نًدددددددددي    ءادددددددددك   املددددددددد   أن  ِددددددددد ش م لدددددددددف املل ِدددددددددي  النموف فددددددددد     ن ا ،  ددددددددد  الممبفددددددددد    دددددددددنك ا ادددددددددي    

ً  زود ددددددددي ايل يِددددددددئو ا  ددددددددئ  و  املل ندددددددد     بيلنددددددددي كف لددددددددمةو ا ،  دددددددد   م دددددددد  زلددددددددع  زددددددددك صاددددددددي     ش دددددددد    ددددددددو  و  مدددددددد

ً ا     ً،ة  الامًب هف صة  ئ   الش ة ا  ب  لهمةو النً  ،    ً ًاطة   ً    م ز ص   ه ي   ئل

 ت دددددددد  لددددددددف ز وفدددددددد  ا دددددددد فميب   فددددددددي   ت دددددددد و  ملدددددددد    صددددددددة 

 ءمدددددددددئ  م دددددددددفك النمودددددددددفك 
 
أ دددددددددت  لكددددددددد  ال وتددددددددد     قًً دددددددددي

 دددددددددددم  ا  ددددددددددد  اددددددددددد ن  دددددددددددنموك  أن  دددددددددددئق  ا تيصمددددددددددد    ددددددددددد    

ددددددين لددددددف الِدددددديا  إ، ددددددي لددددددً حددددددد   ل ت فدددددد     بيلندددددديكف ا تيصمدددددد  أ دددددددتح     نًددددددم زلددددددع ال  دددددد    ددددددي  د

ا ا صم غي   لف ا ل ف    
َ
ً    َلم ً    ئ  صل ِ   ط ف   لنِ  ، ت

أ،  ددددددددددددددددددددددددددد      دددددددددددددددددددددددددددئ أن   ددددددددددددددددددددددددددد  

ا  دددددددددددد ش ي  لددددددددددددف النموددددددددددددفك المدددددددددددديكف 

 دددددددددددددددم  و لدددددددددددددددف ا دددددددددددددددي و ص   ي  دددددددددددددددي 

 صاددددددددددددددددي  مهي َ لن ددددددددددددددددي  ددددددددددددددددئ    دددددددددددددددد  

ً م  املاددددددددددددم ت ا   ف دددددددددددد  لددددددددددددف   دددددددددددد

النمودددددددددددددددفك لدددددددددددددددف زيمل دددددددددددددددي المم ددددددددددددددد    

ًن   دددددددددددددددددددددديلنموفك   ت ددددددددددددددددددددددف أن  كدددددددددددددددددددددد

ًا دددددددددد  صددددددددددد   صاددددددددددم ت   لددددددددددد   أن  ن

ً  ا  نًددددددددددددي   لوئ لدددددددددددد     امل  دددددددددددد

ا املاددددددددددددددددددددم ت     ت ددددددددددددددددددددف أن 
َ
 َلدددددددددددددددددددم

لددددددددددددددددددددددددئاي صمف دددددددددددددددددددددددد  رِدددددددددددددددددددددددد ش م   

 ًظ هددددددددددددددددي ال  ددددددددددددددددي   ن املاددددددددددددددددم ت 

النموفمدددددددددددددددد    ددددددددددددددددمةو ا  يلدددددددددددددددد   ددددددددددددددددئ 

  ن   

 عبد الرحمن نوفل    

 صباحي\نظم املعلومات 
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إ  أن لددددددد  ر دددددددة  ت ددددددد  لدددددددف ا ددددددد فميب  ودددددددَ  ا زدددددددئا    

  ا ددددددددددددددددما  ال وتدددددددددددددددد   زددددددددددددددددئ  ا زصدددددددددددددددد  لنِدددددددددددددددد   ءمددددددددددددددددئ

ا ددددددددد فميب املل ِدددددددددي  ا تيصمفددددددددد  لهدددددددددك اددددددددد     دددددددددة 

ًلملدددددي هدددددف اددددد  ا و  ودددددَ  ا زدددددئا   ه دددددي   ا زصددددد  لدددددف  

  ل غمبفددددددددددددددددد   زمبفددددددددددددددددد  ءمدددددددددددددددددئ أن  يصددددددددددددددددد   انم دددددددددددددددددفك 

ًازن     ددددددددددف     ا و  وددددددددددَ   النموددددددددددفك ،ز دددددددددد    فندددددددددد

ً وت صئلاددددددد    بيلنددددددديكف ا زصدددددددد   ا زدددددددئا  الهيِوددددددد  اًدددددددد

ف إ ا و  ودددددَ  ا زدددددئا  لنِددددد   لدددددف  ودددددَ  ا زدددددئا  إ، دددددي لددددد

ً ددددددددددددددددددددي       ت ددددددددددددددددددددف زلددددددددددددددددددددع الئ لدددددددددددددددددددد  أن  حددددددددددددددددددددئ  ا  ل

ًصفددددددد   ددددددد    دددددددئ  املادددددددي    الًط فددددددد  ال  مو
َ
النموف فددددددد  ال

ددددددددددد   من دددددددددددئ زود دددددددددددي الئ لددددددددددد  لدددددددددددف ، دددددددددددً إ نًدددددددددددي لي  مو
َ
ال

ًا  لددددددددددي    ا و أ  ا  ددددددددددي   ا م دددددددددد  إن  ي،دددددددددد      ،ندددددددددي  ص

الئ لدددددددددد   من ددددددددددئ زلددددددددددع ال  ازدددددددددد    منبدددددددددد  أن ال  ازدددددددددد  

 الن ددددددئ  ا  نًددددددي   لهددددددي   زيصدددددد  أ ي ددددددم  لددددددف ال  ددددددً

ً م ا   ا    م ددددددددئ  لن ددددددددي   دددددددد  زلددددددددع الئ لدددددددد  أن  دددددددد

ص زا،فددددددددددددد  لدددددددددددددئزك ا تددددددددددددديل ال  ا دددددددددددددف   دددددددددددددملَ   زدددددددددددددك 

الن ًًددددددددددي  ا تيصمفدددددددددد   ف ددددددددددي  نمودددددددددد  ايل  ازدددددددددد    

  زددددددك ا احدددددديط  المو فدددددد  ل وتدددددد  ا تيصمدددددد  لددددددف  وفدددددد  

ال  ازدددددددددددددد    ددددددددددددددملَ   زددددددددددددددك امله ددددددددددددددئ  ال  ا ددددددددددددددف    ن 

 تيصمدددددد  احدددددد  زومدددددد  احدددددد     بيلندددددديكف ا تيصمدددددد  لنِدددددد    ددددددئ    إ، ددددددي ا

دددددددة  النمودددددددفك    لددددددد  لدددددددما النمودددددددفك  زلدددددددع الئ لددددددد  أن  دددددددئ َ  صدددددددي،ا  م دددددددئ صو

 
 
ًلدددددددددددددي ا نًدددددددددددددي  ي    دددددددددددددة أن رِددددددددددددديلك لدددددددددددددف ا دددددددددددددي  ح ف ددددددددددددد  لئ لددددددددددددد   ، 

