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تقديـم

احلديثة  والتقنيات  الذكـاءات  من  وغريها  الأ�شياء  واإنرتنت  ال�شطناعي  الذكاء  ميثل 
الأدوات امل�شتقبلية الرئي�شية لتعزيز القت�شاد املعريف امل�شتدام وحتقيق التنمية ال�شاملة. ولعل 
الرقمية،  التكنولوجيات  الثالث يف ميدان  العامل  التي خا�شتها بع�ص دول  الناجحة  التجارب 
مثل الهند وال�شني والربازيل، تعطي حافزا للدول العربية على اتباع نف�ص النهج وذات الطريق؛ 
وتتزايد اأهمية هذه التكنولوجيات يف ظل تزايد الهتمام والإقبال العاملي على ال�شتثمار يف 
جمال الذكاء ال�شطناعي وتطبيقاته اخلدمية وال�شناعية والأمنية، وارتفاع ن�شب م�شاهمته 

يف الناجت القومي للدول. 

املواهب  من  هائل  مبخزون  للنمو،  ال�شاعية  العامل  دول  من  كغريه  العربي،  الوطن  ويتمتع 
ال�شابة، التي متتلك قدرات غري حمدودة يف التعامل مع التقانات احلديثة واملتطورة وتتطلع 
واملبتكرين  ادها  رورّ من  تكون  لأن  وترنو  بركبها،  وللحاق  الرقمية  الثورة  م�شتجدات  ملواكبة 
فيها. لذلك فقد اأ�شبح من ال�شروري اأن تهتم الدول العربية بتاأهيل ال�شباب ملواجهة متطلبات 
امل�شتقبل، وتنمية مهاراتهم التكنولوجية، وبناء قدراتهم ومتكينهم من ا�شتثمار هذه التقنيات 
وت�شمن  العربية،  املجتمعات  التنمية يف  التي تدعم  والتطبيقات  ابتكار احللول  وتوظيفها يف 
املتمثلة يف �شعف مالئمة  امل�شتقبلية  الوظيفية  املتغريات والتحديات  التعامل مع  القدرة على 
خمرجات اجلامعات ومراكز التدريب ملتطلبات �شوق العمل وتزايد اأعداد اخلريجني العاطلني 

عن العمل. 

ملا تقدم، ارتاأت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )الألك�شو( تخ�شي�ص ملف العدد 
�حلادي و�لثالثني )31/ يونيو 2019( من »املجلة العربية العلمية للفتيان«، للتعريف باأهمية 
ا�شتخداماته  الذكاء ال�شطناعي، ومبا يحظى به من مكانة وانت�شار �شار يت�شع بات�شاع طيف 
عة، تطرق معظمها  وتطبيقاته. ويت�شمن هذا العدد ع�شر مقالت علمية تناولت مو�شوعات متنورّ



�شات  باملوؤ�شرّ التعريف  اإطار  وفــي  والطب.  ال�شناعة  جمالت  يف  وتوظيفه  ال�شناعي  للذكاء 
التي  املغربية،  للعلوم والتقنيات« باململكة  الثاين  »اأكادميية احل�شن  العدد  م هذا  العلمية، يقدرّ
امل�شتويني  على  التنمية  خلدمة  وت�شخريه  والتقني  العلمي  بالبحث  النهو�ص  اإلى  ال�شعي  ت�شع 

الوطني والعربي من بني اأهدافها الأ�شا�شية.

اب الأفا�شل، من داخل الوطن العربي  م املنظمة جزيل �شكرها وعميق امتنانها للكترّ واإذ تقدرّ
�لعلمية  مبقالتهم  �ملجلة  من  �لعدد  هذ�  �إثر�ء  يف  ممّيـزة  جهود  من  بذلوه  ما  على  وخارجه، 
ائها الأفا�شل يف ن�شختني ورقية واإلكرتونية، وتاأمل اأن  مة، ُي�شعدها اأن ت�شعه بني اأيدي قررّ القيرّ
ي�شاهم يف حتقيق ما ت�شعى املنظمة اإليه من ن�شر للثقافة العلمية بني �شفوف الفتيان وال�شبان 

العرب.

                                                                                                املديــر العام

                                                                                                  اأ.د.حممد ولد اأعمر



كلمة العدد

ُي�شعد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األك�شو( اأن ت�شع بني اأيدي قرائها الكرام 
�لعدد �حلادي و�لثالثني من »جملة �لألك�صو �لعلمية للفتيان« ، على �أمل �أن ينال منهم �لر�صا.

ولقد اخرتنا مللف هذا العدد مقالت علمية عن الذكاء ال�شطناعي الذي اقتحم، وب�شرعة 
وغريها...،  والتجارة  وال�شناعة  كالطب  والقت�شادية،  العلمية  املجالت  من  العديد  فائقة، 
كل  يف  �صتوؤثر  �لتي  �حلديثة  �لتكنولوجيا  هذه  �أهمّية  �إلى  �لنتباه  ��صرتعاء  �ملنظمة  فارتاأت 
ن  مُتكرّ واملجالت،  ال�شتخدامات  متعددة  اأداة  باعتبارها  القريب،  امل�شتقبل  يف  احلياة  جمالت 
الأفكار  وا�شتخدام  البيانات،  وحتليل  املعلومات،  دمج  كيفية  يف  التفكري  اإعادة  من  الأ�شخا�ص 

امل�شتخل�شة لتح�شني عملية اتخاذ القرار؛ 

التي  - 22 �شنة(  لل�شريحة العمرية )14  ر  امللف �شيتي�شرّ اأنه من خالل هذا  ويحدونا الأمل 
بالفعل،   العامل  تغيري  من  ن  متكرّ كيف  ومعرفة  ال�شطناعي،  الذكاء  فهم  جملتنا  ت�شتهدفها 
تثقيفية  ة  علميرّ مقالت  -اأي�شا-  العدد  هذا  ن  ويت�شمرّ كالطب.  احليوية  املجالت  يف  خ�شو�شا 
متنّوعة، نذكر منها »�صناعة �لورق وتدويره«، و«م�صروبات �لطاقة و�آثارها �ل�صلبية على �صحة 
ة، هو ال�شريف الإدري�شي، وهو اأ�شهر  الإن�شان«... كما يزدان بتقدمي �شخ�شية علمية عربية فذرّ

جغرايف يف الع�شور الو�شطى، ورائد ر�شم اخلرائط يف احل�شارة الإن�شانية. 

م هذا العدد »اأكادميية احل�شن الثاين  اإطار التعريف باملوؤ�ش�شات العلمية العربية، يقدرّ ويف 
للعلوم والتقنيات« التي ُتعترب اأول هيئة اأكادميية عليا من نوعها على امل�شتوى العربي، اأُن�شئت 
والبتكار  العلمي  الإبداع  رعاية  توجهاتها  اأبرز  ومن  1993؛  العام  منذ  املغربية  اململكة  يف 
والنمو  التنمية الجتماعية  دفع قطار  ان يف  اأ�شا�شيرّ باأنهما عن�شران  منها  اإميانا  التكنولوجي، 

القت�شادي الوطني.  

اء، تود اأن  م املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم هذا العدد اإلى قرائها الأعزرّ واإذ تقدرّ
تزجي �ل�صكر للعلماء �لأفا�صل �لذين �أثروه مبقالتهم، كما ترحب - دوما - مب�صاهمة �خلبـر�ء 
ت�شدر  حتى  واملقرتحات  واملالحظات  الآراء  وبكل  وخارجه،  العربي  الوطن  داخل  من  العرب 

املجلة على امل�شتوى الذي يرتقي اإلى تطلرّعات اجلميع. 
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ملف
العدد

جون ـ فرانسوا دورتيه :
من السبرنيات

إلى الذكاء االصطناعي1
ترجمة : أ. د. محمد أحمد طجو2

يعتبر مصير السبرنيات3 فريدا. ففي األربعينيات 
كان هذا الملتقي للعلوم الذي تخيله نوربرت 
مركز   1948 العام  في   4Norbert Wiener فينر 
إلى  جذب لثورة فكرية غير عادية، سوف تؤدي 
المعلومات،  الذكاء االصطناعي، ونظرية  والدة 
والعلوم  األنظمة  اآللي، ونظرية  اإلنسان  وعلم 
المعرفية! ومع ذلك، أصبح مصطلح “السبرنيات” 
بعد  إال  جزئيا  تأهيله  إعادة  يتم  ولم  مهمال. 
ستة وثالثين عاما على يد كاتب الخيال العلمي 
ويليام جيبسون Wiliam Gibson، لخلق مصطلح 
إلى  فضاء السبرنياتcyberspace  5. ولكن لنعد 

البداية.
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1942 : شارك نوربرت فيرن )1894 - 1964( عامل 

للتكنولوجيا مع  الرياضيات يف معهد ماساتشوستس 

زميله جوليان بيجلو  Julien Bigelos يف تصميم جهاز 

تسديد آيل ملدفع مضاد للطائرات. وقد ابتكر الرجالن 

جهازا يضبط مسار اإلطالق بفضل عملية ضبط تسمى 

التغذية الراجعة.  تحافظ التغذية الراجعة عىل نظام 

متوازن من خالل ردود فعل دائرية: فعل-< رد فعل 

-< فعل، إلخ. واملبدأ هو مبدأ مثبت الحرارة: تتلقى 

 )input اآللة معلومة عن الحالة الخارجية  )إدخال

عىل  للحفاظ   )oupt )إخراج  لذلك  نتيجة  وتتفاعل 

الرتكيز عىل الهدف الظاهر)الحرارة، الهدف ...(. 

االهتاممات  ذو  املبتكر  الباحث   - فيرن  يعتقد 

املتعددة - أنه اكتشف آلية ميكن تطبيقها يف مجاالت 

أخرى. وقد نرش مع جوليان بيجلو وعامل الفيزيولوجيا 

 Arthuro Rosenblueth العصبية آرتورو روزنبلوث

والغرض،  “السلوك،  بعنوان   ،1943 عام  يف  مقاال 

الراجعة”  “التغذية  مفهوم  فيه  يعمم  والغائية”، 

ويستخدمه يف تحليل الترصفات الغائية، املوجودة يف 

الطبيعة:  من الكائنات الحية إىل الدماغ البرشي.

من  باحثني  روزنبلوث  مبساعدة  فيرن  جمع 

األنظمة  مسألة  يف  النظر  لهدف  مختلفة  تخصصات 

ذاتية التحكم. التقى فيرن خالل هذه التبادالت املثمرة 

بكلود شانون 6Claude Shanon الذي كان يعمل عىل 

العصبية  الفيزيولوجيا  وعامل  املعلومات،  نظرية  وضع 

وعامل   ،Warren McCulloch 7 مكلوتش  وارن 

 John von Neumann الرياضيات جون فون نيومان

متبادل  8 )1903 - 1957(. كان هناك نشاط فكري 

لديه  )كان  املعلومات  نظرية  فيرن  فأثرى  وخصب 

تؤدي  أن  ميكن  الراجعة  التغذية  نظرية  بأن  حدس 

إىل نظرية للمعلومات واالتصال(. وقد أخذ مكلوتش 

فكرة التغذية الراجعة عنه ، الخ.

مؤمترات مييس

عام  يف  األوىل  البحث  حلقة  نجاح  بعد  تقرر   

بدعم  وتم  أوسع.  نطاق  عىل  التجربة  تكرار   1942

عقد   Josiah-Macy مييس   - يوشيا  مؤسسة  من 

 .1953 إىل   1946 عام  من  بحث  حلقات  عرش 

من  باحثني  نيويورك  يف  مييس”  “مؤمترات  جمعت 

وعلامء  الرياضيات،  علامء  التخصصات:  جميع 

واملهندسني.  الفيزيولوجيا،  وعلامء  األنرتوبولوجيا، 

كانت النخبة العلمية األمريكية حارضة. شوهد عىل 

فون  ومكلوتش،  فيرن  إىل  باإلضافة  الخصوص،  وجه 

ومارغريت  بيتسون،  وجريجوري  وشانون،  نيومان،  

وكثريون   ،Talcot Parsons بارسونز  وتالكوت  ميد، 

علمية  إسهامات  مجاله،  يف  كل  قدم،  وقد  غريهم. 

استثنائية. 

أفقه  توسيع  يف  اللقاءات،  ملهم  فيرن،  استمر 

 1948 عام  يف  ونرش  الرياضية.  أعامله  من  انطالقا 

كلمة  من  انطالقا  املصطلح  بني  السربنيات.  كتاب 

وقد  “ربان”.  تعني  التي  اليونانية   kubernetes

عرف فيرن هذا “العلم الجديد” بأنه “نظرية التحكم 

تطبيقه  مجاالت  وتبدأ  اآلالت”.  يف  واالتصاالت 

بالفيزيولوجيا، وتنتهي بالهندسة مرورا مبعرفة الدماغ. 

األنظمة  ليشمل  تطبيقه  مجال  الحقا  وسع  وقد 

االجتامعية )السربنيات واملجتمع، 1952(. 

مييس.  مؤمترات  منظمي  أحد  مكلوتش  كان 

عىل  يشتغل  هذا  العصبية  الفيزيولوجيا  عامل  وكان 

فالرت  الرياضيات  عامل  مع  تصور  وقد  الدماغ.  عمل 

وحدات  من  يتكون  جهازا   Walter Pittsبيتس
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إجراء  عىل  وقادرة  بشبكة،  مرتبطة  صغرية  حساب 

هذا  أن  الواضح  من  أنه  يرى  كان  معقدة.  عمليات 

الدماغ. وهذا هو أساس  الجهاز يطابق منوذج عمل 

النموذج الرتابطي الذي أسسه مكلوتش. وقد التحق 

عام  يف  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  مبعهد  وفريقه 

1952، للعمل عىل بناء رمامات اصطناعية )شبكيات 

هو  جديدا  علميا  نسقا  بذلك  فأسس  إلكرتونية( 

مؤمترات  يف  أيضا  شارك  اإللكرتونية.  البيولوجيا  علم 

يف  عبقري  مجري  مهاجر  وهو  نيومان،  فون  مييس 

الذي  فهو  ثورة يف مجاالت عدة.  الرياضيات أحدث 

عىل  مستوحيا  األوىل،  الكمبيوتر  أجهزة  بنية  صمم 

النظرية.  تورينغ  آالن  أعامل  من  الخصوص  وجه 

واخرتع يف الوقت نفسه مع الخبري االقتصادي أوسكار 

 )1977 - 1902(  Oscar Morgenstern مورجنسرتن

الذي شارك أيضا يف مؤمترات مييس  نظرية األلعاب: 

نظرية اتخاذ القرار يف ظل الرتدد التي سوف تحدث 

ثورة يف علم االقتصاد الجزيئ. وشارك أيضا يف مرشوع 

مانهاتن، الذي أدى إىل اخرتاع القنبلة الهيدروجينية. 

للباحثني  أيضا  مييس  مؤمترات  أبواب  ُفتحت   

وزوجها  ميد  مارغريت  ومنهم  اإلنسانية.  العلوم  يف 

درسا  اللذين   ،)1980  -  1904( بتيسون  جريجوري 

معا عمليات التواصل الدقيقة بني األشخاص يف تربية 

األطفال يف بايل وغينيا الجديدة )احتفال نافن، 1936(. 

مفاهيم  السربنيات  عن  املتحمس  بيتسون  أخذ 

سوف  التي  والنظام،  الراجعة،  والتغذية  التفاعل، 

يطبقها عىل التواصل بني األشخاص. وأسس مع دون 

جاكسون Don Jackson معهد بحوث العقل يف بالو 

العائلية  “العالجات  ولدت  حيث   ،Palo Altoألتو

النظمية”.

أفكار السربنيات الرئيسة

 ال يتبنى جميع الباحثني الذين شاركوا يف مؤمترات 

مييس دامئا وجهات النظر نفسها، وكان النقاش صاخبا 

يف بعض األحيان. ولكن تصوراتهم تدور حول بعض 

األفكار الرئيسة.

 أول هذه األفكار هي إمكانية الجمع بني الحساب 

ووسيط كهربايئ،  وهي الفكرة الجوهرية التي أدت 

)شانون(،  املعلومات  ونظرية  الكمبيوتر،  اخرتاع  إىل 

وفهم بعض أمناط عمل الخاليا الدماغية )مكلوتش(. 

وإن أفكار العمل الغايئ، والغاية، والتحكم بالتغذية 

الراجعة، هي مفاهيم رئيسة أخرى سوف يكون لها 

الذكاء االصطناعي. وإن فكرة  أساسية يف  انعكاسات 

بينها  فيام  عنارص  تتفاعل  حيث  والنظام  النموذج، 

هي أصل كل نسخ نظرية األنظمة9 التي ستظهر يف 

السنوات التالية. 

نحو نظرية األنظمة
 -  1950 الفرتة  يف  ولدت  التي  األنظمة،  نظرية  إن 

1970 والتي حذت حذو السربنيات،  هي مجموعة 

مفهومية تجمع تيارات مختلفة.

  Heinz سوف يصبح الفيزيايئ هاينز فون فورسرت •

von Foerster، الذي كان سكرتريا ملؤمترات مييس يف 

نهاية املطاف منظر “السربنيات الثانية” التي دمجت  

يف عام 1960 فكرة األنظمة والتنظيم الذايت.

برتاالنفي   فون  لودفيغ  البيولوجيا  عامل  كان   •  

Ludwig von Bertalanfy قد وضع منذ عام 1933 

مبادئ ملا سوف يصبح يف فرتة ما بعد الحرب “النظرية 

تغذية  لهدف  أسس  وقد   .)1954( لألنظمة”  العامة 

التي  العامة،  األنظمة  لدراسة  رشكة  النظرية  هذه 

سوف ينضم إليها علامء رياضيات )أناتول رابوبورت 
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Rapoport Anatol(، و بيولوجيا )ويليام روس آشبي 

William Ross Ashby واقتصاد،  وفيزياء،  والتي 

تدمج املفاهيم األساسية يف السربنيات.

  Jay Forrresterكان عامل اإللكرتونيات جاي فورسرت • 

قد وضع يف عام 1952 نظام إنذار ودفاع عن األرض 

مجال  توسيع  الحقا  يحاول  وسوف   .)SAGE نظام(

تطبيق السربنيات ليشمل الرشكات، والنظام املديني،  

 )1971(“ األنظمة  “دينامية  تأسيس  أعم،  وبشكل 

التي سوف تؤثر عىل أعامل نادي روما. 

النظام  فكرة   1950-1960 الفرتة  يف  أيضا  انترشت 

)واملفاهيم املرتبطة بها: التفاعل، والتنظيم، والتكيف( 

علم  اإلنسانية:  العلوم  يف  أخرى  علمية  أنساق  يف 

السياسية  والعلوم  بارسونز(،  تالكوت  )مع  االجتامع 

دويتش  وكارل   ،David Easton  إيستون )ديفيد 

Karl Deutsch(، وعلم النفس )مدرسة بالو ألتو(. 

سوف تهتم نظرية األنظمة بالبيئة،  كام هي الحال 

بالنسبة إىل العديد من املؤلفني.

الهوامش :
1  هذه ترجمة للصفحات 205-202 من الكتاب الجامعي  تاريخ 

العلوم اإلنسانية، بإرشاف جان-فرانسوا دورتييه، 2012. 

2  أستاذ جامعي ومرتجم سوري، جامعة امللك سعود. 

3  )السربنيات هي: -1 علم التحكم واالتصال يف اآلالت واألنظمة 

التحكم  مسائل  بني  املتبادل  التفاعل   2- الحية؛  والكائنات 

وحواس  عمل  تقليد  عملية  الحية؛-3  والكائنات  التلقائية 

الكائنات الحية بواسطة الدارات اإللكرتونية. املرتجم(

ولد  أمرييك.  رياضيات  عامل   ،)1964 -  1894( فينز  )نوربرت    4

يف أمريكا ألبوين يهوديني. كان والده أستاذا للغات يف جامعة 

هارفرد. بدأ فيرن يف عمر ال يتجاوز 11 سنة دراساته الجامعية 

إىل جامعة هارفرد حيث  انتقل  ثم  عام 1909  للرياضيات يف 

ليدرس  كورنل  إىل  ثانية  انتقل  لكنه  الحيوان،   علم  درس 

الفلسفة، وعاد يف نهاية املطاف إىل جامعة هارفارد حتى يكمل 

دراسته ببحث حول املنطق الريايض ثم تحول ليدرس يف إنجلرتا 

رشكة  ويف  هارفارد،  جامعة  يف  كمحارض  فيرن  اشتغل  وأملانيا. 

جرنال إلكرتيك. اشتغل فيرن يف الحرب العاملية لحساب الجيش 

الجوي.  الدفاع  يسمى  ما  أو  للطريان  املضادة  اآلليات  وطور 

انظر: نوربرت-فيرن/http://www.ektab.com/. املرتجم(.

عن  )-1948؟؟(   جبسون  وليام  األمرييك  الروايئ  5 )تحدث 

 The مصطلح فضاء السربنيات ألول مرة يف عام 1948 يف كتابه

newromancer، واملعنى الحريف هو فضاء الشبكات أو الفضاء 

آلية  حاسبات  بفضل  االتصال  الناس  بإمكان  حيث  االفرتايض، 

موصولة فيام بينها بواسطة شبكات إلكرتونية. املرتجم (.

6  )كلود شانون )1916 - 2001( عامل رياضيات ومهندس إلكرتوين 

أمرييك متكن من عرض صفحة الويب، و أدرك أن أي نوع من 

األثيــر  تنتقل عرب  أن  الويب ميكن  فيها صفحات  مبا  الرسائل 

عىل شكل سلسلة من 0 و 1 سواء كانت تحتوي عىل كلامت 

أو صوت أو صور.  يعترب األب لنظريـــة املعلومـــات أو األب 

املؤسس لعرص االتصاالت اإللكرتونية. عمل عىل املشاكل الفنية 

االتصاالت،  كام وضع األساس لكل من  والهندسية يف صناعة 

أيضا  السلكية والالسلكية. عمل  الحاسوب واالتصاالت  صناعة 

االصطناعي.   الذكاء  يف  اهتاممات  له  وكان  التشفري،  مجال  يف 

قدم رسالة للامجستري اعتربت من أهم األطروحات, أثبت من 

أن يستخدم  الثنايئ ميكن  املنطقي والحساب  الجرب  أن  خاللها 

األطروحة  وهي  الكهروميكانيكية،  التبدالت  ترتيب  لتبسيط 

 . الهاتف  مكاملة  توجه  مفاتيح  يف  بعد  فيام  استخدمت  التي 

عليها  بني  التي  القاعدة   – التطويــر  من  مبزيد   – واعتبـرت 

املطلقة   اآللة  شانون  صنع  اإللكرتونية.  الحواسيب  كل  عمل 

وهي عبارة عن علبة خشبية صغرية يوجد عىل جانبها مفتاح 

يد  لتخرج  الغطاء  ويرتفع  مرعب  تحريكه صوت  عند  يخرج 

تقوم بقفل املفتاح وتعود إىل الداخل! عمل شانون أثناء الحرب 

العاملية الثانية عىل  الرتميز يف أنظمة السيطرة عىل الحرائق يف 

مختربات بيلBell ،  حيث التقى بعامل الرياضيات  اآلن تورينغ 

 1948 عام  يف  شانون  نرش   .)1912  -  1954(  Alain Turing

نظرية رياضية يف االتصاالت ركزت عىل طريقة ترميز معلومات 

قناة  قسمني:  إىل  قسمها  التي  القناة  عرب  إرسالها  قبل  امُلرِسل 

إشارات  تحمل  وقناة  الصوت،  مثل  متواصلة  إشارات  تحمل 

متقطعة مثل األحرف. تحولت هذه النظرية التي نرشت ألول 
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مرة كمقالة إىل كتاب كبري مبساعدة الكاتب وارن ويفر، وصيغ 

بسهولة.   يفهمه  الجميع  جعلت  سهلة  بطريقة  الكتاب  هذا 

التي ازدهرت ومنت  النظرية بنظرية املعلومات  سميت هذه 

. أنشأ  شانون يف  لتصبح فصال مثريا لالهتامم يف تاريخ العلم 

بها  التحكم  يتم  اسمه،  حملت  مغناطيسية  فأرة   1950 عام 

عن طريق الدائرة املتناوبة التي متكنها من التحرك بسهولة يف 

متاهة مخصصة،  حيث تقوم بالبحث عن هدف وضع مسبقا 

يف املتاهة املكونة من 25 مربعا. تكمن أهمية فأرة شانون يف 

إنها  حيث  العامل،   يف  اصطناعي  تعلم  جهاز  أول  تعتبــر  أنها 

الهدف.  موقع  تغري  إذا  ذاكرتها  يف  جديدة  معلومات  تضيف 

شطرنج  عن  علمية  ورقة   1950 عام  يف  أيضـا  شانون  نرش 

الحاسوب بعنوان “برمجة الحاسوب للعب الشطرنج”،  رشح  

فيها كيف ميكن لآللة أو الحاسوب لعب الشطرنج،  كام رشح 

الطريقة التي يقرر فيها الحاسوب حركته.  وقام بجمع مبادئ 

ماساتشوستس  معهد  رياضيات  علامء  مع  املعلومات  نظرية 

للتكنولوجيا، وطبقها يف لعبة بالك جاك يف الس فيغاس حيث 

حصلوا عىل ثروة هائلة، وصدر كتاب من معهد ماساتشوستس 

تم  وقد  العد،  طريقة  فيه  يرشح   2003 عام  يف  للتكنولوجيا 

تحويل الكتاب إىل فيلم يف عام 2008  يسمى 21 . املرتجم(.  

علم  أمريكيا يف  باحثا   )1969 -  1898( مكلوتش  وارن  )كان 
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األعصاب، واملبادر  ملؤمترات مييس متعددة التخصصات التي 

التقى فيها أعظم املفكرين بني عام 1942 وعام 1953، والتي 

كانت يف مجال السربنيات. اكتشف مكلوتش الخاصية التالية: 

 ،B دماغي  بعصبون  مبارشة  متصال   A عصبون   يكون  عندما 

فهناك اتصال، مبارش أو غري مبارش أيضا بني B وA... املرتجم(. 

مجري  أمرييك  ريايض   )1957  -  1903( نيومان  فون  )جون    8

األصل، يعد أول من قام بدراسة الرتكيب الوظيفي لإلنسان عن 

طريق مالحظة كيفية حله للمشكالت، ووجد أن اإلنسان ليك 

يحل مشكلة معينة فإنه يقوم بتوظيف حواسه يف جمع عنارص 

املعلومات يف  املشكلة ومعلوماتها، ثم ييل ذلك تخزين هذه 

الذاكرة، ثم يقوم العقل بتحليل املشكلة ومن ثم إيجاد الحل 

املناسب من واقع خربته التي تعلمها، وينتهي األمر باتخاذ قرار 

معني حيث تصدر األوامر إىل العضالت املختلفة يف عضو من 

الناقل يف جميع مراحل  أعضاء للتنفيذ وتقوم األعصاب بدور 

استيعاب  العملية. وملا كانت ذاكرة اإلنسان عاجزة عن  هذه 

اإلنسان  استعان  فقد  نهاية  ال  ما  إىل  والبيانات  املعلومات 

بوسائط مساعدة يقوم بتخزين املعلومات عليها ثم استدعائها 

يف أي وقت، وذلك عن طريق أي من وحدات اإلدخال الخاصة 

ل والفيديو  به؛ لذلك فقد اخرُتع الكتاُب املقروء والصوُت املسجَّ

املريئ وغريها من وسائل حفظ البيانات واملعلومات. وما الحظه 

“نيومان” هو ما تم تطبيقه عمليا عند تصميم جهاز الكمبيوتر؛ 

الخمس،  الحواس  للكمبيوتر ما تؤديه  فوحدات إدخال تؤدي 

فنجد أن هناك عدة أنواع من أجهزة أو وحدات اإلدخال، مثل 

واملاسح   MOUSE والفأرة   KEYBOARD املفاتيح  لوحة 

الضويئ SCANNER، وقلم القراءة الضويئ، وهكذا . ويحتاج 

 MAIN MEMORY داخلية  أساسية  ذاكرة  إىل  الكمبيوتر 

وال ميكن للجهاز أن يعمل بدونها وهي دامئة االتصال بوحدة 

من  مكون  للذاكرة  املنطقي  والتقسيم  املركزية،  املعالجة 

 ،BITS بّتات  لثامنية  منها  كل  تّتسع  الحجرات  من  مجموعة 

 BITS والبت هو أساس العمل يف الكمبيوتر وكل مثانية بتات

رقميا  أو  هجائيا  حرفا  بدوره  ميثل   BYTE واحد  بايت  متثل 

املركزية  املعالجة  بوحدة  املرتبطة  األساسية  والذاكرة  واحدا. 

من  عدد  استحداث  تم  لذلك  التخزينية؛  قدرتها  يف  محدودة 

الوضع يف حالة اإلنسان،  التخزين املساعدة متاما مثل  وسائل 

 FLOPPY اللينة  األسطوانات  مثل  املمغنطة  الوسائط  فنجد 

والرشائط   )HARD DISKS الصلبة  واألسطوانات   ،DISKS

املمغنطة MAGNETIC TAP، وكذلك األسطوانات الضوئية 

اختالف  عىل  الليزرية  األسطوانات  ثم   OPTICAL DISKS

أنواعها. املرتجم(. 

مجاالت  بعدة  مرتبطا  متشعبا  حقال  األنظمة  نظرية  )تعترب    9

علمية يدرس العالقات بني األنظمة ككل.  من مؤسيس النظرية 

لودفيغ فون بريتاالنفي Ludwig Von Bertalanffy ، وويليام 

و1970.    1940 بني   William Ross Ashby آشبي  روس 

والهندسة  والبيولوجيا  الفيزياء  مبادئ  عىل  الحقل  ويعتمد 

الفلسفة،  وعلم  التطبيقية، ويتداخل مع  حقول أخرى مثل 

االجتامع، ونظرية التنظيم،  واإلدارة،  والعالج النفيس )ضمن 

إضافة   )family systems therapy العائلية  األنظمة  عالج 

لالقتصاد وغريه . وتعترب السربنيات علام شديد الصلة بنظرية 

األنظمة. املرتجم(



ملف
العدد

كيف سيغير
الذكاء االصطناعي

من مستقبل البشر ؟
أ. د. محمد عبد الرحمن سالمة

هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية ـ القاهرة

عاشها  التى  الحياة  أنماط  مرت  لقد 
عصور  بأربعة  األرض  كوكب  على  اإلنسان 
البدائي  العصر  هي  رئيسية  تاريخية 
فالعصر  الزراعي  العصر  ثم  الحجري 
الصناعي لمئات السنين، ثم دخلنا ومازلنا 
منذ  المعلومات  تكنولوجيا  عصر  فى 
المقياس  هــذا  وفي  السنين،  عشرات 
في  والممتد  باللوغاريتمي  المعروف 
وبعدها  المئات  ثم  فاآلالف  الماليين 
العشرات ال بّد أن ننتظر ظهور عصر جديد 
وربما  اإلنسان  لحياة  جديد  نمط  لظهور 
يكون هو عصر الذكاء االصطناعي المرتبط 
الرقمية  والتكنولوجيا  الحواسيب  بعالم 

واالكتشافات العلمية والتحكم اآللي.
ويعرف الذكاء االصطناعي ببساطة بأنه 
البشري  العقل  محاكاة  على  اآللة  قدرة 
التفكير  على  قدرته  مثل  عمله  وطريقة 
التجارب  من  واالستفادة  واالكتشاف 

السابقة.
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كام ميكن تعريفه أيضا بأنه سلوك وخصائص معّينة 

تحايك  تجعلها  بحيث  الحاسوبية  الربامج  بها  تتمّيز 

قدرات البرش الذهنية وأمناط عملها، وأبرزها القدرة 

مل  أوضاع  عىل  الفعل  ورد  واالستنساخ  التعّلم  عىل 

تربمج يف اآللة البرشية، باإلضافة إىل إمكانية التشخيص 

الطبي ومعالجة اللغات الطبيعية وترجمتها وألعاب 

الفيديو ومتييز وتحليل الصور.

