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تقديـم
ملاذا يحتاج العامل ول�شيما ُمدننا العربية لتط�ير مدن بارعة؟

ُتبِيرّ العديد من الدرا�شات الإح�شائية اأنه بحل�ل عام 2030، �شيتح�ل 50 % من �شكان العامل 
دول  �لعمر�ين على معظم  �لتو�صع  من  وبالتايل هناك �صغوط هائلة  بيئي ح�صري،  نظام  �إلى 
نها من ا�شتيعاب العدد املتزايد لل�شكان، ومن تعزيز م�اجهة  العامل لتط�ير ُمدنها برباعة ُتِكرّ
و�زدياد  �لبيئة،  وتدهور  �لطبيعية،  �ملو�رد  وحمدودية  �ملناخ  تغري  مثل  �لقا�صية  �لتحديات 
الأمرا�ص ال�بائية )مثل فريو�ص الك�رونا(، الخ. بناء على ذلك، فاإن التعبري العام ملفه�م املدينة 
تقانة  مثل  عدة  جمالت  يف  والتط�رات  التح�لت  بي  غالًبا  يربط   )smart city( الذكية 
املعل�مات والت�شالت والبحث العلمي والتط�ير التقاين )وخا�شة تط�ر الذكاء ال�شطناعي( 
جهة  من  والدمي�غرايف  والثقايف  والجتماعي  وال�شيا�شي  القت�شادي  التغيري  وبي  جهة،  من 
اأخرى. على اأية حال، ي�جد اأكرث من تعريف للمدينة الذكية، لكن معظم الدرا�شات ذات العالقة 
يف هذا املجال تعتمد يف ال�اقع على املفاهيم التي ت�شري اإلى مدى تط�ر اأي بلد، وت�شتخدم وفقًا 
ملجال اهتمامها تعبريات متن�عة مثل املدينة الرقمية )digital city(، واملدينة يف كل مكان 
 )green city( واملدينة اخل�شراء )knowledge city( ومدينة املعرفة ،)ubiquitous city(
واملدينة امل�شتدامة )sustainable city(، الخ . ب�شكل اأكرث تف�شيال ، اإن امليزات ذات الأهمية 
�أية مدينة ذكية هي: �لقت�صاد �لذكي، �لبيئة �لذكية، �صبل �ملعي�صة  �لبالغة �لتي تت�صم بها 
ولي�ص  واأخرًيا   الذكية،  التحتية  البنية  الر�شيدة،  واحل�كمة  الإلكرتونية  احلك�مة  الذكية، 
اآخًرا، امل�اطن�ن الأذكياء لأن قب�ل وم�شاركة ه�ؤلء امل�اطني هي التي �شتحدد جناح اأو ف�شل 
اأي مدينة ذكية. لذلك، يعد الذكاء مقيا�شًا لتح�شي و�شائل النقل والتنقل املريحة وال�شريعة 
والآمنة، وتقليل الزدحام، والرتويج ملدينة خ�شراء م�شتدمية من خالل حل�ل م�فرة للطاقة، 
يف  م�اطن�ها  يحتاجها  التي  اخلدمات  جميع  وت�فري  ال�شرورية،  امل�ارد  ا�شتخدام  يف  وكفاءة 
واحرتام  اجلديدة،  الأفكار  وت�شجيع  العمل،  فر�ص  ت�فري  مع  الة،  فَعرّ بطريقة  احلالت  معظم 

�لبيئة، ومر�عاة �آر�ء مو�طنيها، ...�لخ. 

 يف هذا العدد، يتم تناول مفه�م الذكية يف اأبعاد عدة ُتعد ركائز للتنمية ال�شاملة لأي بلد، 
واأهمها: 



اأ - البعد امل�ؤ�ش�شاتي )احل�كمة الر�شيدة واحلك�مة الإلكرتونية(، 
ب - البعد التقاين )التقنيات املتط�رة والأجهزة والربجميات، ...الخ(؛ 

ج - البعد الجتماعي )امل�اطني والإبداع والتعليم، والرعاية ال�شحية، ...الخ(؛ 
والتنقل، والقطاعات القت�شادية  النقل  التحتية و�شبكات  البعد القت�شادي )البنية   - د 

واخلدمية، الخ(، 
اجل�ي  النقل  قطاعات  تط�ير  ال�شخمة،  امل�انئ  الذكية،  )املطارات  العاملي  البعد  ـ  هــ  

والبحري، الخ( 

والبعد العملياتي والتطبيقي ل�شتخدامات املدينة البارعة )التطبيقات املبنية على تط�رات 
الذكاء ال�شطناعي والذي مت تناوله يف العدد ال�شابق لهذه املجلة(. 

يف �ش�ء ذلك، يهدف هذا العدد اإلى ت�شجيع الدول العربية على الجتاه نح� مبداأ تط�ير 
عر�شها  مت  التي  واخلربات  والتجارب  والأطروحات  الأفكار  تبني  خالل  من  الذكية  املدن 
ومن�شاآت  وامل�ؤ�ش�شات  وامل�اطني  التقانة  يف  ال�شتثمارات  ول�شيما  املقالت،  هذه  يف  ومناق�شتها 
البنية التحتية الأ�شا�شية واخلدمات احل�شرية والت�ا�شل العاملي والتطبيقات العملية...الخ. 

اإلى الرتكيز على مفه�م املدينة الذكية الذي ي�لد  اأكرث حتديًدا، يهدف هذا العدد  ب�شكل 
التنمية ال�شاملة ون�عية احلياة، وُي�شجع الإدارة امل�ش�ؤولة للم�ارد الطبيعية ويتيح للم�ؤ�ش�شات 
امل�شاهمة يف البتكار وتقدمي خدمات اأف�شل للم�اطني، ويعمل على تعزيز املناق�شات وامل�شاركة 
التحديات  م�اجهة  يف  ال�شم�د  على  امل�اطني  قدرة  من  �شتزيد  التي  واملجتمعية  ال�شيا�شية 
الة ملو�جهة �أخطار جميع �أنو�ع �لكو�رث �لتي  و�مل�صكالت، وي�صاعد بالتايل يف حتقيق �لإد�رة �لفَعّ

قد تتعر�ص لها هذه املدينة.

                                                                                                املديــر العام

                                                                                                  اأ.د.حممد ولد اأعمر



كلمة العدد

قرائها  اأيدي  بني  ت�ضع  اأن  )الألك�ضو(  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  ُي�ضعد 
الأعزاء، العدد الثالث والثالثني )يونيو /2020( من املجلة العربية العلمية للفتيان، ويت�ضّمن 
التي  العمرة  ال�ضريحة  انتباه  للفت  املنظمة  من  �ضعيا  البارعة،  باملدن  خا�ضا  ملفا  عددها 
احتياجات  لتلبية  ال�ضعي  اإطار  يف  الذكية  املدن  نحو  التحول  اأهمية  ملدى  جملتنا  ت�ضتهدفها 
املجتمعات العربية والت�ضدي لل�ضغوط الناجتة عن تزايد معدالت التح�ضر، ف�ضالاً عن العالقة 
الإيجابية القوية بني املدن الذكية والزدهار والنمو بالعتماد على التقنيات املتقدمة لرفع 
الكفاءة والإنتاجية وحت�ضني احلوكمة. وقد ت�ضّمن العدد موا�ضيع علمية متنوعة حول »تاريخ 
�ضاهم يف  الفوائد واالأ�ضرار«،   : الغذائية  التعلم«، و»املكمالت  اأركان  و»اأهم  الطبيعية«،  العلوم 

كتابتها خرباء علمّيون من داخل الوطني العربي وخارجه.

الفذة املرحومة �ضمرية مو�ضى،  العربية  العاملة  العدد بتقدمي نبذة عن حياة  ويزدان هذا 
االإن�ضان،  خلري  الذرة  ت�ضّخر  اأن  تاأمل  كانت  مبدعة،  عاملة  ق�ضة  وهي  واأعمالها،  واإجنازاتها 
وتقتحم جمال العالج الطبي، حيث خّلد التاريخ مقولتها ال�ضهرية: »اأمنيتــــــي اأن يكــــون عالج 

ال�ضرطان بالذرة مثل الأ�ضربين«

اث  الرُتّ َمدر�ضة   .. الُعُلوم«  »دار  العدد  هذا  يقّدم  العلمية،  باملوؤ�ض�ضات  التعريف  اإطار  وفــي 
َج فيها عدٌد غرُي  قافية العربَيّة. فقد تخَرّ رة التي كاَن لها اأثٌر كبرٌي يف اإثراء احلركة الَثّ واملُعا�ضَ
قافية – وما زالوا  اد اَلّذيَن اأثَرْوا حياَتنا الَثّ َوّ ريَن والُعلماء الُرّ عراء واملُفِكّ قليٍل من الأدباء وال�ُضّ
قافَة  الَثّ تن�ُضُر  راعمة  الَدّ االأ�ضاتذة  ُموؤَلّفاُت  تزاُل  ة. وال  والفكرَيّ ة  االأدبَيّ اأعمالهم  – بح�ضاد 

واملعرفَة يف اأنحاء الوطن العربّي وخارَج ُحُدوِده.

الذين  الأفا�ضل  للكّتاب  �ضكرها  ُتزجي  الأعزاء،  قرائها  اإلى  العدد  هذا  املنظمة  تقّدم  واإذ 
اأثروه مبقاالتهم، كما تعّول على جهود االأكادمييني واخلرباء للكتابة يف هذه املجلة، واإي�ضالها 

للم�ضتفيدين ب�ضكل يلّبي تطلعات اأجيالنا العربية.