   َ لن دددددددددي زلدددددددددع الئ لددددددددد  أن  دددددددددئ   اددددددددد َن ان النمودددددددددفك 
 
 از لي لدددددددددي ح دددددددددي  ي

ً  ا ِددددددديل     ميلددددددد  المدددددديكف لدددددددً   دددددددئ ا تن ددددددد  ا ي ددددددي     دددددددي ا    ددددددد

دددددددددد   من ددددددددددئ زود ددددددددددي الئ لدددددددددد   بيلندددددددددديكف   دددددددددد  ان  مو
َ
لددددددددددف قئصدددددددددد  املاددددددددددي    ال

ًا  النددددددددددددددددئ     حي ددددددددددددددددي  ال  ددددددددددددددددً  ًا دددددددددددددددد  ادددددددددددددددد ن صدددددددددددددددد ًن ل دددددددددددددددديَ     كدددددددددددددددد

ا  نًدددددددددددددي   لوئ لددددددددددددد    زوف دددددددددددددي ان ،  دددددددددددددز اددددددددددددد ن الكوفدددددددددددددي  النئ  ِدددددددددددددف  

ًا    ً  ا ،نددددددددددددددي   دددددددددددددد  الكوفددددددددددددددي  التحشفدددددددددددددد   الكوفددددددددددددددي  النئ  ِددددددددددددددف    دددددددددددددد

ًا     ِددددددددددديلك لدددددددددددف  اددددددددددد ف  لننِدددددددددد   الم وفددددددددددد  النئ  ِدددددددددددف   لدددددددددددمةو الكدددددددددد

ً    إصددددددددي   صشدددددددد   وفدددددددد  ال  افدددددددد    مدددددددد   وفددددددددي  المودددددددد
 
ا  فدددددددديل صِددددددددن تب

ً  ام ددددددئ ا تن دددددد  ا  ددددددي ا   ح دددددد   الكوفددددددي   ا تيصمددددددي  التحشفدددددد    دددددد

ددددددددة  قددددددددبل ا احدددددددديط المو فدددددددد   املًدددددددد    الميصدددددددد  لو اددددددددي    الًط فدددددددد  صو

ًازهدددددددي    لدددددددمةو ا احددددددديط  حندددددددي   ددددددد    دددددددئصهي ا تيصمددددددد  ا  ِددددددديصهي  أ، مو
َ
ال

ًاطة ا  ودددددد   إكدددددع  زدددددك صدددددي     ز دددددئصي  دددددد    ام  ي،فدددددي إكدددددع   ددددد ف  صددددد

لدددددددددددف ا تددددددددددديل الًددددددددددد ي ف     دددددددددددي   ًددددددددددد  ص زا،فددددددددددد  صمف ددددددددددد  إكدددددددددددع طوتددددددددددد  

ا تيصمدددددددد  لددددددددف  ال ِددددددددك الًدددددددد ي ف  نددددددددئزك ال وتدددددددد  لددددددددف النموددددددددفك المدددددددديكف 

ا 
َ
   ددددددئ  صددددددة  تدددددد  ال وتدددددد   َلددددددم

َ
دددددد   ددددددًي مو

َ
   ن ددددددم ا احدددددديط الموف دددددد  ال

 ا صم لً أ ي  النموفك الميكف  

ًص  لدددددددددف المدددددددددما  رمنبددددددددد  إ، دددددددددي   دددددددددي   لهدددددددددئي  نِددددددددد    ً ددددددددد  ا  كددددددددد الن 

ا ا صددددددم   شدددددد  ق ددددددم 
َ
ً م النموددددددفك  َلددددددم ا  م دددددد  النئ  ِددددددف   لددددددن  لن دددددد

ًال   دددددددد  ان ًصدددددددد  النموف فدددددددد   ن إ، ددددددددي  ا صدددددددد ًن   ت دددددددد  زلددددددددع امل    كدددددددد

ً م  ال  ددددددً  صمملددددددف   ددددددئي إكددددددع  دددددد يز   أ  صدددددديل    يملدددددديل   دددددد  الن دددددد

 لدددددددددددن    ددددددددددد  الننِددددددددددد     ددددددددددد     بيلنددددددددددديكف زلدددددددددددع ا تيصمدددددددددددي  ان   دددددددددددن  

ا    حدددددددددئط ايملددددددددديل 
َ
  دددددددددي ا   ي فددددددددد   م دددددددددئ   ددددددددد    ا تن ددددددددد    دددددددددي    َلدددددددددم

  دددددد  إ، ددددددي ايلم دددددد  الددددددئ ف   ا  ا و ا   ف دددددد    زلددددددع الددددددئ ل الممبفدددددد  

 ددددددد  لوتحددددددد  المومددددددد  ءمدددددددئ أن  حدددددددئ  الئ لددددددد  ان   ًددددددد  ص زا،فددددددد  قي

  ً    دددددددددملَ    ددددددددد
 
ً ي احنفي ي  دددددددددي   ِدددددددددجع لِدددددددددئ  ودددددددددَ  ا حنفي دددددددددي   ددددددددد 

ءم ددددددد     ددددددديصفك   مددددددديل  تمددددددد  الادددددددمًب  ن يزددددددد     ًدددددددهم     دددددددمب 

ً،  الم ددددددددددفك    يصمدددددددددد  لي  ددددددددددي    ا صم  فدددددددددد    ددددددددددئ   ،حددددددددددً لددددددددددما ال  دددددددددد

دددددة   ً    الِددددد ً  لهدددددي أ  ددددد  صو الدددددئق  الددددد

 زا،فدددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددددي ل صوفددددددددددددددددددي        لدددددددددددددددددددمةو امل 37

ً دددددددددد  ا تيصمدددددددددد   ص زا،فددددددددد  صًددددددددددم  ن زو فددددددددد    

ً  فددددددد   زيِددددددددئا  ي   من دددددددئ زلدددددددع ا  ددددددد ش ي ا  ال

ًاِددددددددددئلي  بيلندددددددددديكف لددددددددددمةو ا تيصمددددددددددي    ًدددددددددد     

ص زا،فددددددد  للاحددددددديط المو فددددددد   لدددددددن    ددددددد  ل  م ددددددد  

 ه دددددددي  ا ددددددد ش ي  ح ف ددددددد  لدددددددف ’  النئ  ِدددددددف  

 صل ِي  النموفك الميكف     
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ْ

ـزفت
َ
قْد َجــرعت ُمر الــوْجد و ن

َ
عـواصف ما بين النفِس و النفْس،  ل

َ
 بـ

ُ
 الجُروْح َحــسرات، مــررت

 قـدرتي على البقاِء 
ْ

ـغِفي وأنـحنت
َ

 الهواء بالنسبة لي سوى غاز خانق ُيريد قتلي، لقد قـلَّ ش
ْ

إن

 ُهـنا، 

 ليْس فقط قدرتي!

ريــد أن أحيا ُهــنا هذِه 
ُ
 رغبتي، فــأنا ال أ

ُ
 بــل فقدت

ْ
 ديـاري....  ليست

 أنـا أرغب بالرحيل، دون عودة، 

 دون الحنين الى هذِه الديار، 

 أنــا لست أنــا!