االصطناعي  الذكاء  ملستقبل  الكربى  األهمية  إّن 

التي  األولوية  يف  تظهر  البرش  عامل  يف  وتطبيقاته 

توليها دول العامل للثورة الصناعية الرابعة وروافدها، 

واألبرز فيها هــو الذكاء الصناعي والتشابه املحموم 

بينهام للتحّول نحو الثورة الصناعية الرابعة يف شتى 

مجــاالت الحياة خـاصة املصانع والقطاعات الخدمية 

والطبية، وهو ما سوف يؤثـــر بالتبعّية عىل طبيعة 

ونوع املهن املتاحة لإلنسان يف املستقبل.

وخالل العقدين األخريين كرث الحديث عن الذكاء 

االصطناعي وتطبيقاته كعلم قد يصنع مصريا جديدا 

االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  تاريخ  ويعود  للبرش، 

العرشين  القرن  منتصف  العلامء  بدأ  عندما 

باستكشاف نهج جديد من أجل بناء آالت ذكّية، وبناء 

عىل التطّور يف علم التحّكم اآليل من خــالل اخرتاع 

الحاسوب الرقمي، فقد تم اخرتاع آالت ميكنها محاكاة 

عملّية التفكري الحسايب اإلنساين.

بداية  ىف  االصطناعي  الذكاء  أبحاث  شهدت  لقد 

النجاح  طريق  عن  جديدا  اهتامما  الثامنينات  عقد 

التجاري للنظم الخبرية والتي تعترب من برامج الذكاء 

االصطناعي والتي تحايك املهارات واملعرفة التحليلية 

لواحد أو أكرث من الخرباء.

االصطناعي  الذكاء  حقق  التسعينيات  وخالل 

نجاحات كبرية، ومع بداية القرن الحادي والعرشين 

مثل  كثرية  أمور  يف  االصطناعي  الذكاء  استخدام  تم 

اللوجستية  البيانات  واستخراج  السيارة  قائد  توجيه 

وصناعة التكنولوجيا والتشخيص الطبي.

ولقد انبثق الذكاء االصطناعي من أمناط الوظائف 

غري االعتيادية يف تطبيقات الحاسوب التي بدأت يف 

التبلور عندما نقل املربمجون بطرق املحاكاة 

يف  املتميزين  البرش  عقول  مناذج من 

العامل يف بعض املجاالت العلمية 

والرياضية.

ذاتهــــــا  للفكرة  إّن 

أصبحــــــت تهـــّدد 

باستبعاد البرش من 

فاآلالت  وظائفهم، 

التي يتم برمجتها 

الذكـــاء  عامل  يف 

االصطناعي تؤدي 

اإلنسان  وظيفة 

وجه  أكمل  عىل 

بال  تؤديها  بل 

مضاعفـــــات  أدىن 

ولهـــــــذا  للتكاليف، 

فقبولها وارد وإقبال أهل 

شديد  عليها  واألعامل  املال 

ومتلّهف، إذ إّن آلة واحدة ميكنها 

أن تقوم بعمل خمسة )5( موظفني أو 

أكرث دون أّية تكلفه اقتصادية.

وقد أشارت دراسة حديثة إىل أّن الذكاء االصطناعي 

سيكون قادرا عىل القيام بجميع املهام الخاصة بالبرش 
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الباحثون أنه يف غضون  يف غضون )50( عاما، ووجد 

السنوات العرش املقبلة سيفوق أداء اإلنسان يف ترجمة 

اللغات وقيادة الشاحنات وحتى كتابة الكتب والتي 

وذلك  العامل،  مستوى  عىل  مبيعا  األكرث  تكون  سوف 

اآلالت  بأّن  الباحثون  نّوه  كام   ،2049 العام  بحلول 

بحلول  اللغات  ترجمة  ىف  البرش  من  أفضل  ستكون 

العام 2024 والعمل كجراحني بحلول العام 2053.

توّجها  فإّن هناك  الدراسات  وبحسب 

الذكاء  بتفوق   %  50 بنسبة 

البشــــــــر  عىل  االصطناعي 

خالل  املهام  جميع  يف 

الـــــــــ45 عاما املقبلة. 

الباحثــــــون  ويقول 

تعـــــد  اآلالت  إّن 

جميع  عىل  ُتهيمن 

البرشية  الوظائف 

عاما،   120 خالل 

البعض  رأى  بينام 

أّن ذلك قد يحدث 

الوقت  هذا  قبل 

فالذكـــــــاء  بكثري، 

أن  ميكن  االصطناعي 

يحّسن من قدراته برسعة، 

متزايد  بشكل  نفسه  ويثبت 

عليها  يسيطر  التي  املجاالت  يف 

هزمت  املثال،  سبيل  فعىل  اإلنسان، 

خوارزمية PhaGo/9 اململوكة لرشكة جوجل 

)جو  القدمية  الصينّية  اللعبة  يف  العامل  بطل  مؤخرا 

أُحيل  عليه،  وبناء  التوايل؛  عىل  مرات  ثالث   )Go

النظام للتقاعد بشكل رسمي بعدما نجح يف الهيمنة 

عىل مستوى العامل يف هذه اللعبة التي تعترب من أشد 

األلعاب االسرتاتيجية تعقيدا.

الذكاء  طريق  عن  باإلمكان  أصبح  قد  أنه  كام 

دون  الهاتف  خــالل  مــن  املنزل  إضاءة  االصطناعي 

الحاجة إىل تحرّك الشخص من مكانه. كام يتم غلق 

املنزل؛  من  األشخاص  خروج  بعد  تلقائيا  األبواب 

إضافة إىل استخدام منظامت حرارة مربمجة مسبقا مبا 

ُيناسب درجة الحرارة املطلوبة، كام سيتم ىف املستقبل 

القريب استخدام الذكاء اإلصطناعي يف مجال الطب 

التاريخ  ومعرفة  للمرىض  الطبية  السجالت  إدارة  ىف 

املريض لهم لكونها الخطوة األوىل ىف الرعاية الطبية، 

باإلضافة الستعامله لتحليل نتيجة الفحوصات املختلفة 

برسعة أكرب وأكرث دقة، كام بإمكانه تحليل املالحظات 

يتم  أساسها  والتي عىل  الطبية  التقارير  يف  املوجودة 

اختيار املجرى األصح للعالج، حيث يتم توصيل كامريا 

املرىض  تناول  من  للتأكد  الذكية  الهواتف  مع  الويب 

للجرعة الدوائية ومراقبة تطور الوضع الصحي لهم.

االصطناعي  الذكاء  سيطرة  أّن  إىل  الباحثون  وأشار 

السيئة  بالنتيجة  ليس  البرشية  املهن  جميع  عىل 

للغاية، ألن األسوأ هو االنقراض البرشي بسبب الذكاء 

االصطناعي، وهذا االحتامل ميثل 5 % فقط.

سوف  االصطناعي  الذكاء  أن  الدراسات  أثبتت  لقد 

 Pieter ما جاء من  للكوارث حسب  التصدي  يساعد يف 

Abeel عامل الحوسبة يف جامعة كاليفورنيا بريكيل بالواليات 

املتحدة األمريكية، فقد أفاد أن الذكاء االصطناعي سوف 

الشيخوخــــة  ومكافحة  بالكوارث  التنبؤ  يف  يساعد 

والتصدي لحـــــوادث املرور وحاالت الوفاة، كام سيساعد 

عىل مجابهة الكوارث النووية كام حدث يف حادث محطة 

فوكوشيام دايتيش للطاقة يف اليابان.
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بشكلهـــــا  االصطناعي  الذكـــــــــاء  تقنية  إّن 

قد  اآلن  من  قليلة  سنوات  لبضـــــــع  أو  الحايل 

مثاًل  تغري حياتنا بشكل كبري جدا.  غيــــرت وسوف 

حاليا يف الصني نصبت مالييـــــن الكامريات بـميــــزة 

التعرف عىل الوجوه )تحديد الجنس والعمر وتحديد 

شخص بعينه(، وهذا األمر يعني أن مراقبة املواطنني 

أصبحت سهله جدا. وميكن بكبسة زر تحديد مكانك. 

لحد  قبل  يعترب خياال  كان  )بشكل عميل(  كهذا  أمر 

الصوت  عىل  التعرف  تقنيات  وبفضل  سنني،  عرش 

قريبا  سيصبح  )أو  أصبح  والفيديو  الصور  وتحليل 

– يعتمد  ال  الفيديوهات  يف  البحث  عميل(  بشكل 

فقط- عىل العناوين، بل سيعتمد أيضا عىل محتوى 

إيجابّيا          يستغل  أن  األمر ممكن  ذاته، وهذا  الفيديو 

أو سلبّيا بطرق ال حرص لها.

الذكاء  أن  من  خرباء  حّذر  فقد  أخرى  ناحية  ومن 

االصطناعي ميكن استغاللــه ألغراض خبيثـــــه، ومن 

للذكاء  الخبيثة  االستخدامات  بعنوان  تقرير  خالل 

الصناعي تم التأكيد عىل رضورة التنبيه عىل حكومات 

سوء  لتقليـل  جديدة  قوانني  فرض  يف  للنظـر  الدول 

وأكـد  التكنولوجيـا،  لتلــــك  املحتمل  االستخــدام 

التطبيقــات  من  العديد  وجود  رغم  أنـــــه  التقرير 

فإنـــــه  االصطناعــــــي  للذكــاء  اإليجابيـــــــــة 

يـمكـــن استخدام هــــذه التكنولوجيا يف أمور سلبية.

إىل  طيار  بدون  الطيارات  تحويل  أن  خرباء  وأفاد 

للتالعب  الزائفة  الفيديو  مقاطع  واستخدام  صواريخ 

ثالثة  سوى  ليست  اآللية  والقرصنة  العام،  بالرأي 

تهديدات ناتجة عن وصول الذكاء االصطناعي لأليادي 

الخاطئة. وبحسب ما أشار إليه تقرير صادر عن مركز 

دراسة املخاطر الوجودية التابع لجامعة كمربدج فإنه 

ميكن لشخص خبيث رشاء طائرة بدون طيار وتزويدها 

بعينه،  الوجوه الستهداف شخص  للتعرف عىل  بنظام 

فيديو  مقاطع  يف  الروبوت  أجهزة  برمجة  ميكن  كام 

السيايس،  االستغالل  لغرض  للواقع  محاكية  مزيفة 

الخطايب  املزج  استخدام  للمقرصنني  ميكن  وكذلك 

النتحال صفة الضحايا.

وأفاد الخبري مايلز برونديج الباحث يف معهد مستقبل 

الصناعى  الذكاء  أن  كنورد  لجامعة  التابع  اإلنسانية 

للمخاطر  والدول  واملنظامت  املواطنني  نظرة  سيغري 

سواء كان ذلك من خالل قيام املجرمني بتدريب اآلالت 

عىل االخرتاق أو التصّيد عىل املستويات البرشية لألداء 

ستكون  حيث  واملراقبة،  الخصوصّية  عىل  القضاء  أو 

هناك أثار هائلة وواسعة النطاق عىل األمن، وأضاف 

أن نظم الذكاء الصناعي ال تصل إىل مستويات األداء 

البرشي فحسب بل تفوقها كثريا.

وأخريا، هل سيغرّي الذكاء االصطناعي حياتنا لألفضل 

أم لألسوأ ؟ وهل سيساهم يف نقل البرشية إىل األمام 

أم سيعجل بنهايتها ؟ 
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ملف
العدد

الذكاء االصطناعي
في أوروبا وتطوراته
في المجال الطبي

د. حسين عزيز صالح
الهيئة العليا للبحث العلمي / سورية

عام  بشكل  ولكنه  عالميا،  عليه  متفق  االصطناعي  الذكاء  لمصطلح  تعريف  يوجد  ال 
بالذكاء  المرتبطة  العمليات  محاكاة  إلى  المتعددة  وتطبيقاته  باتجاهاته  يهدف 
البشري )كالتفكير والتخطيط، التعلم والتكيف، الفهم الحسي،...إلخ(، والتفاعل معها 
بأسلوب عملي وايجــابي من خالل توظيف قدرات الحاسوب في مجاالت متعددة من 
تطبيقات الحياة العملية للحصول على المعرفة والتنبؤات من خالل معالجة البيانات 
سمات  أهم  إّن  والمعامالت.  اإلجراءات  تحسين  لهدف  والمتنّوعة  الكبيرة  الرقمية 
األنواع  فهم  على  مستمر  بشكل  المتزايدة  قدرتها  هي  االصطناعي  الذكاء  أنظمة 

المختلفة وغير المنظمة للبيانات )مثل نص اللغة الطبيعي والصور وغيرها(. 
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األساليب  أحدث  بأنها  تعريفها  ميكن  وبالتايل 

واسع  للتطبيق عىل طيف  والقابلة  والقوية  رة  املطوَّ

املهمة والتي تحدث يف مجاالت علمية  املسائل  من 

الرياضية،  والربمجة  والهندسة،  كاإلحصاء،  متنّوعة 

األنظمة  هذه  تستخدم  العمليات،...الخ.  وبحوث 

واألدوات  املبادئ  عىل  املبنية  الطرق  من  مجموعة 

املتضمنة الرياضيات واملنطق والبيولوجيا يف تطبيقاتها 

العملية املتنّوعة جدا، والتي ترتاوح بني فهم بيانات 

إىل  التكّيف،  ذاتية  اآللية  واألنظمة  الصحية  الرعاية 

خطوط اإلنتاج املؤمتتة وتصميم ألعاب الفيديو...إلخ. 

هناك  ولكن  جديدا،  ليس  االصطناعي  الذكاء  إن 

قوة  تطورات  يف  األخرية  السنوات  يف  رسيعا  تقّدما 

الحوسبة واملعالجة الرسيعة للحجم الهائل للبيانات 

 Early( املبكر  التنبؤ  ثم  )Big data(. ومن  الرقمية 

تستخدم  أن  ميكن  ذلك:  مثال  بالنتائج.   )warning

الصحية  البيانات  معالجة  االصطناعي  الذكاء  أنظمة 

للتنبؤ باألفراد الذين من املحتمل أن يصيبهم املرض؛ 

أن  قبل  وقائية  تدابري  باتخاذ  لهم  تسمح  وبالتايل 

يصيبهم املرض.

 )Machine-learning( اآليل  التعلم  مبدأ  ُيّعد 

الذكاء  أنظمة  يف  واستخداما  نجاحا  التطبيقات  أكرث 

املربمجة  التعليامت  اتباع  من  فبدالً  االصطناعي. 

األمناط  باكتشاف  اآليل  التعلم  يسمح  مسبًقا، 

مع  تقدميها  يتم  عندما  الخاصة  قواعدها  واستنباط 

البيانات والخربات الجديدة. بالنسبة إىل إدارة نظام 

املفتاح  االصطناعي  الذكاء  ُيعترب  الصحية،  الرعاية 

هذا  استخدام  يف  املضافة  القيمة  لتحقيق  األسايس 

الطبية  األجهزة  املساعدة يف جعل  النظام من خالل 

أكرث ذكاًء بإجراء اختبارات رسيعة، وتأمني تصوير أكرث 

دقة للحصول عىل نتائج مخربية مثالية. 

عىل سبيل املثال، توفر سامعة الطبيب “إتش دي 

واملدمجة  املتطورة  ستيث” HD Steth TM الذكية 

وفوريا  دقيقا  تشخيصا  االصطناعي  الذكاء  بأنظمة 

القلب  أصوات  وتصوير  بالتقاط  القلبية  لألمراض 

وإجراء تخطيط القلب املوجي برسعة ودقة فائقتني. 

أنظمة  تشارك  أن   2025 العام  بحلول  املتوقع  من 

الذكاء االصطناعي يف معظم مجاالت الرعاية الصحية 

من إدارة الصحة السكانية إىل الصور الرمزية الرقمية 

القادرة عىل اإلجابة الرسيعة عىل استفسارات معّينة 

وامليزات  الفوائد  هذه  كل  من  الرغم  عىل  للمرىض. 

الرعاية  مجال  الذكية يف  األنظمة  تقدمها هذه  التي 

العامل ما  النظم الصحية يف بعض دول  الصحية، فإّن 

زالت تتعامل بحذر بالغ مع هذه األنظمة، ماّم أدى 

إىل انخفاض جودة الخدمات الطبية وزيادة التكاليف 

والزمن واالبتعاد عن مواكبة التطور العاملي يف هـــذا 

املجال.

القطاع  يف  وتطبيقاته  االصطناعي  الذكاء 
الصحي يف أوروبا 

الذكاء  أنظمة  استخدامات  حول  التقارير  تشري 

املستوى  عىل  الصحية  الرعاية  مجال  يف  االصطناعي 

العاملي، إىل أّن الكلفة املادية الستخدام هذه األنظمة 

بلغت نحو 441 مليون دوالرًا أمريكًيا يف العام 2016، 

العام  بحلول  دوالر  مليون   790 تتجاوز  أن  وُيتوّقع 

األنظمة  هذه  استخدامات  إىل  بالنسبة  أما   .2023

العام  الربيطانية يف  الحكومة  أعلنت  فقد  أوروبا،  يف 

2017 عن طموحها يف تبّني اسرتاتيجية عاملية رائدة 

وأطلقت  االصطناعي،  الذكاء  تطبيقات  مجال  يف 

الذكاء  ألنظمة  تطبيقيا  مرشوعا   2018 نيسان  يف 
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االصطناعي بقيمة مليار جنيه إسرتليني مع تخصيص 

الذكاء  يف  لألبحاث  منه  إسرتليني  جنيه  مليون   300

االصطناعي الصحي. 

لتنفيذ هذا املرشوع، تم تكوين رشاكات بني مزّودي 

الــذكاء  أنظمة  ومطّوري  الصحية  الرعاية  خــدمات 

االصطناعي مع تأسيس بعض الرشكات بالتعاون مع 

آم”  “آ يب  )مثل  الربيطانية  الجامعات واملستشفيات 

هيلث”  “بابلون   ،DeepMind “ديباميند”   ،IBM

 .)Babylon Health

“بيوسرينتي”  رشكة  استثمرت  فرنسا  يف 

 2014 العام  يف  تأسيسها  تم  التي   Bioserenity

قابلة  ذكية  أجهزة  لتطوير  دوالر  مليون   22 مبلغ 

وطّورت  الرصع،  مرض  ومراقبة  لتشخيص  لالرتداء 

نيويورك  يف   Dataiku “داتيكو”  رشكة  مع  بالتعاون 

للمرىض  املنزلية  املراقبة  لتمكني  وقبعة  ذكيا  قميصا 

“بفييس”  أجرتها رشكة  دراسة  بالرصع. ويف  املصابني 

PwC األملانية لالستشارات التجارية الدولية صدرت 

التي  واألبحاث  الدراسات  أن  اتضح   ،2017 العام  يف 

يتم تنفيذها يف مراكز األبحاث األملانية، وخاصة مركز 

متّهد   )DFKI( االصطناعي  للذكاء  األملاين  األبحاث 

تخفيض  عىل  تساعد  ذكية  تقنيات  لتطوير  الطريق 

تكاليف خدمات الرعاية الصحية بأكرث من 170 مليار 

يورو يف أوروبا خــالل العقد القادم.

1. الذكاء االصطناعي يف مجال تنظيم الرعاية 

الصحية 

تخطيط  يف  االصطناعي  الذكاء  أنظمة  ُتستخدم 

وتخصيص املوارد املادية والبرشية يف خدمات الرعاية 

الصحية واالجتامعية كتقليل الكلفة، وتحسني كفاءة 

الكلفة،  تقليل  إىل  بالنسبة  املريض،...إلخ.  وخربة 

د الرعاية الصحية يف تحقيق  تساعد هذه األنظمة مزوَّ

املطابقة بني تلبية احتياجات املرىض ومقدار امليزانية 

مع  الرعاية  خطط  وتصميم  لرعايتهم،  املخّصصة 

تقديم رؤى عملية ومناسبة لالستخدام الفّعال ملوارد 

إدارة الرعاية. 

املريض،  وخربة  تجربة  تحسني  إىل  بالنسبة  أما 

فتساعد هذه األنظمة يف تسهيل التفاعل مع املرىض 

والتعرف عىل مخاوفهم قبل زيارة املستشفى، وتوفري 

األطباء  وتزويد  املريض،  طلب  حول  املعلومات 
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باملعلومات ملساعدتهم عىل تقديم العالجات املناسبة، 

أن  الذيك  الهاتف  املريض عن طريق  يستطيع  حيث 

يحصل قبل الوصول إىل املستشفى عىل بطاقة انتظار 

قاعة  يف  املتواجدين  املرىض  أعداد  ومعرفة  الدور 

االنتظار واستالم إشعارات عند اقرتاب دوره،...إلخ. 

نظام  تطوير  املستشفى،  إدارة  مستوى  عىل  وتم 

إلكرتوين مبتكر يتضّمن آلية واضحة وشفافة ملراقبة 

االستخدام األمثل ملوارد املستشفى مبا يخدم املرىض 

بالخدمة الصحية املقدمة لهم لتحقيق رضا  ويرتقي 

شاشة  خالل  من  النظام  هذا  يتيح  املرىض.  وسعادة 

دقيقة  معلومات  توفري  األداء  ملؤرشات  الحي  البث 

أرسّة  عدد  حيث  من  املستشفى  حالة  عن  وآنية 

املرىض املستخدمة، وأعداد الطاقم التمرييض والطبي 

وطوال  الساعة  مدار  عىل  املستشفى  يف  املتواجدين 

أيام األسبوع.

2. الذكاء االصطناعي يف مجال البحث الطبي 

رسيع  بشكل  االصطناعي  الذكاء  أنظمة  تساعد 

ضمن  معّينة  أمناط  وتحديد  تحليل  يف  ودقيق 

مجموعات البيانات الكبرية واملعقدة. كام متّكن من 

الجمع بني أنواع مختلفة من هذه البيانات الرسيرية 

املرىض  ومطابقة  املرض  تشخيص  يف  للمساعدة 

املناسبني مع الدراسات الرسيرية، واكتشاف العالجات 

واألدوية املناسبة. عىل سبيل املثال، تستطيع قـــاعدة 

ألبحاث  الربيطاين  باملعهد  الخاصة  األبحاث  بيانات 

تجمع  أن  األنظمة  هذه  عىل  املبنية  الرسطانات 

للمرىض  والرسيرية  الجينّية  البيانات  بني  وتقارن 

ثم  ومن  العلمية.  األبحاث  ونتائج  املعلومات  مع 

تقدم التنبؤات املبكرة حول أهداف جديدة لعقاقري 

يف  كلفة  وبأقل  أرسع  بشكل  تساعد  التي  الرسطان 

القرارات  وتوجيه  املناسبة  األدوية  اكتشاف  عملية 

بشأن العالج املناسب. 

تحاول  النساء،  عند  الثدي  ملرض رسطان  بالنسبة 

 Imperial كوليج”  “إنبرييال  )وخاصة  لندن  جامعة 

 Alphabet ”ألفابت“ بالتعاون مع رشكة   )College

تطوير أنظمة الذكاء االصطناعي ملساعدة األطباء عىل 

والكشف  الثدي  رسطان  لفحص  الدقيق  التشخيص 

املصابني  املرىض  الرسيع إلنقاذ  املبكر عنه، والتدخل 

املدمجة  اآليل  التعلم  تقنية  يتم تطبيق  املرض.  بهذا 

السينية  باألشعة  األنظمة عىل 7500 صورة  يف هذه 

“أوبتيامم”  البيانات  قاعدة  من  عليها  الحصول  تم 

OPTIMAM املدعومة ماليا من الجمعية الربيطانية 

املرض  هذا  أن  املعلوم  من  الرسطانية.  للبحوث 

الخبيث يقتل سنويا نصف مليون امرأة عىل مستوى 

العامل، منهن 11000 امرأة يف بريطانيا.  

3. الذكاء االصطناعي يف مجال الرعاية الرسيرية 

يف  االصطناعي  الذكاء  أنظمة  استخدامات  تشمل 

الرعاية الرسيرية مجاالت عدة أهمها التصوير الطبي، 

حيث يتم جمع وتخزين املسوحات الضوئية الطبية 

وبعد  محددة.  وملدة  بانتظام   )medical scans(

ذلك ُتتاح بسهولة لتدريب هذه األنظمة عىل تحليل 

وإجراء املزيد من عمليات املسح الضويئ بأقل كلفة 

العالج والكشف عن حاالت مرضية  لتحسني  ووقت 

مزمنة، مثل االلتهاب الرئوي ورسطان الثدي ورسطان 

الجلد وأمراض العيون.

القلب  صدى  تخطيط  مجال  يف 

هذه  استخدام  يتم   )Echocardiography(

القلب  تخطيط صدى  مسوحات  تحليل  يف  األنظمة 

القلب  رضبات  أمناط  عن  الكشف  يف  تساعد  التي 
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وتشخيص مرض القلب التاجي، أما يف مجال الكشف 

هذه  استخدام  فيتم  العصبية،  الحاالت  عن  املبكر 

األنظمة لتحليل أمناط الكالم التي تساعد يف الكشف 

عن نوبات االضطراب العقيل، ومن ثم تحديد ورصد 

باركنسون  مرض  مثل  العصبية  الحاالت  أعراض 

.)Parkinson(

الرعاية  تنظيم  مجال  يف  االصطناعي  الذكاء   .4

الصحية عن بعد 

بعد  عن  الطبابة  تقنية  أظهرت  لقد 

أنظمة  استخدام  إمكانية  ازدياد   )Telemedicine(

عن  الطبية  الرعاية  تقديم  يف  االصطناعي  الذكاء 

بعد من خالل استخدام الهندسة الطبية واالتصاالت 

لنقل املعلومات إىل األطباء وتأمني املراقبة املستمرة 

للمرىض؛ وكذلك القدرة عىل مالحظة التغيريات التي 

قد تكون أقل متييزًا من قبل البرش. 

 Wireless( السلكيا  بعد  عن  الطبابة  تقنية  ُتعد 

الهاتف  أجهزة  تستخدم  التي   )Telemedicine

 )Mobile Telecommunication( الذكية املحمولة

 Multimedia( املتعددة  الوسائط  وتقنيات 

املتطورة  التقنيات  أحدث  من   )Technologies

خالل  من  للمريض  املستمرة  الطبية  املراقبة  لتأمني 

نقل املعلومات الطبية بشكل رسيع وآين. تعتمد هذه 

التقنية عىل “النظام العاملي لتحديد املواقع باألقامر 

يف  بدقة  املريض  موقع  لتعيني   )GPS( الصناعية”  

حاالت الطوارئ وتأمني الرعاية الصحية بأرسع وقت 

ممكن. 

فون   /2300 فون  “”فيتا  املحمول  الجهاز  ُيعد 

رشكة  قبل  من  املصمم   )phone cardio( كارديو” 

“فيتا فون” )Vita Phone( األملانية من أهم أجهزة 

لتعرض  الطارئة  الحاالت  بعد يف  الطبية عن  املراقبة 

املرىض ألزمات قلبية مفاجئة من خالل املساعدة يف 

تأمني التقاط إشارة القلب وإرسالها إىل محطة مراقبة 

خاصة، حيث يقوم األطباء مبراقبتها آنيا. يتم التقاط 

هذه اإلشارة بواسطة ثالثة ترددات إلكرتونية موجودة 

مبارشة  لصقه  يتم  الذي  للجهاز  الخلفي  الوجه  عىل 

تحديد  من  حينئذ  الجهاز  ميّكن  املريض.  صدر  عىل 

موقعه وتأمني سهولة الوصول إليه باستخدام “النظام 

العاملي لتحديد املواقع” املدمج ضمن الجهاز. 

وبأسلوب مشابه للعمل يف مجال الطبابة عن بعد 

وتحديد موقع املريض، طّور الباحثون قميصا يحتوي 

عىل “النظام العاملي لتحديد املواقع” ومجموعة من 

ومعدل  القلب  نبضات  عدد  اللتقاط  الحساسات 

التنفس وحرارة الجسم. ومن ثم يتم تخزينها وإرسالها 

إىل الطبيب املختص الذي يقوم بالتحدث مع املريض 

مبارشة عند الرضورة. ُيستخدم هذا القميص بشكل 

حيث  السن،  وكبار  القلب  مرىض  قبل  من  رئييس 

والعودة  املستشفى  مغادرة  عىل  القدرة  لهم  يؤمن 

املستمرة عىل  الصحية  املراقبة  املنزل مع ضامن  إىل 

مدار الساعة. 

يف  املدمجة  االصطناعي  الذكاء  أنظمة  تساعد 

تقنيات الطبابة عن بعد عىل اإلسهام يف جمع البيانات 

املعلومات  إىل  برسعة  والولوج  ومعالجتها  املتنوعة 

الرضورية عن املرض. كام تساهم يف زيادة املهارات 

والخربات لدى األطباء إلجراء العمليات الجراحية عن 

بعد دون حاجة املريض أو الطبيب للسفر، وبالتايل 

تنخفض تكاليف العالج وتقرص مدتها.

التحديات التي تواجه أنظمة الذكاء االصطناعي  

تعتمد أنظمة الذكاء االصطناعي يف عملها بشكل 
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كبري عىل حجم ونوعية البيانات الرقمية. وبالتايل فإن 

مستويات توفر هذه البيانات وجودتها وقوة الحوسبة 

هذه  عمل  من  ُتقّيد  قد  لتحليلها  املطلوبة  الكبرية 

األنظمة وتجعل قدرتها محدودة ومقّيدة تبعا لجودة 

البيانات الصحّية املتاحة. إضافة إىل ذلك، توجد بعض 

عمل هذه  تواجه  أن  التي ميكن  العملية  التحديات 

رقمّية  ليست  الطبية  السجالت  ذلك:  مثل  األنظمة. 