هيئة التحرير
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إدارة التحليالت المعرفية في 
تطوير الحكومة اإللكترونية : 
البعد المؤسساتي لتحسين 

كفاءة المدن البارعة

أ. د. إبراهيم حسن عثمان
كلية سليمان عليان إلدارة األعمال، الجامعة األمريكية، بيروت، لبنان

توصف المدينة البارعة )smart city( بشكل عام على أنها منطقة عمرانية 
متطورة، تخلق تنمية مستدامة، عبر تأمين جودة حياة عالية لمواطنيها، 
فهي تستخدم أنواعًا مختلفة من مستشعرات إنترنت األشياء اإللكترونية 
)Internet of Things - IoT( لجمع البيانات الدقيقة والصحيحة عبرالشبكات 
الحاسوب  أجهزة  استخدام  ثم  ومن   )Internet  - )اإلنترنت  العنكبوتية 
وتطبيقها  المدنية  للمشكالت  الحلول  الستنباط  البيانات  تلك  لتحليل 
بكفاءة عالية وذلك لتحقيق الرؤى التحليلية ولتقديم الخدمات العامة 
للمواطنين وإلدارة األصول والموارد العامة، الخ. فأهداف مدينة دبي مثاًل 
تتلخص في التالي :” نحن نجعل دبي أسعد مدينة على وجه األرض من 
سالسًة  أكثر  مدينة  تجربة  دبي  يجعل  مما  التقاني  االبتكار  تبني  خالل 

وأمانًا وكفاءًة وخصوصًا لجميع المقيمين والزوار”.
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ناتج  فهو  البارعة  باملدن  الحديث  االهتامم  أما 

والقدرة عىل  الحواسيب  الناتج يف رسعة  التقدم  عن 

تخزين البيانات، والتواصل الصويت واملريئ والخطي عرب 

وباالضافة  واالتصاالت،  املعلومات  تقانة  استخدامات 

شتى  يف  وذلك  الذكية  تطبيقاتها  يف  الزيادة  إىل 

املجاالت ومنها: عمليات البيع بالتجزئة عرب اإلنرتنت 

املصلحة،  أصحاب  بني  الفعيل  الوقت  يف  والتفاعل 

وهذه العمليات تلقى أهمية بالغة وخاصة يف الرغبة 

اإللكرتوين  الدفع  وسهولة  القارات  عرب  الرشاء  يف 

للمشرتيات عرب اإلنرتنت بالعمالت املشفرة والرقمية 

شؤونها  تُدار  البارعة  فاملدينة   .)Bitcoin) الجديدة 

حيث  األهيل،  املجتمع  من  منتخب  عربفريق  محلياً 

إنها تستخدم برمجيات تتواصل مع شبكات الحكومة 

تديرها  التي  الذكية   )e-goverment) اإللكرتونية

والوصول  اإلرشادات  باستمرار الستالم  مركزياً  الدولة 

إىل القوانني واملعلومات العامة وتحديثاتها ، والتواصل 

أجل  من  والخاصة  العامة  واملؤسسات  املواطنني  مع 

تقديم خدماتها إلكرتونيا بشكل أفضل، وإليجاد حلول 

مستدامة للمشكالت العاملية يف املجاالت االقتصادية 

الرصاعات  عن  غالباً  الناتجة  والبيئية  واالجتامعية 

الرشكات  يف  القادة  لبعض  الجشع  والسلوك  الدولية 

ما  غالباً  والجشع  الرصاعات  فهذه  والحكومات؛ 

وزيادة  والفقر  البطالة  يف  وزيادة  حروب  إىل  تؤّدي 

الدول.  يف  العامة  املالية  القطاعات  عىل  الضغط  يف 

ولتحقيق الحلول املستدامة يجب عىل الدول السعي 

يف تطويرأنظمتها وهيكلتها باستمرار لزيادة إنتاجيتها 

الفساد  ومكافحة  نفقاتها  ترشيد  عىل  أيضا  والعمل 

والرشوة والرثاء غري املرشوع.  وملعالجة هذه الظواهر، 

وضعت األمم املتحدة مخططا مشرتكا إلحالل السالم 

التنمية  أهداف  لتحقيق  مخطط  عربوضع  واالزدهار 

املستدامة بحلول العام 2030. ويهدف هذا املخطط 

السبعة عرش،  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  إىل 

والتي تم اعتامدها من قبل جميع البلدان - املتقدمة 

والنامية - األعضاء يف األمم املتحدة يف عام 2015.

تتناول هذه الورقة إطار إدارة التحليالت املعرفية  

 )Cognitive Analytics Management,  CAM)

اإللكرتونية  الحكومة  أداء  تطوير  إىل  يهدف  الذي 

الشفافية  تحقيق  يف  البارعة  املدن  كفاءة  وتعزيز 

يتم  املستدامة.  التنمية  وأهداف  الرشيدة  والحوكمة 

الصحيحة  البيانات  وتحليل  تقييم  خالل  من  ذلك 

األدلة  إىل  املستندة  والتوصيات  الرؤى  الشتقاق 

العلمية وذلك لتطوير الخدمات اإللكرتونية باستمرار 

تعزز  سوف  الجديدة  املنهجية  وهذه  األفضل،  نحو 

ثقة املواطن املفقودة بالدولة وتشجعه عىل املشاركة 

اإللكرتونية (E-participation( يف التعبري عن الرأي 

إىل  وصوالً  املحلية  الحكومات  ومراقبة  القرار  وصنع 

اإللكرتونية  والحكومة  البارعة  للمدينة  أفضل  إدارة 

 Social) للمجتمع  الكيل  االندماج  الناجحة وتحقيق 

 . )Inclusion

دور الحكومة اإللكرتونية يف مكافحة الفساد 
وتعزيزالشفافية

 CAM) املعرفية   التحليالت  إدارة  إطار  يُحدد 

,Cognitive Analytics Management( الخطوات 

اإلجرائية الستدراك املشكالت وجمع بياناتها وتحديد 

لها   الذكية  الحلول  إليجاد  علمياً  وتحليلها  معايريها، 

األدلة  إىل  املستندة  والتوصيات  الرؤى  استنباط  مع 

املدينة  إدارة  بالتعاون مع  العلمية ومن ثم تطبيقها 

تقديم  عىل  اإلطار  هذا  يساعد  الذكية.  أوالحكومة 

أفضل الخدمات العامة للمواطنني وتعزيز جودة هذه 
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الرشيدة  الحوكمة  باعتامد مؤرشات معايري  الخدمات 

املعايريالدولية  حسب  وذلك   )good-governace)

ألنظمة الحكومات اإللكرتونية. تشمل هذه املؤرشات 

البيانات  إىل  الوصول  وحق  الشفافية  عن  معايري 

للمواطنني  املتاحة  العامة  واملعلومات  واملعرفة 

التي   ))Ethical Principles األخالقية  املعاير  ضمن 

سوء  وعدم  الشخصية  املعلومات  رسية  عىل  تحافظ 

استعاملها. فباالضافة إىل تحقيق هذه املعايري الدولية 

مؤرشات  تطوير  تم  أكرث،  وقبولها  نجاحها  ولتأمني 

األداء  عن  املواطن  رىض  مستوى  لتحديد  جديدة 

مبنية عىل تحديد الكلفة واملخاطر من جهة وموازنتها 

يكون  فعندما  أخرى،  من جهة  والفرصة  املنفعة  مع 

إىل  ويعود  بالدولة  ثقته  تتعزز  راضيا  املستخدم 

إىل  وينرشها  اإللكرتونية  الحكومة  أنظمة  استخدام 

اآلخرين. يف هذا السياق، تعتمد املدينة البارعة أساساً 

املعرفية  واالتصاالت  املعلومات  تقانة  تطبيقات  عىل 

العديد  بني  تتدفق  التي  واملعلومات  البيانات  لتبادل 

من النظم املنفصلة الفرعية والخاصة بهذه الحكومة 

املركزية، وذلك لهدف إنشاء نظام متامسك داخل إطار 

والعامة  االجتامعية  الخدمات  لتقديم  مستدام  عمل 

وفقاً للمنظور القانوين العام. يعزز هذا اإلطارالعلمي 

والعميل لدور هذه التطبيقات يف إنجاح أداء املدينة 

بحرية  املتمثلة  الرشيدة،  الحوكمة  وتحقيق  البارعة 

من  العامة.  املعلومات  إىل  الوصول  وحق  التعبري 

النهج  داخل  العملية   الطرق  تبني  إن  أخرى،  ناحية 

املعريف التحلييل املبني عىل االبتكار والتطوير التقني 

مام  الخدمات  مختلف  تقديم  من  يُحسن  أن  ميكن 

الثقة أكرث يف  يخلق الشعوربالراحة والسعادة ويعيد 

العامة  البيانات  التعامل مع  وينتج شفافية يف  األداء 

القرارات الصحيحة،  اتخاذ  والخاصة مام يساعد عىل 

الحوكمة  مؤرشات  أهم  من  تُعد  اإلنجازات  وهذه 

الرشيدة (good-governace( لتحقيق نجاح املدينة 

البارعة.

- الحكومة اإللكرتونية :

تُعرف الحكومة اإللكرتونية بأنها أنظمة تستخدم 

الخدمات  لتقديم  واإلنرتنت  الكمبيوتر  أجهزة 

األشخاص  من  وغريهم  للمواطنني  العامة  االجتامعية 

أصحاب املنفعة يف أي وقت وأي مكان. تتضمن هذه 

املعلومات  إيصال  عام  بشكل  اإللكرتونية  الخدمات 

والخدمات إىل أصحاب املصلحة عرب اإلنرتنت ،إنرتنت 

األشياء، مثل الحصول عىل فيزا، أو دفع مثن مخالفة، 

عن  أوالتفتيش  مدين،  قيد  سجل  عىل  الحصول  أو 

وظائف متاحة ورشوط التقدم لها مع إمكانية إجراء 

الخ.  األكفاء  الختياراألشخاص  بعد  عن  لها  املقابالت 

يتم  مؤمتت  نظام  عن  عبارة  اإللكرتونية  فالحكومة 

العاملية لربط جميع  الدول  تبنيه من قبل حكومات 

مؤسساتها بعضها ببعض لتسهيل وترسيع التعامالت 

بدقة عالية داخل الجهات الحكومية وخارجها لهدف 

للمواطنني.  والخدمات  املعلومات  وتسهيل  تقديم 

لوصول  جديدة  فرصاً  اإللكرتونية  الحكومة  توفر 

املواطن بشكل مبارش وبطرق أكرث سهولة إىل الوكاالت 

الحكومية، ولتوفري الخدمات الحكومية العامة مبارشة 

للمواطنني. تُقسم أنظمة الحكومة اإللكرتونية حسب 

وبني  وحكومته،  املواطن  بني  الرقمية:  تفاعالتها 

الحكومات والوكاالت الحكومية األخرى، بني الحكومة 

الحكومة  الحكومة واملوظفني، وبني  واملواطنني، وبني 

مراحل  نضج  قياس  منوذج  إن  التجارية.  والرشكات 

الخدمات  خصائص  عىل  مبني  اإللكرتونية  الحكومة 

هذا  يستخدم  للمواطنني.  املتاحة  العامة  اإللكرتونية 
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املتحدة،  األمم  يف  األعضاء  الدول  لرتتيب  النموذج 

ويتم تعريفه عىل النحو التايل:

• املرحلة األوىل هي خدمات »املعلومات الناشئة«: 

يف هذه املرحلة توفر مواقع الحكومة اإللكرتونية عىل 

شبكة اإلنرتنت معلومات ثابتة. ويتمكن املواطن من 

التواصل مع الخدمة باتجاه واحد وهي الوصول إىل 

املعلومات فقط، كمعرفة رشوط الخدمة، أو معرفة 

الطقس، الخ.

املعلومات  »خدمات  هي  الثانية  املرحلة   •

من  املواطن  يتمكن  املرحلة  هذه  يف  املُحِسنة«: 

التواصل مع الخدمة بطريقة واحدة أو بسيطة مثل 

تنزيل لطلب الخدمة لتعبئته.

هذه  يف  املعامالت«:  »خدمات  الثالثة  املرحلة   •

املواطنني  مع  االتجاه  ثنايئ  تفاعل  هناك  املرحلة 

لكلفة  اإللكرتوين  الدفع  ميكن  حيث  باالتجاهني 

الخدمة املطلوبة والحصول عليها إلكرتونيا أو ترسل 

عرب الطرق التقليدية.

املتصلة  »الخدمات  هي  الرابعة  املرحلة   •

الويب  مواقع  تكون  املرحلة  هذه  يف  والخاصة«: 

الطلب وهي تشمل معامالت املواطنني  استباقية يف 

إلنجازها  حكومية  جهة  من  أكرث  إىل  تحتاج  التي 

ومُتكن املواطن من الحصول عىل  خدمات شخصية.