تلة من الشوق والشجن.
ُ

 أنــا مجرد ك

ريد أن أحيا بجانبك...
ُ
 أ

 في أحدى سجادات الحرم 
ً
نت خيط رفيع جدا

ُ
ى وإن ك

ّ
ى وإن كنت حت

ّ
نقطة الشريف، أو حت

 او جزيئة على أي حرف في إحدى كتب الزيارة الساكنة بحرمك
ً
ى وإن كنت ذرة ترابا

ّ
، أو حت

 كان االهم أنني هناك بجانبك...
ً
 من مكونات الهواء أيا

           زينب الفياض•                                                                                                        اشتقت لك.-

 نظم املعلومات/الصباحي

 لَك أنتمي

 وإنني
ُ

َك يا حســين
ُ
 أنا ما تركت

 بزينَب إنني لَك أنتــمي
ً
 قســما

 
ً
 في ذّرِ العوالِم عاشقا

ُ
نت

ُ
 ُمذ ك

 ِلَبهاِء َبذِلَك في الجليِل األعظِم 

 وسيلتي
َ

نت
ُ

ِم اإلشهاِد ك
َ
 وِبعال

 أن هللَا ربَي ُملهـمي
ُ

 فشـهدت

 
ً
 مجبولة

ً
 ُحبَّ الحسيِن طهارة

 في روِح أوالِد الحالِل وفي الدِم 

 

 محمد الهادي العاملي

 

 

 طوكيو مرصد مدير  - كوزان يوشيودي البروفيسور 

 فإن ، هللا كالم القرآن أن قبول  في صعوبة أجد ال 

 املعرفة على بناؤها يمكن ال  القرآن في الجنين أوصاف

 الوحيد االستنتاج امليالدي، السابع للقرن  العلمية

 من محمد إلى أوحيت قد األوصاف هذه أن هو  املعقول 

 .هللا

 

 هارث مايكل األمريكي العالم

 الرجل كان[ وعلى ال محمد  عليه هللا صلى] محمًدا» إن

 كال  في وأبرز  أسمى بشكل نجح الذي التاريخ في الوحيد

 الفريد االتحاد هذا إن والدنيوي، الديني املستويين

 أن يخّوله مًعا والدنيوي  الديني للتأثير  له نظير  ال  الذي

 «البشرية تاريخ في تأثير  ذات شخصية أعظم يعتبر 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الشهير  أملانيا شاعر " جوته

 كما هذا أعتقد وإني الكتب كتاب فهو  جسمي، داخل تهتز  روحي أن شعرت القرآن قرأت كلما

 رجفة تأخذك آياته إلي تستمع وعندما تحريف، أو  تبديل أي القرآن يعتر  فلم مسلم كل يعتقده

 هذا تعظم أن إال  يسعك ال  فيه التشريع روح دراسة في تتوغل أن وبعد والحب، اإلعجاب

 وإننا اإلسالمية، للتعاليم بالنسبة ناقص الغرب في التشريع أن وظني وتقدسه، العلوي  الكتاب

 أحد، عليه يتقدم ال  وسوف محمد، إليه وصل ما إلي بعد نصل لم مفاهيمنا بجميع أوروبا أهل

 "محمد العربي النبي في فوجدته اإلنسان لهذا أعلي مثل عن التاريخ في بحثت وقد

 

 " ماركس كارل " 

  برسالته افتتح النبي هذا"
ً
أفعاله أقواله تدون  أن حري  واملعرفة، والنور  للعلم عصرا  بطريقة و

 كان ما يمحو  أن عليه كان فقد وحي هي بها قام التي التعاليم هذه أن وبما خاصة، علمية

 
ً
  إن والتحوير، التبديل من السابقة الرساالت من متراكما

ً
 والدين. العالم عظماء أعظم محمدا

 "األديان أكمل به جاء الذي

 "ولز جورج هربرت" البريطاني واألديب الكاتب

 دينا أجد ولم الحائط، عرض به فاضرب املدنية مع يسير  ال  دين كل" : "اإلنسانية تأريخ معالم"

 "اإلسالم دين سوي  سارت أني املدينة مع يسير 

 

 

 

 

 

ريد أن أحيا.•
ُ
 أ

 

 سومو قان اور 

 علوم الحاسوب / مسائي
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 النقوش الصخرية

سنة قبل .امليالد مما  ١٠،٠٠٠النقوش الصخرية في غوبوستان بأذربيجان ، والتي يعود تاريخها إلى 

ة . تعتبر يدل على ثقافة مزدهرة الثقافة هو سلوك اجتماعي ومعيار موجود في املجتمعات البشري

الثقافة مفهوما مركزيا في األنثروبولوجيا ، يشمل نطاق الظواهر التي تنتقل من خالل التعلم 

االجتماعي في املجتمعات البشرية . بعض جوانب السلوك اإلنساني ، واملمارسات االجتماعية مثل 

نيات مثل استخدام الثقافة ، واألشكال التعبيرية مثل الفن ، املوسيقي ، الرقص ، الطقوس ، والتق

، واملالبس هي بمثابة كليات ثقافية ، توجد في جميع املجتمعات البشرية .  املأوى األدوات ، الطبخ ، 

مفهوم الثقافة املادية يغطي التعبيرات املادية للثقافة ، مثل التكنولوجياء والهندسة املعمارية 

والفن ، في حين أن الجوانب غير املادية للثقافة مثل مبادئ التنظيم االجتماعي ) بما في ذلك 

منظمة سياسية واجتماعية املؤسسات ( ، األساطيرة الفلسفة ، األدب ) على حد سواء ممارسات 

في العلوم  1املكتوب والشفوي ( ، و العلم يتكون من التراث الثقافي غير ] املادي للمجتمع . ] 

اإلنسانية ، كان الشعور بالثقافة بصفتها سمة للفرد هو الدرجة التي يزرعون بها مستوى معين من 

تطور في الفنون أو العلوم أو التعليم أو األخالق ، كما ينظر أحيانا إلى مستوى التطور الثقافي على ال

أنه يميز الحضارات عن املجتمعات األقل تعقيدا . توجد أيضا وجهات نظر هرمية حول الثقافة في 

أو الثقافة الشعبية التمييز الطبقي بين الثقافة الرفيعة للنخبة االجتماعية وبين الثقافة املتدنية 

أو الثقافة الفلكلورية للطبقات الدنيا ، تتميز بالوصول إلى طبقة رأس املال الثقافي . في اللغة 

الشائعة ، غالبا ما تستخدم الثقافة لإلشارة على وجه التحديد إلى العالمات الرمزية التي 

ض مثل املالبس أو نفسها بشكل واضح عن بعضها البع لتميز تستخدمها املجموعات األثنية 

املجوهرات , تشير الثقافة الجماهيرية إلى أشكال اإلنتاج الجماعي واملستنير للثقافة االستهالكية التي 

ظهرت في القرن العشرين . وقد جادلت بعض مدارس الفلسفة ، مثل املاركسية والنظرية النقدية 

ي الطبقات الدنيا وخلق وعي زائف ، أن الثقافة غالبا ما تستخدم سياسيا كأداة للنخب للتالعب ف

 شائعة ، وهذه املناظير 

 رخضي أمير  آيات

 نظم املعلومات 

 