بشكل متناسق يف النظام القومي للصحة، عدم وجود 

قابلية التشغيل البيني والتقييس يف تقنيات معلومات 

الرقمية، وضع عالمات  النظام، حفظ السجالت  هذا 

للبيانات املستخدمة، مدى رضا املرىض واألطباء عن 

املشاركة الرقمية لبيانات الصحة الشخصية.

الرسيرية يف أغلب األحيان عىل  تشتمل املامرسة 

األنظمة  هذه  تستطيع  ال  معّقدة  وقدرات  أحكام 

اإلشارات  قراءة  عىل  كالقدرة  ممّيز  بشكل  تكرارها 

هي  التي  البرشية  الكالمية  واملعرفة  االجتامعية، 

يأيت  ثم  ومن  وتعليمها.  تدريسها  ميكن  وال  ضمنية 

هذه  عرض  عىل  األنظمة  تلك  قدرة  يف  التشكيك 

خاصّية  باعتبارها  عليها  والتدرّب  وحفظها  املعرفة 

قد  سامت  البرش  لدى  توجد  كام  للبرش.  أساسّية 

أصال  امتالكها  من  املستخدمة  األنظمة  تتمّكن  ال 

كالشعور بالعاطفة.

الذكاء االصطناعي يف مجاالت  أنظمة  يتم تطبيق 

خاضعة ألُطر محددة من الضوابط والقواعد كحامية 

البيانات وتوجهات البحوث العلمية، ومبادئ الرعاية 

الصحية وغريها. ومع ذلك، فإّن هذه األنظمة تتطّور 

األُطر.  تلك  تتحّدى  قد  وريادية  رسيعة  بطريقة 

الرئيس يكمن يف معرفة ما إذا كان ينبغي  والسؤال 

يتعنّي  أو  املعامل،  واضح  بشكل  األنظمة  هذه  تأطري 

مع  األطر  لهذه  املختلفة  املجاالت  يف  النظر  إعــادة 

مراعاة التأثري املحتمل الستخدام تلك األنظمة؟ 

يتمّثل أحد التحديات الرئيسة للحوكمة املستقبلية 

لهذه األنظمة يف ضامن تطويرها واستخدامها بطريقة 

والتناسق  واملسؤولية  والتوافق  بالشفافية  تتسم 

والتوازن مع املصلحة العامة. ويف الوقت ذاته، تساعد 

القطاع  االبتكار يف  األنظمة عىل تحفيز ودفع عجلة 

الصحي. وقد أثار الكثريون الحاجة إىل أن يتم تزويد 

الباحثني واملهنّيني وأصحاب القــرار السيايس يف مجال 

الرعاية الصحية باملهارات واملعارف ذات الصلة بهذه 

االستفادة  وتحقيق  أدائها  تقييم  أجل  من  األنظمة 

القصوى منها.

الخامتة

يف  االصطناعي  الذكاء  أنظمة  استخدام  حاليا  يتم 

الطبية، مبا يف ذلك  الصحية والبحوث  الرعاية  مجال 

الحاالت  وتقييم  وتشخيصه  املرض  عن  الكشف 

الحاالت  ومعالجة  ودقيق،  رسيع  بشكل  املرضية 

املزمنة، وتقديم الخدمات الصحية، واكتشاف األدوية. 

االصطناعي  الذكاء  استخدام  يثري  اآلخر،  الجانب  ويف 

واالجتامعية  األخالقية  والقضايا  الهواجس  من  عددا 

التي يتداخل الكثري منها عىل نطاق واسع مع القضايا 

التي يثريها استخدام البيانات الرقمية وأنظمة الرعاية 

الصحية. 

األخالقّية  والقضايا  الهواجس  هذه  بعض  تبقى 

خاطئة  قرارات  باتخاذ  األنظمة  هذه  قيام  كاحتامل 

التحقق  يف  والصعوبة  القرار،  اتخاذ  دعم  مجال  يف 

استخدامها  وإمكانية  األنظمة  هذه  مخرجات  من 

ألغراض خبيثة...- موضوع نقاش فلسفي يثري أسئلة 

حول ما إذا كان ميكن تشفري أو تعلم القيم أو املبادئ 
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كانت  إذا  ما  أو  األنظمة،  هذه  قبل  من  األخالقية 

هناك حاجة ملبادئ أخالقية جديدة تتامىش مع تطور 

هذه األنظمة؟ 

عىل أية حال، من املحتمل أن متتلك هذه األنظمة 

التصدي  يف  املساعدة  عىل  القدرة  املستقبل  يف 

الصحي،  القطاع  الهامة يف مجال  الصحية  للتحديات 

مجموعة  تنفيذ  عىل  وقدرة  تطورا  أكرث  تصبح  وأن 

تدخل  دون  األخالقية  والقرارات  املهام  من  أوسع 

برشي. ولكن قد تكون هذه القدرة مقّيدة ومحدودة 

وقد  املتاحة،  الصحية  البيانات  جــودة  فيها  تتحّكم 

تعجز أيضا يف إظهار بعض الخصائص البرشية.
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ملف
العدد

الذكاء االصطناعي
في آسيا وتطوراته
في المجال الطبي

د. أبو بكر خالد سعد اهلل
قسم الرياضيات ـ المدرسة العليا لألساتذة ـ الجزائر

فأكثر  أكثر  المتقدمة  البلدان  تهتم 
شتى  في  االصطناعي  الذكاء  بتوظيف 
الميادين، منها الصناعية والطاقة والبيئية 
والمالية والخدماتية والطبية. وخالل المدة 
األخيرة، برزت القارة اآلسيوية، وعلى رأسها 
الفت  بشكل  الطب  مجال  في  الصين، 
القارتين  على  السباق  هذا  في  فازت  ألنها 
األمريكية واألوروبية مجتمعتين! ذلك أنها 
عرفت كيف تتأقلم مع الذكاء االصطناعي 
نطاق  أوسع  على  منه  استفادت  أن  بعد 

وبسرعة مذهلة مقارنة بالغرب.
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أّن هناك ذكاءات اصطناعية كثرية وليس  والواقع 

ذكاء واحدا! فالذكاء االصطناعي ميثله البعض بالرضيع 

كل  عىل  وتدربه  تعلمه  أن  ينبغي  الذي  الطفل  أو 

يشء؛ مثال ذلك: إذا أردت أن ميّيز الطفل بني السيارة 

والحافلة والشاحنة ال بد أن تريه بصفة متكررة أنواعا 

وأن  والحافالت،  والسيارات  الشاحنات  من  كثرية 

يشاهدها من خالل زوايا مختلفة حتى يتعرّف عليها 

بعد ذلك يف جميع الوضعّيات. 

املارة  وجوه  عىل  التعرّف  منه  تريد  كنت  فإذا 

الوجوه  عىل  البيانات  ترّكز  أن  بّد  ال  الشوارع  يف 

عىل  التعرّف  يف  الطبيب  رغب  إذا  أما  البرشية. 

تتمحور  أن  بّد  فال  الرسطان  مبرض  اإلصابات 

البيانات -التي سنحشو بها الربنامج- حول الرسطان 

ومعطياته املختلفة. وعلينا أن نقوم بعملية مامثلة 

مبرض  اإلصابة  عىل  بالتعرّف  يتعلق  األمر  كان  إن 

معنّي من أمراض العني.

أنه قادر عىل توفري  الذكاء االصطناعي  أثبت  لقد 

من  الطبيب  يستخلصها  التي  تلك  من  أنجع  نتائج 

دون ذكاء اصطناعي. كيف ال وقد بنّي هذا الذكاء أنه 

يستطيع مثال إظهار ما ال يقدر عىل اكتشافه طبيب 

األشعة يف موضوع معالجة الصور مهام كانت تقنيات 

التقاطها. 

الغذاء  إدارة  أّن  إىل  الوضع  وصل  واآلن 

والدواء األمريكية -وهي وكالة تابعة لوزارة الصحة- 

قد سمحت باعتامد تشخيص الذكاء االصطناعي لداء 

قريب  وعام  الطبيب.  مصادقة  دون  العني  سكري 

استشارة  دون  مرضاهم  عالج  من  األطباء  سُيمنع 

وموافقة الذكاء االصطناعي. لذلك يويص الخرباء بأن 

يدرك رجال الصحة حلول هذا التحّول الذي ال مناص 

منه يف محيطهم الجديد.

التنافس عىل أشّده!
سباقا  منذ عدة سنوات  املتحدة  الواليات  تخوض 

االصطناعي  الذكاء  عرش  عىل  للرتّبع  النظري  منقطع 

بينها  سنتني  نحو  منذ  التنافس  احتّد  وقد  العامل.  يف 

وبني الصني، وتغّلبت يف األخري الصني يف هذا املجال 

الحيوي، ومازال الرصاع عىل أشّده بني البلدين. فقد 

أعلنت الصني عن خارطة طريقها حني قّررت تخصيص 

قبل  ونشاطاته  االصطناعي  للذكاء  دوالر  مليار   150

حلول العام 2030. 

األمر  أّن  يدرك  الخارطة  هذه  عىل  يطّلع  ومن 

يتعلق بتحدٍّ للعامل.  وقد أدت االستثامرات عرب العامل 

ناشئة  1100 رشكة  نحو  ظهور  إىل   2017 العام  منذ 

مختصة يف الذكاء االصطناعي. 

غريهم،  عىل  كثريا  متقدمني  األمريكيون  كان 

القيود  منها  عديدة  ألسباب  تأثريهم  ضّيعوا  لكنهم 

املرضوبة عىل تأشريات الدخول املمنوحة للمبتكرين 

الكثري  جعل  فهذا  األجانب.  الشّبان  املهندسني  من 

من مخابر البحث ينتقل من أمريكا إىل بلدان أخرى، 

سبيل  عىل  نجد  وهكذا  واآلسيوية.  األوروبية  منها 

املثال مؤسسة “الفايسبوك” تعلن عن أنها ستستثمر 

ستوظف  وأنها  بباريس،  ملركزها  الدوالرات  ماليني 

فيه عددا معتربا من املهندسني. كام أعلنت مؤسسة 

ملحرك  األم  املؤسسة  -وهي   Alphabet “ألفابت” 

العاصمة  يف  بحث  مركز  ستفتح  بأنها  “غوغل”- 

الصينية. 

ويف لندن قامت “غوغل” يف العام 2016 بالتعاون 

ذكاء  لتطوير  بتجربة  الربيطاين  الصحة  نظام  مع 

ويف  العني.  أمراض  عن  بالكشف  خاص  اصطناعي 

العام 2018 جاءت أوىل النتائج لتؤكد أن هذا الذكاء 
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أمراض  عن  الكشف  مجال  يف  يفوق  االصطناعي 

املتخّصصني  العيون  أطباء  بثامين مرات، قدرة  العني، 

هذا  يف  شهرته  رغم  اللندين  باملستشفى  الشبكية  يف 

االختصاص. فقد اكتشف الذكاء االصطناعي 50 نوعا 

األبعاد  ثالثية  صور  تحليل  مبجرد  العني  أمراض  من 

يستطيع  إذ  فحسب،  هذا  وليس  العني.  لشبكية 

الربنامج أيضا التوصية بالعالج األنسب. ينبغي كذلك 

أن نشري إىل رسعة التحليل، فالذكاء االصطناعي يوفر 

يقيض  حني  يف  تلقائيا  النتيجة  األحيان  من  كثري  يف 

الطبيب املختص أياما لتقدميها. لذلك تعاون باحثون 

مع مؤّسسات استشفائية مختلفة للتوصل إىل ابتكار 

ألدمغة  أشعة  إنتاج صور  عىل  قادر  اصطناعي  ذكاء 

افرتاضية ُمصابة بــأورام مختلفة األشكال.

أن  شأنها  من  برامج  وضعوا  من  الباحثني  ومن 

الذكاء  ألن  القرار  اتخاذ  عىل  األورام  طبيب  تساعد 

مبسار  تتعلق  معلومات  إدراج  ميكنه  االصطناعي 

املصاب تغطي عديد السنوات، وهذا ما ال يستطيع 

الطبيب التوصل إليه. وقبل سنة ونصف أطلق محرك 

تتمثل  االصطناعي  الذكاء  نظام  يف  تجربة  “غوغل” 

باألورام.  خاصة  طبية  صورة  ألف   130 تصنيف  يف 

الخبيثة  غري  األورام  من   %  90 عىل  النظام  فتعرّف 

ه  مقابل نسبة 76 % تعرّف عليها األطباء الذين ُوجِّ

إليهم السؤال.

الذكاء  بأن  الصحة  خرباء  لدى  االعتقاد  ويسود 

عندما  باملرىض  التكفل  يف  فعالة  أداة  االصطناعي 

هؤالء  ويتصّور  اإلصابة.  بتشخيص  األمر  يتعلق 

من  االصطناعي  الذكاء  فيها  ميّكن  التي  الوضعية 

باملورّثات  املرتبطة  البيانات  يخّزن  برنامج  تصميم 

مبقدور  يكون  ثم  والبيئة،  والتشخيصات  واألعراض 

يف  البيانات.  هذه  مختلف  بني  الربط  الربنامج  هذا 

تلك  تحليل  يف  األطباء  دور  سينحرص  الحالة  هذه 

النتائج للوصول إىل العالج الشايف. 

ومن جهة أخرى، يؤكد الخرباء أن عاملقة املجال 

الرقمي سيكونون هم زعامء املجال الصحي يف منتصف 

القرن الحادي والعرشين. فهذا مثال “ميكروسوفت” 

للقضاء عىل داء الرسطان قبل 2026  قد قدم خطة 

حسب دعواه. أما مؤسس “فيسبوك” فأعلن يف سبتمرب 

2016 عن متويل أّويل مبقدار 3 مليار دوالر الستئصال 

جميع األمراض باالعتامد عىل الذكاء االصطناعي قبل 

نهاية القرن!! ثم إنه يبدو أن هؤالء العاملقة عازمون 

األكادمييني  تتجاهل  طبي  بحث  سياسة  وضع  عىل 

القابعني يف “برجهم العاجي”! 

لقد تنّبأ أحد مؤّسيس 

وهو  “غوغل”،  محرك 

 Sergey برين  رسجي 

يف  سيحدث  مبا   Brin

نصنع  “سوف  مقولته: 

الحجة  تِقيم  آالت 

املنطقية، وتفكر، وتنجز 

نقوم  مام  أفضل  أشياء 

السلطة  ستكون  ذلك  عن  وفضال  البرش”.  نحن  به 

الطبية بني أيدي مصّممي الذكاء االصطناعي الطبي. 

ويتنّبأ آخرون بأن أخالقيات مهنة الطب لن يتحكم 

االصطناعي  الذكاء  بل  الطبيب  فكر  مستقبال  فيها 

ذكاء  وحدة  كل  إن  ثم  أمرها.  سيتوىل  الذي  هو 

فإن  ولذا  الدوالرات،  مليارات  ستكّلف  اصطناعي 

رواد  سيكونون  الذين  هم  الرقمي  االقتصاد  رواد 

الطب الجديد!

ويف هذا السياق، يتساءل بعض الخرباء األوروبيني 

بانزعاج عن تأخرهم يف هذا السباق حتى إّن أحدهم 
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صاح قائال: “هل سُيحكم علينا أن نكون مصنًعا إلنتاج 

والصني  املتحدة  الواليات  إليها  تحتاج  التي  البيانات 

يف حقل الذكاء االصطناعي ضمن استثامرهام يف هذا 

املجال”؟! 

املتتبعون: هل  التي يطرحها  التساؤالت  ومن بني 

األطباء  بني  مشرتكة  أداة  االصطناعي  الذكاء  سيكون 

االصطناعي  فالذكاء  الطبيب؟  سامعة  حال  هو  كام 

ويف  األمراض  تشخيص  عملية  يف  كثريا  يساعد  أصبح 

التحاليل الطبية الصعبة التأويل. 

الذكاء االصطناعي يف آسيا

البلدان  بعض  اهتاممات  إىل  ييل  فيام  ُنشري  دعنا 

اآلسيوية يف موضوع الذكاء االصطناعي.

الربمجيات  سعر  انخفاض  أدى  كونغ:  هونغ  يف   -

املعلوماتية إىل تزايد عدد األطباء الذين يستخدمون 

املختلفة،  الطبية  املجالت  يف  االصطناعي  الذكاء 

أصبحت  وقد  الجراحية.  العمليات  محاكاة  مثل 

إىل  تلجأ  البلد  هذا  يف  الطبية  واملراكز  املستشفيات 

البدين  التأهيل  إعــادة  ملساعدة  الربمجّيات  تلك 

يف  املستخدمني  وتكوين  العصبي  االنهيار  وعالج 

املجال الصحي. ويف هذا السياق، أنتجت هونغ كونغ 

برمجّيات طبية تحايك مثال كيفيات التسّوق وامتطاء 

التجارية  املحالت  داخل  والتنقل  النقل  وسائل 

ملساعدة املرىض الذين يعانون ذهنًيا وعقلًيا. 

كام تم تصميم روبوت يف هونغ كونغ يتحرك عىل 

قوائم عديدة، الهدف منه التحرك بحرية داخل جسم 

إليها. ويهدف  ُأرسل  التي  النقطة  إىل  ليصل  اإلنسان 

الدواء  الروبوت  هذا  يحمل  أن  إىل  أيضا  الباحثون 

يضعه  كأن  الجسم...  يف  املصاب  املكان  إىل  وينقله 

فوق الورم املترضر. وبذلك يكون الدواء أكرث فعالية 

بالغة  أحيان  تكون  التي  الجانبية  اآلثار  ونتفادى 

الخطورة عىل بقية الجسم.

الذكاء االصطناعي عىل صناعة  الباحثون يف  وعكف 

أعضاء اصطناعية للمصابني الذين فقدوا أحد أطرافهم. 

وقد نجحوا يف ذلك إذ سمحت هذه األعضاء االصطناعية 

عن  تبحث  التزال  لكنها  والتسلق،  بالجري  للمصابني 

الطبيعيني.  والشعور  اإلحساس  نقل  من  املزيد  توفري 

يتمتَّع  جلد  صناعة  عىل  آخرون  مبتكرون  ويعمل 

بإحساس ملس قد يفوق إحساس اللمس الطبيعي. 
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- يف سنغافورة : ُأطلق برنامج قومي خاص بالذكاء 

يرّكز  دوالر،  مليون   20 قيمته  الصحي،  االصطناعي 

العام  ويف  القلب.  وأمراض  السكري  معالجة  عىل 

االصطناعي  الذكاء  يف  االستثامر  قيمة  بلغت   2017

150 مليون دوالر. وقد أعلنت عنها املؤسسة القومية 

الناشئة  للرشكات  تحفيز  وهذا  العلمي،  للبحث 

الذكاء  تطوير  عىل  تعمل  التي  املحلية  واملؤّسسات 

السّيام  القطاعات،  جميع  يف  بسنغافورة  االصطناعي 

الصحة وتسيري املدن. 

أن  سنغافورة  يف  الخرباء  يالحظ  ذلك  ومع 

التكنولوجيات ال ميكن أن تقدم لوحدها كل العالجات 

ومن  عليهم!  خطرية  أحيانا  تكون  قد  بل  للمرىض، 

جودة  يف  الثانية  املرتبة  تحتل  سنغافورة  أن  املعلوم 

تزايد  من  تعاين  وهي  العامل.  يف  الصحية  الخدمات 

الصحية مام يجعلها تسعى  املسنني ومتطلباته  عدد 

إىل تقديم املزيد من الخدمات الخاصة بكبار السن 

واملرىض املصابني بالخرف. 

الذكاء  تطوير  عن  سنغافورة  تبحث  ولذا 

“ذكية”  ضامدات  تصميم  أجل  من  االصطناعي 

حساسة للدم وروبوتات تساعد هؤالء العجزة وتسهل 

التدخل الرسيع عند وقوع نوبات قلبية. ومن جهة 

-ومنها  املتقدمة  الدول  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  أخرى، 

لبنوك  األمنية  باالخرتاقات  تهتم  بدأت  سنغافورة- 

البيانات الخاصة بالذكاء االصطناعي، السيام املتعلقة 

عمليات  تستهدف  أن  ميكن  حيث  الصحي،  باملجال 

القرصنة التجهيزات الطبية “الذكية” فتعطل أداءها. 

اليابانيون عىل تطوير الذكاء  : يعمل  اليابان  - يف 

االصطناعي الذي من شأنه تصميم نظام يتوقع آثار 

يف  خلل  جّراء  من  كوارث  وقوع  حال  يف  اإلشعاع 

تحديد  من  الباحثون  متّكن  وقد  النووية.  املحطات 

الحادث  وقوع  قبل  تفاديها-  ثّم  ومن   - اآلثار  تلك 

تبعد  نجدة  خطط  بوضع  ذلك  يسمح  ساعة!  بـ30 

املناسب. وقد  الوقت  اإلشعاع يف  الناس عن مخاطر 

توصل الخرباء إىل هذه النتائج بعدما أدخلوا يف اآللة 

املعطيات  من  سنوات  عّدة  غطى  البيانات  من  كام 

ذات الصلة بانتشار اإلشعاع من نقطة معينة. 

الذكاء  بتطوير  الباحثون  يقوم  الفيتنام:  يف   -

االصطناعي يف املجال الصحي وغريه. ويف هذا السياق، 

البيانات  تخص  حديثة  بتكنولوجيات  الفيتنام  َتَزّود 

التنافس عىل ترابها  الروبوت لتحفيز  الضخمة وعلم 

يف باب الذكاء االصطناعي... وهذا استعدادا الستقبال 

الثورة الصناعية الرابعة. 

لكن الرتكيز اآلن ميس استخدام الذكاء االصطناعي 

يف تحويل الزراعة، كأن تنشأ تطبيقات عىل الهواتف 

معدل  تقدم  تنبيهات  ترسل  أن  شأنها  من  الذكية 

عندما  إنذارات  وكذلك  الدفيئة،  يف  الرطوبة  درجة 

ينخفض مستوى املياه تحت سقف محدد يف مزرعة 

مثال  معنّي  عن حد  الرطوبة  زادت  فإذا  املزارع.  من 

الداخل.  يف  الجو  لتلطيف  الهوائية  املراوح  تنطلق 

توضيح  الذيك  الهاتف  خالل  من  التطبيق  ويستطيع 

نوع السامد املطلوب يف تلك املزرعة بالذات حسب 

موقعها ونوعية تربتها. 

- يف كوريا الجنوبية والهند: تتمّيز كوريا الجنوبية 

األقوى  من  فهي  ترابها،  عىل  اإلنرتنت  شبكة  بجودة 

يف العامل، ويف ذلك استغالل كبري للذكاء االصطناعي...

جميع  يف  لتطويره  وساق  قدم  عىل  اآلن  وكوريا 

املجاالت. 

لها  إّن  حيث  الصني،  خطوات  فتتبع  الهند  أما 

من  لها  ملا  الركب  هذا  مواكبة  يف  كبرية  إمكانّيات 

املجال  ويف  املعلوماتية.  ميدان  يف  وخرباء  مهارات 
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بتجربة رسيرية يف  تقوم مؤسسة »غوغل«  الصحي، 

الهند الستخدام الذكاء االصطناعي يف تشخيص إصابة 

شبكية العني بسبب السكري. 

- يف الصني

إنه البلد الذي يشغل كل دول العامل عندما يتعّلق 

األمر بالذكاء االصطناعي الذي صار يجلب استثامرات 

أكرث مام هو الحال يف الدول املتقدمة. وكام أرشنا آنفا 

منافسة  تخوضان  املتحدة  والواليات  الصني  أّن  إىل 

الذكاء  موضوع  يف  العاملية  الزعامة  أجل  من  رشسة 

االصطناعي. 

النظري  املنقطع  بالتطّور  الجميع  يعرتف  واليوم 

ساعد  وما  الصني.  داخل  الصحي  االصطناعي  للذكاء 

ألن  سكانها  عدد  كثافة  هو  التفّوق  عىل  البلد  هذا 

تطوير  يسهل  البيانات  من  كبريا  كاّم  يوّفر  ذلك 

الخوارزميات الالزمة للذكاء االصطناعي. وما يدعمها 

يف  العامة  والقوانني  األخالقية  االعتبارات  أن  أيضا 

الصني ال تضّيق الخناق عىل البحث عكس ما هو عليه 

الحال يف الغرب. 

إىل  البيانات  تجميع  نشري بخصوص  أن  املهم  من 

أّن أحد العوائق يف الدول الغربية يتمثل يف كون تلك 

البيانات متتلكها املؤسسات الخاصة مثل “فايسبوك” 

نظاما  فوضعت  الصني  أما  و”أمازون”.  و”غوغل” 

ملؤسسات  تابعة  كانت  سواء  البيانات  يوّلد  سلسا 

التعرّف  مثال  أصبح  ذلك  وبفضل  عامة.  أو  خاصـــة 

وسمح  متداوال،  أمرا  الصني  يف  البرشية  الوجوه  عىل 

خالل  املشاة  ماليني  بني  من  املجرمني  عىل  بالتعرّف 

مدة ال تتجاوز بضع دقائق.

للذكاء  موقع  إنشاء  عىل  اآلن  الصني  وتعمل 

مؤّسسة   400 نحو  مبساهمة  بكني  يف  االصطناعي 

السلطات  وتركز  األجنبية.  الجامعات  إرشاك  ميكنها 
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عىل عنرص املنافسة بني مختلف املؤسسات وتشجيع 

الجميع عىل وضع كل البيانات يف متناول الغري، وهذه 

ورقة مفقودة اآلن يف الغرب. 

ومن الناحية االجتامعية -وهذا عكس ما تشهده 

السكان  من  كبريا  عددا  فإّن  الغربية-  البلدان 

بالذكاء  )البرشي(  يريدون تعويض طبيبهم  الصينيني 

االصطناعي. وهذا الوضع يدعم الذكاء االصطناعي يف 

الصني.

إىل  نشري  أن  املهم  من  االستثامرات،  باب  ويف 

 15 نحو   2017 عام  خصصت  املتقدمة  البلدان  أن 

مليار دوالر لتطوير الذكاء االصطناعي عرب الرشكات 

الناشئة. واملدهش أن نصف هذا املبلغ تم استثامره 

املتحدة  الواليات  حصة  تتجاوز  مل  بينام  الصني  يف 

الرشكات  أظهرت  وقد  املبلغ.  هذا  من   40% نسبة 

عىل  نجاحها  االصطناعي  الذكاء  يف  الصينية  الناشئة 

أكرث من صعيد. 

هناك مشكل صحي حاد يف الصني يتمثل يف ندرة 

العاملني  عدد  كون  ويف  الكربى  املدن  خارج  األطباء 

يف مجال الصحة ال يتجاوز 12 مليون عامل، وهذا ال 

نسمة!  مليار   1.4 لـ  الصحية  الحاجة  لتغطية  يكفي 

ولذا فالدولة تعّول كثريا عىل الذكاء االصطناعي لحل 

مثل هذه املشاكل وتعويض اليد العاملة الطبية. وما 

جعل  إىل  يهدف  للسلطات  تعبوي  عمل  هناك  زال 

املواطنني يثقون يف هذه التقنيات والنتائج التي يصل 

خدمات  تعويض  باب  يف  االصطناعي  الذكاء  إليها 

الطبيب املبارشة. 

لقد تفّوق الصينّيون يف إجراء العمليات الجراحية 

كمساعد  االصطناعي  الذكاء  واستعملوا  بالروبوتات، 

يف ابتكار أدوية جديدة. ويعمل الباحثون الصينّيون 

اكتشاف  من  االصطناعي  الذكاء  متكني  عىل  بنجاح 

الذكاء  تقدم  عىل  يدل  ومام  الجسم.  يف  الدم  تكتل 

صينية  جامعة  أن  البلد  هذا  يف  الطبي  االصطناعي 

امتحان  أجروا  طلبة  مستوى  لتقييم  بتجربة  قامت 

الذكاء  فتفّوق  الطب،  مامرسة  شهادة  عىل  الحصول 

االصطناعي تفّوقا باهرا عىل هؤالء الطلبة. 

املبارش  عىل  األطباء  كبار  أيضا  الصينيون  واخترب 

األشعة  أطباء  من  نخبة  باختيار  الجمهور  أمام 

االصطناعي  الذكاء  فألحق  الدماغ  يف  املتخّصصني 

يف  األطباء  كان  لقد  تنىس:  ال  إهانة  األطباء  بهؤالء 

ما غلبتهم  أنفسهم لكن رسعان  واثقني من  البداية 

اآللة الذكية. 

الذكاء  أن  نعتقد  أن  ينبغي  ال  ذلك،  كل  ومع 

ما  إذ  املشاكل  جميع  حّل  وشك  عىل  االصطناعي 

الذكاء  الطريق أمامه طويال. فالكثري من أنظمة  زال 

حسابات  من  املنبثقة  نتائجها  ترّبر  ال  االصطناعي 

التربيرات  غابت  وإذا  معقدة.  رياضية  وعمليات 

تصميم  أو  املحتملة  األخطاء  اكتشاف  الصعب  فمن 

األطباء  إليه  يدعو  وما  للمصابني.  سليم  تشخيص 

استخدام  عند  والحذر  الحيطة  هو  الصحة  وخرباء 

الذكاء االصطناعي يف املجال الطبي.

الذكاء  استغالل  نحو  السباق  أّن  نرى  وهكذا 

أوجه،  بلغ  املتقدم  العامل  أرجاء  كافة  االصطناعي يف 

يف  كبرية  مهارة  اآلن  أظهرت  التي  هي  آسيا  لكن 

دمجه ضمن الحياة اليومية. وعىل كل حال، فإن آسيا 

أصبحت منذ عقود تعترب “مصنع العامل”!! 
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ملف
العدد

دور الذكاء االصطناعي
 في صناعة األدوية
 والطب الدقيق

د. منذر الحمدوش
رئيس وحدة المعلوماتية الحيوية والذكاء االصطناعي

قسم البحث والتطوير ـ جامعة ملبورن ـ أستراليا

التي  والتكنولوجيا  المعلومات  لثورة  كان 
األخيرين  العقدين  في  بالعالم  عصفت 
القطاع الصحي والطبي في  أثر كبير على 
إلى  ذلك  أدى  وقد  العالم.  دول  معظم 
توفر كميات كبيرة من البيانات عن األدوية 
باإلضافة  الماضية  السنوات  في  المنتجة 
اإللكترونية  الصحية  السجالت  انتشار  إلى 
والتطور العلمي الكبير في مجال البحوث 
ظهور  فإن  بالمقابل  الحيوية.  الطبية 
األنظمة الحاسوبية ذات القدرات الحسابية 
الذكاء  مجال  إحياء  إلى  أدى  قد  الهائلة 
كبريات  ليتصدر  وعودته  االصطناعي 

المجالت والدوريات العلمية العالمية. 
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الباب أمام رشكات األدوية والعاملني  وهكذا فتح 

املعلوماتية  رشكات  مع  بالتعاون  الطبي  املجال  يف 

والربمجيات للعمل عىل تطوير أنظمة برمجية ذكية 

من  االصطناعي  الذكاء  تقنيات وخوارزميات  توظف 

أكرث  عالجات  وتطوير  األدوية  صناعة  تطوير  أجل 

ننتقل إىل هذا  أن  للمرىض. ولكن قبل  فعالية ودقة 

الجانب ينبغي عىل القارئ أن يتعرف عىل تاريخ تلك 

الصناعة ودورها يف عالج األمراض. 