بالحوكمة  اإللكرتونية  الحكومة  عالقة  أما 

مبارش.  غري  بشكل  ولكن  مرتابطة  فهي  والشفافية 

مبارش  بشكل  تلعب  اإللكرتونية  الحكومة  أن  ومبا 

االجتامعية  املستدامة  التنمية  يف  حيويا  دورا 

واالقتصادية والخدماتية، فقد تم تطوير مؤرش لقياس 

تطورالحكومة اإللكرتونية، يف التنمية ويصدرتقريركل 

سنتني من قبل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية 

التابعة لألمم املتحدة

مؤرشات  ثالثة  من   EGDI املؤرش  هذا  يتكون 

متساوية: مؤرش الخدمات  اإللكرتونية عرب اإلنرتنت

إىل  يهدف  الذي   )Online Services Index)

عرش  السبعة  املستدامة  التنمية  أهداف  قياس 

وبطريقة غري مبارشة عرب استامرات تُوجه إىل الدول 

 ICT واملعلومات  االتصاالت  تقانة  ومؤرش  لتعبئتها؛ 

index الذي يهدف إىل قياس التطور التقاين لشبكات 

البرشي   املال  رأس  ومؤرش  واملعلومات؛  االتصاالت 

(Human Capital Index(  الذي يهدف إىل قياس 

اإلمكانيات االقتصادية واملهنية للمواطنني والنقص يف 

التعليم والصحة، الخ. يرتب EGDI الدول األعضاء يف 

األمم املتحدة من األعىل إىل األدىن حيث إن الرتتيب 

(1( يدل عىل األداء األفضل، أما الرتتيب (193( فهو 

يدل عىل األداء األدىن يف تقديم الخدمات اإللكرتونية.

فيتم  وتعزيزالشفافية  الفساد  مكافحة  عن  أما 

يُنرش سنويًا  الذي  الفساد  إدراك  تقييمهام عرب مؤرش 

 1995 عام  منذ  الدولية  الشفافية  منظمة  قبل  من 

املتطورة من  الدول حسب مستوياتها  يصنف  والذي 

املؤرش من  يتم تحديد هذا  العام.  القطاع  الفساد يف 

الفساد  الرأي ألن  واستطالعات  الخرباء  تقييامت  قبل 

العامة  السلطة  استخدام  عن  عبارة  هو  عام  بشكل 

الحكومة  دور   1 الشكل  يعرض  الخاصة.  للمنفعة 

اإللكرتونية يف مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
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- نهج اإلدارة املعريف التحلييل:

عىل الرغم من القيم املفيدة للخدمات اإللكرتونية، 

يظل املستوى العام الستخدامها منخفضاً نسبياً مقارنة 

الخدمات  التقليدية. كام أن هذه  الخدمات  بوسائل 

السلوكية  الجوانب  بسبب  التقييم  صعبة  هي 

إضافة  للمستخدم.  والتقنية  والسياسية  واالقتصادية 

أطر  إىل  املجال  هذا  يف  العلمية  املراجع  افتقار  إىل 

الرقمي  الحكومي  التحول  لتوجيه تطبيقات  منهجية 

وذالك لتحسني كل من العمليات الداخلية والخارجية 

للخدمات اإللكرتونية، وإىل الحاجه إىل ترسيع إدارة 

التغيريالبطيئة يف هذا التحول ضمن مؤسسات الدول، 

ولزيادة استخدام الخدمات اإللكرتونية لتحقيق قيم 

مشرتكة مستدامة لجميع أصحاب املصلحة واملنفعة. 

إن إدارة التحليالت املعرفية مقاربة تستند إىل مهمة 

املنظامت  توجيه  بغية  أهداف محددة  نحو  موجهة 

مشرتكة  قيم  وخلق  رؤى  لتوليد  واألنظمة  واألفراد 

مناسبة  علمية  بطرق  البيانات  تحليل  عىل  تعتمد 

التخاذ قرارات إدارية مستنريه، وإىل اقرتاح ابتكارات 

اإللكرتونية  الخدمات  وتقديم  اإلدارة  يف  جديدة  

املنفعة  ذات  املرجوة  األهداف  تحقيق  إىل  وصوالً 

املشرتكة. إن هذا املنهج يُوسع ويدمج مجاالت علمية 

ناشئة  مختلفة من ضمنها: نظرية املعرفة االجتامعية؛ 

تحليالت األعامل؛ نظم البيانات الضخمة، التحليالت 

اإلنسان  بني  (التفاعل  املعرفية   والحوسبة  املعرفية؛ 

الحوسبة  تُعرف  اآللة واآللة(.   والتفاعل بني  واآللة، 

أنها  عىل   ) Cognitive Computing) املعرفية 

محاكاة لعمليات التفكري اإلنساين يف منوذج محوسب. 

 )Cognitive Analytics) املعرفية  التحليالت  أما 

فهي مصطلح حديث لوصف كيفية تطبيق املنظامت 

الذكية  القرارات  اتخاذ  يف  للتحليالت  املؤسسات  أو 

وتحاول تقليد العقل البرشي يف استخالص استنتاجات 

يف  املوجودة  واألمناط  البيانات  من  وتوصيات  ورؤى 

تقييم  يف  حاليا   CAMإلطار استخدام  ويتم  داخلها. 

املستخدمني  منظور  من  اإللكرتونية  الخدمات  أداء 

اململكة  (مثال،  متعددة  دول  يف  الخدمات  ومقدمي 

الخدمات  تحديث  أجل  من  ولبنان(  وقطر  املتحدة 
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وتقليل  اإللكرتونية،  املشاركة  وزيادة  الحكومية، 

التنمية  أهداف  لتحقيق  الشفافية  وزيادة  الفساد، 

لقد  أكرث ذكاء.  لعامل  السبعة عرش وصوالً  املستدامة 

تم تطبيق CAM يف عدة مجاالت حياتية مثل تقييم 

يف  املركزة  العناية  وحدة  يف  املمرضات  أداء  كفاءة 

وتقييم  للممرضات،  أفضل  تحفيز  أجل  من  املشايف 

اإلنرتنت  عرب  املرصفية  الخدمات  عن  العمالء  رضا 

مقياس  تقييم  واعادة  اللبنانية،  واملصارف  البنوك  يف 

EGDI ضمن إطار إدارة التحليالت املعرفية لتمكني 

الحكومية  وفعالية خدماتها  كفاءة  قياس  الدول من 

من  املؤسسات  عمليات  تحويل  يف  نجاحها   ومدى 

 CAM تقليدية إىل عمليات ذكية خالقة. إن هيكليه

تعتمد عيل العمليات الثالث التالية املبينة يف الشكل 

)2( لتحقيق التغري والتحول الرقمي وهذا رشح موجز 

لهذه العمليات كام ييل:

عرب  االجتامعية  املشكالت  تحديد  عملية   )1

 .)Cognitive process( االستدراكية  التحليالت 

وهذه تتيح طرح األسئلة الصحيحة لوضع اسرتاتيجية 

لتحديد األهداف املنشودة والبيانات املطلوبة لربطها 

بالرؤى والقيم املشرتكة ألصحاب املصلحة حيث يتم 

البيانات املرتبطة باملتغريات  وضع اسرتاتيجية لجمع 

ورصد  معالجتها  املطلوب  االجتامعية  واملشكالت 

جودة هذه البيانات وتحديد مصادرها وحفظها ضمن 

باستخدام  تحليلها  يتم  ليك  اإللكرتوين  األمن  ضوابط 

الطرق املعرفية وأدوات تكنولوجيا املعلومات.

تحليالت  باستخدام  البيانات  تحليل  عملية    )2

رقمية  رؤى  لتوليد  تحسينية  أو  وتنبؤية،  وصفية، 

املشرتكة  القيم  لتحقيق  مستنرية  قرارات  التخاذ 

وتستخدم  املنفعة.  أصحاب  لجميع  املنشودة 

مختلف  من  مستوحاة  متعددة  أخرى  منهجيات 

املجاالت، مبا يف ذلك الذكاء االصطناعي، علم النفس 

تحليالت  املعرفية،  الحوسبة  بيانات  علم  السلويك، 

البيانات الضخمة، استخراج البيانات والتعلم العميق، 

والتنبؤ، وإدارة العلوم، وبحوث العمليات، والتحسني، 

واملحاكاة، واإلحصاءات والتصور، الخ.

3(  عملية اإلدارة التي تدعو إىل إجراء التغيريات 

واملنظمة،  واملدينة  الحكومة  يف  الالزمة  األساسية 

من  البرشية  واملواهب  الرقمية  القيادة  لتمكني 

الرشوع يف رحلة التحول الرقمي. إن التغيري اإلداري 

األكرث  الزجاجة  عنق  بعيد  إىل حد  يشكل  املطلوب 

إعادة  يتطلب  وهو  الرقمي.  التحول  يف  دميومة 

القيادة  متكني  أجل  من  للمؤسسات  سليمة  هيكلة 

من إطالق وترسيع تنفيذ مشاريع التحول الرقمي؛ 

وكذلك  املصلحة  ألصحاب  املشرتكة  القيم  لتحقيق 

واملجتمع  للمنظامت  املستدامة  التنمية  أهداف 

والعامل. 

الشكل 2. العمليات املتداخلة

إلطار إدارة التحليالت املعرفية



املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 33 /  142020

تطبيق وتنفيذ نهج اإلدارة املعرفية التحليلية: 
تجارب عاملية

اقرتاح  يف  الورقة  لهذه  الرئيسة  املساهمة  تتمثل 

إطار عمل ملنهجية CAM لتوجيه تحويل الخدمات 

العامة. لقد تم  الحكومة  اإللكرتونية لتحقيق هدف 

بالتعاون مع  تركيا  املعرفية يف  العملية  تطبيق هذه 

املكلفة  الجهة  تُعد   )Turksat) تركية  خاصة  وكالة 

األتراك.  للمستخدمني  اإللكرتونية  الخدمات  بتقديم 

نجاح  ضامن  يف  فعال   دور  الوكالة  لهذه  كان  لقد 

دعم  فريق  وفرت  حيث  التحلييل  املرشوع  هذا 

ووضعت  اإلنرتنت  عرب  االستطالع  إلجراء  ممتاز 

أنظمة التشغيل داخل األنظمة الداخلية ملركزتقديم 

الحقيقية  البيانات  لجمع  اإللكرتونية  الخدمات 

االستطالعات  استخدام  من  فبدال  املستخدمني.  من 

إجراء دراسة  تم  يدويا،  توزيعها  يتم  التي  التقليدية 

استقصائية مصممة عرب اإلنرتنت اللتقاط البيانات من 

املستخدمني أثناء التفاعالت مع الخدمات اإللكرتونية 

يف  املستخدمني  وسلوك  رىض  ملعرفة  اإلنرتنت  عرب 

االقتصادية  والقيم  الفعل،  وردات  الحقيقي،  الوقت 

االستخدام  جلسات  من  االنتهاء  فور  واملخاطر 

والتواصل عرب اإلنرتنت مع الخدمات اإللكرتونية. لقد  

إلكرتونية  تضم 13 خدمة حكومية  قامئة  اختيار  تم 

 ،Turksat وكالة  يف  اإللكرتونية  الحكومة  بوابة  من 

تفاعلية،  إعالمية،  متنوعة:  خدمات  تضم  التي 

تجدر  الخ.  الشخصية،  املعامالت  من  ومجموعات 

اإلشارة إىل أن مجموعة الخدمات اإللكرتونية ضمت 

من  األعامر،  جميع  من  االجتامعية  الطبقات  جميع 

املنخفض  الدخل  ذوي  ومن  السن  كبار  إىل  الشباب 

إىل املرتفع، ومن الذكور والنساء. والهدف هو تلبية 

من  الرقمية  الفجوة  لسد  األورويب  االتحاد  ملبادرة 

خالل تحسني تقديم الخدمات الحكومة اإللكرتونية. 