 
 
تيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفل

َ
 ذ

 ناجيت قبرِك( 

 ف ُيرثيها بقولِه : 

ِجــُد 
َ
ى وما أ

َ
ِة هللِا ما ألق  في ِذمَّ

ــُد  ِبـ
َ
 أم هذِه ك

ٌ
  أهذِه َصخرة

افاها األجُل وهو   التي و
ُ
ُيرثي بها الشاعر الجواهري زوجته

 عنها وهي في عمر العشرين بعيٌد 

غادر مكسورة ال تنظر 
ُ
الخلف  أليالغيمة ِعندما تفقُد مطرها ت

 الروح  إلى دال يعو ِعندما ينكسر  األناءثانيٍة 
ً
شكلِه السابق ابدا

صاِحبها إنها تؤلم ُمحبيه ومن  مال تؤلعندما تخرُج من الجسد 

حص ى 
ُ
 منهم فرحة لم ت

ُ
لم يكتفوا ب ِتلك  باأليامحوله تنزِع

األيام ف ُيفاجئوا برحيلها بالدفِن ُيرثي لها هل هذِه صخرة أم 

رحيلها هذه شريكتي حملتني عبئ لم  أتوقعهذِه كبِد لم 

 هنا الشاعر يصف زوجته ويقول هل هذه تحت أتخطا
ً
ُه يوما

 التراب فلذة روحي أم هذه مجرد صخرة  ...

 َمْن أحبابُه َبُعـدوا
ُ
 قْد يقتُل الُحزن

ِقــدوا
ُ
 بمْن أحباُبُه ف

َ
 عنه فكيف

حبيِه ابتعدوا عنه لفترة من الزمن 
ُ
 قاتل لصاحبِه إذ مل

ُ
الحزن

في الساعة تدور ف تدور لتلتقي لكنها  األمياليشعر وكأنه تلك 

صدم بعدم اللقاء 
ُ
إال من بعيد انهما شعوران متقاربان  أبدات

 لكنُه 
ً
 عزيزا

ً
ف تبدأ  األبد إلىراحل  األنِعندما تفقد شخصا

صارع نفسك لتفعل كل 
ُ
من أجله تأمل أن يعود لكنُه  ش يءت

رحل ولم يرحل وحيدا فقد أخذ ِتلك الروح املرحة التي لم 

 بمقدار ألم الرحيل إنه 
ً
أبدا وهنا الحزن  قال يطاتتألم يوما

إذا ابتعدوا لفترة من الزمن كيف ملن يفقد  األحبابيقتل 

 أحبابه أبدا وال يوجد بصيص أمل بعودتهم ..

 َمْرَحَمـة ٌ 
َ
 املوت

َ
 وليت

َ
 الحياة

َ
 ليت

بُد 
َ
 فال الشباُب ابُن عشريٍن وال ل

هو رحمة لنا لكنُه نقمة  في أحيان أخرى نتمنى لو إن املوت

إنه يهشم أحشاء قلوبنا ف ينتهز  وإلصغير كبير  فال يعر علينا 

حب كأنُه شخص 
ُ
تعلقين بمن ن

ُ
الفرص عندما نكون أشد امل

هل يحبهُ أم ال نقُع نحُن في  باألخر أخذ من ُيحب وال ُيبالي  أناني

الشاعر هنا ف يتمنى لو أنت الحياة  يتألمفخ تلك املكيدة 

 
ً
واملوت مرحمة وإن املوت لم يأخذ زوجته ذات العشرين عاما

....  بعيدا عنهُ

لينا حنان أمهاتنا أطرح على مسامعنا اسم أم يتوارد ملا يُ 

ولطفهم هذه املخلوقة األبدية خلقت من ريح الجنة كأنها 

لك التي رحمة لنا في األرض جاءت من راِحمنا في السماء ت

ضلت ف تفضلت علينا لتكن 
ُ
وضعت الجنة تحت أقدامها ف

 لُبنيان مرصوص 
ً
 األبياتإال برحيلها في هذِه  ال يهدمأساسا

سمى بما أنجبت من مخلوٍق 
ُ
م ولدُه ف ت

ُ
الشاعر ُيحيي زوجتهُ أ

 إنهُ جزء منها وكأنهُ نسخة ُمصغرة عنها ...

 

ُرنـي
ُ
 يست

َ
 ثوَب اصطباٍر كان

ُ
 خلعت

عائي أنني َجِلـُد  ِذُب ادَّ
َ
 ك

َ
 وبان

ني
ُ
 حتى بكا َمْن ليَس يعرف

ُ
ْيت

َ
 َبك

 كأنها ُبركان يلتهُم  فال تتوقِتلك الحياة فانية إنها مستمرة 

خاصمهم في وقت  مال يعلاألرض 
ُ
ما بها من أحباب نودهم ن

عاتبهم على 
ُ
نتخاصُم معهم ُهم ُسكر  اما فعلو الشدة ن

 
ً
 ال ُمر وال ُسكرا

ً
الحياة وُمرها بدوِنهم ليس للحياة طعما

 حياتي معها تساقطت 
ُ
نت

َ
ت ف َدف

َ
 من روحي ُدِفن

ُ
ذة

 
فل

راق 
ُ
 عيوني ف ينطلُق قلبي ُمدمعا أنا ال أهوى ف

ُ
 أسكت

ً
ِتلك الحياة بدونهم ُمفِزعا أناُم  أحبتيأدمعي ُمنهمرتا

راودني كو 
ُ
 ف ت

ً
اقعي مرة أخرى ف ألقى من أحبهم ليس فيها  أليابيس ُمفجعا أعوُد ليال الشاعر ...  أبداو

 
ُ
سمى بما  أمُيحيي زوجته

ُ
 نسخة مصغرة عنها ... أنجبتولدُه ف ت

ُ
 جزء منها وكانه

ُ
 من مخلوٍق انه
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فوس                      
ُّ
 الِكبار لن

 

حِسن   فالن  : " العلماء ألحِد  قيل    ". فيك القول   ي 

 . سأكافئه:  قال

  بماذا؟:  قيل

ق بأن: قال ِ
 
حق

 
ه أ

 
 ".قول

 

 سارتر بول  جان 

 

 يعنيه ل  ما في يتدخل الذي الشخص هو  املثقف"

 ."بالحقيقة الجهر  على القدرة ويمتلك

 ."والطغاة السلطات إزعاج هي األولى املثقف مهمة"

 

 

 ومضة

 

 : األدباء أحد   قال

  ما
 
( السالم عليه) موس ى رأى ماذا أفهم   أن أحاول   زلت

  عشر   لينفق   مدين فتاة من
 
مِره من سنين   ع 

 
هرا   ؟..!لها م 

 
 
 : تعالي قوله في الجواب   فوجدت

ه  *)
ْ
ت اء  ج 

 
ا ف م  اه  ي ِإْحد  ْمش ِ

 
ى ت

 
ل اء   ع 

 (اْسِتْحي 

صِف  لم   وتعالى تبارك للا   ي 

ها
 
ها، ول  طول

 
  بل شكل

 
ف ص  د   ما أغلى و  ج   وهو  فيها و 

 .الحياء

  قد ثمين كنز   فالحياء  
 
 . النساء بعض من ضاع

 