تاريخ صناعة األدوية ودورها يف عالج األمراض

امليالد،  قبل  السنني  إىل مئات  الصيدلة  يعود علم 

أن  إىل  تشري  القدمية  املرصية  املخطوطات  فبعض 

علوم األدوية تم توثيقها بني منتصف القرن الخامس 

عرش والقرن السادس عرش قبل امليالد. أما يف الحضارة 

الحضارة،  هذه  قدم  قديم  األدوية  فعلم  اإلسالمية 

العرص  بغداد يف  مرة يف  الصيدليات ألول  إذ ظهرت 

الذهبي للدولة اإلسالمية خالل منتصف القرن السابع 

يف عهد الخالفة العباسية. 

العامل  يف  حدثت  التي  الرسيعة  التطورات  إن 

بروز  إىل  أدت  والكيمياء  النباتات  علوم  اإلسالمي يف 

يف  وخصوصا  ملحوظ  بشكل  وتطوره  األدوية  علم 

الفرتة  تلك  أثناء  برز  وقد  األوسط.  الرشق  منطقة 

الذي  الرازي  زكريا  بن  كمحمد  العلامء  من  العديد 

عمل عىل توظيف املركبات الكيميائية يف الطب، وأبو 

األدوية  رائدا يف تحضري  الذي كان  الزهراوي  القاسم 

أدت  حيث  والتسامي  التقطري  عمليات  باستخدام 

أعامله إىل توثيق العديد من الوصفات والطرق التي 

ترشح كيفية استخراج املواد الكيميائية األولية، علام 

أنه تم استخدامها الحقا يف تركيب العالجات املعقدة. 

كام ميكن ذكر صابر ابن سهل، وهو الطبيب الذي 

كتب أول موسوعة صيدلية تضم مجموعة واسعة من 

برز  ثم  األسقام.  ملختلف  العالجات  وعديد  األدوية 

ذا  الصيدلة«  ألف »كتاب  الذي  البريوين  العامل  بعده 

إنه رسد  العظيمة، حيث  العلمّية والتاريخّية  القيمة 

خصائص األدوية ودور الصيدلية ومهام ومسؤوليات 

الصيديل. واستمرت الحضارة اإلسالمية يف تقديم الكثري 

مطلع  حتى  األدوية  علم  مجال  يف  املساهامت  من 

تلك  برتجمة  األوروبيون  بدأ  حني  عرش  الثاين  القرن 

أوروبية  أول صيدلية  العلوم وتطويرها. وقد ظهرت 

عام 1241م يف أملانيا. 

املاضيني  القرنني  خالل  األدوية  صناعة  ساهمت 

أمراض  من  البرشية  وإنقاذ  الطبية  العلوم  تقدم  يف 

وأوبئة كثرية كانت تفتك بها وتبيد املاليني كل عام. 

فمثاًل تم اكتشاف أول لقاح لعالج مرض الجدري يف 

أواخر القرن الثامن عرش، واستخدم املورفني كمسّكن 

أمل عام 1827 من قبل رشكة »مريك« األملانية. ويف عام 

1899 اكتشف العلامء يف رشكة »باير« األسربين الذي 

وكان  األمراض.  من  الكثري  عالج  يف  كبري  أثر  له  كان 

الكتشاف األنسولني عام 1922 أثر كبري يف عالج مرىض 

السكري. 

وبعد سنوات قليلة تم عام 1928 اكتشاف البنسلني 

عديد  لعالج  استخدم  حيوي  مضاد  أول  كان  الذي 

عىل  القضاء  تم   1955 عام  ويف  البكتريية.  اإلصابات 

وباء شلل األطفال يف جميع مناطق العامل تقريبا بعد 

اكتشاف  إىل  العلامء  توصل  وأخريا،  لقاحه.  اكتشاف 

أدوية كثرية خالل العقود الثالثة األخرية، ففي مطلع 

الكيميائية ألول  العالجات  استخدام  تم  التسعينيات 

عقار  أول  واكتشف  الرسطانية،  لألمراض  كدواء  مرة 

للتحكم يف مرض اإليدز القاتل. 
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نقالت  شهدت  األخرية  القليلة  السنوات  أن  بيد 

وكالة  رخصتها  التي  األدوية  عدد  يف  كبرية  نوعية 

األغذية واألدوية األمريكية FDA حيث إنه تم عام 

قيايس  رقم  وهو  دواء،   1027 قرابة  ترخيص   2017

من  أكرث  هناك  أن  حاليا  ويقدر  الوكالة؛  تاريخ  يف 

7000 دواء قيد التطوير والبحث يف صناعة األدوية 

)الشكل1) 

صناعة األدوية قبل الذكاء االصطناعي

تعترب صناعة األدوية من أعقد وأصعب الصناعات 

يف العامل ملا تتطلبه من مراحل طويلة األمد، قبل أن 

يتم إنتاج الدواء وتسويقه ليصل إىل املريض. فغالبا ما 

تستغرق مرحلة البحث والتطوير قبل البدء بالتجارب 

الباحثني  الرسيرية عدة سنوات، وعندما يصبح لدى 

منوذج أويل بناء عىل التجارب عىل الحيوانات الصغرية 

تجريب  يتم  حيث  التالية،  املرحلة  إىل  االنتقال  يتم 

البرشية  الفقاريات غري  الدواء بجرعات خفيفة عىل 

كالقرود واألرانب والخنازير واألغنام والخيول. وهذه 

املرحلة تستغرق عدة أشهر إىل عدة سنوات، ومبجرد 

ظهور الفعالية املنشودة يف الدواء ينتقل الخرباء إىل 

الفرتة تتضمن  البرش، وهذه  الرسيرية عىل  التجارب 

بضعة  منها  كل  تستغرق  متتالية  مراحل  أربع  عادة 

هذه  وسنرسد   ،(2 )الشكل  سنوات  بضع  إىل  أشهر 

املراحل بشكل موجز كام ييل:

 - املرحلة األوىل: تتم تجربة الدواء عىل عينة صغرية 

الدواء  عىل  األبحاث  ملتابعة  وذلك  املرىض  من  جداً 

املناسبة  الجرعة  تحديد  يحاولون  الباحثني  إّن  حيث 

الجسم  يتفاعل  وكيف  الجانبية،  واألعراض  للدواء، 

مع العالج، وهل للدواء أي تأثري عىل الحالة املرضية 

املستهدفة. 

 - املرحلة الثانية: يتم اختبار الدواء عىل عينة أكرب من 

املرىض قد تصل إىل 100 مريض. وغالبا ما يقوم الخرباء 

مبقارنة العالج الجديد مع أفضــل عالج مستخــــدم 

أو مع عالج وهمي ليك يتم تقييم مدى فعالية الدواء 

النتائج التخاذ  استخدام هذه  وبالتايل ميكن  الجديد. 

القرار بشأن انتقال الدواء إىل املرحلة املوالية.

صناعة  يف  مصريية  مرحلة  وهي  الثالثة:  املرحلة   - 

عددا  وتتضمن  عالية  كلفة  ذات  إّنها  حيث  األدوية 

كبريا من املرىض قد يصل إىل اآلالف يف بعض الحاالت. 

فالتجارب الرسيرية خالل هذه املرحلة قد تجرى يف 

يف  املستشفيات  من  كبري  عدد  داخل  الوقت  نفس 

مختلف الدول وتستغرق أحيانا بضع سنوات. 

عىل  تطبق  ال  املرحلة  هــــذه  الرابعة:  املرحلة   - 

الوكاالت  مبتطلبات  يرتبط  فذلك  األدوية،  جميع 

الحكومية املسؤولة عن ترخيص الدواء، إذ أّن األدوية 

املوافقة  مّتت  قد  يكون  املرحلة  هذه  تدخل  التي 

عليها بعد تجاوز املرحلة السابقة ومنحت الرتخيصات 
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الالزمة لتسويقها. لكن الوكاالت املسؤولة قد تطلب 

من رشكات األدوية متابعة تجربة أدويتها حتى بعد 

الرتخيص لدراسة املخاطر والفوائد عىل املدى الطويل 

وكيفية أداء الدواء يف رشيحة واسعة من املجتمع. 

سنوات  عرش  تستغرق  قد  جميعها  املراحل  هذه 

للدواء الواحد. كام أن نسبة الفشل يف أي مرحلة من 

املراحل السابقة واردة جدا حيث إّن 9 من 10 أدوية 

عقبة  وهناك  الرسيرية.  التجارب  دخول  عند  تفشل 

أخرى تواجه صناعة األدوية  يف الوقت الحايل تتمثل 

يف كون تلك األدوية ال تناسب إال رشيحة صغرية من 

 %  30 من  أكرث  املصابني مبرض معني )قد ال تتجاوز  

من رشيحة املرض). 

صناعة  األدوية  صناعة  تجعل  األسباب  هذه  كّل 

وبطيئة، وهو ما يفرس ملاذا ال تستطيع  مكلفة جداً 

األمراض  لجميع  العالج  تقديم  األدوية  رشكات 

األدوية  علم  ظهر  لذلك  الكوكب.  هذا  يف  املوجودة 

استهداف  ملحاولة  التسعينيات  بداية  يف  الجيني 

رشيحة معينة من املرىض يف التجارب الرسيرية. ومن 

نسبة  وزيادة  الدواء  فشل  احتامل  تقليص  يتم  ثّم 

الحكومية،  الوكاالت  موافقة  عىل  للحصول  نجاحه 

وكان أول اختبار صيديل جيني قد متت املوافقة عليه 

يف الواليات املتحدة عام 2005. 

صناعـــة  يف  ودوره  االصطنــاعـــي  الذكـــاء 
األدوية

األخري  العقد  يف  حدث  الذي  الرسيع  التطور  إّن 

التصوير  وتقنيات  البرشي  الجينوم  تحليل  مجال  يف 

يف  الباحثني  مّكن  التكنولوجيا  من  وغريها  الحيوية 

معلومات  جمع  من  األحياء  وعلوم  الطبي  املجال 

البرشي عىل املستوى  الجسم  آلية عمل  ضخمة عن 

الجزيئي والخلوي. ومن ثّم ظهرت عدة علوم تدمج 

ما بني التخصصات الحاسوبية والبيولوجية ليك تقوم 

بتحليل هذه البيانات ومنذجتها كتخصص املعلوماتية 

الحيوية وعلم األحياء الحسايب واملعلوماتية الكيميائية 

واملعلوماتية املناعية وغريها.

قطاعات  عىل  كبري  بشكل  التطور  هذا  أثر  لقد 

الرعاية الصحية مبا فيها قطاع صناعة األدوية إذ أصبح 

بإمكان رشكات األدوية اختصار زمن طويل يف عملية 

التجارب  مرحلة  إىل  الدخول  وبالتايل  الدواء،  تطوير 

الرسيرية برسعة والحصول عىل املوافقات والرتاخيص 

وبطبيعة  بالسابق.  مقارنة  قيايس  زمن  الحكومية يف 

الحال فإن الالعب الرئييس يف هذه الثورة هي تقنيات 

املعلوماتية مبا فيها الذكاء االصطناعي. 

دخول  يف  كبرياً  أثراً  أحدثت  التي  العوامل  ومن 

رشكات  دخول  هو  القطاع  هذا  إىل  التكنولوجيا 

الصحية  الرعاية  قطاعات  إىل  الكربى  التكنولوجيا 

»أمازون«  رشكة  قامت  فمثاًل  األدوية.  وصناعة 

برشاء واحد من أكرب مواقع بيع األدوية اإللكرتونية، 

بينام تقوم رشكة »آي يب آم« بتطوير عدد كبري من 

رشكتا  أما  الصحية.  الرعاية  مجال  يف  الخوارزميات 

فتقومان  العمالقتان  و«مايكروسوفت«  »غوغل« 

مع  الرشاكة  طريق  عن  سواء  ضخمة  باستثامرات 

تقديم  طريق  عن  أو  ومتوسطة  صغرية  مؤسسات 

خدمات لرشكات األدوية الكربى.

وملا كانت معظم هذه الرشكات تنشط بشكل كبري 

الباب  الذكاء االصطناعي، فإن هذا سيفتح  يف مجال 

البيانات الطبية املتواجدة يف قواعد  واسعا لتوظيف 

عدة  من  جمعها  يتم  التي  وتلك  الصحية،  البيانات 

مصادر كالبيئة واألجهزة الطبية وغريها )الشكل 3)، 
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وذلك ليك يتم ترسيع عملية تطوير األدوية واكتشاف 

نرسد  دعنا  املستعصية.  لألمراض  جديدة  عالجات 

للذكاء االصطناعي  الحديثة  التطبيقات  بإيجاز بعض 

يف مجال صناعة األدوية. 

1. التنبؤ باالستجابة العالجية

إن التنبؤ باالستجابة العالجية للمرىض له أثر كبري 

يف انتقاء الرشيحة املناسبة للدواء أثناء دخول الدواء 

يف  يزيد  أن  يستطيع  وبالتايل  الرسيرية،  املراحل  إىل 

إعطاء  من  األطباء  ميّكن  كام  الدواء  نجاح  احتامل 

الدواء املناسب للمريض املناسب. وبهذا الصدد قامت 

 GNS Healthcare »رشكة »‹جي آن إيس‹ هيلثكري

مؤخرا بتطوير نظام ذيك يستخدم خوارزميات تعليم 

اآللة وخوارزميات الهندسة العكسية للتنبؤ باستجابة 

املريض ملجموعة من العالجات، وذلك باالستفادة من 

اإللكرتونية  الصحية  السجالت  يف  املتوافرة  البيانات 

النظام  لهذا  ميكن  كام  الجينومية.  البيانات  وقواعد 

أن يقوم مبحاكاة استجابة املريض لدواء معني ضمن 

الحاسب لتحديد درجة استجابة املريض للعالج قبل 

أن يتم تناول الدواء. 

2. تصميم واكتشاف األدوية

خالل  فعالة  مساهمة  االصطناعي  الذكاء  ساهم 

الكيميائية  األدوية  إعداد  عملية  يف  األخرية  الفرتة 

تصميم  باإلمكان  أصبح  إنه  حيث  الحجم،  الصغرية 

الجزيء الكيميايئ باستخدام الحاسب واختبار فعاليته 

قبل أن يتم تجربته بشكل حيوي، وهذا يوفر الكثري 

من الوقت واملال، ويقلل من عدد التجارب املخربية 

الرشكات  من  املخابر.  يف  أو  الحيوانات  عىل  سواء 

»أتوموايز«  املجال رشكة  مؤخرا يف هذا  برعت  التي 

الشبكات  باستخدام  قامت  التي   Atomwise

عىل  قادرة  أنظمة  لتطوير  العميقة  العصبونية 

اكتشاف وتصميم الجزيئات الكيميائية بفعالية كبرية. 

مع  بالتعاون   ،2015 عام  يف  الرشكة  طورت  وقد 

جامعة تورنتو ورشكة »آي يب آم«، عالجا لفريوس وباء 

ألف   11 قرابة  وفاة  إىل  أدى  الذي  الخطري  اإليبوال 

حيث  املتحدة،  والواليات  وأوروبا  إفريقيا  يف  نسمة 

تم استخدام أكرث من 64 ألف وحدة معالجة مركزية 

بزغت  التي  الرشكات  ومن  البحث.  هذا  لتنفيذ 

 Insilico مدسني«  »إنسليكو  رشكة  املجال  هذا  يف 

Medicine التي طورت نظاما ذكيا متعدد األغراض 

ميكن استخدامه يف قطاعات صناعة األدوية وقطاعات 

فعالة  عقاقري  تطوير  أجل  من  الحيوية  التكنولوجيا 

واملساعدة عىل فهم آلية عمل العقاقري. 

حلوال  تقدم  أن  تحاول  التي  الرشكات  من  وأخريا، 

 Nuritas »عالجية غري تقليدية نذكر رشكة »نوريتاس

األصـــول  ذات  خالدي  نورة  الفرنسية  أسستها  التي 

العربية ؛ وتهدف هذه الرشكة إىل استخدام خوارزميات 

الذكاء االصطناعي لتحليل جزيئات بروتينية موجودة 

األمراض  بعض  عالج  يف  واستخدامها  الطبيعة  يف 

املستعصية. كام قامت رشكة »غوغل« يف املدة األخرية 

عىل  القادر   Alphafold »ألفافولد«  نظام  بتطوير 

التنبؤ بالبنية الثالثية األبعاد للربوتينات. ومن املتوقع 

أن يحدث هذا النظام طفرات يف صناعة األدوية. 

3. معالجة البيانات 

إن أهم عامل للذكاء االصطناعي يف صناعة األدوية 

معالجتها  ميكن  التي  املناسبة  البيانات  توفر  هو 

وابتكار  تصميم  عملية  يف  منها  لالستفادة  ومنذجتها 

األدوية. لذلك ظهرت مؤخرا بعض الرشكات املعلوماتية 

تحليل  عىل  قادرة  برمجيات  بتطوير  اهتمت  التي 
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وبيانات  الحيوية  الطبية  البيانات  من  أنواع مختلفة 

الرعاية الصحية ليك يتم دمجها مع اآلليات املوجودة 

يف رشكات األدوية، وذلك باستخدام خوارزميات تعليم 

اآللة. من هذه الرشكات نجد رشكة »بايوسيمرتيكس« 

عىل  قادرا  ذكيا  محركا  طورت  التي   BioSymetrics

وبيانات  الطبية،  والصور  الجينية،  البيانات  معالجة 

الرسيرية،  البيانات  من  وغريها  الكيميائية  املركبات 

بحيث ميّكن الرشكات من تطوير عالجات فعالة ويف 

مدة قياسية. 

وأخريا يجب التنويه بأن جميع األمثلة التي ُذكرت 

تَر  ومل  نسبيا،  حديثة  لرشكات  هي  املقال  هذا  يف 

لتطبيقات  ملموسة  نتيجة  أي  بعد  األدوية  صناعة 

الرشكات  هذه  معظم  أن  كام  االصطناعي.  الذكاء 

تحرص عىل عدم نرش ما تقوم به من خالل رشاكاتها 

الكربى كرشكة »جي إس يك«  األدوية  مع مؤسسات 

بني  الشديدة  املنافسة  بسبب  وذلك  وغريها،   GSK

هذه الرشكات عىل براءات االخرتاع. 

الطب الدقيق 

1. تعريفه والحاجة إليه

هو  الفردي  بالطب  يسمى  ما  أو  الدقيق  الطب 

إىل  املصابني  تصنيف  إىل  يطمح  جديد  طبي  منوذج 

لألدويــة  استجابتهم  عىل  بناء  مختلفة  مجموعات 

أو لنوع املرض الفرعي. ومن شأن هذا التصنيف أن 

يساهم يف اتخاذ القرارات الطبية الصحيحة وتصميم 

منتجات لعالج الحاالت املستعصية. والجدير بالذكر 

هنا أن الطب الدقيق ال يهدف إىل تطوير أدوية لكل 

مريض عىل حدة، ولكنه يركز أكرث عىل عملية تصنيف 

الوراثية  تركيبتهم  عىل  بناء  مجموعات  إىل  املرىض 

والبيولوجية. 

2. كيف يتم تطبيقه حاليا ودور الذكاء االصطناعي

إمكانية  يف  مهام  دورا  الجيني  األدوية  علم  لعب 

تطبيق الطب الدقيق، حيث قام الباحثون يف املراكز 

من  كبرية  كميات  بتوليد  واملهنية  األكادميية  الطبية 

التي تدرس استجابة املرىض لعدد كبري من  البيانات 

األدوية وعالقة ذلك ببنيتهم الوراثية. تستهدف تلك 

كام  الجينوم،  من  معّينة  جينية  منطقة  الدراسات 

لتحديد  كامل  بشكل  الجينوم  عىل  الضوء  تسلط 

تؤثر  التي  الجينومية  املتغريات  أو  الوراثية  الطفرات 

ذلك  عىل  وبناء  معنّي.  لدواء  املريض  استجابة  عىل 

تم تطوير العديد من االختبارات الوراثية إثر تحليل 

ومن  معنّي.  لدواء  باستجابته  والتنبؤ  املريض  جينوم 

الطب  يف  ُتستخدم  أخرى  أدوات  توجد  أنه  املعلوم 

التصوير  وتقنيات  الجزيئية  كالتشخيصات  الدقيق 

الطبي وغريها. 

النور  ترى  الدقيق  الطب  تطبيقات  بدأت  لقد   

مجال  يف  خصوصا  املاضية،  القليلة  السنوات  يف 

كبري  عدد  هناك  أصبح  أنه  إذ  الخبيثة  األورام  عالج 

أن  قبل  جينية  اختبارات  تتطلب  التي  األدوية  من 

الطب  تطبيق  أن  غري  للمريض.  الدواء  وصف  يتم 

السهل  باليشء  ليس  الرسيرية  العيادات  يف  الدقيق 

لعدة أسباب، منها أنه يتطلب إمكانية توليد تسلسل 

الكلفة  عن  فضال  املريض  لجينوم  النووي  الحمض 

املادية الكبرية املرتبطة بذلك. وعليه فتطبيق الطب 

معينة،  طبية  مجاالت  يف  حاليا  منحرص  الدقيق 

ما  الدقيق  للطب  أخرى  تطبيقات  هناك  أن  علام 

التطبيقات  تلك  ومن  والتطوير.  البحث  قيد  زالت 

إمكانّية مراقبة تأثري األدوية عىل الجسم بشكل آين 

باإلمكان  أنه  إذ  األشياء،  إنرتنت  تقنيات  باستخدام 
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التغريات  لقياس  امللبوسة  الطبية  األجهزة  استخدام 

الفيزيولوجية يف جسم املريض بشكل مستمر ودون 

تأخري. وهناك عامل آخر يساعد عىل تطبيق الطب 

وأنظمة  بيانات  قواعد  توافر  يف  يتمثل  الدقيق 

اتخاذ  يف  الطبيب  تدعم  أن  ميكن  شاملة  معلومات 

القرار املناسب. 

علوم  واستخدام  الدقيق  الطب  تطبيق  أدى  لقد 

األدوية الجينومية -باإلضافة إىل التطور الذي حصل يف 

السنوات العرش األخرية يف مجال املعلوماتية الحيوية 

من  كبرية  كميات  توفري  إىل  الحسايب-  األحياء  وعلم 

قرارات  التخاذ  استخدامها  ميكن  التي  البيانات 

صحيحة عند عالج أي حالة مرضية. مثال ذلك : ميكن 

كام  معينة،  حالة  يناسب  العقاقري  من  مزيج  إيجاد 

ميكن التنبؤ باستجابة املريض لبعض األدوية واحتامل 

تكاليف  تخفيض  وبالتايل  جانبية،  أعراض  أي  ظهور 

الرعاية الصحية للمريض وعالجه بشكل فعال.

وخصوصاً  االصطناعي،  الذكاء  أن  املعلوم  من 

هذه  استخدام  يف  ساهم  اآللة،  تعلم  خوارزميات 

قادرة  رياضية  ومصنفات  متنبئات  لبناء  البيانات 

يف  املتوافرة  للبيانات  الهائل  الكم  من  التعلم  عىل 

الطبية  األبحاث  ومراكز  املستشفيات  بيانات  قواعد 

والبيولوجية. 

والباحثني  األطباء  الذكية مّكنت  األنظمة  أن  ذلك 

من دمج البيانات الجينومية والصور الطبية للمريض 

الوصول  يسهل  ما  وهو  واختبارات.  تحاليل  أي  مع 

إىل التشخيص والتنبؤ الفعال للحالة املرضية )الشكل 

3). فمثاًل تم استخدام الذكاء االصطناعي يف تشخيص 

األمراض القلبية ووصف الدواء املناسب، كام استخدم 

ثّم  ومن  للمرىض.  الصحية  الرعاية  تحسني جودة  يف 

مكوث  مدة  وتقّلصت  التكاليف  أيضا  انخفضت 

املريض يف املستشفى، فأدى ذلك إىل انخفاض معدل 

الوفيات للعديد من األمراض املعقدة. 

FDA :الشكل 1 - عدد األدوية التي وافقت عليها وكالة األدوية واألغذية األمريكية عام 2017. املصدر

األدوية العامة التي مت املوافقة عليها في العام 2017
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ResearchAmerica :الشكل 2 - مراحل اكتشاف وتطوير األدوية. املصدر

الشكل 3 - مصادر البيانات املتوفرة لتطبيق تقنيات الطب الدقيق



ملف
العدد

مغامرات الجراح اآللي :
رفاهية علمّية أم
ضرورة طبية ؟!
د. وجدي عبد الفتاح سواحل

المنسق العام للشبكة اإلسالمية للتنمية العلمية
المركز القومي للبحوث ـ القاهرة ـ مصر

األفكار  تحويل  في  اإلنسان  بدأ  واالتصاالت،  المعلومات  تقنية  تطور  مع 
من  الواقع  أرض  علي  حقيقة  إلي  والروايات  السينمائية  األفالم  في  الخيالية 
خالل تصنيع اإلنسان اآللي ليكون رجل المهام الصعبة التي يعجز اإلنسان عن 
القيام بها في الميادين والمجاالت الفضائية والعسكرية واألمنية والصناعية 
والطبية. ومن هنا ظهر الجراح اآللي، كأحد منتجات الثورة الصناعية الرابعة 
المعتمدة على الذكاء االصطناعي، والذي يتم برمجته والتحكم فيه بواسطة 
الجراح البشري الستخدامه في العمليات الجراحية، باإلضافة إلى بداية ظهور 

»الطبيب اآللي » و«المخدر اآللي« و«الصيدلي اآللي«.
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يف هذا املقال، نتجول سويا يف رحلة داخل غرف 

العمليات الجراحية لنتعرف عيل ماهية الجراح اآليل 

ومراحل تطوره واستخداماته الطبية مع عرض ملزاياه 

تطوراته  إيل  باإلضافة  ومخـاطـره  وعيوبه  وفوائده 

املتوقعة يف املستقبل. كل ذلك يستلزم تبني الدعوة 

إلعداد اسرتاتيجية عربية لنرش ثقافة »اإلنسان اآليل«، 

لتأهيل الشباب العريب ليكون متجانسا ومتفاعال مع 

املتفرج عىل  لعب دور  بدال من  العرص  وتقنية  لغة 

التطورات العلمية التي تحدث عىل املرسح العاملي.

ماهية وفكرة الجراح اآليل »الروبوت«
ُيسّمى الروبوت باللغة العربية اإلنســــان اآليل، 

أو الرجل اآليل أو اإلنسالة أو الجسامل، وهو جهاز له 

القدرة عىل القيام بأعامل مربمجة سلفا دون تدخل، 

طريق  عن  اإلنسان  من  مبارشة  وسيطرة  بإيعاز  إما 

أداة تحكم، أو بإيعاز من برامج حاسوبية. وغالبا ما 

أدائها،  عىل  اآليل  اإلنسان  ُبرمج  التي  األعامل  تكون 

عن  البحث  مثل  دقيقة،  أو  خطرة  أو  شاقة  أعامالً 

أعامالً  أو  املشعة،  النفايات  من  والتخلص  األلغام 

صناعية دقيقة أو شاقة، أو عمليات جراحية.

استمدت فكرة استخدام اإلنسان اآليل كجراح آيل 

التأهيل اآليل يف مساعدة املرىض  من استعامل رجل 

وقد  حياتهم.  وشؤون  متطلبات  تأدية  يف  املعاقني 

متت تجربة إمكانية استخدام اإلنسان اآليل يف إجراء 

أوالً، ثم تعدى استعاملها  الحيوانات  جراحة ما عىل 

بعد تحديد سالمتها عىل استخدامها مع بني البرش. 

لغرض  البداية  يف  اآليل  للجراح  التطبيقات  وكانت 

للمصابني  بعد  عن  دة  معقَّ جراحية  بعمليات  القيام 

أمل  ما  إذا  الفضاء  لرجال  وكذلك  القتال،  ساحات  يف 

أثناء رحالتهم  عارض مريض يستدعي تدخاًل جراحيا 

الفضائية بعيداً عن كوكب األرض.

وقد ظهرت أنظمة آلية لعمل الجراح اآليل والذي 

وتحريك  الجراحية  العملية  بإجراء  خاللها  من  يقوم 

األدوات عن طريق اتباع تعليامت وتوجيهات الجراح 

البرشي، ومنها عىل سبيل املثال:  

• الجراح اآليل املتقدم »دا – فنيش« 

فنيش«   – »دا  املتقدم  اآليل  الجراح  تشغيل  يتم 

– أذرع  بأربعة  البرشي، وهو مزود  الجّراح  بواسطة 

هذه  تتمتع  للجراحة–  أذرع  وثالثة  للتصوير  ذراع 

األذرع بأقىص درجة من الحرية وحركة أفضل من يد 

العملية  األذرع إىل جوف  إدخال هذه  يتم  اإلنسان. 

مينح  مام  جًدا،  دقيقة  جروح  طريق  عن  الجسم  يف 

الجّراح البرشي ليس فقط أيادي إضافية للجراحة، بل 

عادية.  بعملية  مقارنة  الحركة  يف  أفضل  حرية  أيًضا 

من  الجراحية  العملية  يف  البرشي  الجّراح  ويتحكم 

يقوم  منها  والتي  املريض،  القريبة من  منطقة عمله 

الجراح اآليل ويتحكم بكل ما يحدث  أذرع  بتشغيل 

يف غرفة العمليات.

إىل  الجهاز  به  ُدعي  الذي  االسم  هذا  ويعود 

والفيلسوف،  واملخرتع،  دا-فنيش الرسام،  ليوناردو 

الترشيحية  الرسومات  الفنية يف  النهضة  ورائد حركة 

فهم  يف  كبري  بشكل  ساهمت  التي  اإلنسان  لجسم 
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استخدمه  سبباً  كانت  والتي  أجسامنا،  لبنية  أعمق 

أول  لصنع  امليكانيكية  مهاراته  توظيف  ليوناردو مع 

إنسان آيل معروف يف التاريخ عام 1495. ومن هنا تم 

اتخاذ اسم الجهاز الذي نتحدث عنه.