الدراسة  هذه  قّدمتها  التي  االقرتاحات  ضمن  ومن 

أكرث  خدمات  تقديم  اإللكرتونية  الخدمات  لتحسني 

تخصيصاً عرب وسائل التواصل االجتامعي (الحسابات 

الهواتف  باستخدام  والفيسبوك(  والتويرت  املدونة 

املوعد  يف  استباقية  تذكريات  مع  الذكية  املحمولة 

التتبع  وخيارات  واإليصاالت،  للدفعات  املحدد 

الخدمات  تكاليف  وتخفيض  املقدمة  للطلبات 

تنفيذ  واشرتاكات اإلنرتنت وتعزيز رسعتها. لقد أدى 

وتخفيض  املخاطر  من  التقليل  إىل  التوصيات  هذه 

عمل  فرص  خلق  إىل  إضافة  املواطن  عىل  التكلفة 

جديدة من خالل التعاون بني الدولة والقطاع الخاص 

عرب تطويرخدمات وتطبيقات إلكرتونية جديدة ذات 

الرئييس  الهدف  تحقيق  تم  وبذلك  مشرتكة؛  منفعة 

توفري  خالل  من  الرقمية  الفجوة  سد  يف  املتمثل 

باالضافة  املحسنة  اإللكرتونية  الخدمات  من  املزيد 

إىل تأثريات كثرية أخرى. وملزيد من املعلومات يرجى 

االطالع عىل اإلحصاءات املتوفرة يف البوابة الحكومية 

.)https://www.turkiye.gov.tr)

النتائج

تطبيق  وتأثريصحة  النتائج  قياس  تقدير  تم  لقد 

(والجهات  املستخدمني  عدد  حيث  من   CAM

عدد  يف  والزيادة  الحكومية(،  الخدمات  تقدم  التي 

املالية  والوفورات  الجديدة،  اإللكرتونية  الخدمات 

ارتفعت  لقد  التوصيات.  تنفيذ  وبعد  قبل  املقدرة 

 ٪  34 إىل  قبل   ٪  9 من  الجدد  املستخدمني  نسبة 

الخدمات  عدد  وزيادة   ،CAM منهج  تطبيق  بعد 

اإللكرتونية املُصممة حديثاً من بضعة عرش إىل أكرث 



15 املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 33 /  2020

اإللكرتونية،  الخدمات  من  جديدة  خدمة  ألف  من 

مليار  من  بأكرث  تقريباً  املالية  التوفريات  وقُدرت 

ونصف املليار دوالر سنوياً للمستخدمني باإلضافة إىل 

واملجتمع  الحكومية  للوكاالت  املدخرات  من  املزيد 

خمسة  من  أكرث  املقدرة  املدخرات  وستكون  ككل. 

عرش مليار دوالر بحلول عام 2026. بشكل عام، ميكن 

تقدير الفوائد التي تعود عىل الحكومة من العمليات 

أكرث،  بشفافية  الخدمات  وتقديم  املحسنة  التجارية 

وتخفيض  املتعددة،  الوكاالت  بني  التعاون  وسالسة 

تكاليف الخدمات )اإلعالنات واملواد املطبوعة وتكلفة 

وقف  اإليرادات  زيادة  إىل  باإلضافة   )... املوظفني 

االقتصادية  الفوائد  تشمل  أخريًا،  والرشاوى.  الهدر 

االقتصاد  يف  املشاركة  من  للمجتمع  األوسع  والبيئية 

الحكومة،  مع  التعامل  عند  التعقيد  تقليل  الرقمي 

وسهولة كبرية يف العثور عىل معلومات أفضل التخاذ 

القرارات لجميع أصحاب املصلحة، وتحقيق حكومة 

أكرث شفافية، وتقليل الفساد، وزيادة مهارة املجتمع 

ومعرفته، واملزيد من األعامل الجديدة وفرص العمل، 

الحكومي  القطاعني  بني  لبدء رشاكات  أفضل  وفرص 

بشكل  مشرتكة  إلكرتونية  خدمات  لتقديم  والخاص 

أفضل. 

الخامتة

يف الخالصة إنه من الرضوري التغيري الكيل للطرق 

علمية  مناذج  واخرتاع  باألعامل  للقيام  التقليدية 

إدارة  أطر  استخدامات  زيادة  عىل  تعتمد  جديدة  

االتصاالت  تقانة  ضمنها  ومن  املعرفية  التحليالت 

واملعلومات يف تنظيم العالقة بني املواطن والحكومة . 

فكلام متكنا من تحقيق ذلك استطعنا تعزيز اإلنتاجية  

الحكومة  للشباب ومتكني  وخلق فرص عمل جديدة 

اإللكرتونية الذكية من الوصول إىل الحوكمة الرشيدة 

وتحقيق أهداف التنمية املستدامة. ولضامن النتائج 

التحليالت  إدارة  إطار  تطبيق  عند  املنشود  والنجاح 

العمليات  من  عملية  أي  إهامل  عدم  يجب  املعريف 

الثالث لإلطار املوضح يف الشكل )2(. 
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ملف
العدد

التقنيات المتطورة :
الُبعد التقاني في دعم

أداء المدن البارعة

أ. د. عبد اهلل حسين بدران
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت

ال يوجد تعريف رسمي موحد لمدينة بارعة، لكنه يتضمن نشر التقنيات 
)المواطنين  الشركاء  بين  للتواصل  الحاسوبية  واألنظمة  المتطورة 
كفاءة  وتعزيز  الخدمات  تحسين  لهدف  الخ(  والشركات،  والحكومات 
المعنية  المتحدة  األمم  لجنة  عن  صادر  تقرير  ويحدد  العمراني.  النظام 
وتطوير  تصميم  مبادئ   )2016( التنمية  ألغراض  والتقانة  العلم  بتسخير 
واألنظمة  المتطورة  الرقمية  التقنيات  على  يرتكز  الذي  البارعة  المدن 
والطاقة   والتنقل  المباني  تطبيقات  في  ودمجها  الذكية  الحاسوبية 

والمياه وإدارة النفايات والصحة، الخ. 
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بنية  بخدمات  تتمتع  مدن  هي  البارعة  فاملدن 

بعضا  ببعضه  يشء  كل  فيها  يرتبط  حيوية  تحتية 

البيئات  تعزيز  إىل  تهدف  متطورة  تقنيات  باستخدام 

واملياه،  النظيف  الهواء  مع  أمانًا  األكرث  الحرضية 

ومواجهة  الفعالة  العامة  والخدمات  األفضل  والتنقل 

التحديات واملشكالت، الخ. وهذا يحقق طموح جميع 

  )smart city( بارعة  مدن  يف  الرغيد  بالعيش  الناس 

ومفعمة  والرفاهية،  السعادة  ملؤها  بحياة  والتمتع 

بالصحة واألمان، وتسودها بيئة خالية من جميع أنواع 

وتتوافر  الحديثة،  األجهزة  كل  فيها  وتنترش  امللوثات، 

األمية  محو  فإن  لذا  التقانية.  اإلمكانات  كل  فيها 

التقنية هو األساس لتحويل أي مدينة إىل مدينة بارعة  

تتمتع بصالت جيدة ومستدامة ومرنة، حيث ال تتوافر 

أيًضا.   عليها  العثور  ميكن  لكن  فقط  فيها  املعلومات 

وهذا ال ميكن تحويله إىل حقيقة من دون التقانة التي 

تتيح للقامئني عليها جمع البيانات واملعلومات ودمجها 

التي تجعل  البيانات  التحليلية ملعالجة  العمليات  مع 

للمدينة  التحتية  البنية  ولتحويل  براعة.  أكرث  املدن 

البارعة إىل ذكية، يجب عىل إدارة املدينة تطوير ثالث 

طبقات من »الذكاء« عىل النحو التايل: الطبقة األوىل 

تشمل القاعدة التقنية املكونة من شبكات من أجهزة 

البيانات،  تجمع  التي  املتصلة  واألجهزة  االستشعار 

والطبقة الثانية تتكون من نرش التطبيقات والربمجيات 

الخام وترتجمها إىل  البيانات  تعالج هذه  التي  الذكية 

معلومات وتنبيهات وإجراءات، الخ،  لهدف االستفادة 

الطبقة  أما  الخ.  العامة،  الخدمات  تقديم  يف  منها 

الثالثة فتتضمن تبني النظام عىل نطاق واسع من قبل 

الطبقة  الورقة  هذه  تتناول  البارعة.  املدن  مواطني 

 Advanced( املتطورة  بالتقنيات  الخاصة  األوىل 

technology( املستخدمة يف املدن البارعة. 

التقنيات املتطورة يف دعم أداء املدن البارعة:

التي  املتطورة  التقنيات  ويواكب  يتعلم  مل  من 

بعيداً  سيبقى  منها  ويستفيد  املجاالت  كل  دخلت 

عن مواكبة التطور العاملي الرسيع، فالعلوم املتقدمة 

فالتقنيات  العامل.  مستقبل  هي  والربمجيات  والتقانة 

بالطبع لها مزايا وعيوب، لكن التصميم املثايل للمدن 

واملساعدة  الناس  حياة  جودة  من  سيحسن  البارعة 

من  جديدة  فرص  وإيجاد  البيئة،  عىل  الحفاظ  يف 

الطريق  خارطة  هو  االبتكار  يظل  ولكن  الوظائف، 

لتقدم املجتمعات.

تقانة  تؤدي    : واالتصاالت  املعلومات  تقانة   -

بني  جرس  بناء  يف  مهام  دوراً  واالتصاالت  املعلومات 

املواطنني والجهات الحكومية، بحيث ميكن من خاللها 

تستطيع  التي  الجهات،  مع هذه  التفاعل  للمواطنني 

وتساعد  مواطنوها.  يختارها  مدينة  بناء  املقابل  يف 

منط  تحليل  عىل  الحكومية  الجهات  التقنية  هذه 

الطلب يف الدولة، ومن ثم إنشاء مجموعة من املوارد 

ما يسهم يف  اإلنرتنت. وهو  نفسه عرب  األمر  ملعالجة 

تلبية جميع احتياجات املواطنني، وتوفري مستلزماتهم 

الخاصة للعيش يف مدينة  بارعة.