 بل والعفة، الحياء من للمرأة أجمل هناك يوجد فال  ️✍

  املرأة زادت وكلما حيائها، في جمالها
 
 عند بقيمتها معرفة

 على ألقيا اللذين واملسؤولية والدور  وتعالى سبحانه للا

 تعالى، للا به يرض ى بما والتزامها حياؤها زاد عاتقها،

 مظهر  في أساسيان أمران الشرعي، واللباس والحجاب

  يدلن وهما الخارجي، املرأة
 
 الداخلي صفائها على أيضا

 .بدينها ومعرفتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من عمره في غير حق قضاه، 
 
من أمض ى يوما

له،  اه، أو مجد أثله، أو حمد حص  أو فرض أد 

سه، أو علم اقتبسه فقد عق يومه  أو خير أس 

 وظلم نفسه 

 

 

 

تساهم الثقافة بشكل مباشر على قدرة اإلنسان 

في التفكير بعقالنية ومنطقية أكبر، كما وتتيح له 

التحدث وإبداء الرأي حول مختلف قدرة 

القضايا ودعم آرائه باألدلة والحجج املوثوقة، 

له لآلراء املختلفة وسماع اآلخرين ي تقب                     .وتنم 

    أوتوو  عشتار                                                     

 علوم الحاسوب / مسائي   

 

 

 

ها سألت غاندي انديرا أن   مذكراتها في ورد  والد 

 ”نهرو  لل جواهر ‘“ الزعيم

  ماذا
 
حدث  !؟ الحرب في ي 

 . القتصاد ينهار  :  عليها رد  

  وماذا:  قالت
 
 ؟! القتصاد انهيار  بعد يحدث

 .األخالق تنهار  :  أجابها

  وماذا:  قالت
 
  يحدث

 
 ؟!األخالق انهارِت  لو  أيضا

 بلد   في يبقيِك  الذي وما:  الحكمة بمنتهى عليها رد  

ه   انهارت
 
 !؟ أخالق

  يستطيع  
 
ِ  في يتعايش   أن اإلنسان  فيه مجتمع   أي 

 !!! الترفيهي القتصادي الغذائي النقِص  بعض

 : والسبب األخالق انعدام إل 

  اللئووام   يسوووووووووووود  
 
  وتووذهووب   والسوووووووووووفلووة

 
 األعراف

 
 
ل   والخير   والقوانين  غابة   إلى ش يء كلُّ  ويتحو 

  تصووووووووووووبووح   وبووهووووووذا
 
  الووحوويوووووواة

 
  الووكووريوومووووووة

 
 شووووووووووووبووووووه

 .مستحيلة

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حكم

  ماذا
 
حدث رب؟ بعد   ي   !!!الح 

 ثقافة عامه

 اقوال الفالسفة

ِشر لكن ِبَوعي  
َ
 است

 

 على الّضفِة األخرى ِمَن 
ً
 واقفا

ً
سأَل الثعلُب َجمال

 :  الّنهر

 إلى  أيَن يصُل عمُق ماِء الّنهر ..؟

  .فأجاَبُه الَجمُل :  إلى الّركبة

َفَز  الثعلُب 
َ
في الّنهِر  فإذا به يغرُق باملاِء،  فسعى  ق

 أن يخرَج  رأَسُه  من  املاء  بجهد  مضن  
ً
جاهدا

 على صخرة   في النهر، 
َ
، استطاَع  أن  َيِقف وبمشقة 

 بعَض أنفاسِه الالهثة َصَرَخ في وجِه 
َ
وما ان التقط

 الجمِل 

ُقل أن  املاَء يصُل  إلى  الركبة ؟
َ
 : ألم  ت

ً
  قائال

م يصُل إلى ُركبتيقال : نع  !! 

 

 عزوتنا ) سور الوطن(

 

انتم في قلوبنا ومعنا وبجوارنا وفي صدورنا 

لقنه  إلى اجيالنا
 
نا وتأريخ ن القادمة  انتم فخر 

لن تفي الكلمات بالغرض لوصف 

تضحياتكم لكن اقدم لكم جزء  بسيط من 

حاربون 
 
تأثير شهامتكم ورجولتكم وانتم ت

ل 
 
لم وتقفون في وجهِه فصمودكم أمام ك

 
الظ

ش يء وتضحيتكم بأرواحكم قد أرعب 

غاة
 
 الط

 

ك فالن  :  ألحدهم قيل   بِغض    .ي 

رِبوووووووووووووووِه  فوووووووووووووووي لووووووووووووووو    :  فقوووووووووووووووال
 
، ق ووووووووووووووو  

ْ
ن
 
 فوووووووووووووووي ول  أ

عِدهِ    ب 
 
ة
 
حش  .و 

 " من روائع األدب السياس ي العربي الساخر "

 

سجين عربي طلب كتابا معينا من إدارة السجن 

  .. للمطالعة، وأعطاهم اسم الكتاب

ردت عليه إدارة السجن بأن الكتاب املطلوب غير 
 !! موجود، لكن إذا أردت املؤلف فهو عندنا

 آيات أمير خضير

 نظم املعلومات/ صباحي

 الصبر

 

بر  يعني ل  ، املصاعب تتحمل أن الص 
 
  سلبا

 بالنتيجة تثق بحيث النظر  بعيد تكون  أن يعني بل

 يعنى ماذا. عملية أي عن ستتمخض التي النهائية

 الوردة، وترى  الشوكة إلى تنظر  أن يعني أنه الصبر؟

 الصبر  نفاد أما. الفجر وترى  الليل إلى تنظر  أن

 رؤية من تتمكن ول  النظر  قصير  تكون  أن فيعني

برهم ينفد ل  للا عشاق إن. النتيجة ، ص 
 
 مطلقا

صبح لكي أنه يعرفون  ألنهم   الهالل ي 
 
 يحتاج فهو  بدرا

 السعادة تظهر  حتى املعاناة للا خلق لقد. وقت إلى

 خالل من تظهر  فاألشياء. نقيضها خالل من

 يظل فإنه هلل نقيض يوجد ل  أنه وبما أضدادها،

 
 
 مخفيا

 

 محمد الباقر إسماعيل 

 علوم الحاسوب / مسائي
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 إنهم يقتلون اجلياد. أليس كذلك؟

 

 هوراس ماكوي  -ملولف :ا

 شادي خرماشو /  -ملترجم :

 والنشر دار املدى للثقافة

 أمريكا 1935 -تاريخ كتابة الرواية:

 خالد عبد الرحمن العرجي -:عدادا

 د.عبد الحي عبد النبي -الشراف :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهذه الجملة التي جاءت بين