العمليات الجراحية : من املنظار إيل اإلنسان اآليل 
كان التدخل الجراحي وما يزال أحد أهم الطرق 

بدأ  ومنذ  واألزمنة.  العصور  مدى  عىل  العالجية 

استخدام وسائل التخدير يف نهاية القرن التاسع عرش 

شهدت الجراحة تطورات مذهلة عىل مدى أكرث من 

مئة عام. وأصبحت النجاحات تتواىل مبا يعود بالفائدة 

والنفع عىل املريض.

ففي نهاية القرن العرشين تطورت جراحة املناظري 

الجراحي  الشق  استبدال  عىل  أساسا  تقوم  التي 

املنظار  إدخال  خاللها  من  يتم  صغرية  بفتحات 

العمليات  نفس  بإجراء  للقيام  الجراحية  واألدوات 

املتعارف عليها. وهــذه الطريقة لقيت قبوال واسعا 

بني األطباء واملرىض ألنها خففت آالم املريض الناتجة 

لصحته  استعادته  يف  وأرسعت  الجراحي  الشق  عن 

إجراء  من  األطباء  متّكن  الذي  الوقت  يف  وعافيته، 

املتعارف  واألداء  الكفاءة  بنفس  الجراحية  العمليات 

عليهام طبيا.

بواسطة  اآللية  الجراحة  ذلك  بعد  ظهرت  ثم 

يف  الجروح  حجم  فقط  تقلص  ال  التي  اآليل  الجراح 

للجّراح  أيًضا  تتيح  بل  للجراحة،  الخاضع  الجسم 

إمكانية الوصول إىل أماكن ال يستطيع الوصول إليها 

يف عملية جراحية عادية، باإلضافة إىل زيادة القدرة 

والكفاءة.

مراحل تطور الجراح اآليل 

أحدث استخدام اإلنسان اآليل يف إجراء العمليات 

الجراحية ثورة طبية أدت إيل التوسع يف 

سبيل  فعىل  العامل.  حول  استعاملها 

التقارير  بعض  أوضحت  املثال، 

الدولية وجود حوايل 2000 جراح 

أكرث  إىل  باإلضافة  أمريكا،  يف  آيل 

من 500 جهاز يف الدول األوروبية، 

وال يوجد يف الدول العربية والرشق 

جراحا   30 حوايل  سوى  األوسط 

اململكة  مثل  الدول،  بعض  يف  آليا 

اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية 

العربية املتحدة.

الطب  يف  اآليل  اإلنسان  استخدام  تطور  مّر  وقد 

بالعديد من الخطوات واملراحل الهامة، وهي كاآليت:

 Robot الروبوت  استخدام املصطلح   : 1920م 

اآليل” يف املرسحية  “اإلنسان  عىل  للداللة  مرة  ألول 

التشيكية »روبوتات رسوم عاملية« للكاتب املرسحي 

من     مشتقة  كلمة  وهي  كابيك.  كاريل  التشييك 

العبـد  وتعني   ،Robota “روبوتا”  التشيكية  الكلمة 

أو عامل السخرة.

1940م : بداية املحاوالت البتكار شبكات الكرتونية 

بسيطة تحايك الخاليا العصبية بصورة بدائية.

1948م : أىت العامل » آالن تيورنج « بأول فكرة عن 

اآلالت ذات القدرة عىل التفكري كاإلنسان.

1950م : أول استخـــدام ملصطلح “روبوتيكس” 
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Robotics  لكاتب الخيال  العلمي األمرييك السوفيتي 

األصل »اسحق أسيموف« ضمن مجموعته القصصية 

الشهرية »أنا والروبوت«، والتي تحولت لفيلم سيناميئ 

بنفس االسم عام 2004م.

1978م :  حقق الذكاء االصطناعي نجاحات أكرب 

يف املجال اللوجستي واستخراج البيانات والتشخيص 

الطبي. 

بواسطة  جراحية  عملية  بأول  القيام   : 1985م 

الجراح اآليل.

والدواء  الغذاء  إدارة  موافقة    -   : 2000م  

غرف  داخل  اآليل  الجراح  استخدام  األمريكية عىل 

إجراء  عىل  الجراحني  األطباء  ملساعدة   العمليات 

العمليات الجراحية الدقيقة.  

 - اختبار كفاءة الجراح اآليل يف عمليات مهمة ودقيقة، 
واستبدال  صاممات  املفتوح،  القلب  جراحة  مثل 

القلب.

مراسكو،  جاك  الفرنيس  الجرَّاح  قام   : م   2001

من غرفة يف إحدى ناطحات سحاب مبدينة نيويورك 

باملنظار  املرارة  استئصال  عملية  بإجراء  األمريكية، 

الجراحي ملريضة ترقد يف مستشفى مبدينة سرتازبورغ 

مرة  ألول  اآليل  اإلنسان  تقنية  مستخدما  الفرنسية، 

يف عامل الجراحة. وقد أطلق الجرَّاح مراسكو وفريقه 

ليندبريغ«،  »عملية  اسم  املغامرة  هذه  عىل  الطبي 

املحيط  قطع  الذي  ليندبريغ  الفرنيس  بالطيار  تيمنا 

بالطائرة ألول مرة  نيويورك  إىل  باريس  األطليس من 

دون توقف.

2009 م : -  نرش د. تيلامن وزمالؤه أكرب دراسة 

ملراكز متعددة يف جراحة األورام الرسطانية النسائية 

باستخدام جهاز الجراح اآليل املتقدم »دا- فنيش«.

الكىل  زرع  عملية  أول  جيفرن  الدكتور  أجرى   - 

باستخدام الجراح اآليل مبدينة نيوجريس بأمريكا

2010 :  تصميم املخدر اآليل “ماك سليبي” الذي 

يعطي املريض املخدر قبل العملية الجراحية ويراقبه 

بذلك، كام  املختص  الطبيب  يفعل  مثلام  النوم  أثناء 

يراقب مدى ارتخاء العضالت طوال فرتة الجراحة. 

2011 : إجراء أول عملية جراحية ناجحة باستخدام 

اإلنسان اآليل ملريض كان يعاين من رسطان البنكرياس

الشيخ خليفة  استغرقت ساعة ونصف يف مدينة 

الطبية بدولة اإلمارات. وذلك باستخدام ذراع إنسان 

آيل موجهة بالتصوير املقطعي.

فهد  امللك  مبستشفى  طبي  فريق  نجح   :  2015

العام يف مدينة جدة بإجراء خمس عمليات باألشعة 

اآليل  الجراح  جهاز  باستخدام  املتنّوعة  التداخلية 

“ماجالن».

املعاهد  من  مجموعة  قيام  عن  اإلعالن   :  2017

»الطبيب   بتصميم  الصينية  والرشكات  والجامعات 

من  ميكنه  »الذي  االصطناعي  الذكاء  أو طبيب  اآليل 

املريض  من  دقيقة  معلومات  عيل  الحصول  خالل 

بتشخيص  ويقوم  للمريض  قامئة فحوصات  يقّدم  أن 

إعطاء  إيل  باإلضافة  له  املالئم  الدواء  املرض ووصف 

ذلك  بعد  البرش  من  أطباء  ليقوم  طبية،  نصيحة 

بالتحقق من العالج ومتابعة تأثريه. 

االصطناعي  الذكاء  طبيب  أن  بالذكر  والجدير 

يحتوي عىل قاعدة بيانات تضم عرشات املاليني من 

برمجيات معقدة  الطبية ويعمل من خالل  الحاالت 

عالجات  إليجاد  قوية  كمبيوتر  أجهزة  عرب  تدار 

كيمياوية  بيانات  قواعد  تحليل  خالل  من  لألمراض 

من  كبري  عدد  عن  فضال  وطبية ضخمة،  وبيولوجية 

األبحاث العلمية. 
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ذكية«  »صيدلية  أول  يف  العمل  بدء   : م   2018

تبوك  مدينة  يف  التخصيص  فهد  امللك  مبستشفى 

بواسطة  تعمل  التي  السعودية  العربية  باململكة 

الذاتية عىل  القدرة  الصيديل  ولهذا  اآليل«.  »الصيديل 

رصف العبوات الدوائية وترتيب األدوية األمثل رصفا، 

لتكون أقرب للرصف دون تدخل برشي، باإلضافة إىل 

السيطرة عىل املخزون الدوايئ يف الصيدلية...  كام أنه 

يعمل تلقائيا حتى خارج وقت العمل.

 مزايا الجراح اآليل 
الروبوت  استخدام  كفاءة  الدراسات  أثبتت 

نوعية  وإضافة  نقلة  إحداث  يف  الكثرية  وفوائده 

لألدوات الجراحية التي متكن الجراح من أداء عمله 

الجراحية،  العمليات  من  العديد  يف  وإتقان  بكفاءة 

مثل : جراحة القولون، واملستقيم، وجراحة الرسطان، 

عمليات  وجراحة  والربوستات،  الحلقية،  والعمليات 

شفط الدهون والبدانة، وعمليات القلب والقسطرة 

والرشايني وغريها.

يف الوقت الحايل، تكمن امليزة الكربى للجراح اآليل 

يف التمكن من االستفادة من خربة جرَّاح متخصص يف 

عملية جراحية معيَّنة يجريها دون الحاجة إىل حضوره 

شخصيا يف غرفة العمليات املوجود فيها املريض، أي 

الجراح  استخدام  بعد. كام ميكن  العملية عن  إجراء 

وكذلك  بني،  املتدرِّ الجرَّاحني  وتدريب  تعليم  يف  اآليل 

الجرَّاحني يف املناطق النائية، واإلرشاف عليهم عن بعد 

إرشاف  تحت  العمليات  بعض  بإجراء  قيامهم  أثناء 

املدرّب. 

من  العديد  العلمية  األبحاث  أظهرت  وقد 

إيجابيات استخدام اإلنسان اآليل يف الطب ومنها :

• استخدام اإلنسان اآليل يف العمليات 
دقة،  أكرث  جراحة  إجراء  يف  يساعد 

صغري  جرح  وإحداث  األمل،  وتخفيف 

فقط، والتقليل من فقدان الدم.

نظرا  وعالجها  األورام  رؤية  سهولة   •
ألن الصورة التي تنقلها كامريا اإلنسان 

اآليل للطبيب الجّراح هي صورة ثالثية 

األبعاد مكرّبة. 

• إجراء العمليات الجراحّية الكبرية واملعقدة والتي 
يف  أجهزة  عدة  استعامل  مع  عالية  مهارات  تتطلب 

الوقت ذاته، وتتم يف ظروف غري مريحة مثل موضع 

عملية صعب الوصول إليه، ومساحة صغرية، ومجال 

رؤية محدود، وعملية خياطة معقدة وفصل لألنسجة 

يتطلب دقة كبرية. 

• إجراء العديد من العمليات الجراحية بدون ملل 
الذي  اإلنسان  بعكس  املتكررة  األعامل  من  خاصة 

يحتاج إىل بعض الراحة.

الجراحات  خالل  باإلجهاد  األطباء  شعور  تقليل   •
العمليات  هذه  مثل  لكن  دقة.  أكرث  نتائج  وتعطي 

تستغرق وقتا أطول من الجراحات العادية، مام يقلل 

عدد العمليات التي ميكن أن يجريها الطبيب.
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حرّية  درجة  الجّراح  للطبيب  اآليل  اإلنسان  مينح   •
تنفيذ  له  ُيتيح  مام  أفضل  حركية  وقدرة  قصوى، 

حركات ال تستطيع اليد البرشية القيام بها باإلضافة 

اليد  كرعشة  اإلنسانية  العيوب  عىل  التغلب  إىل 

ومحدودية الحركة، نظرا إىل أّن يد ذراع اإلنسان اآليل 

أقوى وأكرث ثباًتا من اليد البرشية.

• العملية الجراحّية بواسطة اإلنسان اآليل تكون أقل 
الجروح  ألن  العادية،  الجراحية  العملية  من  توغاًل 

عملية  يف  الجروح  من  بكثري  أصغر  البطن  جدار  يف 

جراحية عادية.

• الشفاء يكون أرسع وعدد أيام املكوث يف املستشفى 
يكون أقل بكثري.

وفرتة  جًدا  قليل  العملية  موضع  من  النزيف   •
االنتعاش من العملية تكون قصرية بشكل خاص.

عيوب ومخاطر الجراح اآليل 
الجرَّاح  يجنيها  التي  واملنافع  املزايا  من  بالرغم 

البرشي من استخدام الجراح اآليل إال أن لآللة بعض 

العيوب، منها: 

النوع  ملثل هذا  املصاحبة  الباهظة  املالية  التكلفة   •

مة وكذلك الصيانة، مام  من التكنولوجيا الطبية املتقدِّ

طبي.  مركز  كل  يف  الجهاز  هذا  توفر  من  كثريا  يحد 

اآليل  الجراح  جهاز  سعر  يبلغ  املثال،  سبيل  فعىل 

يبلغ  كام  يورو،  ألف   900 حوايل  دا-فنيش  املتقدم 

سعر جهاز »زيوس« حوايل 750 ألف يورو.

حجم  لكرب  نظرا  أكرب  عمليات  غرفة  إىل  الحاجة   •
الجهاز. 

اآليل  بالجراح  الجراحية  العملية  إجراء  استغراق   •
مدة أطول من العملية املنظارية. 

من  هـاوكنغ  ستيفن  الربيطاين  العامل  حذر  لقد 

إمكانية قيام أجهزة الذكاء االصطناعي »بتسطري نهاية 

من  العديد  تخّوف  إىل  أدى  مام  البرشي«...  الجنس 

األطباء من استخدام الجراح اآليل يف إجراء العمليات 

الجراحية نظرا إلمكانية حدوث األخطاء اآلتية :

• احتامل تعطل الجهاز مام قد يعرض حياة املريض 
للخطر إثر إصابة بأذرع الجراح اآليل الكبرية والحادة.

البرشي  الجراح  بني  تنسيق  احتامل حدوث عدم   •
والجراح اآليل، مام قد يؤدي إىل املخاطر غري متوقعة.

اآليل  الجراح  برمجة  يف  مشاكل  حدوث  احتامل   •
تعقيدات  إيل  ذلك  فيؤدي  العمليات،  غرفة  داخل 

لعدم متتع الجراح اآليل بعقل مرن قادر عىل التعامل 

مع الظروف مثل العقل البرشي.

الجــّراح اآللـي...إلـى أين ســائرون؟ 
أقل  اآليل  الجراح  أجهزة  تكون  أن  املتوّقع  مــن 

أكرث  أنواع  إجراء  عىل  وقدرة  مهارة  وأكرث  تكلفة، 

غرف  يف  بارزا  مكانا  لنفسها  لتفسح  الجراحات  من 

العمليات يف املستشفيات يف الكثري من أنحاء العامل. 

فمن املتوقع يف غضون عرش سنوات قادمة أن تجرى 

جراحني  طريق  عن  الجراحية  العمليات  من  العديد 

يجلسون عىل لوحات مفاتيح أجهزة حاسوب توجه 

أذرعا آلية. 

كام يتوّقع مطّورو الجيل القادم أن يتم استخدام 

الجراح اآليل يف املستقبل القريب يف تطبيقات طبية 
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املثال  سبيل  عىل  منها  جديدة،  وتعليمية  وجراحية 

التطبيقات اآلتيــة: 

• دخـول تقنية الجراح اآليل ضمن الربامج التدريبية 

خالل  وتدريبهم  املستقبل  جرَّاحي  تعليم  لتطوير 

دة  وقت وجيز، وكذلك تعليمهم حركات جراحية معقَّ

بسهولة دون املخاطرة بحياة املريض.

• استبدال النامذج البرشية أو الحيوانية أو الصناعية 
التي ُتستخدم عادًة لتدريب الطالب يف كليات الطب 

بنامذج للجراح اآليل.

• تقليل الدور التحكمي للجراح البرشي ليصبح دورا 
ُيدار  اآليل  الجراح  يزال  ال  ألنه  نظرا  وإرشافيا  رقابيا 

وُيتحكم فيه عن بعد بواسطة الجرَّاح البرشي الذي 

التحكم.  جهاز  عرب  العملية  أثناء  األوامر  كل  يعطي 

عىل  القدرة  له  آيل  جراح  تصميم  طريق  عن  وذلك 

عىل  برمجته  بعد  تخصصية  جراحية  عمليات  إجراء 

عن  تعطى  أوامر  إىل  الحاجة  دومنا  مسبقا،  عملها 

ويبقى يف  البرشي.  الجرَّاح  التحكم من  طريق جهاز 

هذه الحالة دور الجرَّاح املتخصص إرشافيا فقط، وال 

يستدعي تدخله إال إذا كان هناك خلل فني عارض قد 

يداهم الجراح اآليل. وقد يتقلص هذا الدور اإلرشايف 

دون  ومن  علميا  التقنية  هذه  سالمة  ثبتت  ما  إذا 

حدوث أخطاء طبية تذكر.

باملهام  يقوم  الذي  الذيك”  اآليل  “الجراح  تطوير   •
وأداة  ذراع  من  يتألف  والذي  مبفرده  الجراحية 

يستخدم  كام  للتصوير.  وتقنيات  الجروح  لخياطة 

الجراحية  املامرسات  أفضل  يضم  معلومايت  برنامج 

لتحديد أين وكيف تتم خياطة الجرح.

العمل  أجل  من  النانوي”  اآليل  “الجراح  تطوير   •
لتوصيل  البرشي  الجسم  أعامق  يف  إدخاله  عىل 

األدوية والعقاقري إىل الخاليا املريضة أو لغرض إجراء 

العمليات الجراحية.

النانوي  اآليل  الجراح  صناعة  أن  بالذكر   الجدير 

تتم من جزيئات مغناطيسية المتناهية الصغر ومن 

مادة هالمية هيدروجينية. ويتّم تحريكه عن طريق 

تعريضه ملجاالت مغناطيسية. وميكنه محاكاة حركة 

داخل  حقنة  عرب  األمراض،  لعالج  وذلك  البكترييا 

أماكن  إىل  دوائية  جرعات  لتوصيل  البرش  أجسام 

معينة أو إجراء جراحات دقيقة، مثل إذابة الجلطات 

داخل الرشايني املسدودة.

• زراعة األنسجة باستخدام األعضاء االصطناعية التي 
األعضاء  زراعة  وتحويل  إلكرتونيا،  بها  التحكم  يتم 

البديلة إىل عمليات جراحية روتينية.

• تصميم أجهزة جديدة للجراح اآليل تتمتع بخاصية 
الشعور بأنسجة الجسم عن بعد، وتحسني جودة صور 

الكامريات. لذا بدال من االعتامد الحايل عىل املعلومات 

البرصية، فإن إضافة حاسة اللمس هي الخطوة التالية 

يف الجيل املقبل من الجراح اآليل لتسهيل استخدامها 

وترسيع إنجاز العمليات الجراحية. 

الخامتة :
يف الوقت الحارض، يعترب الجراح اآليل مجرد تقنية 

الخادم  بدور  وتقوم  البرشي  الجراح  يحّركها  حديثة 
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أمر  البرشي من  الجراح  ملا ميليه عليه سيده  املطيع 

ونهي والذي بدونه لن يستطيع القيام بأسهل املهام، 

ناهيك عن إجراء أبسط العمليات الجراحية. 

السيد  هو  البرشي  الجراح  سيظل  وبــالتايل 

يف  األقل  عىل   – يحدث  ولن  واملتحكم،  واملسيطر 

مدرب  بفريق  استبداله  يتم  أن  املنظور–  املستقبل 

أجل  من  اآليل  الجراح  وبرمجة  لتشغيل  الفنيني  من 

القيام بالعملية الجراحية املطلوبة.

لقد أىت الجراح اآليل كرضورة تقنية وإضافة نوعية 

أداء  يف  البرشي  الجراح  ملساعدة  الجراحية  لألدوات 

املشاكل  من  العديد  ولحل  وإتقان  بكفاءة  عمله 

وما  باملستشفيات.  العمليات  غرف  داخل  الجراحية 

زالت تقنية الجراح اآليل يف مراحلها األوىل، وسيحمل 

املستقبل الكثري من التطورات والتغيريات والتعديالت 

للتعامل مع مشاكله ومخاطره وترسيخ وتفعيل مزاياه 

خاصة مع تطور تقنية املعلومات واالتصال.

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هــو: أين الوطن 

وهل  عامة؟  بصفة  اآليل  اإلنسان  صناعة  من  العريب 

أم  ومستهلكني  متفرجني  تقدير  أكرث  عىل  سنظل 

سنتحّول إىل مشاركني وصانعني للتقنية الحديثة؟  

أجل  من  وعاجلة  رضورية  حاجة  فهناك  لذا، 

للروبوتات  العربية  الجمعية  بني  الجهود  تكاتف 

بالدول  املعنية  العلمية  واملراكز  والجمعيات  مبرص، 

العربية، مثل مركز الروبوت الكويتي، من أجل وضع 

إسرتاتيجية لنرش وترسيخ وتنمية ثقافة تقنية اإلنسان 

العريب  الشباب  لدى  العلمي  اإلبداع  وتنشيط  اآليل 

لدخول مجال تصميم وتصنيع اإلنسان اآليل وتأهيل 

الشباب العريب للتعامل ومتابعة التطورات الرسيعة 

حتى يتمكن من التجانس والتفاعل مع لغة وتقنية 

العرص. 
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ملف
العدد

على طريق »التنمية الذكية«
»الذكاء االصطناعي« :
ممارسات ورهانات..

أ. محمود عبد المولى
المدرسة القومية للمهندسين بتونس ـ جامعة تونس

نتطّرق في هـــذا المقال إلى مسألة »الذكـاء االصطناعي« من منظور بحثي. وهنا 
له بعُد  نستعرض لكم محتوى كتاب حديث اإلصدار في فرنسا - لم تسجل 
ترجمة إلى العربية - يتناول ُمقاربات مجّددة »للذكاء االصطناعي« كأداة تقنية 
االجتماعية واالقتصادية  مستحدثة غمرت استعماالتها جميع مجاالت حياتنا 
التنمية«)2019(  أجل  من  ورهانات  ممارسات  االصطناعي«،  »الذكاء  والثقافية: 
لباحث إفريقي1، صاحب » كرسي لليونسكو في علوم االتصال والتنمية« وذي 

إسهامات بحثية في مادة االتصال وترابطها مع التنمية البشرية.

اليومية  حياتنا  في  العملية  بممارساتها  المسألة  إلى  تطّرقه  كان  فكيف 
وحججها المستقبلية ؟ 

1   Alain Kiyindou, « Intelligence artificielle : Pratiques et Enjeux pour le Développement », 2012 p., 2019, L’Harmattan, Paris, France
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نفهم   فكيف  املصطلح  بتعريف  تكون  البداية 

»الذكاء االصطناعي« وماذا نعني به ؟

 « باعتباره  االصطناعي«  »الذكاء  الباحث   يعرّف 

ذكاء مربمجا« ذي عالقة وثيقة مبفهوم يعتربه مالزما 

انطالقا  وذلك  املجتمعية«،  »املسؤولية  وهو  أال  له 

من أن اآللة عىل عكس اإلنسان تفتقر لوعي وحس  

يرتتب عنهام سلوكيات ومامرسات عملية مستحدثة 

يف الشأن اليومي...

وقبل الخوض يف املسألة وتعقيداتها، يذكر الباحث 

ما  غالبا  االصطناعي«  »للذكاء  املتداول  الطرق  بأّن 

يكون من وجهة نظر » تقنية » أو من حيث املقارنة 

مع »الذكاء البرشي« مبينا بأن »الذكاء االصطناعي« 

سندا  ميثل  أنه  عن  فضال  البرشي  للتواصل  حافز 

للتقنيات وملنظومة االتصال. 

ولتبسيط إدراك القارئ املتخصص وغري املتخصص 

ملسألة معّقدة »كالذكاء االصطناعي«، يبادر الباحث 

منهجيا  مرتابطة  أجزاء  ثالثة  إىل  البحث  بتقسيم 

ومنسجمة منطقيا:

»الذكاء  وخصوصيات   أسس   :  )1( الجزء   - 

االصطناعي«

منظور  من  االصطناعي«  »الذكاء   :  )2( الجزء   - 

العلوم اإلنسانية واالجتامعية واالتصال 

»الذكاء  ومامرسات  رهانات   :  )3( الجزء 

االصطناعي« يف مسار التنمية البرشية.

متّت مساءلة عدة جوانب يف هذا الجزء كالسالمة 

واألمن والصحة والرتبية واالقتصاد والبيئة...

»للذكاء  واجتامعية  إنسانية  مقاربة  أجل  من 

االصطناعي«
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الذكاء   « لخصائص  عرضه  يف  الباحث  يتساءل 

إىل  بالنسبة  اآللة  »ذكاء«  مدى  االصطناعي«حول 

الباحث  يعترب  إذ  ؟  معا  »ذكيان«  أنهام  أم  اإلنسان؟ 

بأن  » الذكاء االصطناعي » ال ميكن تفعيله يف انفصام 

مع الفعل اإلنساين فاآللة الذكية« أو »املتعلّمة«1 ال 

نجاعة لها بدون مساندة وتدخل لإلنسان...

املؤسسة  املقاربات  مختلف  البحث  ويستعرض 

عىل مخرجات العلوم اإلنسانية واالجتامعية خصوصا 

االتصال  وعلوم  النفس  وعلم  السوسيولوجيا  منها 

قبل أن يخلص إىل رضورة التوسع يف التحليل ببلورة 

مقاربة أشمل »للذكاء االصطناعي« تكون »مجتمعية« 

يراعى يف محتواها دور »التقنية« و«اإلعالم« و«علوم  

يدعو  فهو  االجتامعي.  التكافؤ  ومسألة  الرتبية« 

لالنتقال من »منظومة الرتبية االتصالية« إىل منظومة 

الرتبية املؤّسسة عىل »الذكاء االصطناعي«...

ويختم الباحث بعرض لتجارب ومامرسات عملية 

البرشية  بالتنمية  عالقته  يف  االصطناعي«  »للذكاء 

الحياة  عىل  انعكاساته  مسترشفا  مصنعة  بلدان  يف 

النامية  البالد  للمواطن وذلك قبل أن يخص  اليومية 

بعرض حول رهانات ستُواجهها...

رهانات تواجه البلدان النامية

عالقة  أفرزتها  مسائل  عدة  الباحث  يستعرض 

النامية،  البالد  يف  بالتنمية  االصطناعي«  »الذكاء 

وبالتايل باألقطار العربية، من ذلك:

 1 - محتوى ومدى كثافة ودورية األبحاث العلمية 

2 -  العالقة بالظرف التقني الخصويص ببلدان ما 

زالت تفتقر ملنظومة فاعلة وناجعة للبحث العلمي 

1   Machin Learning

والكفاءات  والهيكلة  املؤسسات  حيث  من  والتقني 

البرشية،

الفقر  االصطناعي« يف تحجيم  الذكاء   « 3 -  دور 

املنترش...

سالمة  إسناد  يف  االصطناعي«  الذكاء   « 4 -  دور 

املعطيات الفردية واألمن القومي

5 -  الرهانات االقتصادية املنتظرة

6 -  الصحة العمومية الشاملة كرهان جوهري

7 -  الرتبية والتعليم

8 -  الرهان البيئي

ومتنام  ملموس  حضور  االصطناعي«  »فللذكاء 

يوما بعد يوم يف حياتنا ويتوقّع له الخرباء أن يساهم 

يف نقلة عميقة لنمط الحياة والعمل يف مجتمعاتنا...

مبسار  اإلفريقي  الباحث  عليه  يصطلح  ما  وهو 

التوجه نحو »التنمية الذكية«. 

وهنا نشري إىل إصدار سابق لخبري دويل من تونس 

درايس  وذلك ضمن مرشوع   ، أمرييك2  باحث  مبعية 

حول آفاق التنمية واندماج الفضاء املغاريب ساهمت 

يف تجسيمه مؤسستان بحثيتان إقليميتان. 

الثورة  أّن  يف  للبحث  األساسية  الفكرة  وتتمثل 

هيكلة  ثنايا  يف  واملتوغلة  فعالياتها  الجارية  الرقمية 

االقتصاديات واملجتمعات البرشية متثل يف اآلن نفسه 

تحّديا وفرصة لالرتقاء برأس املال البرشي ببالد املغرب 

عىل  طويال  األمرييك«  »الذكاء  سيطر  وإن  العريب. 

»الذكاء«  صناعة  وعىل  الحديثة  املعلوماتية  صناعة 

»الذكاء  باقتحام  التغري  طور  يف  فالوضع  العامل  يف 

2  Smart Development Strategy, 2017 - Konrad Adenauer Stif-
tung , Germany, Maghreb Economic Forum, Tunisia 
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الصيني« لهذا املسار الجديد لتتعدد التساؤالت حول 

سبل تأثري »الذكاء االصطناعي« عىل مجتمعاتنا وماذا 

عن الرهانات املجتمعية املنتظرة ؟

ويجمع هؤالء الخرباء عىل أن » الذكاء االصطناعي« 

العامل  وسيقتحم  األصعدة  مختلف  عىل  سيزحف 

بأكمله مبا فيه الدول العربية وهو ما يحتم االستعداد 

ألن  املقبلة...  للجوالت  وترشيعيا  وبرشيا  تنظيميا 

مستمر  تطور  يف  »املتعلمة«3   أو  الذكية«  »اآللة 

والربمجيات ما انفكت تواكب هذا التطور... 