 :)Internet of Things( األشياء  إنرتنت   -

أسهمت الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العامل 

حاليا يف تعزيز انتشار تقنية إنرتنت األشياء التي تشبه 

وتسهم  أنحائها،  جميع  يف  املنترشة  املدينة  رشايني 

ذكية  حلواًل  توفر  التي  االتصال  أجهزة  كل  ربط  يف 

من  جزًءا  جهاز  كل  ميثل  وفيها  اليومية.  للمشكالت 

بعضا  ببعضهم  توصيلهم  يجب  التي  البارعة  املدينة 

حتى يتمكن الناس من التحادث فيام بينهم، وميكنهم 
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اتخاذ القرارات ألنفسهم، وهو ما يتيح يف املقابل إدارة 

املوارد لعدد ضخم من املواطنني.  كام هو موضح يف 

الشكل 1، توفر تقنية إنرتنت األشياء اتصاالً متطورا بني 

األجهزة الذكية املتنوعة يف البيت والعمل والخدمات 

الذيك  والرتفيه  املتصلة  واملركبات  الطبية  واألجهزة 

الذكية  والزراعة  الذيك  العام  والتنقل  الذكية  واملباين 

األنظمة  وجميع  البارعة  للمدينة  التحتية  والبنية 

إنرتنت  تطبيق  أمثلة  من  الخ.  املشابهة،  والخدمات 

األشياء يف املدن البارعة، كام هو موجود يف مدن مثل 

لندن وكيبيك، تركيب إنارة الشوارع الذكية التي تُعد 

نقاط اتصال واي فاي wifi hotspots ، وهي مجهزة 

بكامريات مراقبة، وشحن منافذ للسيارات الكهربائية 

والهواتف املحمولة، وحتى أجهزة لقياس جودة الهواء. 

 multitasking املهام  متعدد  الشارع  ضوء  ويعمل 

street light  هذا كجهاز استشعار ومشغل، ويوفر 

املواطنني مع جمع  خدمات تحسن من جودة حياة 

بيانات مهمة عن البيئة.

الشكل1. مكونات إنرتنت االشياء يف املدن البارعة

هذه  تُعد   :)Sensors( االستشعار  --أجهزة 

األجهزة عنرصاً حاسامً يف أي نظام تحكم ذيك، ويتم 

إىل  استناًدا  األجهزة  هذه  استخدام  عملية  تحسني 

ببيئته،  دراية  عىل  التحكم  نظام  يكون  وليك  بيئتها. 

املطلوبة  البيانات  تجمع  مبستشعرات  عادًة  يُزود 

املناسبة لتوصيف  املتغريات  منها، ومن ثم يستخدم 

بيئته وضبط عملياته وفًقا لذلك. يتيح توفر العديد 

املتطورة  والتقانات  املختلفة  االستشعار  أجهزة  من 

املايض  يف  ممكنة  تكن  مل  التي  التطبيقات  استمرار 

تشبه  املحدود.  والتوافر  املرتفعة  التكاليف  بسبب 

ذات  املعامالت  تحول  التي  املحوالت  املستشعرات 

الطبيعة الفيزيائية إىل إشارة إلكرتونية ، والتي ميكن 
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أن يفرسها اإلنسان أو ميكن إدخالها يف نظام مستقل. 

التقليدية،  االستشعار  ألجهزة  اإلشارات  هذه  تشمل 

من بني أمور أخرى، الضوء والضغط ودرجة الحرارة 

والرطوبة، الخ.  تستخدم املدن البارعة أجهزة استشعار 

لقياس عدد ال يحىص من القيم من االزدحام املروري 

واستخدام  املياه،  ونوعية  التلوث،  مستويات  إىل 

الطاقة، الخ. ويف سنغافورة، عىل سبيل املثال، تعتمد 

الرقمي  النظام  عىل  والكامريات  االستشعار  أجهزة 

تقييم  من  الحكومية  الجهات  مُيكِّن  مبا  فيها  القائم 

عدة  مشكالت  وتحديد  وكفاءتها،  املرور  حركة  أداء 

أمثلة   ومن  القانون.  ومنتهيك  الطرق،  مطبات  مثل 

البارعة  املدينة  أداء  نجاح  يف  املحسسات  هذه  دور 

يف   )Green Watch( الخرضاء«  »املراقبة  مرشوع 

باريس حيث تم توزيع 200 جهاز ذيك عىل مواطنيه 

يف  واملشاركة  والضوضاء  األوزون  مستويات  ملراقبة 

تقييم النتائج من خالل برنامج لرسم خرائط التلوث. 

لشبكة  بها  ميكن  التي  الكيفية  املرشوع  أظهر  لقد 

استشعار التقانية املدمجة بالقاعدة الشعبية أن تُقلل 

بشكل كبري من التكاليف الباهظة لعمليات املراقبة، 

البيئية  املراقبة  يف  املواطنني  إرشاك  ذاته  الوقت  ويف 

والتنظيم وهم ميارسون حياتهم الطبيعية.

والتواصل   لالتصال  الخامس  الجيل  --تقنيات 

البارعة  املدن  تقنيات  تتطلب   :5G Connectivity

العمل. تزود  الدائم والرسيع بجميع أمكنة  االتصال 

باتصال  الحرضية  املناطق  الخامس  الجيل  خاليا 

متميز وفعال بني ماليني األجهزة وأجهزة االستشعار، 

مام مُيّكن إنرتنت األشياء من العمل بكفاءة، وكذلك 

بقية متطلبات األعامل التجارية. وتقوم تقانة الجيل 

والبيانات  واألشياء  األشخاص  بتوصيل  الخامس 

والتطبيقات وأنظمة النقل واملدن يف بيئات اتصاالت 

تنقل كمية هائلة  أن  ذكية موصولة شبكياً. وينبغي 

من البيانات نقالً أرسع بكثري، وأن توصل عدداً كبرياً 

جداً من األجهزة عىل نحو موثوق، وأن تعالج كميات 

هذه  وتدعم  تأخري.  بأقل  البيانات  من  جداً  كبرية 

التقانة تطبيقات املنازل واملباين والفيديو ثاليث األبعاد 

والخدمات  السحابية  الحوسبة  يف  واللعب  والعمل 

الطبية عن بُعد والواقع االفرتايض واالتصاالت الكثيفة 

من آلة إىل آلة لألمتتة الصناعية.  لذلك، تقوم مدن 

جميع  يف  الخامس  الجيل  خاليا  برتكيب  لندن  مثل 

أنحاء املدينة باستخدام طائرات بدون طيار لتحديد 

املساحات املتاحة، وهذا يساعد عىل تشغيل املستوى 

الصناعية  القطاعات  بني  التشبيك  من  املطلوب 

يف  املجتمع.  متطلبات  وجميع  املتنوعة  واالقتصادية 

املكونة  املنظومة  ستكون  املستقبلية،  البارعة  املدن 

الخامس  الجيل  القوية والرسيعة لخاليا  الشبكة  من 

إىل  ذلك  وسيؤدي  مكان،  كل  يف   )Wi-Fi( وشبكة 

األشياء  إنرتنت  وأجهزة  الذكية  التحتية  البنية  متكني 

الذكية  السيارات  وستكون  بسالسة.  معاً  العمل  من 

وبالوقت  بعضا  بعضها  مع  “التحدث”  عىل  قادرة 

ذاته بالتواصل مع البنية التحتية عرب هذه املنظومة 

السيارات مع جعل  وهذا سيقلل من فرص حوادث 

تجربة القيادة أكرث متعة وأكرث كفاءة للجميع. وهذا 

سيساعد عىل تحسني نظام النقل العام حيث ستكون 

أكرث مالءمة وكفاءة، وسيتمكن  العام  النقل  خيارات 

عىل  العثور  من  سياراتهم  يقودون  الذين  املواطنون 

إىل  الحاجة  ودون  أكرب  بسهولة  السيارات  مواقف 

إثارة ضجيج مع عدادات وقوف السيارات واألجهزة 

األخرى القدمية بالفعل واملوجودة سابقاً. بشكل عام، 

أجزاء  من  التخلص  هو  البارعة  املدن  تأثري  سيكون 
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املدينة التي ال تضيف أي قيمة  إىل تحسني خدمات 

املواطنني أو بيئة املدينة الحالية.

  Geoinformation التقنيات الجيومعلوماتية -

للمدن  الحرضي  التخطيط  يتطلب   :  technology

والبيانات  الجغرايف  املوقع  تحديد  دقة  البارعة 

التقنيات  توفره  ما  وهذا  التفصيلية،  الجغرافية 

مستمر.  وبشكل  الفعيل  الوقت  يف  الجيومعلوماتية 

ويتيح ذلك ملهنديس البناء، عىل سبيل املثال ، تحديد 

تحديد  مكان  أو  الدراجات  ملمرات  طريق  أفضل 

موقع محطات النقل متعددة الوسائط. يف حالة مدن 

مخططو  يستخدم  األمريكية،  بلمونت  مثل  جديدة، 

املناطق  لتصميم  الجيومعلوماتية  التقنيات  املدن 

السكنية والحرضية بطريقة تشجع عىل امليش. تتعامل 

املكانية  املعلومات  وبنية  طبيعة  مع  التقنيات  هذه 

وتنظيمها  الرقمي  والتقاطها  وقياسها  اقتنائها  وطرق 

وتصنيفها وتحليلها وإدارتها وعرضها ونرشها، إضافة 

األمثل  لالستخدام  الرضورية  التحتية  البنية  إىل 

تُسهل  بطريقة  البيانات  هذه  وتحويل  للمعلومات 

التحتية  البنية  حول  الربامج  إىل  املستندة  الحلول 

الجيومعلوماتية  التقنيات  وتتكون  البارعة.  للمدينة 

املعلومات  نظم  مثل  التخصصات  من  مجموعة  من 

باستخدام  املواقع  تحديد  ونظم   ،  )GIS( الجغرافية 

 ،)RS( واالستشعار عن بعد ،)GPS( األقامر الصناعية

وعلوم   ، الحاسوبية  والتطبيقات  البيانات  وقواعد 

الخرائط،  ورسم  الرسومية،  واملعالجة   ، الحاسوب 

 2 الشكل  ويعرض  واإلحصاءات.  الجوي،  والتصوير 

جمع  يف  الجيومعلوماتية  للتقنيات  العميل  اإلطار 

البيانات وتحويل املراقبة يف هذه املجموعات لتسهيل 

الحلول املستندة إىل الربامج  الحاسوبية حول البنية 

التحتية الذكية.  

الشكل. التقنيات الجيومعلوماتية يف دعم أنشطة البنية التحتية للمدينة البارعة
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- الروبوتات  Robotics : يهدف تكامل الروبوتات 

استخدام  مثل  البارعة،  املدينة  عمليات  تحسني  إىل 

وتقديم  الربيدية،  للخدمات  طيار  بدون  الطائرات 

الفنادق  يف  الغرف  خدمات  مثل  العامة  الخدمات 

املكاتب  يف  املعلومات  مكتب  وحضور  واملراقبة 

Human- العامة.  ميكن للتعاون بني اإلنسان واآللة

والصحة  والعمل  املدينة  أداء  من  يزيد  أن   robot

املستقبل.  يف  البارعة  املدن  يف  االجتامعية  والحياة 

عىل  الحرضية  املساحات  يف  الروبوتات  دمج  يعمل 

تحويل بعض أكرث املدن تقدًما تقنيًا إىل مدن بارعة. 