الكشف والستفهام واملرارة، 

اغنياء مآل للبشر  واستعباد

حقبة واملعذبين الفقراء بعد 

اقع المريكي  زمنيه عصفت بالو

 ألجلوجعلت الفتاة تهب نفسها 

 يومالتع ش بها د ان تكسب نقو 

وحيث ان الليبرالية  واحدا

الذين يلهو بهم رأس املتوحشة 

أدنى اعتبارات املال من دون 

                                            إلنسانيتهم،

وان الكساد الكبير الذي حصل في أمريكا في ذلك 

الوقت، وكيف أثر ذلك على األشخاص 

وأصبحوا في صراع دائم ألجل البقاء والنجاة، 

حافظ على  وكم يحتاج اإلنسان من دعم حتى ي 

حياته ويصمد في األوقات الصعبة، وبالطبع لم 

تخل  الرواية من مشاهد الفقر، والعذاب، 

الجتماعية، وكيف لجأ كل  والفرق بين الطبقات

 دون أن بسيطةشخص لتوفير حياة، مجرد حياة 

 الرواية

 وتدور األحداث حول مسابقة 

 للرقص وماراثون للركض ينال 

 الفائز به جائزة هائلة تقدر

 ( دولر، وهذا 1500بو ) 

 مبلغ خرافي في تلك الحقبة 

 ي الثالثينيات منوووووالزمنية ف

 القرن املاض ي، ويحصل عليه 

 تى ووووووي الرقص حووووون يستمر فوووووووووم 

 النهاية أو يجتاز خطوط النهاية

يوما وقواعد  40للماراثون حيث كان مده رقص  

الرقص تكون كل ساعتين رقص مستمر لهم 

 يستراحون فيها فقط ساعةنصف 

جلوريا إنسانة عدمية، وكثيرة التشاؤم، وتع سة 

 السلبي،طوال الوقت ول تنظر سوى للجانب 

وقصة لقائهما بروبرت سيفرتن بالصدفة في 

، وبعد أن تعارف كالهما املشتركةحافلة النقل 

قررا كل منهما   ي 

املشاركة في ماراثون رقص لكتساب القليل من 

ا ألنهم فشال في إيجاد ع مل ناجح في املال نظر 

 هوليوود.

 بحيث كان املاراثون يوفر للمشاركين به طعام  

                        يتواجد بها الكثير من املخرجين واملنتجين من  

ويدفع الفقر والجوع اآللف  هوليوود، لذا لم ل؟

للمشاركة في املسابقتين، وتحمل اإلذلل واملهانة 

 للفوز بالجائزة التي ستغير 

حياتهم لألبد ولألفضل وتخلصهم من شبح 

املعاناة املستدامة، ول يدرون أنهم بمثابة وجبة 

ترفيهية للطبقة الرستقراطية الثرية خالل 

تناولهم هانئين سعداء مرتاحين، طعام العشاء 

في لوس « ل مونيكا»في قاعة ضخمة اسمها 

. وبالفعل قد شاركا في املاراثون  بروبرت أنغلوس

سيفرتن و جلوريا ، وأثبتوا تميزهم منذ البداية، 

وتمكنوا من جذب انتباه السيدة الثرية ليدن 

م لهما الدعم واملساعدة للفوز في  قد 
 
التي ت

 املاراثون.

 املشاركون 

يشارك في املسابقة املجنونة أطياف من البشر 

األمل في معجزة يجمعهم اليأس واإلحباط و 

 جلوريا،تصحح مسار حياتهم، من بينهم اليائسة 

، والبحار «سوزانا يورك»واملمثلة الطموحة 

، والفالح «ريد بوتونز»العائد من الحرب 

بوني »وزوجته الحامل « بروس ديرن »البسيط 

، واملتسابق الذي اشترك بالصدفة «بيدليا

 
 
مايكل »روبرت ويحلم أن يكون مخرجا

واحد من هؤلء وغيرهم كان له  لك  «.سارازين

حلمه الخاص، ودافعه للمجازفة باملشاركة في 

 متواصلة من  40املسابقة التي استمرت 
 
يوما

دقائق كل  10الرقص التي يتخللها فترة راحة 

 ساعتين.

وكما في حلبة املالكمة، يتم العد على من يسقط 

على األرض إعياء، ويستبعد بال رحمة من 

كل التوسالت. ومع تساقط  املسابقة رغم

األبرياء املخدوعين، وموت بعضهم تزيد سعادة 

 بدأ رقص

وبعدما املشاركون على أرجلهم أليام طويلة، 

في  بقيساعة وبعد أن  879روبرت وجلوريا  رقص

املاراثون عشرون متسابقا ل   إل خرجت 

رصاصة طائشة من احدى السيدات الثريات قد 

اق صات في املرقص، قتلت احدى السيدات الر

 فقرروا اعطاء خمسين دولرا لجميع مساهم 

 

 

 

 

 

 

 

 ملجهوداتهم دون الغاء مهرجان 
 
 متبق  تقديرا

 وحيث انه يقترح منظمو املسابقة  الرقص.

 يع ووووووووووووووووووالجم أمامعلى روبرت وجلوريا الزواج 

 ملكافأة ونيل الهدايا اإلضافية، ا عووووومقابل رف

 يووووووووووووووووووووووووووووجلوريا باملهانة، لتفاجأ ف تد شعر ووووووووووووق

 ل ما وووووووووووووووووووووووالنهاية بأنها حصدت السراب ألن ك 

 حصلت عليه 

 انسحابهم

 تم خصم النفقات منه ول يتبقى منه ش يء، 

 بعدها، خرج  لوريا أنها كانت واهمة،جلتدرك 

 رة منذ ووووووون املرقص ألول موووووروبرت وجلوريا م

 من 
 
 خمسة أسابيع فأخرجت جلوريا مسدسا

 حقيبتها وأعطته لروبرت وطلبت منه أن يقتلها

 ، فتذكر روبرت حين أطلق جده الرصاص على 

سرت رجله حصان ال
 
 عائلة املفضل بعد أن ك

 وفقد القدرة على املشاركة في سباقات الجياد

 ،فأطلق الرصاص على جلوريا وحين سألوه في

 املحكمة فأخبرهم انها طلبت منه هذا و حين  

 ألح عليه املحقق بالسؤال قال

 ”انهم يقتلون الجياد، أل   كذلك؟“ 
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 اوتوو عشتار

 علوم الحاسوب / مسائي

 

ددعفقرة ال  

 : على املعرفات التالية : أجابتهيحق لكل شخص املشاركة  وأرسال  -فقرة العدد-                                                insta – it2_02        

  بين الفائزين . اسمه أثناء القرعة   يظهر ومنح جائزة رمزية ملن  الصحيحةتجرى قرعة بين اإلجابات           telegram:-@ it2_02          
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 (ظل نكط محنة وعيش محبوب ... خاطر من تموت تعور القلوب)

 ال دار للمرء بعد املوت يسكنها             إال التي كان قبل املوت بانيها

بشـر خاب بانيهافإن بناها بخير طاب مسكنهــا            وإن بنـــاهـــا   

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

من أين أبدأ في رحلتك كالمي وأنت كل الكالم .. أيها األصيل، املعلم الذي قض ى 

حياته من التواضع إلى التواضع، من أين أبدأ وأنت مفرد بصيغة جمع، اندمجت 

بة .. فكم هي قاسية لحظات الوداع فيك التناقضات، جمعت الرقة والصال 

سّجل وتختزن في القلب والذاكرة.. كم نشعر بالحزن وفداحة 
ُ
والفراق التي ت

 شهد عادل محسن                                               .الخسارة والفجيعة فنختنق بالدموع

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  ـ

 وجع الرحيل

كان الرحيل موجعا، مليئا بالحسرات والدموع صاخبا بالتساؤالت، كان غصة في 

القلب وألم كبير. قد يرحل عنا أشخاص ونحزن لرحيلهم ونتألم بشدة لكن ال يمكن 

سامات والكلمات الطيبة مطبوعة ألثرهم الذي تركوه فينا أن يرحل. تبقى االبت

 نبأ عبد العزيز عبد الرزاق                                                                                        نآفي

 

 أترك أثرا بعد رحيلك

وما زادك املوت إال حضورا وإن كنت رحلت عنا إال أنك لم 

كلماتك، نصائحك، كل ترحل من قلوب محبيك وأبنائك، 

 ش يء محفور بنا ألنك في قلوبنا دائما وأبدا.