3  Machin Learning

االصطناعي« الذي  الذكاء   « لتطور  وباستعراضه 

توّصل إىل إبداع »اآللة الذكية« أو »املتعلّمة« مقابل 

أضحت  اآللة  أّن  إىل  الباحث  يُشري  العادية«  »اآللة 

بالتفاعل  لها  يسمح  بشكل  »مربمجة«  أو  »ذكية« 

التكنولوجيات  إّن  والبرشي...بل  املادي  محيطها  مع 

الذكاء«4،  الفائقة  »اآللة  تصّور  إىل  توّصلت  الحديثة 

تسري  البرشية  أن  يستخلص  الباحث  يجعل  ما  وهو 
نحو »مجتمع الذكاء« أو »املجتمع الذيك« 5

4  Ultra Smart Machin
5  Smart Society



مقاالت وبحوث :

57

د. حممود باكري

ملاذا خلق اهلل االأعداد ؟

65

د. خالد �صالح حنفي حممود

م�سـروبات الطاقة واآثارها ال�سلبية
على �سحة االإن�سان

70

د. اأبو بكر خالد �صعد اهلل

موؤ�س�سة  العدد :
اأكادميية احل�سن الثاين للعلوم والتقنيات

76 �سخ�سية العدد :
ال�سـريف االإدري�سي : مو�سوعة اجلغرافيا

51

د. عادل داود

د. خالد �صالح حنفي حممود

�سناعة الورق وتدويره



صناعة الورق وتدويره

د. عادل داود

تخلِّد  وسيلة  عن  السحيق  الماضي  منذ  البشر  بحث 
األحداث التي يعيشونها، وعن طريقة تتيح لهم تدوين 
ما يدور في ذهنهم. فأخذ اإلنسان البدائي يرسم على 
والعظام  والخشب  الحجر  مستعِماًل  الكهوف،  جدران 
ُسميت  التي  المسمارية،  الكتابة  ظهرت  ثم  والفحم... 
ُتنَقش  المسامير، وكانت  بهذا االسم ألن أحرفها تشبه 
والحجر  الطين  ألواح  فوق  القصب  من  مصنوعة  بأدوات 
مستندات  بعدها  اإلنسان  وأوَجد  والمعادن..  والشمع 
أخرى يكتب عليها، عندما استعمل جلود الحيوانات بعد 
ونبات  الشجر  أوراق  أيضًا  الغرض  لهذا  وسّخر  تجفيفها، 
األشجار..  لجذوع  الخارجية  والطبقات  والحرير  البْردي 
أو  النقش  أو  بالرسم  الناس  قام  التي  األشياء  عت  فتنوَّ
الكتابة عليها؛ غير أن خالصة التجربة اإلنسانية في هذا 
الكتابة  في  د  تجسَّ الذي  األبرز  لالختراع  أوصلته  المجال 

على الورق ذي المصدر النباتي.
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تاريخ صناعة الورق وطريقته

يعود الفضل يف اكتشاف الورق إىل الصيني تساي 

آي لون. فقد أعدَّ أول عجينة للورق يف بداية القرن 

املنسوج،  القامش  قطع  من  وصنعها  امليالدي.  الثاين 

حتى  رضبها  وتكرار  باملاء،  وخلطها  تقطيعها  عقب 

والخيزران  القّنب  نباتات  استعمل  ثم  رقيقة.  تصبح 

صيد  بشباك  املقرونة  التوت  أشجار  جذوع  وقشور 

السمك، ليعتمد –يف النهاية- عىل ألياف نبات الكتان 

يف صناعة ما يشبه الورق بالشكل املعروف اليوم. 

واستمر استحواذ الصينيني عىل موقع الصدارة يف 

صناعة الورق دهرا طوياًل من الزمن. ومزجوا الِغراء 

الورق  وجْعل  أكرب،  قوة  األلياف  إلعطاء  النَّشاء  مع 

مشدودا وقاباًل للحفاظ عىل الحرب وامتصاصه.

امليالدي،  السابع  القرن  يف  اليابانيون،  أظهر  ثم 

براعًة يف استعامل لحاء شجر التوت، فكان ُيلَصق عن 

طريق الغراء النبايت امُلستخَلص من األرز أو القمــح 

أو النشاء أو من دهون الحيوانات.

الفتوحات  وصلت  امليالدي،  الثامن  القرن  ويف 

املسلمون  انترص  حيث  آسيا؛  قارة  رشقي  اإلسالمية 

سنة  طالس(  )نهر  معركة  يف  الصيني  الجيش  عىل 

الصينيني،  عىل  ِحكرا  الورق  يعد  فلم  ميالدية.   751

بل اكتسب العرب تقنية تصنيعه، ساعني الستثامرها 

سمرقند  مدينة  واحتضنْت  وتعاليمه.  الدين  نرش  يف 

)أوزبكستان اليوم( أول مركز إسالمي لصناعة الورق، 

ثم شهدت بغداد يف نهاية القرن الثامن امليالدي إنشاء 

القاهرة  يف  الصناعة  هذه  وازدهرت  للورق،  مصنع 

أيضا. ودأب الوّراقون العرب عىل طالء الورق بالنشاء 

املجّفف أو الصمغ أو زالل البيض، ليك تصبح الورقة 

قادرة عىل تثبيت الحرب وعدم حلِّه.

طريقها  عن  عرَب  التي  البوابة  األندلس  وَفتحْت 

عرش  الثاين  القرن  يف  )إيطاليا(  صقلّية  إىل  الورق 

ميالدي، وإىل فرنسا يف القرن الثالث عرش ميالدي، إىل 

أن ُأنشئْت ورشة لتصنيع الورق يف مدينة شاطبة قرب 

الصناعة  هذه  وانترشت  )إسبانيا(،  َبلنسَية  مقاطعة 

بعدها يف باقي أنحاء أوروبا عن طريق البحر األبيض 

هواء  طاحونة  أول  إيطاليا  يف  واخُتعت  املتوسط. 

الورق؛  الصيني يف صناعة  ر األسلوب  ميكانيكية تطوِّ

املواد  بهرس  تقوم  مطارق  محرِّكة  الطاحونة  فتدور 

لتشكيل  الناتج  ى  ُيصفَّ ثم  الورق،  لصنع  املوضوعة 

عجينة الورق.

الرابع  القرن  الورق يف  التقدم يف تصنيع  واستمر 

عرش. وبات األوروبيون أبرز منتجي الورق، وال سيام 

وملّا  والسويرسيون.  والهولنديون  واألملان  الفرنسيون 

وصلت هذه الصناعة إىل إنجلتا، جرى نقلها يف القرن 

السادس عرش إىل املستعمرات اإلنجليزية يف أمريكا 

السابع عرش. وكان  القرن  لتبلغ أمريكا يف  الجنوبية، 

–أي  الخام  املادة  طحن  تقنية  يّتبع  الورق  تصنيع 
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لحاء الشجر والقّنب والقامش- حتى تفِقد ألوانها يف 

األحواض. 

لهدف  الجاري  باملاء  للغسل  املادة  ُتعرَّض  ثم 

شبيهة  مادة  إىل  فتتحول  القاذورات،  من  تنظيفها 

بعجينة طرية. ثم تضاف إليها املياه، وُتفَصل األلياف 

لُتنرَش  دقيقة،  بطريقة  متاسكها  عىل  حافظت  التي 

النشاء  وُيضاف  الشمس.  بأشعة  التجفيف  لوح  عىل 

إىل الناتج بغية تقويته وإعطائه صالبة أكرب.

وكان الهولنديون أول من اختعوا آلة إنتاج الورق 

يف القرن السابع عرش. فاسُتعملت كربيتات البوتاسيوم 

ومنعه  الورق،  لتدعيم  الجيالتني  غراء  مع  واألملنيوم 

من التعّفن.

الطبيعة  عالِم  اكتشف  عرش،  الثامن  القرن  ويف 

االستغناء  إمكانية  رميور  دو  انطوان  رونيه  الفرنيس 

سلوك  بدراسة  مختصا  رميور  دو  وكان  القامش.  عن 

بنائها  وطريقة  الّدبور  حرشات  فراقب  الحرشات، 

إذ  بالورق؛  شبيهة  مادًة  ُتنتج  أنها  ورأى  ألعشاشها، 

تتناول لب الخشب، فتمضغه، ثم تعيد إخراجه من 

ودفع  ى.  املقوَّ الورق  يشبه  عشٍّ  لتشكيل  جوفها، 

هذا االكتشاف إىل استعامل لب الخشب عوضا عن 

القامش واأللياف؛ حتى شهد عام 1800 طباعة أول 

كتاب يف لندن ُصنع ورقه من نشارة الخشب. وأّدى 

استعامل الخشب مبفرده إىل حدوث نقلة نوعية يف 

إنتاج الورق، ففتح هذا االكتشاف صفحة جديدة يف 

روبري  نيقوال  لويس  الفرنيس  واختع  صناعته.  تاريخ 

لها  الورق،  لصنع  آلة  عرش  الثامن  القرن  نهاية  يف 

شكل أسطوانات تدور باستمرار وُتنِتج لفائف ورقية 

فوردنيري  عائلة  وكانت  املسطحة.  الرقائق  عن  بدالً 

من  أََخوان  فقام  الورق،  بتطوير  مهتمة  اإلنجليزية 

العائلة باإلنفاق عىل تطوير آلة لويس نيقوال روبري، 

عام  األمريكيون  قّلدها  التي  فوردنيري،  آلة  وصْنع 

كليا عىل  باالعتامد  التاسع عرش  القرن  ومتّيز   .1827

الخشب يف صناعة الورق.

يف  تلجامن  بنيامني  األمرييك  العالِم  أضاف  ثم 

منتصف القرن التاسع عرش محلوال كيميائيا )حمض 

اللب  الستخالص  الخشب،  عجينة  إىل  الكربيتوز( 

العالِم  الفكرة  هذه  ر  وطوَّ بالبخار.  االستعانة  مع 

بإضافة  األلياف  فصل  فأَنجز  دول،  كارل  األملاين 

كربيتات الصوديوم والصودا الكاوية، فأنتجت هذه 

العملية ورقا شديدة الصالبة، وفق أسلوب كرافت 

)أي القوة باللغة األملانية(، والذي فتح الباب أمام 

تصنيع علب الكرتون واألنواع املختلفة من الورق 

ى. املقوَّ
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القرنني  يف  الورق  تصنيع  يف  بقوة  اآللة  ودخلت 

استخالص  فجرى  والعرشين.  والحادي  العرشين 

الحرارة  واسُتعملت  امليكانيكية؛  بالطريقة  األلياف 

قامش  إليها  ُأضيف  التي  العجينة  تحضري  يف  اآللية 

م البخار وسيلة ناجحة  اللباد واألسالك الصناعية؛ وقدَّ

ضبط  يف  املربَمجة  الحواسيب  وأسهمت  للتجفيف؛ 

العملية كاملة، وضامن الحصول عىل النتائج الدقيقة.

استعامالته،  وتنّوعت  الورق  أشكال  دت  وتعدَّ

وورق  الكتابة،  وورق  الطباعة،  ورق  يوجد:  فبات 

وورق  املجالت،  وورق  الجرائد،  وورق  اإلعالنات، 

خصائص  وأصبحْت  املقّوى...  والورق  التغليف، 

الكيميائية عاماًل مؤثرا يف تكوين شكل الورق  املواد 

الورق  مقاومة  الغاية  لهذه  ُدرِست  إذ  وطبيعته، 

للرطوبة والتعفن وامتصاصه للسوائل.

العرص  يف  تعتمد  الورق  صناعة  كانت  وهكذا، 

القديم عىل طريقة الدبور، الستخالص لبِّ الجذوع، 

وصنع عجينة الخشب، ثم خلطها باملاء، ثم تجفيفها 

حتى تصري ورقا تحت تأثري حرارة الشمس.

ن  ُيسخَّ الخشب  فأمىس  الحديث  العرص  يف  أّما 

آلية شديدة الرسعة،  صناعيا، ثم يوضع بني عجالت 

بإضافة  املصانع  بعض  واستمرت  أليافه.  منه  ليؤَخذ 

األقراص  بني  بالخشب  الدفع  قبل  الكيميائية  املواد 

تصبح  وعندما  السليلوز.  ألياف  الستخراج  الدائرة 

عجينة الورق جاهزة، ُتوضع فوق صفيحة تتحرك آليا 

برسعة ارتجاج كبرية، لتصفية العجينة من املاء الذي 

والضغط  للحرارة  الورق  ُرقاقات  ُتعرَّض  ثم  تحتويه. 

إىل أن تجف متاما. ويكون الورق عىل شكل صفيحة 

ع وفقا للمطلوب. كبرية، ُتقطَّ

وميكن استخالص ألياف الخشب من جدران عدد 

القنب والخيزران والقطن وعشبة  النبات، مثل:  من 

والقمح... واألرز  السكر  وقصب  والجوت  الحلفاء 

ويثري  األشجار.  جذوع  من  غالبا  ُتستخَلص  ولكنها 

هذا األمر قلق الكثري من الناس يف شتى بقاع العامل، 

فيدفعهم الواقع السائد إىل املطالبة بالتوّسع يف إعادة 

تصنيع الورق املستعَمل للحفاظ عىل األشجار وحامية 

البيئة.

تدوير الورق: كيفيته وفوائده

زاد اإللحاح عىل استثامر املواد القدمية إثر الثورة 

الصناعية يف القرن التاسع عرش، وذلك مع ازدياد عدد 

املصانع يف الضواحي وأطراف املدن، وارتفاع الطلب 
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عىل مختلف املنتجات بفعل ازدياد عدد سكان العامل. 

فُجمعت املعادن واألقمشة وأُعيد تصنيعها، أي جرى 

تدويرها.

مع  حتميا  أمرا  املواد  تدوير  إىل  اللجوء  وبات 

بداية الحرب العاملية األوىل )1914(. لذا كانت ُتجمع 

خردة الحديد وُتذوَّب، لُتستعَمل يف صناعة األسلحة 

النحو  هذا  عىل  الحال  واستمر  الحديدية.  والسكك 

حتى انتهاء الحرب العاملية الثانية )1945(، فدفعْت 

األشياء  تصنيع  إعادة  إىل  والفقر  االقتصادية  األزمة 

الالزمة يف الحياة اليومية، وال سيام األقمشة واأللبسة.

غري أن فكرة إعادة تصنيع الورق بزغت –قدميا- 

لون،  آي  تساي  الصيني  البالط  يف  املوظف  ذهن  يف 

ميالدي   105 العام  يف  هويتي  لإلمرباطور  م  قدَّ حني 

املستعَمل.  الكتان  قامش  من  مصنوعا  ورقيا  منوذجا 

وأُحِدث يف القرن الحادي عرش )سنة 1031 ميالدية( 

أول مصنع للورق امُلعاد تصنيعه يف اليابان.

ولقي تدوير املواد يف العرص الحديث –وتحديدا 

آخر؛  غا  العرشين- مسوِّ القرن  األخري من  الربع  منذ 

املوارد  وقلة  املناخية  واملشكالت  البيئي  فالتلوث 

إعادة  يف  بالتوسع  املطالبة  عىل  حثَّْت  الطبيعية 

واألشجار،  النباتات  حامية  لهدف  وذلك  التصنيع؛ 

والحفاظ عىل سالمة كوكب األرض وعىل صحة البرش.

والتوقُّف  البيئة،  عىل  للحفاظ  األصوات  وترتفع 

الشجر  أوراق  ألن  الورق،  لصنع  األشجار  قطع  عن 

ي الجو وتبّث فيه غاز األكسجني، ومتتص غاز ثاين  تنقِّ

تزيد  الورق  مصانع  أن  عن  فضاًل  الكربون؛  أكسيد 

من تلوث البيئة. ويكمن حل هذه املسألة يف تدوير 

الورق. وقد ُأنشئ أول مصنع لهذه الغاية عام 1690 

يف والية فيالدلفيا.

الورق  بجمع  تبدأ  عدة  مبراحل  التدوير  ومير 

املستعَمل من حاويات املهمالت العامة التي تعتمد 

وكلمة  التدوير  شعار  عليها  وُيرسم  الفرز،  أسلوب 

PAPER )ورق(.

ع الورق الجيد إىل  ثم ُيسَتبعد الورق اليسء. وُيقطَّ

ة لهذا الغرض. أّما  رقائق متساوية عن طريق آلة معدَّ

املراحل التالية، فهي نفسها التي ُتتَّبع يف تصنيع الورق 

باملواد  ُيعالَج  ثم  الورق،  فُيطحن  العادية؛  بالطريقة 

العجينة،  وُتحضَّ  السليلوز،  الستخالص  الكيميائية 

التجفيف،  حتى  التصنيع  عملية  ُتستكمل  ثم  ومن 

وتقطيع الورق بالشكل املطلوب.

غري أنه تجدر اإلشارة إىل نتائج التدوير عىل طبيعة 

الورق، فهو يقرصِّ من طول األلياف السليلوزية. لذا 

فإن الورق امُلعاد تصنيعه ال يضاهي يف جودته الورق 

األصيل؛ إذ تبدو نقاوته أقل، وسامكته أرّق، وملمسه 

للسوائل  وترّشبه  أضعف،  للزمن  ومقاومته  أخشن، 

أكرب. ويدفع ذلك إىل استخدامه يف صنع ورق الجرائد 

والكرتون وورق التغليف...

واقتصادية  بيئية  بفوائد  يأيت  الورق  تدوير  لكن 

لعدم  تكلفة  اإلنتاج، وأقل  أكرث رسعة يف  فهو  كبرية، 

االحتياج إىل دفع مثن املواد الخام، ودفع أجور نقلها؛ 

الالزم  الوقود  ر  ويوفَّ الطبيعة،  عىل  بذلك  فيحافظ 
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للسيارات. وإعادة استعامل الورق تتيح عدم نقله إىل 

املكبَّات لحرقه أو دفنه، فيجنِّب الجو أو األرض تلوثا 

األشجار،  من  أكرب  عدد  عىل  باإلبقاء  وتسمح  كبريا. 

والحفاظ عىل كثافة الغابات لتؤدي دورها يف التوازن 

ن تدوير الورق فرص عمل كثرية نتيجة  البيئي. ويؤمِّ

افتتاح معامل خاصة بذلك، فقد شّغلت هذه املعامل 

العامل،  يف  إنسان  مليون  ونصف  مليونا   2016 سنة 

وأتت بأرباح بلغت مئة وستني مليار دوالر.

العرص  يف  االتصال  وسائل  تطور  أن  إىل  وُيشار 

الحديث، واالعتامد عىل النرش واملراسالت اإللكتونية 

ل بنحو كبري االقتصاد يف استعامل الورق وإنتاجه. سهَّ

***
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لماذا خلق اهلل األعداد ؟

د. محمود باكير*

 Leopold Kronecker كرونيكر  ليوبولد  األلماني  الرياضي  يقول       
)1823 - 1891( : “إن اهلل خلق األعداد الصحيحة|، وفيما عدا ذلك هو 
من صنع اإلنسان”. أي أن األعداد هبة إلهية، وهبها اهلل لإلنسان كي 
من  الحكمة  هي  ما  والسؤال:  األفضل.  الوجه  على  حياته  يسوس 
أن أهمية  المؤكد  أي ما هو مبرر وجودها في حياتنا؟ فمن  ذلك؟ 
الماء والهواء، مثاًل، ولكن مع  العدد لحياة اإلنسان ليست بأهمية 
ذلك فله أهمية من نوع آخر، وخاصة في حياتنا المعاصرة. من ذلك 
للوقت.  وترشيد  الجهد،  في  اقتصاد  من  األعداد  عليه  تنطوي  ما 
في  المقايضة  يعتمد  كان  البدائي  اإلنسان  أن  إلى  اإلشارة  ويكفي 
المعاصر  البريطاني  الرياضي  يقول  األعداد.  من  بداًل  اليومية  حياته 
عام  “حتى  إنه  “العدد”:  كتابه  في   John McLeish ماكليش  جون 
1950، وفي بقاع نائية من العالم، كان هناك مجموعات من البشر 
لم يتجاوز فهمهم للعدد مرحلة: واحد...اثنان...كثير”. وهذا أقصى 
ما يستطيعون عّده. ثم يضيف ماكليش: “وقد ذكر سير فرانسيس 
كالتون في أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشر، أن أحد أفراد 
قبيلة “دامارا”Damara في إفريقيا بادل قطيعه من الغنم بلفائف 
لفافتين  ثم  غنمه،  من  األول  الرأس  مقابل  لفافتين  أخذ  بأن  التبغ، 
مقابل الرأس الثاني، ثم لفافتين مقابل الرأس الثالث،... وهكذا. ولم 
يكن باإلمكان تسريع عملية المبادلة هذه دون وقوعه في فوضى 

مطبقة”، وذلك لعدم معرفتهم بعملية العد”.

*دكتوراه في الرياضيات البحتة..خريج جامعتي دمشق وشفيلد )انكلترا(..عضو هيئة تدريسية في 
قسم الرياضيات في جامعة دمشق..رئيس جامعة القلمون الخاصة سابقا )سورية (..مهتم بعالقة 

الرياضيات بالعلوم اإلنسانية. 
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ومل  اإلنسان،  خدمة  أجل  من  العدد  ُخلق  وقد 

ُيخلق اإلنسان من أجل خدمة العدد فقط. وما تقوم 

به الرياضيات هو توضيح “الوظيفة” املنوطة بالعدد 

وتفعيلها يف جميع املجاالت من خالل انكبابها عليه 

ودراسته عىل نحو معمق. أي أن للعدد دوره اإلنساين 

والثقايف، وهو ليس بالقليل، وهذا ما نحاول بلورته. 

تدريس  يف  “التجديد  كتاب  يف  بايز  ألبري.ف.  يورد 

“ليس  يؤكد:  مارجينو  هرني  الفيزيايئ  أن  العلوم” 

بكاف أن نخىش العلم أو ُنعجب به، فالقضية الكربى 

يف عرصنا هي أن نؤنسنه، أي أن نرسع التطور الذي 

والثقافة  الفلسفة  مع  عضوية  صلة  يف  العلم  يجعل 

والحياة”. وهذا ما ننشده من خالل ربط أحد مكّونات 

الرياضيات األساسية، وهو العدد مع الحياة اإلنسانية. 

ألنها  اإلنسانية  الفطرة  عن  غريبا  ليس  والعدد 

تحتاج إليه يف كثري من املجاالت. بل واألكرث من ذلك 

ماكليش  يقول  به.  فطرّيا  إحساسا  للحيوانات  فإن 

وهذا  بالعدد”،  فطري  إحساس  “للحيوانات  بأنه: 

وعىل  تحليل  دون  الخربة  من  يعرفون  أنهم  يعني 

نحو مبارش، الفرق بني عدد من األشياء وعدد أصغر 

منه...وقد بنّي البحث بعد ذلك أن الحيوانات الدجاج 

-مثاًل– ميكن أن ُتَدرّب للتمييز بني ما نسميه أعدادا 

فردية وأعدادا زوجية من قطع الطعام.

ما هو العدد؟

من املعروف أن مفهوم العدد ُيعد من الاّلمعرّفات 

undefined terms يف الرياضيات؛ أي مبعنى أنه من 

الكلامت األولية التي تستعيص عىل التعريـف؛ لذلك 

تعريف. ومع ذلك ميكن مقاربــة  أي  به دون  نقبل 

 – وهو  العمليـــة.  املامرســة  خالل  من  مفهومــه 

ببساطة – ما تشرتك به املجموعات التي يوجد تابع 

فمثاًل،  بني عنارصها.  واحد(  إىل  )واحد  تقابل  )دالة( 

املؤلفة  املجموعات  به  تشرتك  ما  هو  “ثالثة”  العدد 

طيور... ثالثة  أو  كتب،  ثالثة  أو  زهرات،  ثالث  من 

أي أن هذا “املشرتك” بني هذه املجموعات، قاد إىل 

تشكيل مفهوم “الثالثية”. أو بصيغة أخرى، إذا أخذنا 

املجموعات اآلنفة الذكر )الزهرات والكتب والطيور( 

مع  املجموعات  هذه  عالقة  طبيعة  هي  ما  وسألنا: 

بني  واحد(  إىل  )واحدا  تقاباًل  هناك  أن  نجد  بعضها؟ 

أي مجموعتني من تلك املجموعات. وهذا “التقابل” 

توّلد عن اليشء املشرتك بني تلك املجموعات. نسمي 

هذا “املشرتك” يف هذه الحالة العدد ثالثة. أي أننا مل 

نعِط أي أهمية لطبيعة عنارص املجموعة، بل انصب 

اهتاممنا عىل “العالقة” بني تلك األشياء. كذلك الحال 

األعداد.  ذلك من  أو غري  أو خمسة  أربعة  العدد  يف 

وبقليل من التجريد، وبإهامل طبيعة العنارص والرتكيز 

إىل  نصل  أن  استطعنا  أنه  نالحظ  بينها،  العالقة  عىل 

هذا املفهوم عىل الرغم من عدم امتالكه أي تعريف.

بعض فوائده 

إن فوائد العدد أكرث من أن تحىص يف جميع مجاالت 

الحياة. فمنها ما يصعب االستغناء عنه، وقد ال يوجد 

عىل  القدرة  مينحنا  أنه  ذلك  مقدمة  ويف  بديل.  له 

التفكري املجرّد. وهذه القدرة مؤرش عىل ارتقاء العقل 

اإلنساين، ألنه كلام ارتقى العقل كان قادرا عىل التفكري 

بالواقع  االرتباط  فإن  ذلك  خالف  وعىل  باملجرّدات. 

الحيس دليل عىل بدائية العقل. لذلك فال عجب إذا 

عرفنا أن بعض علامء النفس يعرّفون الذكاء عىل أنه 

القدرة عىل التفكري املجرّد. وصحيح أنه يف اللغة قدر 

الذي  بالتجريد  مقارنته  ميكن  ال  ولكن  التجريد،  من 

اللغة  أن  من  الرغم  عىل  الرياضيات،  عليه  تنطوي 
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فعلت  إن  وحتى  الطفولة.  منذ  املجردات  تعلمنا 

ذلك، فإن تأثريها يكون بطيئا جدا، ألن هذه ليست 

من مهامها، مع اإلقرار بأن اللغة العربية حافلة جدا 

باملجردات. يف حني نجد أن الرياضيات كلها عبارة عن 

مفاهيم مجردة. بل إن التجريد هو رئتها التي تتنفس 

أكرث  الرياضيات  تعد  لذلك  الحياة.  فيها  وتبعث  بها، 

حقل معريف يعّزز هذه القدرة عند دارسيها. واكتساب 

بآلية  نشعر  وال  مضنية،  مسألة  التجريد  عىل  القدرة 

اكتسابها، ألنها تتم بالتدريج، وعرب فرتة زمنية طويلة. 

بالعّد  املتعلقة  القواعد  تعّلم  أن  إىل  اإلشارة  ويكفي 

وفق ما يقوله عديد من املختصني: “بحاجة إىل قرابة 

عرش سنني من التعليم املدريس املكثف قبل أن نتمّكن 

من متابعة هذا الوصف املجرد لهذه العملية”.

بعض  يرجح  كام  طبيعية،  ملكة  اللغة  أن  فكام 

األهمية  غاية  ويف  )اللغويات(،  اللسانيات  علامء 

من  عليه  تنطوي  مبا  اإلنساين،  التواصل  عملية  يف 

لغة  عىل  ينطوي  ألنه  العدد،  حال  كذلك  مدلوالت، 

الكم، وخاصة يف حياتنا املعارصة التي تسارعت فيها 

اليشء كميا( يف كثري  )التعبري عن  »التكميم«  عملية 

من املجاالت ألهميته. فمعظم العلوم أضحت تعتمد 

عىل التكميم يف عرض قضاياها الذي أصبح مؤرشا عىل 

مدى تقدم هذا العلم أو ذاك، ومن ذلك علم االقتصاد 

الحديث الذي أصبح يبتعد عن لغة التوصيف التي ال 

تغني شيئا، ويقرتب أكرث من التكميم.

حياتية  ورضورة  حاجة  فقط  ليست  واألعداد 

لإلنسان، بل هي أيضا مصدر ثرّي للتسلية ال ينضب. 

ورمبا كانت املرّبعات السحرية أقدم األلغاز التي لها 

صلة كبرية باألعداد. وهي مجهولة املنشأ، بيد أّن أقدم 

لوح وجد عليه مربع سحري ُاكتشف يف الصني. وهذه 

اللعبة مل تزل موضع اهتامم رشيحة واسعة من الناس 

يف عديد من الدول إىل يومنا هذا. ومن وحيها طّورت 

أشكال كثرية من األلغاز، وأضحت لها أشكال هندسية 

كانت  كام  املرّبعات  مقترصة عىل  تعد  ومل  مختلفة، 

التقليدي،  بشكلها  السحرية،  واملربعات  السابق.  يف 

تتكّون من مجموعة من األعداد املوزعة عىل خانات 

صغرية تؤلف املربع، بحيث يكون مجموع األعداد يف 

أي سطر، أو عمود، أو قطر، هو نفسه. ويعتقد بأن 

الرياضية إلنشاء هذه املربعات قد تبلورت  النظرية 

يف فرنسا يف القرن السابع عرش امليالدي. 

قدميا  بالعدد  الخاصة  التسلية  مصادر  من  كذلك 

عددا  تضمر  أن  وهي  امُلْضَمرَة.  باألعداد  ُيسّمى  ما 

العمليات  بعض  إجراء  منك  وُيطلب  ما، 

السائل  يحزر  ثم  عليه،  البسيطة  الجربية 

اهتم  من  أوائل  ومن  امُلضمر.  العدد 

العرب  املسائل من علامء  النوع من  بهذا 

الفيلسوف والريايض يعقوب بن  القدامى 

 185 العام  حوايل  )ولد  الكندي  إسحاق 

هذا  يف  رسائل  عدة  كتب  فقد  هجري(. 

املجال حول استخراج األعداد امُلضمرة. 

نصيبهم  ينسوا  مل  الجاهلية  شعراء  وحتى 

هؤالء  ومن  املسائل.  من  النوع  هذا  من 

النابغة الذبياين حيث يقول: 

واحُكم كُحكِم فتـاة الحّي إْذ َنَظـرْت

إىل َحمــاٍم ِساٍع وارد الثََّمِد    

قالت: أال ليتمـا هذا الحامُم لنـــا

إىل حاممِتنـا وِنْصُفــه َفَقِد   

َفحّسبــوُه فأْلَفْوُه كمـا ذَكـــرت

ِتسعاً وتسعني مل تنُقص ومل َتزِد   

فكّملت مائـــًة فيهـا حاممُتهـــا

وأسََعت ِحْسبًة يف ذلك العدد   
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فقد استخدم الشاعر مفهوم املعادلة ذات املجهول 

يسميها،  أن  غري  من  األوىل،  الدرجة  من  الواحد، 

املسألة  ولحل  ذلك.  يعي  أن  حتى  غري  من  رمبا  أو 

الوارد  الحامم  أّن  نفرض  املعروفة  الحديثة  بالطرق 

الثّمد )املاء( هو x، فيكون نصفه x/2، وقد متّنت لو 

يصبح لها هذا الحامم مع نصفه؛ ثم إذا أضافت إليه 

حاممتها سيصبح املجموع مائة حاممة. لذلك تكون 

املعادلة عىل النحو:

 x/2 +x  + 1 = 100 ، وبالحل نجد أن الجواب 

.66= x

هذا ويبدو أن األعداد مصدر إشباع ذهني لبعض 

ما  وكثريا  العقلية.  قدراته  بها  اإلنسان  يخترب  الناس، 

املسائل  بعض  اإلسالمي  العريب  الرتاث  كتب  تذكر 

والقصص التي تشري إىل قدرة بعض األمئة أو الخلفاء 

املعقدة.  العددية  املسائل  بعض  السابقني، عىل حل 

وغالبا ما تستخدم هذه القصص تعظيام لهم. وهذا 

املتعلقة  األثر  يف  الواردة  املعروفة  بالقصة  يذّكرنا 

بتقسيم الرتكة املؤلفة من )17( جماًل بني ثالثة رجال. 