عىل  أمثلة  وسنغافورة  وطوكيو  ديب  مثل  مدن  تعد 

الكيفية التي ميكن بها للروبوتات يف العامل الحقيقي 

ديب  مدينة  يستخدم مرشوع  البرش.  مع  تتعايش  أن 

الخدمات  يف  العاملة  االجتامعية  الروبوتات  البارعة 

العامة، بنفس الطريقة التي تقوم بها مدينة روتردام 

املراقبة  يف  روبوتات  أيًضا  ديب  وتستخدم  بهولندا. 

وأنظمة النقل، وهو أمر تتوقع ديب تحقيقه بنسبة 25 

يف املائة عىل األقل بحلول عام 2030 لتحقيق هدفها 

األكرب يف عام 2050.

تطبيق  يهدف   :  Blockchain البلوكتشن    -

تقنية  Blockchain إىل تأمني تدفق البيانات ويؤدي 

خدمات  جميع  ربط  إىل  البارعة   املدن  يف  دمجها 

تعزيز  مع  أفضل  بشكل  ببعض  بعضها  املدينة 

الذكية  العقود  تنفيذ  يف  ويسهم  والشفافية،  األمن 

املعامالت  ومعالجة  بالفواتري  الخاصة   )contracts(

عقود  هي  الذكية  العقود  املرافق.  إدارة  ومعالجة 

ذاتية التنفيذ مع رشوط االتفاقية بني املشرتي والبائع 

إنها  الربمجية.  التعليامت  سطور  يف  مبارشة  مكتوبة 

تسمح بإجراء معامالت واتفاقيات موثوقة بني أطراف 

مام  وسيط،  ثالث  طرف  إىل  الحاجة  دون  متباينة 

يجعل العملية أكرث أمانًا وأرخص وأرسع.  

الحياة  دعم  املتطورة  للتقنيات  ميكن  كيف 
الحرضية األفضل للمدينة البارعة

تُسهم التطورات التقانية إسهاماً كبرياً يف تخطيط 

استجابة  أكرث  لتكون  وتصميمها  البارعة  املدن 

املناطق  جعل  مع  ومتطلباتهم،  السكان  الحتياجات 

للتخطيط  وميكن  واخرضاراً.   كفاءة  أكرث  العمرانية 

العمراين الذي يعتمد هذه التطورات أن يحسن من 

أداء هذه املدن يف تقديم خدمات مفيدة باستخدام 

املكونة  والبيئية  املادية  النظم  يف  االستشعار  أجهزة 

السرتاتيجيات  ميكن  ذلك،  إىل  إضافة  املدن.  لهذه 

املرنة  األرايض  استخدام  سياسات  مثل  الذكية  النمو 

أن  املجتمع  ومشاركة  املستهدف  العام  واالستثامر 

تساعد املدينة البارعة عىل حل املشكالت والتحديات 

املجتمع  لرؤية  وفًقا  البناء  وإعادة  لها،  تتعرض  التي 

فيام  للمستقبل.  أفضل  بشكل  واالستعداد  املشرتكة، 

ييل بعض األفكار املالمئة التي تستطيع هذه التقنيات 

ان تقدمها يف هذا املجال:

- مساعدة املخططني عىل فهم احتياجات التنقل: 

إن الطرق الجديدة للحصول عىل البيانات ومعالجتها، 

واالستفادة من منصات رسم الخرائط مفتوحة املصدر 

متكني  يف  تسهم  للبيانات،  قوية  تصورات  وإنشاء 

املجتمعات ومساعدة املخططني عىل تحسني تقسيم 

املناطق وتصميم الشوارع وأداء النقل.  

- متكني املجتمعات من املشاركة يف عملية تخطيط 

املدينة البارعة: قد تساعد التقانة عىل إعالم املواطنني 

بالتخطيط يف مجتمعاتهم، وتسهيل مشاركتهم يف صنع 
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السياسات من خالل استخدام منصات مختلفة عىل 

اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي إلعالم الجمهور 

بالتحديثات والحصول عىل املالحظات املناسبة.  

- استخدام تقانة املعلومات واالتصاالت يف عملية 

التخطيط: ميكن استخدام هذه التكنولوجيا يف تعزيز 

وتحسني  املخلفات،  وإدارة  الطاقة  استهالك  كفاءة 

حركة  تدفق  وتحسني  الصحية،  والرعاية  اإلسكان 

املرور والسالمة، والكشف عن جودة الهواء، وتحسني 

شبكات املياه والرصف الصحي.

التقنيات  هذه  السفر:تساعد  عمليات  تحسني   -

الوقت  يف  مبعلومات  املواطنني  تزويد  عىل  املتطورة 

أنواع  بوسائل  الخاصة  املغادرة  أوقات  حول  الفعيل 

العام - مثل   النقل  النقل كافة، فمثال تعمل وكاالت 

مع  أوثق  عالقة  تطوير  عىل   - مونرتيال  يف   STM

بياناتها من خالل مجموعة  تأيت  مستخدميها، حيث 

إن  جديدة.  تقنيات  بفضل  املصادر  من  متنوعة 

واالستعانة  االجتامعي  التواصل  وسائل  استخدام 

عىل  النقل  وكاالت  يساعد  قد  خارجية  مبصادر 

املواطنني.  تنقل  الحتياجات  أفضل  بشكل  االستجابة 

وكالة   مثل  بالنقل  الخاصة  التطبيقات  بعض  فمثال 

يف  مدينة   500 من  أكرث  يف  املستخدمة   ،  Moovit

تساعد  ال   ، العامل  والناشئة يف  الصناعية  االقتصادات 

املستخدمني عىل التنقل يف املدينة فحسب ، بل توفر 

أيًضا فرًصا للحصول عىل تعليقات من خالل تقييامت 

املستخدمني ومقاييس األداء.

- االستفادة من هذه التقنيات يف تحسني مستوى 

أن  املتطورة  التقنيات  لهذه  ميكن  العربية:  املدن 

التي  العربية  املدن  النقل يف  تسهم يف تطوير حركة 

تعزيز  يف  وكذلك  اآلن،  حتى  كبرية  تحديات  تواجه 

هدر  من  والحد  الوسائل،  تلك  استخدامات  كفاءة 

أوقات املستخدمني لها، واملحافظة عىل البيئة وحامية 

كائناتها وصون مواردها، الخ. وبإمكان هذه التقنيات 

الحكومية  الجهات  عوائد  زيادة  يف  اإلسهام  أيضا 

األخرى  والقطاعات  النقل  قطاع  عن  املسوؤلة 

عىل  املبارش  إرشافها  عرب  إما  والخدمية،  االقتصادية 

وسائل النقل والحد من النفقات الجانبية التي تذهب 

إىل أمور إدارية وفنية ميكن توفريها عن طريق هذه 

عىل  النقل  خدمات  ترسية  خالل  من  أو  التقنيات، 

الرشكات الخاصة التي ميكنها إدارة دفة تلك الوسائل 

مبهنية عالية، كام هو الحال يف رشكة STL   التي تتوىل 

خدمات النقل يف مدينة الفال الكندية. 

الخامتة : 

تحديات  العامل  أنحاء  شتى  يف  املدن  تواجه 

هائلة ومشكالت متعددة، لكن املستجدات التقانية 

هائلة  فرًصا  توفر  يوم  كل  العلم  بها  يغمرنا  التي 

ملعالجة هذه املشكالت التي تبدو يف معظم األحيان 

التي  التحديات  مستعصية عىل الحل، والتغلب عىل 

التقنيات  وتوفر  حيالها.  عاجزاً  اإلنسان  يقف  رمبا 

مستوى  لتطوير  لها  حرص  ال  إمكانات  املتطورة 

املستخدم،  ومعلومات  التخطيط  من  البارعة،  املدن 

والشبكات  املركبات  ألساطيل  الكهرباء  إمدادات  إىل 

املنازل  مراقبة  إىل  املتجددة،  الطاقة  ملصادر  الذكية 

عن  فضالً  فيها،  املوجودة  األجهزة  كل  يف  والتحكم 

متابعة كل مستجدات مواقع العمل من كل مكان يف 

العامل، والتحدث مع جميع املوجودين فيها، وتنسيق 

جميع العمليات الصناعية عن بعد، الخ.  وتستطيع 

املدن البارعة االستفادة من كل هذه التقنيات إلنشاء 

بيئة آمنة ومستدامة وقابلة للعيش ومرنة للمواطنني 
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بحيث تلبي جميع متطلباتهم، وتوفر كل احتياجاتهم، 

وتوفر الرفاهية املناسبة التي لطاملا حلموا بها. الهدف 

الجزء  من  التخلص  هو  البارعة  للمدينة  املستقبيل 

نحو  واالتجاه  التقليدية  املدن  تصميامت  من  املريئ 

التصميم غري املريئ، وهذا سيؤدي إىل تحسني تجربة 

املعيشة يف املدينة، حيث يتجول الناس يف بيئات أكرث 

وسيكونون  أفضل،  بشكل  احتياجاتهم  تلبي  جاماًل 

حياة  بنوعية  ويتمتعون  سعادة  أكرث  الحال  بطبيعة 

أفضل.
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ملف
العدد

األنظمة الحضرية المادية 
والبنية التحتية الذكية :

البعد االقتصادي والعالمي
الهام للمدن الذكية

أ. د. إبراهيم عبد السالم الركيك
جامعة بروكسل الحرة، بلجيكا

واقتصادية  وبيئية  مادية  أنظمة  ذات  سكانية  مراكز  هي  البارعة  المدن 
حضرية ذكية تفاعلية ومترابطة مع بعضها البعض. تشمل النظم المادية 
للمياه  ومتطورة  واسعة  شبكات  ذات  ذكية  تحتية  بنية  المدن  لهذه 
ومياه األمطار ومياه الصرف الصحي، وشبكات النقل والتنقل مثل الطرق 
والمرافئ، وشبكات  األخرى كالمطارات  النقل  وعناصر  واألنفاق  والجسور 
والسلكية،  الالسلكية  االتصاالت  وشبكات  والغاز،  الكهرباء  مثل  الطاقة 
الغابات  مثل  البيئية  والنظم  والصناعية،  والسكنية  التجارية  والنظم 
من  جديدة  أشكاًلا  الشبكات  هذه  بين  المادي  الربط  يتيح  والمزارع...إلخ. 
التفاعل بين المواطنين واألنظمة الحضرية، مثل تقديم الخدمات رقميا 
في الوقت الفعلي، وتحسين أداء نظام النقل والتنقل الذكية )وخاصة 
في المطارات( التي يمكنها استخدام تقنيات التعّلم اآللي للتكيف مع 
حول  الفعلي  الوقت  في  بمعلومات  وتزويدهم  المسافرين  احتياجات 

أوقات المغادرة الخاصة بوسائل أنواع النقل كافة...إلخ. 
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يف هذا السياق، تعترب املطارات حاالت خاصة مثرية 

لالهتامم للغاية يف البيئات الحرضية، ألنها تُظهر معظم 

القضايا والتحديات ذات الصلة وتقوم بتحويلها بطريقة 

ُمركزة جدا يف البيئات الذكية إىل تحقيق ميزات املدينة 

الذكية«  »املطارات  تكون  أن  ميكن  وبالتايل،  البارعة. 