 غدير محسن عبد الحسن

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 شوق مكسور 

ك شيئا جميال يشبهك، شيئا مختلفا فكرت أن أصنع ل

تماما كحضورك، بدأت في جمع الحروف حولي وأخترت 

 منها كلمتين كمالمحك، عميقة وتشبه 
ّ
منها ثالثة ثم نحت

 املعجزة وكتبتها هكذا " أبي الغالي".

بك  يا استقامتي عد إلي، عد يازهرة األربعين، عد إلقاوم

الدنيا من جديد، لتلملم أشالئي يا أبي، لك وحدك نذرت 

 العمر يا أبي من اآلن وحتى النهاية.

 زينب خلف محمد السوداني

 

 األب الروحي

أبي الروحي.. أنت سر التقدم والنجاح في مرحلتي األولى، 

ففي هذه الحياة نحتاج إلى شعاع من الضوء يتسلط 

بوضوح، نحتاج إلى تلك الروح على ذهننا حتى نرى 

الراحلة التي تمتد دائما بالخير والعطاء، وإلى العين التي 

اقبنا بصمت، إلى ذلك الشخص الذي يتسلح  تر

 بالعاطفة

  زينب أمجد محمد

ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــ

قد كان أبا وصديقا قبل أن يكون مدرسا، فقد كان ال يرد 

طالبا وال يفرق بين أحد منهم، فجميعهم أبناؤه، وترى 

هذه املحبة عند رحيله في أعين طالبه، حتى تظن أنهم 

فقدوا أباهم أو أحد أقربائهم، فهذه املحبة التي تركها في 

ن حسن تعامله وطيبة لسانه فهو قلوب طالبه نابعة م

يحمل جميع صفات األستاذ واألب وهو خير مثال يضرب 

به لالستاذ الناجح فيكفي أن يكون اإلنسان بشوش 

الوجه وذو كلمة حسنة وفعل طيب حتى ينال محبة 

 .واحترام االخرين ويمتلك قلوبهم

 عبد هللاعذراء عبد الزهرة 

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 

 لم نكن نعلم ذلك من قبل

خلقت في الدنيا بيانا خالدا .. وتركت أجياال من األبناء 

وغدا سيذكرك الزمان ولم يزل.. للدهر إنصاف وحسن 

لقد فارقت أستاذنا الدنيا بعد فترة طويلة من جزاء 

العطاء تاركا سيرة عطرة وذكرى طيبة، وروحا نقية 

إنك بحق يا استاذنا  .وميراثا من العلم والخلق الرفيع

الجليل تعد رسول علم ومعرفة وكذلك هامة من هامات 

العطاء والتضحية فنعم األستاذ أنت. لقد غيبك املوت 

 .لوبنا ما بقينا على قيد الحياةجسدا لكنك ستبقى في ق

نم يااستاذنا الفاضل مرتاح البال والضمير فالرجال 

                                          .أمثالك ال يموتون 

 مشاعل سالم عاشور                                                             
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 رثاء

هذه الشخصية أخذت قلوب جميع الطلبة وجميع من رأي أو 

تكلم أو سمع حديثه. من هو؟ وماذا فعل؟ وملاذا رثاه الجميع 

عند موته؟ لَم الحزن والفجع عند رحيله رغم أننا ملن نعرفه 

 سوى مدة قصيرة، كيف أصبح قريبا من الكل؟

 ملى عادل زويد

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــ  ــ

 مالك الرحمة

كنا نتوق لليوم التالي لكي نتلقى جرعة األمل التي تمدنا 

بالقوة وحب االستمرار في الدراسة، كنت يا أستاذنا تنشر 

 س في روحك أينما تذهب، تماما كماب املكدالطي

                                                                                                        الورد

               اطمة محمد التميميف                                                                  

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 الغائب الحاضر

في اللحظة التي اشتقت بها اليك بشدة كان هللا قد اشتاقك 

تياقه إليك أسكنك بجواره، ذهبت إلى بشدة، لدرجة اش

 .الفردوس عند رب العباد عند أرحم الراحمين

ذهبت إليها دون وداع .. لم أستطع أن أراك للمرة األخيرة وال 

 حتى أن أودعك

 عمار قاسم سعود

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 أستاذ بهيئة مالك

لك أن تتباهى لو كان عندك شخص بهذا الطيب، بهذا 

اللطف، لقد كان قريبا من الطالب كما لو كان أباهم، لم يكن 

ينادي الطالب بأسمه! نعم كان يكتفي بقول كلمة أبني أو 

 .أبنتي

 فاطمة فرحان عبيد

 كريم النفس

 علي عبد الزهرة حسن

عرفنا الفقيد أستاذا هادئا متسامحا راضيا قنوعا، 

كما هو ملتزم بدينه وواجباته الدينية.  ملتزما بأنسانيته

حمل األمانة بإخالص وأعطى للحياة وللناس جهده 

وخبرته وتجربته وحبه لهم وتمتع بالخصال واملزايا 

الحميدة من حسن املعشر وطيب القلب وكان متميزا 

ومتواضعا والذي زاده احتراما وتقديرا ومحبة في قلوب 

به، وهل هنالك  الناس والطالب وكل من عرفه والتقى

 ثروة أبقى من محبة الناس؟

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 وهج رحل

سائرا بين الجميع بروحه التي تمتلك صفة الجناح مع 

أمل ثائرة تقتل اليأس وإن كان منتشرا، ال تبدوا ابتسامة 

م القوة والصبر، لم يعط علما 
ّ
عليه خيبات األيام، ُيعل

لنقاء سريرته حكايا ال تنتهي  فقط بل دربا واضحا للجميع.

اقفه الكثيرة عدد ال يحص ى، ال مبالغة في مدحه وال  وملو

للجميع سالم سرمدي وكأن جميع  تكفي اللغات لشكره

 تقتل عند ذكراه. الحروب

 نور أحمد سالم 

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

أتمنى أن يسعفني قلمي إلنصاف الذي تذكره والدتي في كل 

 به. دعاء رغم أنها لم تلتق

 الطيب منير صبري 

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

 األب الروحي

أصعب ما يمكن أن يكون في هذه الحياة أن تفارق من 

 تعلم بموعد رحيله.تحب دون أن تودعه ودون أن 

 كرار جاسم محمد

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 رثاء

لقد زاد شوقي إليك، رحلت بعد مسيرة علم طويلة مليئة 

يمض ي الرجال ويبقى نهجهم أثرا.  بالعطاء والتضحية،

وداعا أستاذي، أقولها بحسرة فلن تسمح األقدار أن 

 أكون تلميذك مرة أخرى.