فقد أوىص امُلَورّث أن تكون حصة األول نصفهم، والثاين 

ثلثهم، والثالث تسعهم، دون تقسيم أي من الجامل. 

وتنسب القصة إىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب. 

إبداعي.  تثري معضلة يستحيل حلها دون حل  وهي 

لذلك تقول الروايات إن أمري املؤمنني أضاف جمالً من 

عنده، فأصبح املجموع )18( جماًل، وهذا العدد يقبل 

القسمة عىل 2 و3 و9، عىل خالف العدد17. أي قاباًل 

والثلث،  )النصف،  املطلوبة  الحصص  وفق  للقسمة 

والتسع(، ويبقى جمل بعد التقسيم. لذلك أخذ أمري 

يعط  مل  عملّيا،  أنه،  أي  النهاية.  يف  جمله  املؤمنني 

الورثة الجمل اإلضايف، بل كان شيئا افرتاضيا يك يحل 

العبايس  الخليفة  يروى عن  ما  املعضلة. كذلك  هذه 

والنهاية”  “البداية  كتابه  يف  كثري  ابن  )يذكر  املأمون 

أيب طالب(  بن  أيضا عن عيل  ُتروى  القصة  أن هذه 

أخاها  أن  “فذكرت  مجلسه  عىل  دخلت  امرأة  أن 

تويف وترك ستامئة دينار، فلم يحصل لها سوى دينار 

إليك  وصل  قد  الحال:  يف  املأمون  لها  فقال  واحد”. 

واثني  وزوجة  وأّما  بنتني  ترك  قد  أخوك  كان  حقك، 

يا  نعم  فقالت:  أنت.  وهي  واحدة،  وأختا  أخا  عرش 

أمري املؤمنني. فقال: للبنتني الثلثان أربعة مائة دينار. 

خمسة  الثمن  وللزوجة  دينار.  مائة  السدس  ولألم 

وسبعون دينارا. وبقي خمسة وعرشون دينارا. ولكل 
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أخ ديناران، ولك دينار واحد.  

حتى علم الَجامل )دراسة طبيعة الشعور بالَجامل 

عالقة  له  ليس  يبدو  الذي  له(  املكونة  والعنارص 

األعداد،  عىل  جوانبه  بعض  يف  يعتمد  فإنه  بالعدد، 

وخاصة فيام يعرف بالنسبة الذهبية التي تعد هامة 

جدا يف دراسة الفنون والعامرة. والنسبة الذهبية هي 

قيمة جذر املعادلــــة من الدرجـــــة الثانية التالية: 

تقريبا…1.618.  x² - x – 1=0، وتساوي 

اإليطايل  الفنان  استخدمها  وقد 

دافنيش  ليوناردو  املعروف 

عىل   )1519  -1452(

يف  واسع  نطاق 

الفنيـة  أعاملــــه 

دراستهــــا  قبل 

بعدة قرون.

ونشيـــر إىل 

أن عامل األعداد 

غني باألســــرار 

واأللغاز، ولـــــم 

النقاب  ُيكشف 

اليسري  الجزء  عن  إاّل 

أهميته  زادت  وقد  منه. 

بسبب  األخرية  العقود  يف 

مجال  يف  األعداد  نظرية  تطبيقات 

التشفري يف الحواسيب )الكومبيوتر(. فقد رشع حديثا 

يف الثامنينيات من القرن العرشين يف استخدام األعداد 

األولية )العدد األويل هو الذي ال يقبل القسمة دون 

مثل...2,3,5,7(  نفسه،  وعىل  واحد  عىل  إاّل  باق 

إلنشاء نظام خاص بالتشفري محكم وعىل درجة عالية 

أن  فـي  النظام  هذا  قوة  وتكمن  الرسية.  من  جدا 

الرياضيات عاجزة، إىل اآلن، عن إيجاد طريقة عملية 

لتحليل األعداد الكبرية إىل عواملها األولية.

واملفارقة الطريفة هنا أن إحصاء فوائد العــــدد 

أو تعدادها، يحتاج أيضا إىل العدد ذاته!

هل العدد يطال كل يشء؟

وهذا يجب أن ال يعني أن كل ما يف الحياة ُيَعرِب عنه 

عدديا، أو نستطيع تكميمه. فمثال، كل ما هو إنساين 

يصعب التعبري عنه عدديا. ويكفي 

الصعب  من  أنه  إىل  اإلشارة 

التعبري عن تذوق الحق 

والجامل  والخيـــــر 

فاألعداد  عدديا. 

رياضية  كائنات 

م  تستخـــــــد

للتعبـيـــر عن 

الظواهـــر غري 

أو  اإلنسانية، 

ت  ما ا لالستخد

تيـــــــــــة  لحيا ا

بغـــــض  املختلفة، 

اتساع  النظر عن مدى 

تلك االستخدامات. 

بدأت  فقد  ذلك،  عن  فضاًل 

عرش  التاسع  القرن  منتصف  منذ  الرياضيات 

امليالدي تقريبا تأخذ منحى مختلفا عن ذي قبل حينام 

بدأ يطرأ تطور عىل طبيعتها، وإن كان بطيئا يف بادئ 

املفاهيمي  التفكري  منحى  تأخذ  األمر. حيث رشعت 

)نسبة إىل املفاهيم( أكرث من ذي قبل، وبدأ انحسار 

وكانت  األعداد،  قوامها  التي  »الحسابية«  طبيعتها 
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طاغية عليها طيلة قرون خلت. لذلك أصبحت تنعم 

الحسابية.  الطبيعة  حساب  عىل  الفكري  بالجانب 

ومنو التفكري املفاهيمي واتساعه يف الرياضيات مل يأت 

بدياًل عن طبيعتها الحسابية بل مكّماًل له، وليأخذ كل 

يعرب  منهام  فكل  تشكيلها.  يف  الطبيعي  دوره  منهام 

املتعددة،  الرياضيات  ملمح مختلف من مالمح  عن 

تبدأ  ثم  حسابية،  طبيعة  ذات  بداياتها  تكون  حيث 

يف مراحلها املتوسطة، ثم املتقدمة، تتضح أكرث طبيعة 

الجانب الفكري منها.

والتفكري  الريايض  التفكري  بني  التمييز  يجب  وهنا 

العددي حالة خاصة من  التفكري  إّن  العددي. حيث 

التفكري الريايض، فهو »الحالة الجنينية« التي تطّورت 

وقد  الريايض.  التفكري  إليه  وصل  ما  إىل  القرون  عرب 

بدأ أول تطور عىل التفكري العددي عندما بدأ التفكري 

الهنديس يأخذ حيزا يف حياة اإلنسان. ثم تابع التفكري 

الريايض تطوره، وخاصة مع بدء تجبري الفكر )التعبري 

 George عنه جربيا( مع الريايض الربيطاين جورج بول

املنطقي  مع  ذلك  وبعد   ،)1864  -  1815(  Boole

 Kurt غودل  كورت  األصل(  )النمساوي  األمرييك 

الذين  من  كرث  وغريهام   ،)1978  -1906(  Godel

عملوا  بل  فقط،  جديدة  نكهة  الرياضيات  مينحوا  مل 

عىل تغيري طبيعتها التي أدت يف املحصلة إىل اخرتاع 

الحاسوب.

الرياضية  وال بد من اإلشارة إىل أّن جذور املفاهيم 

املفاهيم عىل  الطبيعة، مهام بدت هذه  مستمدة من 

درجة كبرية من التجريد، أو التعميم. أي إّن الكائنات 

الرياضية هي محاكاة ألشياء يف الطبيعة، مع االعرتاف 

من  غريها  عن  تختلف  الرياضية  املحاكاة  طبيعة  بأّن 

الرياضيات  أّن  إىل  نظرا  للتجريد،  تخضع  إذ  املجاالت، 

املنظور نستطيع فهم  مفاهيم مجردة. لذلك من هذا 

 G.H.Hardy هاردي  غودفري  الربيطاين  الريايض  قول 

قامئة  الرياضية  الحقيقة  أّن  “أعتقد   :)1947  -1877(

خارج أنفسنا، ووظيفتنا أن نكشفها، أو أن نالحظها، وما 

النظريات التي نربهن عليها، والتي نتكلم عنها ببالغة، 

وكأّنها “مخلوقاتنا”، سوى نتائج مالحظاتنا”. وما تقوم 

املناسبة  الرياضيات ليس أكرث من أن تجد “اللغة”  به 

للتعبري عن تلك املالحظات. أي إن الرياضيات باختصار، 

وفق رأي معظم الرياضيني، ُتكتشف وال ُتخرتع.

املكانة األثرية لألعداد

بعض  قلوب  يف  متميزا  مكانا  األعداد  تتبوأ 

األعداد  عالَم  من  بعضهم  يجعل  حيث  الرياضيني. 
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امتدادا لعواملهم الشخصية؛ وهم يتواصلون مع هذه 

معهم،  تعيش  مخلوقات  وكأّنها  املجردة،  الكائنات 

ويستأنسون بها يف وحدتهم. كام أّن مثة نوعا من األلفة 

قد تّولدت بني هؤالء واألعداد، وقد آلت إىل صداقة 

الهندي  الريايض  يقول  كام  بعضهم؛  عند  شخصية 

الفذ سيفيناسا رامانوجان )1887- 1920(: “إّن كل 

عدد يبدو يل كأنه صديق شخيص”. فقد ارتبط هذا 

الريايض – رغم وفاته وهو يف ريعان شبابه – بعالقة 

كنههــــا  فهم  يصعب  األعداد،  مع  خاصة  وجدانية 

أو الوقوف عىل ماهيتها. ويروي الريايض هاردي أّنه 

عندما قدم رامانوجان إىل بريطانيا سنة 1914 لزيارة 

جامعة كيمربدج، ركب يف إحدى سيارات األجرة، وكان 

هذا  “إّن  الهندي:  لضيفه  هاردي  قال   .1729 رقمها 

رامانوجان  فأجابه  السأم”.  العدد ممل ويبعث عىل 

يف الحال: “إّنه ليس كذلك يا عزيزي...فهو عدد مثري 

عنه  التعبري  ميكن  عدد  أصغر  لالهتامم...ألنه  جدا 

فهو  مختلفتني.  بطريقتني  عددين  مكعبي  كمجموع 

يســـاوي 123 + 13 =  1728 +  1 = 1729 وأيضا 

يساوي 103  +93 =  1000  +  729 = 1729”. وهذا 

يف  األعداد  بعامل  البني  رامانوجان  اهتامم  إىل  يشري 

األول  اللقاء  هذا  وكان  عبقريته.  يؤكد  الذي  الوقت 

من  وجدا  اللذين  الرياضيني  هذين  بني  نوعه  من 

واحد  كل  أبدى  فقد  بينهام،  للحديث  مادة  األعداد 

أنه من  العدد، مع  منهام موقفه الشخيص من ذلك 

الشائع أن اإلنجليز يبدؤون حديثهم مع اآلخرين عن 

الطقس وأحواله. 

ورمبا كان “الحب العددي” - إن جاز التعبري - عند 

الرياضيني نتيجة ميل فطري. ومن املرجح أن  بعض 

مثة عوامل نفسية – من غري إنكار العوامل الذهنية 

أّن  من  الرغم  عىل  ألنه  الحالة.  هذه  إىل  تفيض   –

أّنه  إال  يتطلب مكابدة ذهنية،  األعداد  التواصل مع 

يبحث  التي  العقلية  التحديات  أنواع  من  نوعا  يعد 

عنها هؤالء ليفّرغوا طاقاتهم الذهنية؛ أو هو ميدان 

بعضهم  اهتامم  أّن  بيد  الذهنية.  اللياقة  ملامرسة 

بل  عقلية،  تحديات  عىل  دوما  ينطوي  ال  باألعداد 

يبدو أّن مثة راحة نفسية يجنيها هؤالء من تعايشهم 

به  قام  ما  تفسري  ميكن  فكيف  وإال  معها.  الذهني 

الريايض األمرييك فريدريك كول  F.N.Cole يف أواخر 

عندما  العرشين،  القرن  ومطلع  عرش  التاسع  القرن 

)نسبة  أعداد “مرسني”  األوليني ألحد  العاملني  أوجد 

 Marin Mersenne إىل القس الفرنيس مارين مرسني

)1588 - 1648(، وهو العدد ] 1 -67 2[، أي العدد 2 

العدد  الناتج  مرضوبا بنفسه 67 مرة، ثم نطرح من 

1. وقد استغرق ذلك منه، ما بعد ظهر يوم األحد من 

أيام األسبوع، عىل نحو منتظم، ملدة عرشين عاما عىل 

التوايل؛ حيث انتهى منه سنة  1903 م. أي ما يقارب 

خمسة آالف ساعة عمل؛ وهذا ما يعادل عمل سنتني 

ونصف يف حياتنا العادية. وكل ذلك من أجل تحليل 

كان معروفا، ومنذ سنة  إذ  األولية.  إىل عوامله  عدد 

 1876 م، أّن هذا العدد غري أويل، ولكن دون معرفة 

تحليل  أن  إليه  اإلشارة  يجدر  ومام  األولية.  عوامله 

التي  الرياضية  األعامل  من  األولية،  عوامله  إىل  عدد 

ال تتطلب جهدا ذهنيا خاصا، أو حتى مهارة رياضية، 

العادية.  القسمة  بل هو عمل روتيني قوامه عملية 

إنجاز  الرياضيات  مببادئ  ملم  شخص  أي  ويستطيع 

العالقة  فلوال  والتصميم.  العزم  لديه  توفر  إن  ذلك 

الخاصة التي تربط هذا الريايض باألعداد، ملا تحمل 

صداقة  أن  الكالم  وصفوة  الكبري.  الجهد  هذا  عناء 

بعض الرياضيني مع األعداد – كام يبدو – ذات دوافع 

نفسية يف املقام األول، مع اإلقرار بأّنها تتم يف إطار 
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ال  اآلن  وحتى  مجردة.  كائنات  تتناول  ألّنها  ذهني، 

توجد دراسات علمية – وفق ما يعلم الكاتب – قد 

تناولت هذا املوضوع، أو بحثت يف أبعاده املختلفة، 

بيد أّنه من املرجح أن يكون البعد النفيس أحد أهم 

الرياضيني  بعض  لجوء  دوافع  تكون  وقد  األبعاد. 

الناس  بعض  باهتامم  شبيهة  األعداد”  “صداقة  إىل 

بالحيوانات األليفة والعيش معها يف منزل واحد. 

البحث  األسهل  أنه رمبا من  إىل  الختام، نشري  ويف 

عن املجاالت التي ال يوجد فيها رضورة لألعداد، ألنها 

أقل بكثري من تلك التي تستدعي األعداد. 

املراجع:

حتى  القدمية  الحضارات  1-»العدد...من 

عرص الكومبيوتر«، جون ماكليش، ترجمة: خرض 

املعرفة-الكويت  عامل  دعبول  وموفق  األحمد 

.1999

بايز،  ألبري.ف.  العلوم«،  تدريس  يف  »التجديد   -2

ترجمة: صالح أحمد وشحادة الخوري، وزارة التعليم 

العايل-سورية, 1983.

3- »البداية والنهاية«، ابن كثري، دار ابن كثري.

4- »الرياضيات عند الكندي«، محمود باكري، دراسة 

نرشت يف أبحاث االحتفال بالكندي عام 1994- وزارة 

التعليم العايل)سورية(.

5- »املنطق وفلسفة العلوم«، بول موى، ترجمة: 

فؤاد زكريا، دار العروبة-الكويت، 1981.



مشروبات الطاقة وآثارها 
السلبية على صحة اإلنسان

د. خالد صالح حنفي محمود
كلية التربية ـ جامعة اإلسكندرية

تنتشر مشروبات الطاقة بشكل واسع في 
مختلف الدول، وترتفع معدالت استهالكها 
والمراهقين، بسبب  الشباب  بين  خصوًصا 
رغبتهم في االستفادة من اآلثار اإليجابية 
المشروبات  هذه  تتركها  التي  المؤقتة 
على أدائهم البدني ونشاطهم، إذ أظهرت 
المستهلكين  نصف  أن  عديدة  دراسات 
العالم  حول  المشروبات  من  النوع  لهذا 
هم من الفئات العمرية التي تقل عن )25( 
أُجريت  التي  الدراسات  أظهرت  كما  عاما. 
 %  28 أن  األمريكية  المتحدة  الواليات  في 
هم  الطاقة  مشروبات  مستهلكي  من 
أطفال، وترتفع نسب استهالك مشروبات 
دول  عدة  في  األطفال  قبل  من  الطاقة 

منها ألمانيا، والنمسا ونيوزيلندا.
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وهناك جدل مستمر حول مدى خطورة تناول 

تتعدد  حيث  مرشوبات الطاقة عىل مستوى العامل، 

اآلثار السلبية لتلك املرشوبات، فقد تسببت بالتسمم 

للكثري من األطفال دون سن السادسة يف  زيادة عدد 

نبضات القلب بشكل غري طبيعي، ناهيك عن إصابتهم 

واالضطرابات  األسنان  وتساقط  العظام  بهشاشة 

العصبية واألرق، إضافة إىل نقص الفيتامينات الالزمة 

حدوث  إىل  بدوره  يؤدي  الذي  األمر  الطفل  لنمو 

مشكالت يف النمو الجسدي والذهني للطفل.

)حنني أرجوب، 2015(

لألطفال دون  املرشوبات  بيع هذه  منع  تم  وقد 

سن )18( عاما يف بعض دول االتحاد األورويب، التي 

املرشوبات  هذه  بيع  ملنع  صارمة  قوانني  وضعت 

لألطفال، كام أّن بعضها يعاملها معاملة األدوية؛ أما يف 

الدول العربية فإنه ال يوجد يف الكثري منها أّية قوانني 

صارمة أو مانعة لتناول األطفال مثل هذه املرشوبات، 

األمر الذي يسّبب أرضارا سلبية عىل املديني القريب 

والبعيد عىل صحة هؤالء األطفال.

بذلك  ُسّميت  وملاذا  املرشوبات؟  تلك  هي  فام 

عىل  لتناولها  والسلبية  اإليجابية  اآلثار  وما  االسم؟ 

صحة اإلنسان؟ وما الواجب اتباعه تجاهها؟

 

نشـــأة وتطور مرشوبات الطاقة:

انترشت مرشوبات الطاقة خالل السنوات الثالثني 

اليابان وتايالند عام  املاضية، وكان أول ظهور لها يف 

الجسم  ميد  مرشوب  يف  املستهلكني  لرغبة   ،)1960(

بالطاقة ويكون بارًدا ومنعشا، ويحتوى عىل كمية من 

الكافيني، ثم ظهرت يف عام 1977 أول عـالمة تجارية 

األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  الطاقة  ملرشوب 

الشهري  التجاري  باالسم  وأوروبا  النمسا  يف  وانترشت 

“ريد بول” عــام 1987، وقــد ازدهــرت صناعـة تلك 

إىل  عددها  وصل  حتى  انتشارها  واتسع  املرشوبات 

أكرث من )500( عالمة تجارية مختلفة تنتجها أكرث من 

)200( رشكة يف عام 2006، ووصلت أربـاحها إىل أكرث 

الدعاية  وتركز حمالت  دوالر.  باليني   )9( تسعة  من 

والرتويج لتلك املرشوبات وفوائدها املقادة للخمول 

والكسل عىل فئات األطفال والشباب واملراهقني.

)جريدة الرياض ، 2012(

الغازية،  املرشوبات  من  خليط  الطاقة  ومرشوب 

املحليات  أو  السكروز  أو  الجلوكوز  من  ويتكّون 

الغذائية  املكمالت  وبعض  والكافيني،  الصناعية 

أعشاب  خليط  وأحيانا  الدهون،  لحرق  كالكارنتني 

الجنسينج التي تسهم يف تخفيف اإلحساس باالكتئاب، 

 ،12 وب  ب6،  فيتامني  مثل  الفيتامينات  وبعض 
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وحامض البريوفيك، إضافة إىل بعض األحامض األمينية 

عىل  الواحدة  املرشوب  عبوة  وتحتوي  كالتيورين. 

لكن  القهوة،  من  واحدا  فنجانا  تعادل  كافيني  كمية 

الدراسات أشارت إىل أّن تناول القهوة هو األفضل من 

الناحية الصحية. )نيكول طعمة، 2011(

من  كل  بني  الفارق  توضيح  الرضوري  ومن 

حيث  من  الطاقة،  ومرشوبات  الغازية،  املرشوبات 

محتوياتها وتركيبها. فجميع هذه املرشوبات تحتوى 

الصناعية، وبعض األحامض  املحليات  أو  السكر  عىل 

أعىل  الكافيني  تركيز  أّن  إال  والفيتامينات،  األمينية، 

بكثري يف مرشوبات الطاقة. يف حني تحتوى املرشوبات 

الرياضية عىل نسب مختلفة من األمـالح كالصـوديوم 

ما  الجسم  تعويض  عىل  تساعد  التي  والبوتاسيوم، 

يفقده من أمالح وتحميه من الجفاف.

العصبي  للجهاز  املنبهة  املواد  أكرث  والكافيني من 

12- بعد  الكافيني  ويصل  اإلنسان  غذاء  يف  انتشارا 

30 دقيقة من تناوله إىل أعىل مستوياته يف الدم أي 

جميع  إىل  يصل  بذلك  وهو  االمتصاص،  رسيع  أنه 

الدم  رفع ضغط  إىل  يؤدي  وبعدها  الجسم،  أنسجة 

وزيادة إدرار البول ورفع مستوى األيض، ويزيد حرق 

الدهون وتحفيز الجهاز العصبي وزيادة حركة األمعاء 

الدودية، مام يؤدي إىل تنشيط الذاكرة وتحسني املزاج 

وزيادة مستوى األداء اإلدرايك واألداء الجسدي. 

تناول  تصاحب  التي  اإليجابية  اآلثار  تلك  ورغم 

فإنها  الجسدي،  األداء  كتحسني  الطاقة  مرشوبات 

تخّلف أرضارًا صحية ال يستهان بها وآثارا جانبية ضارة.

وأكرب خطر يف مرشوبات الطاقة هو ارتفاع نسب 

التي  املركبات  بعض  وجود  عن  ينتج  الذي  الكافيني 

 40 يحتوي عىل  والذي  غوارانا  مركب  وهي:  تحويه 

الكوال،  جوز  ومركب  الكافيني،  من  جم   80 إىل  جم 

ومركب املتة، ومركب الكاكاو، إضافة إىل ارتفاع نسب 

آثار  من  عليه  يرتتب  وما  املرشوبات  تلك  يف  السكر 

سلبية عىل صحة اإلنسان.

مرشوبات الطاقة واألطفال:

تعد مرحلة الطفولة واملراهقة من املراحل الهامة 

يف حياة اإلنسان، ويكون معدل النمو فيها رسيعا جدا، 

كام أن الدماغ ينمو يف هذه املرحلة، وليك يصل النمو 

السليمة  التغذية  توافر  من  بد  ال  درجاته  أقىص  إىل 

مرشوبات  يف  املشكلة  وهنا  كافية،  بدرجة  والنوم 

الطاقة الحتوائها عىل الكافيني، الذي يؤثر عىل طبيعة 

النمو وشهية تناول الطعام بصورة سلبية.

)أماين عليوي الرشيدي، 2015(

وتعد األرضار التي ترتكها هذه املرشوبات مبختلف 

ُمسّمياتها التجارية أكرث شدة عىل األطفال، إضافـة إىل 

القلب والكبد والكىل والسكري،  من يعانون أمراض 

واضطرابات الغدد الصامء. 
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األطفال  لطب  األمريكية  الجمعية  حّذرت  وقد 

American Academy of Pediatrics من خطورة 

تلك  وتزداد  األطفال وصحتهم،  املرشوبات عىل  تلك 

الخطورة يف حالة وجود مشكالت صحية لدى الطفل 

كأمراض القلب أو الضغط أو غريها، وآثارها السيئة 

عىل شهية األطفال.

)Cinteza, 21011(

وقد أّكدت دراسة علمية أصدرتها جمعية القلب 

األمريكية AHA أن مرشوبات الطاقة تسّبب مشاكل 

أن  الباحثون  وجد  إذ  األطفال،  لدى  خطرية  صحية 

وردت  مكاملة  آالف  خمسة  أصل  من   41% نسبة 

إىل مراكز السموم بسبب تعرّض األطفال تحت سن 

السادسة للتسمم نتيجة تناول مرشوبات الطاقــــة، 

نبضات  تزايد  مثل  له  جانبية  آثار  من  املعاناة  أو 

بني  ما  الفرتة  يف  وذلك  طبيعي.   غري  بشكل  القلب 

أكتوبر 2010 وسبتمرب 2013 . 

وىف دراسة أخرى أجريت يف مستشفى مايو كلينك 

تناول عبوة واحدة من  أن  الباحثون  أكد  األمريكية، 

األدرينالني،  هرمون  ارتفاع  تسبب  الطاقة  مرشوبات 

بأمراض  اإلصابة  خطر  وارتفاع  الدم  ضغط  وارتفاع 

القلب.

وتم تسجيل بعض الحاالت املرضية لدى متناويل 

الكبدي،  الفشل  تشمل  أملانيا  يف  الطاقة  مرشوبات 

التنفيس،  الجهاز  واضطرابات  الكلوي،  والفشل 

واضطراب  الرصع،  ونوبات  النفسية،  واالضطرابات 

العضالت وتسارع نبضات القلب، وفشل يف وظائف 

القلب وارتفاع ضغط الدم.

مبشكالت  أصيبت  إيرلندا  يف  حاالت  وسجلت 

وتسارع  الفكري،  الرتكيز  واضطرابات  التشنجات، 

نيوزيالندا  يف  أما  الوفيات.  وبعض  القلب  نبضات 

وآالم  الهضمي،  الجهاز  اضطرابات  حاالت  فهناك 

البطن والقيء، ونوبات التهيج واضطراب القلب.

كيف نتعامل مع مرشوبات الطاقة؟

نظرا إىل خطورة هذه املشكالت، قــامت الهيئات 

استهالك مرشوبات  من  للحد  أنظمة  بوضع  العاملية 

واللوائح  القوانني  ووضع  بأرضارها،  والتوعية  الطاقة 

األكادميية  قّررت  فقد  املرشوبات،  هذه  ملراقبة 

يف  الطاقة  مرشوبات  منع  األطفال  لطب  األمريكية 

وجبات األطفال الغذائية، وفرض رضائب إضافية عىل 

بيع هذه املرشوبات، وحمالت توعية يف اإلعالم لآلباء 

واألمهات واألطفال بأرضار هذه املرشوبات، والتفريق 

بينها وبني باقي األنواع من املرشوبات، وأفضلها هو 

الحليب واملرشوبات الطبيعية الطازجة  التي تحتوي 

وفيتامني  يس  كفيتامني  الطبيعية  الفيتامينات  عىل 

قّررت  كام  الطفل.  لنمو  الهامة  والفيتامينات  )أ( 
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والحوامل  السن  وكبار  والسكري  القلب  مرىض  منع 

وامُلرضعات من استعامل مرشوب الطاقة، حيث إنه 

األم  وحليب  املشيمة  إىل  ويصل  االمتصاص  رسيع 

وكذلك  أمه،  رحم  يف  وهو  الجنني  ويصل  مبارشة، 

التي  النسبة  الكافيني بنفس  الذي يرضع  الرضيع  إىل 

تحصل عليها األم، وبالتايل قد يصاب األطفال ببعض 

اإلعاقات. 

الرشكات  العاملية  الصحة  منظمة  أوصت  كام 

املصّنعة ملرشوبات الطاقة بأال تزيد نسبة الكافيني يف 

العبوة الواحدة عن )50( ملليغرام، وأن يكتب عىل 

العبوة أنها غري مخّصصة لألطفال أو من هم أقل من 

16 عاًما. وتلتزم رشكات مرشوبات الطاقة يف الواليات 

املتحدة األمريكية بوضع عبارة غري مخصصة لألطفال 

الوزراء  مجلس  قام  كام  املرشوبات.  عبوات  عىل 

املرشوبات  هذه  عن  اإلعالن  وحظر  مبنع  السعودي 

أو توزيعها مجانا، وحظر بيعها وتوزيعها يف املطاعم 

الحكومية وكذلك األندية الحكومية والخاصة. وإلزام 

الرشكات بكتابة أرضار هذه املرشوبات عىل العبوات 

املباعة.
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م�ؤ�س�سة
العدد

أكاديمية الحسن الثاني
للعلوم والتقنيات

د. أبو بكر خالد سعد اهلل
قسم الرياضيات / المدرسة العليا لألساتذة ـ القبة

إنشــــاء  مجـــــال  في  العربيـــــة  البلدان  مقدمة  في  المغرب  ُيعتبر 
المؤسسات األكاديمية العلمية الراقية. والمغرب هو أول بلد عربي 
أسس هيئة أكاديمية عليا على غرار ما يتم في الدول الغربية، سميت 
أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات. دعنا نعّرف القارئ بهذه 

المؤسسة العلمية الرائدة.
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تأسيس األكادميية
الثاين  الحسن  أكادميية  رسميا  املغرب  أنشئت يف 

أكتوبر عام 1993. ويف 19  للعلوم والتقنيات يوم 6 

مايو 2000 صدر قانون بتعديل وتتميم املرسوم املليك 

تعيني  تم   2004 نوفمرب   18 ويف   .1993 عام  الصادر 

الدكاترة  وهم  التأسيسية،  للجنـة  الخمسة  األعضـاء 

الله  عبد  بن  ورشيد  )الطب(،  بربيش  اللطيف  عبد 

ومصطفى  )بيولوجيا(،  ساسون  وألبري  )تكنولوجيا(، 

بوسمينة )كيمياء(، ومالك غالب )روبوتيك(. 

أساتذة  ثالثة   2005 مايو   30 بتاريخ  أضيف  ثم 

 2006 مايو   28 ويف  التأسيسية.  اللجنة  إىل  أجانب 

تم التنصيب الرسمي ألكادميية الحسن الثاين للعلوم 

والتكنولوجيا من طرف امللك محمد السادس. يرشف 

مجلس  مع  بالتعاون  الدائم  أمينها  األكادميية  عىل 

يضم خمسة أعضاء. ومن صالحية هذا املجلس اتخاذ 

التدابري الالزمة لحسن إنجاز أعامل األكادميية والحرص 

عىل توزيع امليزانية وكذا تحديد مهام األعضاء.

ومن هيئات األكادميية أيضا لجنة األشغال املكّونة 

من مثانية أعضاء، أربعة منهم منتخبون. تقوم هذه 

وأقسام  األعضاء  مختلف  أعامل  بتنسيق  اللجنة 

األكادميية، وتحدد محاور الدراسات وتنرش فعالياتها. 