نجاح  مكونات  من  جزء  مبثابة   )airports  clever(

إمكانات  استغالل  كيفية  حول  البارعة  املدينة  أداء 

األمكنة  يف كافة  الحوسبة  وقدرات  املحيط  الذكاء 

املكونة لعمل منظومة املطار. يتم يف هذه املنظومة 

يف  واملنترشة  املتوزعة  لالتصاالت  التحتية  البنية  دمج 

كل مكان مع األنظمة الحاسوبية، وأجهزة االستشعار، 

البيئة  يف  املدمجة  التفاعلية  والوسائط  واملُشغالت، 

املادية. وهذا يساعد املطارات الذكية بتكييف ميزات 

البيئات الحرضية الذكية وتحقيقها يف سياق املطار مع 

والتنقالت  التحركات  كل  لترسيع  الخاصة  متطلباتها 

التي تساعد املدينة البارعة يف إنجاز وتحقيق تواصلها 

حينام  والذهول  الدهشة  وتصيبك  ستتفاجأ  العاملي. 

تفكر يف األنشطة والحركة املتواجدة داخل املطارات، 

وخاصة عندما تعلم مثال أن أكرب مطار يف بلجيكا ميكنه 

استقبال أكرث من 30 مليون مسافر سنويا، وباملصادفة 

فإن آخر اإلحصائيات تشري إىل أن عدد سكان بلجيكا 

يصل إىل 11 مليون نسمة. يف نهاية عام 2020 سيصل 

وسيزداد  مليار،   4.2 إىل  العامل  حول  املسافرين  عدد 

سنويا  إىل 5%  بني 3%  ما  ترتاوح  العدد برسعة  هذا 

مام يجرب املطارات عىل تطوير استخدام بنيتها التحتية 

يعرض  البارعة.  املدينة  هدف  لتحقيق  عالية  بكفاءة 

املطارات  هذه  وظائف  من  الهام  الجزء  املقال  هذا 

البارعة يف تحقيق دورها  املدينة  التي تساعد  الذكية 

العاملي والسيام أنظمة تناول األمتعة التي تُعد العامل 

األساس يف حركة املطارات الذكية.  

أنظمة النقل الذكية : 

وقضايا  والحوادث  االزدحام  مشكالت  أصبحت 

التلوث بسبب النقل أكرث حدة نتيجة للزيادة الهائلة 

املختلفة، مبا يف ذلك حركة  والتنقل  النقل  يف وسائل 

مرور  حركة  وحتى  والشحن  العام  والنقل  املركبات 

أنظمة  تطوير  تم  املشكالت،  هذه  لحل  املشاة. 

 Transportation  Intelligent ( الذكية  النقل 

ITS( System(( القادرة عىل دمج مجموعة واسعة 

ونرش  واالتصاالت،  االستشعار،  مثل  األنظمة  من 

الخ.  تحتاج املدن  املعلومات، ومراقبة حركة املرور، 

تتعاون  التي  للنقل  الذكية  األنظمة  البارعة إىل هذه 

الحياة  جودة  لتحسني  املختلفة  النقل  آليات  فيها 

املدعومة  الخاصة  النقل  متطلبات  تلبية  خالل  من 

مبركبات متصلة ومشرتكة للحصول عىل خدمات نقل 

عام أفضل كتقليل االزدحام ووقت السفر، وبالوقت 

خالل  من  للبيئة  وصديًقا  املتاعب  من  خاليًا  ذاته 

حركة  يف  األفضل  والتحكم  الوقود  استخدام  تقليل 

ورصد  العام  النقل  نظام  وتحسني  الضخمة  املرور 

األكرث  النقل  النقل، وتأمني خيارات  وتنظيم مسارات 

مالءمة وكفاءة، الخ. نظرًا للتقدم املحرز يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت واالستشعار والتصوير الفضايئ 

والجوي، يتم استخدام كامريات الفيديو وأجهزة املسح 

الضخمة  البيانات  جمع  يف  متزايد  بشكل  الضويئ 

مصممة  متطورة  برامج  باستخدام  تحليلها  ثم  ومن 

خصيًصا ملعالجة هذه الصور وتحديد املعلومات مثل 

تدفق حركة املرور والرسعة وأنواع املركبات واختيار 

التقنيات  تلعب  أيضا  الخ.   السفر،  ووقت  املسارات 

املتطورة القادرة عىل التتبع املستمر للحركة يف الوقت 

وتقنيات  الذكية  املحمولة  الهواتف  )مثل  الفعيل 
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نظام  وبيانات  املتقدمة،  االجتامعية  االتصال  وسائل 

يف  هاما  دورا  الخ(   ،)GPS( العاملي  املواقع  تحديد 

أو  تفصييل  أكرث  بشكل  املرور  حركة  ظروف  تحليل 

باملواطنني.  الخاص  السفر  بسلوك  يتعلق  فيام  حتى 

حالة  صور  تحليل  استخدام  ميكن  املثال،  سبيل  عىل 

تطبيقات  تلقائيًا من  املأخوذة  السائقني  الطريق من 

الهواتف الذكية لتحديد مواقف السيارات املتاحة عىل 

جانب الطريق يف الوقت الفعيل. مثال آخر هو التنبؤ 

بوقت وصول الحافلة من املعلومات املرسلة بواسطة 

ركاب الحافلة عرب إشارات الهاتف املحمول عرب األبراج 

الخلوية املختلفة. بالنسبة لضامن كفاءة وسالمة نظام 

النقل، هناك بعض أنظمة إدارة النقل املتقدمة التي  

املختلفة  التحتية  البنى  إدارة  أو  التحكم  إىل  تهدف 

داخل نظام النقل مثل الطرق الرسيعة، ونقل البضائع، 

الخ.  الطوارئ،  وحوادث/حاالت  العبور،  وخدمات 

الوسائط  وبيانات  املفتوحة  البيانات  مصادر  بفضل 

املحاكاة  وتجارب  الحوادث،  الكتشاف  االجتامعية 

للتحقق من فعالية النامذج الحاسوبية، وتحسني دقة 

البيانات، وطرق نرش املعلومات املحسنة، أصبح من 

تفصيال  أكرث  بطريقة  الطرق  حوادث  إدارة  املمكن 

وواقعية وفعالة. يف هذا السياق، تقع املطارات الذكية 

تتمتع  املتطور حيث  الحرضي  النقل  أنظمة  يف قلب 

البعض  بعضها  من  املدن  تُقرب  التي  املطارت  هذه 

املعامرية  والهندسة   ، واملبتكرة  الناشئة  بالتقنيات 

التي تعزز تجربة  التحتية لالتصاالت  الرائعة، والبنية 

املسافرين والكفاءة التشغيلية للنظم الحرضية.  

أنظمـة تنـاول األمتعة يف املطارات:

من  أكرث  مع  التعامل  الكربى  املطارات  تستطيع 

مئة رحلة يوميًا )أي مبعدل رحلة واحدة كل دقيقتني 

عىل مدار 24 ساعة(، وُتنح فرصة العمل ملئات اآلالف 

من الناس، وفرصة التنقل ملاليني من املسافرين عىل 

يعربون  الذين  والعاملي  واإلقليمي  املحيل  املستوى 

يف  ومدهش.  كبري  رقم  هذا  وبالتايل  عام،  كل  املطار 

معظم األحيان يحمل كل مسافر معه بني 1 و3 أمتعه، 

الحقائب  من  ضخم  عدد  عليه  يرتتب  الذي  األمر 

الجوي  النقل  يُعد  الحارض،  الوقت  يف  واألمتعة. 

للبضائع وخدمات الربيد وأمتعة الركاب عرب املطارات 

ذات أهمية كبرية لجميع الدول والرشكات، وهي من 

أسس االقتصاد العاملي الحايل الذي يعتمد عىل الرسعة 

والضامن. تثل حاويات نقل حقائب الركاب والشحن 

يوميا  نشاطا   )ULD: Unit Load Device( الجوي 

يف كل املطارات وهي واحدة من أهم املهام وأكرثها 

املطار.  خدمات  ملستوى  رئيسا  مؤرشا  ويُعد  تحديًا، 

التعامل مع األمتعة بكفاءة وفعالية  لذلك فإن عدم 

يُعد  الطريان.  الركاب ورشكات  يؤدي غالبا إىل استياء 

 BHS: Baggage Handling( األمتعة  تناول  نظام 

الرئيسة يف املطارات ألنه  الوظائف  System( إحدى 

)تسجيالت  املطار  من  األريض  الجانب  بني  الواسطة 

الذهاب، القاعة الرئيسية، املتاجر...( والجانب الجوي 

يقوم  الطائرات...(.  مدارج  )الطائرات،  املطار  من 

الذهاب  عدادات  من  الحقائب  بنقل  النظام  هذا 

إىل املدرجات الجانبية للمغادرة، كام ينقل الحقائب 

من  أو  الوصول،  حزام  إىل  الطائرات  يف  القادمة 

التحويل )Transfert Baggage( إىل نقاط  مدخالت 

العديد  من  النموذجي   BHS نظام  يتكون  املغادرة. 

من املكونات كام هو موضح يف الشكل 1، وميكن أن 

يخدم العديد من الوظائف املعقدة مثل فرز األمتعة، 

والفحص، والتخزين، الخ. إن مقياس نجاح هذا النظام 

األول يتعلق مبعدل رسعة وصول  يتم عرب 4 معايري: 



27 املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 33 /  2020

املغادرة،  مدارج  إىل  التسجيل  مكان  من  األمتعة 

والثاين مبعدل رسعة وصول األمتعة من مدرج وصول 

رسعة  والثالث  األمتعة،  سحب  مكان  إىل  الطائرات 

الطائرات، والرابع يتعلق مبعدل  تحويل األمتعة بني 

فقدان األمتعة.

بداية  يف  األمتعة:  تداول  نظام  مراحل  تطّور   -

عند  الركاب  ينتظرون  األمتعة  متداولو  كان  الطريان، 

يف  ويضعونها  الحقائب  يأخذوا  ليك  الطائرة  مئزر 

مخزن شحنات الطائرة. بعد ذلك تم فصل تدفقات 

تسجيل  عند  الركاب  مبنى  يف  والحقائب  الركاب 

عدادات  عند  حقائبهم  الركاب  يضع  حيث  الذهاب 

بفضل  بنقلها.  العامل  يقوم  ثم  الذهاب  تسجيل 

هذا الفصل، أصبح بإمكان املطارات جمع الحقائب 

مسبًقا وتحميلها يف حاويات شحن الطائرات بحيث 

أصبحت مناولة األمتعة وتحميلها أكرث قابلية للتنبؤ، 

وهكذا نشأ نظام BHS ملناولة األمتعة يف املطارات. 