 مصطفى حسن زاكي

 

 رحلت وبقيت ذكرى 

مرتاح البال والضمير فقد أديت األمانة وقمت نم 

بدورك على أحسن وجه، والرجال الصادقون من 

أمثالك ال يموتون، ستبقى ذكراك في قلوبنا 

 وستظل أعمالك وسيرتك نبراسا لنا في الحياة

 مسرة حليم سلمان

. 

 األب الروحي

إلى الذي رحل ولم نضمه ضمة الوداع األخيرة، 

الذي أتى خبر رحيله كأنه حلم ثقيل، الذي  إلى

كلما توالت األيام على رحيله أصبح شوقنا إليه 

أضعافا، الذي غاب عنا الغياب األبدي، إلى من 

 ال نستطيع بعد اآلن رؤيته ال حقيقة وال اتصاال 

ئ     رحمك ربي وأسكنك فسيح جنان  

حبصازينب زهير عبد ال                                      

. 
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كنت بسيطا كعشاء الفقراء، مخلصا في عملك وعطائك، عظيم الهمة، 

نظيف القلب واليد واللسان، خلفت في الدنيا بيانا خالدا وغدا سيذكرك 

 .الزمان ولم يزل 

 سارة شاكر عبيد
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 عبد الكريم .. وكفى بذلك فخرا

( القصيرة 2021-1976لم تكن لرحلة األستاذ عبد الكريم حسين السوداني )

في كونه أستاذا جامعيا، أمرا عاديا أو سائغا، فقد كان لرحيله وقعا كبيرا 

منا أن الحياة ال عل وجرحا عميقا في قلوب طالبه ومحبيه، ربما لن يندمل أبدا.

تتحمل الحقد فالحقد موت واملحبة حياة ونحن علينا أن نحيل الحياة إلى 

باحة من الحب والسعادة والبهجة. فطوبى ملن عاش حياته ليزرع فيها الخير 

والحب والفضائل واملعاملة الحسنة، فهكذا إنسان لن يكون في سجل 

وجع  حسان ال يموت أبدا.األموات أو في طي النسيان إذ أن فاعل الخير واإل 

 2021الغياب واللوعة واالكتئاب والحزن، بدأ كل ذلك في الرابع من تموز عام 

إذ غادر عبد الكريم إلى رحمة ربه الكريم راضيا مرضيا، تاركا صورته التي 

 ترتسم فيها ابتسامته املعروفة.

 زينب ضياء كاظم
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 أستاذ وأب بمعنى الكلمة

 الذكريات ال تحيي املوتى بل تميت األحياء

 عمر أسعد عبد القادر
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ملجموعة كبيرة من الطلبة متجمعين حول عند تجولك في الكلية ورؤيتك 

شخص ما فعليك التأكد أن هذا الشخص هو األستاذ عبد الكريم، حيث 

كانت عالقته بالطلبة خاصة وعلى مر السنين فلم يغيره منصب علمي وال 

صادق، زاهد، عارف ربه وهذا أهم حنون، متسامح، كريم، عطوف،  إداري.

أول   ش يء في اإلنسان، إذا أحب هللا عبدا وضع القبول له بقلب كل من يقابله.

مارأيته من األستاذ في املحاضرة األولى هي ابتسامة ترحيب يطمأن لها القلب 

بمجرد رؤيتها، وأول ما سمعته من األستاذ بعد الترحيب هي وصاياه باالحترام 

ة واملواضبة على الدراسة والتركيز على الهدف الذي دخلنا من وحسن املعامل

 أجله إلى الكلية.

 حوراء نعيم مزعل

 ذائقة املوتكل نفس 

فقدي لهذا الشخص كان كالبركان يغلي بداخلي لو انفجر لكان قد دمرني 

بالكامل. صمت عقلي عن التفكير بأي أمر آخر غير فكري بصورته وصوته إثناء 

سماعي ملحاضراته والتي أخذتني بال شعور ملا حولي وما أفعل، صرخت، 

بأفراد عائلتي الواحد بكيت، توجعت، تأملت، وتصرفي الال إرادي وأنا أصرخ 

تلو اآلخر بكلمة قد مات.. مات .. استاذ عبد الكريم قد مات، وهم يبكون 

 لبكائي ورثائي له.

علي قاسم خلف 

ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

 الغائب الخالد في قلوبنا

لم يكن إال إنسانا لكنه وهبنا الحب بكل تجلياته، لم يرد محتاجا إليه، لم 

يبخل بكلمة طيبة، لم تغب االبتسامة عن محياه، لم يتذمر ولم يمن ولم يتكبر 

ولم يفوت فرصة ليهبنا من جمال روحه، ورهافة قلبه، وسمو خلقه.إلى من 

أظلمت األماكن التي كان شمسا ال تختفي، تمدنا بدفئها، حين غبت يا شمسنا 

كنت ترتادها وأصبحت أيامنا باردة وال يوجد من يحيطنا بخيوط دفئه وال 

بضوء أمله، كنت سألجأ إليك في أيام كهذه. كنت شعبا من الطمأنينة 

وقاموسا يحوي ألف تعريف للحب، رحلت فانطفأت سكينة أيامنا.على 

ثر بذور الحب في خطاك أيها الحبيب سأقتلع جذور الكراهية من قلبي وسأن

 القلوب حتى إذا ما أزهرت وتألقت أهديتها لروحك.

 حسنين عبد الكريم موس ى
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الستاذ عبد الكريم كان يعمل ويقتدي بمن هم خير الدنيا واآلخرة األنبياء و أهل 

البيت )عليهم السالم( حيث كان يشارك الطالب في حزنهم وفرحهم ومأكلهم 

 ومشربهم وكان ذو أسلوب حسن وأخالق طيبة.

 إبراهيمياسين رضا 

 

 

 

 

نحن كطالب أصبح مثلنا األعلى األستاذ عبد الكريم، وسنسير على خطاه، وسيبقى 

 في قلوبنا ويظل أسمه في شفاهنا ويبقى األستاذ واألب واألخ والصديق لكل شخص. 

 تبارك رعد خريبط                                                                                            

 

 لم ترحل ألقول كان

 علوم الحاسوب/ ست هدى عادل

 كثير هو وجودك كاملعجزة في كل مكان وفي آن واحد

اقفك وابتسامتك وتواضعك ورضاك على مر سنين  ، إذ لم تتبدل صورتك ومو   .ثابتٌ

، إذ أنك تفردت حتى
ٌ
  .آلن ولم تشبه أحدا ولن يشبهك أحدا قدوة

   .كثيٌر، بل كنت للجميع بنفس الكثرة

  ..وثقت بي أكثر من نفس ي بنفس ي

 ...أي وقت مض ى تفردت حتى في رحيلك ألنك موجود جدا أكثر من
19 

انصدمت وتأملت بفقد أحد أعمدة علوم الحاسوب ألنه كان مثاال لألخالق 

                               وكان مثابرا ويعمل معنا وكأنه أحد أخواننا.

 هام حسين عباس
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