واألقسام التي تتألف منها األكادميية هي ستة: 

- قسم علوم الفيزياء والكيمياء : ُيعنى بالفيزياء 

النظرية واإلحصائية والفلكية، وعلم الفلك، وامليكانيكا 

العضوية  والكيمياء  النانوية،  والتقنيات  والبرصيات، 

واملعدنية، والهندسة الكيميائية...

- قسم علوم وتقنيات األحياء : ُيعنى بعلم األحياء، 

البيطرية،  والعلوم  والتغذية،  والصيدلة،  والطب، 

والزراعة، وتربية الحيوان، والتكنولوجيا الحيوية...

بالرياضيات،  ُيعنى   : واإلعالم  النمذجة  قسم   -

وعلوم وتكنولوجيات املعلومات، واالتصاالت...

 : والبحر  واألرض  املحيط  وتقنيات  علوم  قسم   -

املعدنية،  واملوارد  والجيولوجيا،  املناخ،  بعلم  ُيعنى 

والصيد  األسامك  مصايد  وموارد  املحيطات،  وعلم 

البحري، وعلم البيئة، والغابات، واملياه...

التكنولوجي:  واالبتكار  والنقل  الهندسة  قسم   -

والطاقة  والكهربائية،  املدنية  بالهندسة  ُيعنى 

البحث،  نتائج  وتثمني  واالبتكار،  واإللكرتونيات، 

والبحث والنمو...

- قسم الدراسات االسرتاتيجية والنمو االقتصادي: 

وتحسني  واالجتامعي،  القيايس  باالقتصاد  ُيعنى 

عمليات اإلنتاج، والدميوغرافيا، والتخطيط اإلقليمي، 

واسرتاتيجيات النمو...

مشاريع  وجاهة  بتقييم  األقسام  هذه  تضطلع 

ومعرفة  األكادميية  عىل  تعرض  التي  العلمي  البحث 

الوطنية  األولويات  مع  املشاريع  تلك  مالءمة  مدى 

املسطرة؛ مع العلم أن كل قسم يديره عضو منتخب 

من قبل زمالئه.

منهم  األعضاء،  من  عدد  األكادميية  إىل  ينتسب 

ومنهم  املغاربة  ومنهم  املشاركون،  ومنهم  الدامئون 

يف  يعملون  علامء  هم  من  املغاربة  ومن  األجانب. 

مؤسسات أكادميية خارج املغرب. واألجانب ينتسبون 

والسويد  والربتغال  وإسبانيا  فرنسا   : متفرقة  لبلدان 

وبريطانيا وكندا والواليات املتحدة والربازيل واملكسيك 

ومرص والسنغال واليابان والصني. أما العدد اإلجاميل 

ألعضاء األكادميية فهو ستون عضوا، من بينهم ثالثون 

لهم  أجنبيا  املقيمون،  وثالثون  األعضاء  هم  مغربيا، 

ينتسب  ذلك،  عن  وفضال  مشاركني.  أعضاء  صفة 

من  اختيارهم  يتم  مراسال  عضوا  ثالثون  لألكادميية 

وممثيل  واألجنبية  املغربية  العلمية  الشخصيات  بني 
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بأربع  محددة  مهامهم  االقتصادية، مدة  القطاعات 

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

املهام والنشاطات املختلفة

لقد حددت مهام األكادميية بدقة : فهي مدعّوة 

إىل النهوض بالبحث العلمي وتنميته، وإىل إيالء العلم 

القيم  سلم  يف  رفيعة  “مكانة  العلمي  والبحث 

الوطنية”. واملطلوب من األكادميية توفري منرب متمّيز 

التعبري عن آرائهم وربط االتصال  للباحثني من أجل 

فيام بينهم. كام يتعنّي عليها العمل عىل نرش العلم  

وثقافته عن طريق تنظيم التظاهرات العلمية. 

تعقد األكادميية املغربية دورة سنوية عادية يحدد 

تاريخها منذ 2012 خالل النصف الثاين من فرباير من 

كل سنة، ودورتها للسنة الجارية كانت أيام 26 - 28 

فرباير 2019، وقد تناولت موضوع “الهندسة والطب 

محاور  أما  والعالج”.  والوقاية  التشخيص  خدمة  يف 

السنوات املاضية فكانت : 

التكنولوجية  واالخرتاعات  والتنمية،  البحث   -

والتصنيع )2018(، 

- املحيطات واملناخ، حالة املغرب )2017(، 

- العلم يف كل وضعياته )2016(، 

- املخاطر الطبيعية : الزالزل واألمواج العواصف 

والظواهر املناخية املتطرفة )2015(، 

 : الطاقوية  والنقلة  املتجددة  الطاقة  مصادر   -

الوضع الحايل والتحديات والفرص السانحة للمغرب 

 ،)2014(

- الفيزياء اليوم، وتطبيقاتها )2013(، 

- العلوم والهندسة الرقمية )2012(.
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نصف  دورات  املؤسسة  تنظم  ذلك،  عن  وفضال 

القضايا  لتدارس  األعضاء  خاللها  يجتمع  شهرية 

املتعلقة باألولويات الوطنية يف مجال البحث العلمي. 

التي  الجامعية  الهيئات  خرباء  تقارير  يناقشون  كام 

تعرض عليهم لهدف التقييم.

ويف باب النرش العلمي، تهيمن البلدان املتقدمة 

عىل اإلنتاج، وال تزال حصة بلدان العامل الثالث دون 

أن  األكادميية  وتالحظ  إفريقيا.  يف  خاصة  املطلوب، 

واالتصاالت  للمعلومات  اإللكرتونية  الوسائل  تطور 

بني  العلمي  اإلنتاج  يف  الكبري  التفاوت  عن  كشف 

خالفا  هذا،  أن  واتضح  والنامية.  املتقدمة  البلدان 

العلمية  الفجوة  من  يحّد  مل  الناس،  يعتقده  كان  ملا 

تزداد هذه  بل  والجنوب،  الشامل  بني  والتكنولوجية 

والخطط  االستثامرات  أهمية  رغم  اتساعا  الفجوة 

واالسرتاتيجيات املوضوعة يف العامل الثالث. 

أن  عىل  اليوم  الجميع  يتفق  السياق،  هذا  ويف 

مستوى التنمية االقتصادية يف أي بلد يرتبط ارتباطا 

العلمي  اإلنتاج  يف  البلد  مساهمة  مبستوى  وثيقا 

الوضع  بهذا  واع  واملغرب  العاملي.  والتكنولوجي 

النهضة  يف  بارز  دور  لعب  إىل  األكادميية  وتسعى 

العلمية للبالد.

وهكذا ُتصدر األكادميية مجلة علمية منذ 2011 

نرش  إىل  تهدف  أعداد   10 اآلن  لحد  منها  ظهرت 

الجامعية  األرسة  من  تأتيها  التي  العلمية  البحوث 

للتعريف  وهذا  وخارجه.  املغرب  داخل  العلمية 

يف  ولإلسهام  والتكنولوجيا  العلوم  يف  باملستجدات 

الباحثون يف شتى  نرش املعارف وآخر ما توصل إليه 

امليادين العلمية. 

إخبارية  نرشة  األكادميية  تبث  ذلك  إىل  وإضافة 

األكادميية  وأعامل  بأنشطة  للتعريف  سنوية  نصف 

لتكون همزة وصل بني الباحثني املغاربة. وتسهم أيضا 

“رسالة األكادميية” التي تصدر منها ثالثة أعداد سنويا 

يف التعريف باملستجدات عىل مستوى املؤسسة.

وتنرش األكادميية تقارير ودراسات مختلفة تضعها 

يف متناول املهتمني، من بينها :

التكنولوجي  واالبتكار  العلمي  البحث  تطوير   -  

لربح معركة التنافسية )88 صفحة(، 

- آفاق تدريس العلوم يف املغرب )90 صفحة(،

والتقني  العلمي  بالبحث  النهوض  أجل  من   -

لخدمة النمو باملغرب )94 صفحة(. 

عرشين  نحو  مع  اتفاقيات  األكادميية  وتربط 

مؤسسة أكادميية من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا، 

والرتبية.  العايل  التعليم  مثل  للدولة  تابعة  وأخرى 

املحارضات  من  سلسلة  املؤسسة  رحاب  يف  وُتلقى 

الطب  حقيل  يف  األخريتان  واملحارضتان  العامة، 

والرياضيات ُنظمتا خالل شهري ديسمرب الفارط ويناير 

2019، وكانتا لعاملني، أحدهام أملاين واآلخر فرنيس. 

سطرت  ولهذا  البحث،  مشاريع  األكادميية  تدعم 

املحاور التي تتبناها املؤسسة، وهي :

املعلومات  تعزيز  يف  املساهمة  املناخ:  علم   -

ووضع  املغرب  يف  املناخ  تغري  تأثري  بشأن  واملعرفة 

تدابري التكّيف لهذا التغيري،

املتعلقة  واملعارف  الطرائق  البيانات:  قواعد   -

مبعالجة كميات كبرية من البيانات،

وصف  يف  الخربات  تطوير  اإلحصائية:  الفيزياء   -

األنظمة الفيزيائية،

- املواد املتقدمة: تحسني املعرفة العلمية وتطوير 

التكنولوجيات املبتكرة لصناعة املواد املتقدمة.

أنها  ومنها  لألكادميية،  مختلفة  نشاطات  وهناك 

نظمت يف نهاية السنة املاضية ملتقى دام يومني ألقى 
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 14 أوروبا  ومن  العريب  املغرب  من  الباحثني  كبار  فيه 

محارضة يف الرياضيات وتطبيقاتها وتفاعلها مع الفيزياء.

 

العناية بالشباب

تنظم األكادميية سنويا بالتعاون مع وزارة الرتبية 

لقاءات سميت “أيام الشباب والعلم ” لفائدة التالميذ 

الذي  املهم  بالدور  التظاهرة  هذه  وتهتم  والطالب. 

التنمية  خدمة  يف  والتقني  العلمي  البحث  يؤديه 

ولذا  والتكنولوجيا.  املعرفة  مجتمع  إىل  والوصول 

العلامء البارزين  مع  برنامجها اجتامعات  يشمل 

ومحارضات، ومناقشات، ومعارض مختلفة، وزيارات، 

وعرض أفالم علمية.

وباملوازاة مع ذلك ُتقام ورشات ملعلمي املدارس 

أساتذة  وكذا  والثانوية،  املتوسطة  املرحلة  وأساتذة 

الجامعات يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا وتدريسها. 

للجمهور  أيضا  مفتوح  التظاهرة  هذه  وباب 

هذه الورشات يوضحه  من  والهدف  والصحفيني. 

أصحابها يف ثالث نقاط هي :

- تشجيع األطفال عىل االهتامم أكرث باملهن ذات 

الطابع العلمي،

منهجيات  مع  بالتفاعل  للمعلمني  السامح   -

تدريس العلوم يف األقسام الدراسية لألطفال من 8 إىل 

12 سنة،

عىل املعدات البيداغوجية املوجودة  التعرف   -

عىل شبكة اإلنرتنت لفائدة املدرسني.

األكادميية  اعتمدت  الشبابّية  للنخبة  وخدمة 

للحاصلني عىل شهادة  إجراء مسابقات سنوية  فكرة 

العلوم  دراسية يف مجال  للفوز مبنح  العامة  الثانوية 

مفتوحة  واملسابقة   .2010 منذ  وهذا  والتكنولوجيا، 

والتقنية  العلمية  التخصصات  يف  الخريجني  ألفضل 

)الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علوم الحياة واألرض، 

التكنولوجيا( حيث يعترب الثامنية األوائل يف كل سنة 

من الفائزين بهذه املنحة. 

يف  الدراسة  مراحل  كامل  املنح  هذه  تغطي 

الحصول  حتى  األوىل  السنوات  من  العايل،  التعليم 

التدريب  مدة  تشمل  كام  الدكتوراه،  شهادة  عىل 

األكادميية  تسعى  أخرى،  جهة  ومن  للمهندسني. 

الثانوية  لحاميل  نظام األوملبياد املفتوح  تطوير  إىل 

العلوم  يف  الدرجات  أعىل  الذين حصلوا عىل  العامة 

ألنشطة  امتدادا  الربنامج  هذا  والتقنيات. ويعترب 

أخرى لألكادميية خاصة بالشباب، مثل رعاية »نوادي 

العلوم« التي تم إنشاؤها يف املدارس عرب اململكة. 

كام حثت األكادميية منذ عام 2009 بالتعاون مع 

أندية  إنشاء  عىل  املدرسية  املؤسسات  الرتبية  وزارة 

ويف  واملدارس.  واملتوسطات  الثانويات  داخل  علمية 

هذا السياق استفادت هذه النوادي من دعم مادي 

يغطي تكاليف امُلعّدات والتسيري. 

األندية من قبل لجنة مشرتكة  تقييم هذه  ويتم 

تتألف من أعضاء األكادميية ووزارة الرتبية. وملتابعة 

هذه النشاطات داخل النوادي العلمية ُأنشئ املركز 

هذه  ودور  الرتبوي.  والتجريب  لالبتكار  الوطني 

النوادي تلخصه النقاط التالية :

املدارس  داخل  االنفتاح  ديناميكية  تشجيع   -

لصالح العلم والتكنولوجيا،

يف  الجديدة  العلوم  تدريس  مامرسات  توفري   -

املدارس،

وأبحاثهم  العلميني  التالميذ  فضول  تحفيز   -

الشخصية،

- تعزيز نقل الثقافة العلمية داخل املجتمع،

باملسؤولية،  التالميذ والشعور  - تعزيز استقاللية 
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ورفع قدراته عىل العمل الجامعي،

)الرصد،  العلمي  العمل  منهجيات  اكتساب   -

صياغة الفرضيات، التجربة، التفسري، التواصل(، 

 - التدرب عىل التصميم، ثم التصنيع والتحويل،

البعد االجتامعي واالقتصادي واألخالقي  - إدراك 

للعلوم والتكنولوجيا،

- اكتشاف أهمية املعلومات العلمية، 

والتكنولوجية  الطبيعية  باملخاطر  الوعي  زيادة   -

الرئيسية،

- التعرف عىل تاريخ العلوم وتطور أفكاره،

- تشجيع التفاعل بني عامل البحث وعامل التعليم.

أمام  مفتوحة  العلمية  النوادي  أن  باملالحظة  والجدير 

التالميذ والطالب املتطوعني يف املؤسسات التعليمية املختلفة.

التظاهرات  األكادميية  تدعم  ذلك  جانب  وإىل 

العلمية كجزء ال يتجزأ من مهامها. فهي تساهم  سنويا 

الباحثون  ينظمها  علمية  فعالية  عرشين  يعادل  مبا 

املغاربة يف مختلف الجامعات والهيئات ذات الطابع 

طالب  تشجيع  عىل  يركز  الدعم  وهذا  العلمي. 

الدكتوراه عىل املشاركة يف أشغال هذه امللتقيات.

اتحاد  يف  عضو  املغربية  األكادميية  أن  إىل  نشري 

العلمي«  للتعليم  املتوسطية  األوروبية  »األكادمييات 

)AEMASE(، وهي مؤسسات منترشة يف عرشة بلدان: 

بريطانيا وأملانيا وفرنسا واملجر وإيطاليا ومرص واملغرب 

هذا  ويهدف  إفريقيا.  وجنوب  والسودان  والسنغال 

االتحاد إىل تطوير مرشوع “آفاق 2020” الذي يرمي إىل 

جعل تعليم العلوم والتكنولوجيا أكرث جاذبية للشباب.

   ومببادرة من وزارات التعليم والتدريب املهني 

اتفاقية  إطار  ويف  العلمي،  والبحث  العايل  والتعليم 

موقعة عام 2016 مع األكادميية حول تدريس العلوم، 

تم تشكيل “مجموعة التفكري يف تعليم العلوم”. وقد 

قدمت الوثيقة األولية حول “آفاق الرتبية العلمية يف 

وأتت  املوضوع،  يف  للتأمل  األوىل  العنارص  املغرب” 

املسعى.  هذا  لتعزيز  والتوصيات  املقرتحات  ببعض 

ومن املعلوم أنه متت مناقشة هذه الوثيقة واعتامدها.

حاسام  عامال  العلوم  يف  التحكم  اليوم  أصبح  لقد 

البالد، وأكادميية  يف  السيادة الوطنية  تكتمل  ال  بدونه 

العلمي  اإلبداع  بأن  تعي  املغربية  والتقنيات  العلوم 

قطار  أساسيان يف  عنرصان  التكنولوجي هام  واالبتكار 

التنمية االجتامعية والنمو االقتصادي للبالد. ولهذا يّتخذ 

املغرب التدابري الالزمة لهدف تحسني أداء املؤسسات 

ذات الصلة بالبحث العلمي والتفوق يف العلوم، فجاء 

إنشاء أكادميية العلوم والتقنيات ليدعم هذا التوجه.  
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�صخ�صية
العدد

الشريف اإلدريسي : 
موسوعة الجغرافيا

د. خالد صالح حنفي محمود
أستاذ مساعد ـ جامعة اإلسكندرية

للشريف اإلدريسي مكانة كبيرة في تاريخ اإلنسانية والحضارة اإلسالمية، لكونه رائًدا 
في مجال االكتشافات الجغرافية وإعداد الخرائط، فهو أحد كبار الجغرافيين والرحالة 
العرب، وأحد كبار مؤسسى علم الجغرافيا في الحضارة اإلنسانية، ويعد كتابه )نزهة 
المشتاق في اختراق اآلفاق( موسوعة جغرافية للعالم في القرن السادس الهجري، 
حيث استفاد فيه من علوم اليونانيين القدماء كبطليموس، وأضاف إليها ما رصده 
ساعدوه  من  مشاهدات  إلى  باإلضافة  ورحالته  أسفاره  نتيجة  مالحظات  من  بنفسه 
من علماء ورحالة. وقد اهتم اإلدريسي بجغرافية البلدان والحضارة والعمران والتاريخ 
واألدب وعلم النبات والطب والفلك وسافر إلى العديد من أقطار العالم. وتكريًما له 
أطلقت وكالة الفضاء األمريكية ناسا اسمه على الحافة الجبلية لمنطقة سبوتنيك 
بالنوم في كوكب بلوتو، اسم سالسل االدريسي الجبلية بشكل غير رسمي اعترافا 

بفضله وتخليًدا إلسمه.



77 جملة الألك�سو العلمية للفتيان ـ العدد 31 / يونيو 2019

نسبه ونشأته:

محمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  هو  اإلدرييس 

اإلدرييس الهاشمي القريش، يرجع لقبه نسبة إىل جده 

مبراكش،  األدارسة  دولة  مؤسس  األول  إدريس  األعىل 

/ 1100 م  باملغرب عام )493(هـ  ولد يف مدينة سبتة 

ودرس العلوم من فقه وحديث ولغة إىل جانب إتقانه 

األعشاب،  وعلم  والفلك  والهندسة  الحساب  لعلوم 

من  وكان  السياسية،  العامل  وأحوال  الطب  ومعرفة 

الرياضيات، وسبق أرشميدس باخرتاع  أبرز داريس علم 

والشعر  األدب  يف  مؤلفات  عدة  وكتب  الهندسة،  علم 

والنبات، أطلق عىل اإلدرييس لقب القرطبي ألنه درس 

الصقيل، وذلك  أطلق عليه لقب  العلم يف قرطبة، كام 

التخاذه جزيرة صقلية مكانا الستقراره، بعد أن تعرّضت 

الدولة اإلسالمية للسقوط ؛ وأطلق عليه لقب إسطرابون 

العرب، وذلك نسبة إىل إسطرابون الجغرايف ذي األصول 

اإلغريقية، وتويف اإلدرييس يف عام 560 هـــ )1166م(.

أسفاره ورحالته:

عشق اإلدرييس السفر والرتحال منذ سن السادسة 

مام  العامل،  رحالته حول  وتعددت  عمره،  من  عرشة 

بتحديد  وقام  والبلدان،  الجغرافيا  علوم  من  مّكنه 

وضمنها  واملرتفعات،  والبحريات  األنهار  اتجاهات 

الدول.  وحدود  الرئيسة  املدن  عن  معلومات  أيضا 

وقد استخدمت خرائطه يف سائر كشوف عرص النهضة 

األوروبية، وملدة ثالمثائة سنة حتى القرن )16( م.

األندلس،  إىل  العلم بسبتة وقرطبة، وسافر  درس 

فرنسا  سواحل  ووصل  ومرص،  وتهامة  الحجاز  وزار 

الصغرى،  وآسيا  القسطنطينية  إىل  وسافر  وإنجلرتا، 

ثم عاش فرتة يف صقلية يف ضيافة ملكها روجر الثاين 

امللك  للعلم والعلامء، ومن بعده  اشتهر بحبه  الذي 

بالغربة  شعوره  من  اإلدرييس  عاىن  وقد  )غليوم(، 

غربته  اإلدرييس  ويصف  )سبته(.  وطنه  إىل  وحنينه 

وترحاله بشعره:
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ليت شعـــــري أين قبـــــــري  

ضاع يف الغربــــة عمــــــري

لــم أدع للعيــــــن مــــــــــا 

تشتـــــاق يف بر وبحـــــــــر

أشهر كتبه ومؤلفاته:

يعد كتابه الشهري )نزهة املشتاق( موسوعة علمية 

الصيدلة  يف  )املفردات(  كتاب  إىل  باإلضافة  فريدة، 

واألدوية، وكتاب )روض األنس ونزهة النفس( الذى 

)روض  وكتاب  واملاملك(،  )املسالك  باسم  يعرف 

الفرج ونزهة املهج( وقيل إنه مخترص لكتاب )نزهة 

املشتاق(، وكتاب )الجامع لصفات أشتات النبات(.

يف  املشتاق  )نزهة  كتاب  إعداد  استغرق  وقد 

اخرتاق اآلفاق( خمسة عرش عاما، حيث طلب امللك 

اإلدرييس  من  صقلية  ملك  النورماندي  الثاين  روجر 

أقاليم  خالله  من  ليعرف  الكتاب  هذا  يؤلف  أن 

وبالد العامل، وأمد اإلدرييس بفرق تساعد ومصورين 

ما  ليصوروا  العامل  أقاليم  يف  ليتجولوا  ورسامني 

العامل،  وبلدان  أقاليم  أحوال  يف  والبحث  يشاهدونه 

وتوىل اإلدرييس جمع وترتيب مادة الكتاب ثم أسامه 

)نزهة املشتاق( كام يعرف باســم )كتاب روجــــر( 

أو )الكتاب الروجري(. 

مثل  األقدمون  عرفه  ما  كل  الكتاب  ضم  وقد 

ما  إليها  وأضاف  سليمة،  معلومات  من  بطليموس 

تعلمه  وما  وأسفاره،  رحالته  يف  رآه  وما  هو  اكتسبه 

نرص  أيب  وكتاب  للمسعودي(،  )العجائب  كتاب  من 

ابن  وكتاب  خرداذبة،  ابن  وكتاب  الجهباين،  سعيد 

حوقل البغدادي وكتاب اليعقويب وغريها.

واعتمد اإلدرييس يف جمع املادة العلمية للكتاب 

عىل أربعة مصادر هي:

املعرفة  أن  باعتبار  سابقيه:  كتب  يف  القراءة    -  1

والرومان  اليونانيني،  من  فاستفاد  تراكمية، 

والعرب.

املشاهدة الشخصية: فقد زار األندلس وشامل   - 2

الرشق  من  وأجزاء  الصغرى  وآسيا  إفريقيا 

التفصييل  الوصف  يف  ذلك  ويربز  وأوروبا، 

لصقلية واألندلس نظرًا إىل الفرتة الطويلة التي 

قضاها فيهام.
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مقابلة  عىل  حريصا  اإلدرييس  كان  املقابالت:   -  3

ومعلوماتهم  رواياتهم  والتجار، وسامع  الرحالة 

مبارشة.

اإلدرييس  اعتمد  فقد  االستكشافية:  البعثات   -  4

املعلومات  وجمع  التقيص  يتولون  أفراد  عىل 

والرسم من األقطار املختلفة.

وبعد مرحلة جمع املعلومات، بدأ اإلدرييس 

يف رسم الخرائط ورشحها يف كتابه، ومتثل الخرائط 

األصل يف الكتاب، والكتاب مجرد رشح لها، وضم 

يف  يوجد  كام  خريطة،   )70( اإلدرييس  أطلس 

وتتميز  للعامل  مستديرة  خارطة  الكتاب  مقدمة 

هذه الخرائط بدقة الرسم، والتخلص من منهج 

التي  الهندسية  والدوائر  املستقيمة  الخطوط 

متيزت بها الجغرافيا العربية. 

وقد قسم اإلدرييس العامل إىل سبعة أقاليم هي:

الغرب إىل الرشق، بداية  اإلقليم األول: ميتد من 

والحبشة  والنوبة  السودان  إىل  األطليس  املحيط  من 

واليمن والهند وينتهي يف الرشق إىل بالد الصني.

الرشق  إىل  الغرب  من  أيًضا  ميتد  الثاين:  اإلقليم 

بداية من املحيط األطليس مارا بجزر الخالدات وكل 

أجزاء مرص وساحل بحر القلزم وشبه الجزيرة العربية 

والخليج العريب وميتد رشًقا إىل أجزاء من الهند إىل أن 

ينتهي عند الرشق جنوب اإلقليم األول.

اإلقليم الثالث: يبدأ من املحيط األطليس ويشمل 

تونس  إىل  ميتد  ثم  وبلهان،  وخرسان  سارة  جزر 

وليبيا والبحر املتوسط واإلسكندرية وجزء من خليج 

السويس وفلسطني والشام، والجزء الشاميل من شبه 

الجزيرة العربية والبحرين وإيران وتركستان وهضبة 

التبت إىل الرشق من الصني.

اإلقليم الرابع: وميتد من املغرب األقىص عند بداية 

رسدينيا  وجزيرة  إسبانيا  إىل  شامالً  املتوسط  البحر 

وصقلية وكورسيكا ورودس وميتد إىل سوريا وأرمينيا 

وتركيا والعراق وأذربيجان وينتهي عند جنوب اإلقليم 

الثالث.

وميتد  إسبانيا  من شامل  ويبدأ  الخامس:  اإلقليم 

ميتد  ثم  األدرياين  بالبحر  مارًا  الرشق  إىل  الغرب  من 

الجرمان والقسطنطينية إىل تركيا ثم هضبة  إىل بالد 

جنوب  ينتهي  أن  إىل  الصني  شامل  إىل  ثم  أرمينيا 

اإلقليم الرابع.

الجزر  من  الغرب  من  يبدأ  السادس:  اإلقليم 

الربيطانية وميتد إىل فرنسا وأملانيا وبلغاريا ثم روسيا 

وبحر قزوين، وأرض تركيا إىل أن يصل إىل الصني عند 

سور الصني العظيم يف الرشق جنوب اإلقليم الخامس.

غربا  األطليس  املحيط  من  يبدأ  السابع:  اإلقليم 

وميتد رشًقا عرب الجزر يف البحر وعرب نهر )ألبه( ويتصل 

ببالد روسيا وهضبة التبت إىل أن يصل شامل الصني 

حيث افرتض أنه ال حياة هناك.

فضل اإلدرييس وإسهاماته العلمية:

اآلثار  أشهر  من  املشتاق(  )نزهة  كتابه  يعد 

يف  األوروبيون  منه  واستفاد  العربية،  الجغرافية 

تعريفهم ببالد املرشق، كام استفاد منه علامء الرشق 

أيضا، وقد متت ترجمة الكتاب إىل عدة لغات كاللغة 

والفنلندية  والروسية  واألملانية  واإلسبانية  الالتينية 

والفرنسية واإليطالية واإلنجليزية. وأقدم طبعة عربية 

املديتيش  مبطبعة  1592م  سنة  الكتاب صدرت  لهذا 

بروما بعنوان )نزهة املشتاق يف ذكر األمصار واألقطار 

والبلدان والجزر واملدائن واآلفاق(، كام ضمت مكتبة 

باريس نسخة خطية كاملة من هذا الكتاب. وصدرت 
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طبعات حديثة للكتاب يف الوطن العريب منها طبعة 

)2002م(.  عام  بالقاهرة  الدينية  الثقافة  مكتبة 

وللكتاب أكرث من مخطوطة موزعة يف العامل. 

وكتاب “نزهة املشتاق” نهج فيه اإلدرييس نهجا 

فريدا عن أقرانه ومعارصيه؛ فقد وصف العامل ككل، 

ثم قسمه إىل سبعة أقاليم، وكل إقليم إىل عرشة أقسام 

رئيسة، ثم وصف كل قسم، ورسم له خريطة وتحاىش 

فيه الخلط بني التاريخ والجغرافيا، وظل كتابه مرجعا 

لعلامء أوروبا ملدة ثالثة قرون.

بطريقة  الخرائط  رسم  بتطوير  اإلدرييس  واشتهر 

أكرث دقة من الخرائط التي كانت معروفة من قبل، 

من  أكرث  بلغت  التي  خرائطه  يف  ذلك  رؤية  وميكن 

سبعني خريطة حيث لجأ إىل تحديد اتجاهات األنهار 

والبحريات واملرتفعات، وضمنها معلومات عن املدن 

العرض  خطوط  واستخدم  الدول.  وحدود  الرئيسة 

استخدمت  وقد  الفضة،  من  صنعها  التي  األفقية 

أعاد  اإلدرييس  أن  إال  اإلسالم،  قبل  العرض  خطوط 

تدقيقها لرشح اختالف الفصول بني الدول.

كام قدم اإلدرييس يف كتابه خريطة كروية شاملة 

خط  فوق  عريضة  أحزمة  سبعة  إىل  قسمها  للعامل، 

االستواء، ويف هذا الكتاب جمع بني طريقتي العرب 

واألوروبيني، لذلك القى كل االهتامم من املسترشقني 

وقاموا برتجمته، ووصفته دائرة املعارف الفرنسية بأنه 

يحتويه  ما  وأّن  العرب،  لنا  تركه  جغرايف  كتاب  أوىف 

يجعله  الدقيق  والوصف  للمسافات  تحديد  من 

أعظم وثيقة علمية جغرافية. ويذكر كراتسكوفسيك 

كتاب  أّن  العريب(  الجغرايف  األدب  )تاريخ  كتاب  يف 

)نزهة املشتاق( أفضل رسالة يف الجغرافيا وصلتنا عن 

العصور الوسطى سواء من الرشق أو الغرب.

املراجع

لإلدرييس،  املشتاق  نزهة   .)2019( زايد  أحمد   .1

املجلة العربية، العدد )508(، ص. ص. 67-71.

2. شريين طقاطقة )2019(. بحث عن عامل مسلم، 

https://mawdoo3.com

3. الجمعية الجغرافية السعودية )2019(. من هو 

https://saudigs.org اإلدرييس؟
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