نظام  الدولية  املطارات  تستخدم  الحارض  الوقت  يف 

BHS ذات التقنية العالية الذي هو شبكة حزام نقل 

األمتعة بطريقة أوتوماتيكية إىل مناطق مختلفة من 

أيضا  يقوم  الذي   ،BHS نظام  تصميم  يُعد  املطار. 

بفحص سالمة األمتعة قبل شحنها يف الطائرة، مهمة 

تؤثر  التي  القرارات  من  العديد  تتطلب  ألنها  صعبة 

عىل تكلفة النظام. ولهذا السبب يتم استخدام النهج 

الهنديس املتزامن الذي يعتمد عىل مرحلتني عىل األقل 

وهام التخطيط واملحاكاة التي يتم يف معظم الحاالت 

دمجهام يف عملية تكرارية وتفاعلية. يشمل التخطيط 

املعدات  املطار، وتصميم  األقسام داخل  عى تحديد 

قسم.  داخل كل  الفردية  العمل  وأماكن  واآلالت 

املستقبلية  االحتياجات  مراعاة  املصمم  عىل  ويجب 

إدخال  تجنب  يتم  حتى  التوسع  حيث  من  للمطار 

التغيريات املتكررة واملكلفة عىل التصميم حني يزداد 

الطلب. أما املحاكاة فتُستخدم لتحليل السيناريوهات 

املختلفة وتخفيف املخاطر املرتبطة بالبيئات املتغرية 

ديناميكيًا من حيث املسارات أو ظهور رشكات جديدة 

أو تغري تدفق األمتعة أو تأخري الرحالت الجوية، الخ. 

الشكل 1. منوذج تخطيطي لنظام تناول األمتعة  BHS ومكوناته الرئيسة
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وإعادة  األنظمة  لتقييم  املحاكاة  استخدام  أيضا  يتم 

أوجه  وتحديد  الجديدة  القواعد  وفحص  تصميمها 

القصور يف العمليات. وبالتايل، يتم تحديد املشكالت 

وحلها أثناء عمليات التصميم. يجب أال نفكر مبعزل 

األجدر  بل  العمليات،  تدعم  التي  التكنولوجيا  عن 

تفاعل  كيفية  يوضح  منوذج  يف  نفكر  أن  واألمثل 

العمليات املختلفة مع جميع مكونات النظام مبا يف 

ذلك األفراد والعمليات والتكنولوجيا، وكل املكونات 

األخرى التي تشكل النظام.

األمتعة  مناولو  يعد  املطار:  داخل  العمل  بيئة 

من  واملواد  األمتعة  وتفريغ  تحميل  عن  مسؤولني 

الطائرات ونقلها بني املناطق املختلفة داخل املطار، 

عمل  وهذا  الطقس  أنواع  جميع  يف  يعملون  وهم 

مرهق يستلزم الرفع املتكرر والدفع واللف والركوع 

وتديد الذراعني وانطواء الظهر... مام يسبب لهم عدة 

إصابات تكلف املطارات ماليني الدوالرات سنويًا. لقد 

تت دراسات عديدة يف مجاالت العمل، مبا يف ذلك 

السكرتارية ومهنديس الصيانة وعامل املصانع ومناويل 

األمتعة... والتي تخض عنها إدخال آليات وروبوتات 

األطنان  من  عرشات  رفع  من  العامل  تجنيب  ُتكن 

من األمتعة كل يوم. ميكن للروبوتات التعامل مع أي 

نوع من الحقائب بوزن أقصاه 50 كغ، وأن االستثامر 

يف الروبوتات ميكن أن يوفر تكاليف التأمني ويجلب 

مزايا إضافية للسالمة والتشغيل.

 BHS نظام  إن  األتوماتييك:   )BHS( -نظام 

استخدام  عىل  تنطوي  عمليات  عن  عبارة  األتوماتييك 

ِقبل  من  عليها  اإلرشاف  أو  تلقائيًا  املهام  ألداء  اآلالت 

العامل. تقوم أحزمة النقل التقليدية بنقل األمتعة إىل 

منطقة التحميل، ثم يحل الروبوت محل العمل اليدوي 

حيت يقوم بتحميل الحاويات تلقائياً وتحرير املوظفني 

الشكل  يف  موضح  هو  كام  تعقيًدا  أكرث  مبهام  للقيام 

العامل  بني  العمل  التكافؤ يف رسعة  عدم  وبسبب   .2

الضعيفة  الحلقة  العامل  يصبح  أن  ميكن  والروبوتات، 

يف معظم الحاالت ألن مردودية الروبوتات ثابتة بينام 

...(. وقد يرتتب  التكرار،  )التعب،  العامل متغري  إيقاع 

بيئة  يف  خصوصا   BHS نظام  داخل  خلل  هذا  عىل 

تارس ضغطًا متزايًدا عىل سعة املطار من خالل زيادة 

عدد املسافرين. يف النظم شبه اآللية، يتحكم املشغل 

يف جهاز التحميل يدويًا بينام يتم التحميل يف محطات 

العمل اآللية بواسطة نظام روبويت. ال تستعمل معظم 

ضيق  بسبب  كاملة  أو  آلية  شبه  أنظمة  املطارات 

املساحة وتكاليف االستثامر العالية واملرونة املنخفضة، 

ميكن  اجتامعيًا.  ومقبولة  فعالة  دامئًا  تكون  ال  وقد 

)يف  العامل  عىل  والحفاظ  النصفية،  األتتة  تكون  أن 

أكرث  العمل  نظام  تصميم  وإعادة  الصحيح(،  املوضع 

قبوالً وبالتايل أكرث كفاءة. إن املستوى العايل من الدقة 

بفضل التشغيل اآليل ميكن أن يساعد يف تقليل معدالت 

إعداد  يف  اإلرساع  خالل  من  وذلك  االستخدام  سوء 

رضا  مستويات  تحسني  أيًضا  ينعكس  والذي  الرحالت 

العمل  اختيار  يف  االستمرار  فإن  وباملقارنة  املسافرين. 

فإن  لذا  للتربير...  أكرث صعوبة  البحت، يصبح  اليدوي 

املزيد من الوضع األتوماتييك قادم حتام!



29 املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 33 /  2020

الشكل 2. يقوم الروبوت بتحميل

ULD األكياس تلقائيًا يف

الدور الهام ملبدأ الصناعة الرابعة 4.0 
كل  بني  من  البخار  آلة  ظهرت  البداية،  يف 

األعامل  ببعض  للقيام  استخدامها  تم  التي  اآلالت 

تعمل  آالت  اكتشاف  تم  ذلك،  بعد  امليكانيكية. 

الداخيل والتي  باالحرتاق  بالكهرباء ومحركات تعمل 

جداً.  كبري  بشكل  االنتاج  مستوى  رفع  إىل  أدت 

الثانية.  واصطلح عىل هذه الحقبة بالثورة الصناعية 

الصناعة  حقبة  ظهرت  العرشين،  القرن  أواخر  ويف 

الثالثة باخرتاع أجهزة الحاسوب وبداية األتوماتيكية، 

الناس  مقام  تقوم  واآلالت  الروبوتات  بدأت  عندها 

التي تشتمل  املتقدمة  االنتاج  الـَمعامل. إن نظم  يف 

عىل اإللكرتونيات وتكنولوجيا املعلوميات والروبوتات 

مبارشة  الولوج  تم  ... واآلن،  املعلوميات  عرص  تثل 

أجهزة  باندماج   ،4.0 الرابعة  الصناعة  عرص  يف 

الحاسوب واآلالت األتوماتيكية بطريقة جديدة تاماً، 

املزودة  الحاسوب  بأنظمة  الروبوتات  تتواصل  حيت 

تتحكم  التي   )Machine Learning( بخوارزميات 

ميدان  من  امللتقطة  املعلومات  كل  باستخدام  فيها 

دمج  إن  إنجازها.  يراد  التي  املهامت  حسب  العمل 

العوامل االفرتاضية واملادية من خالل النظم الفيزيائية 

التقنية  العمليات  عن  الناتج  واالنصهار  اإللكرتونية 

والعمليات التجارية يقودان إىل عرص صناعي جديد 

 .)Clever Factory( الذيك«  »املصنع  بـ  تعريفه  تم 

مبراقبة  املصنع  هذا  يف  االفرتاضية  األنظمة  تقوم 

العمليات املادية للمصنع ثم تتخذ القرارات املناسبة 

مرحلة  ويف  اآلالت.  صيانة  أداء  كتوقيت  لوحدها، 

األنظمة  املصانع تعتمد عىل  متقدمة أصبحت هذه 

 »)Internet of Things: IoT( املادية »إنرتنت األشياء

التي تتواصل وتتعاون مع بعضها البعض ومع البرش 

آنيا. ومن إيجابيات هذه املصانع الذكية ومزاياها أنها 

الوقت  حيث  من  وفعالة  الجودة  عايل  إنتاجا  توفر 

قريبا،  الكالسيكية.  اإلنتاج  بأنظمة  مقارنة  والتكلفة 

واألنظمة. وهذا  اآلالت  بهذه  املطارات  تزويد  سيتم 

األمر لن يؤدي إىل تكني املطارات من تنفيذ عملياتها 

بشكل أكرث كفاءة فحسب، بل سيعطيها مرونة أكرب 

ليس  املسافرين.  متطلبات  لتلبية  سعتها  لتكييف 

السؤال ما إذا كانت الصناعة 4.0 ستطبق أم ال، لكن 

البيانات  مع  الحال  هو  وكام  وقت.  مسألة  املسألة 

الضخمة )Big Data(، سيتم مكافأة املتبنني األوائل 

اإلنتاج  وبيئة  التكنولوجيا  هذه  تبني  يف  لشجاعتهم 

فهم  التغيريات  سيتجنبون  الذين  أما  الجديدتني. 

مهددون بأن يصبحوا، كاملعتاد، غري ذي صلة بالتجديد 

ويتخلفون عن اآلخرين... ومع ذلك، سيبقى اإلنسان 

املفكرين  - مثل  الصناعة 4.0  أساسيا يف عامل  عنرصا 

الذين سيستخدمون ذكائهم لتطوير جميع  املبدعني 
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لنقل  الربامج  سيكتبون  والذين  الجديدة  العمليات 

هذه املعلومات إىل األجهزة.

الصناعة  عىل  القائم  األمتعة  تناول  مصنع   -

تزال  ال  واملستودعات  السيارات  صناعة  كانت   :4.0

التكنولوجيا مقارنة باملطارات  الطليعة من حيث  يف 

وخاصة أنظمة مناولة األمتعة. ولسد هذه الفجوة تم 

إدخال نظام جديد يسمى )Bag Factory( أو »مصنع 

من  األسلوب  هذا  اقتباس  تم  لقد  األمتعة«.  مناولة 

صناعة السيارات لتعزيز الكفاءة عن طريق تبسيط 

املسافرين  فيها  يضع  التي  اللحظة  من  العمليات 

حقائبهم عند تسجيل الذهاب حتى دخولهم الطائرة. 

فإنه  املعامل،  لصناعة  والربمجة  التخطيط  يتم  فكام 

ألن  شاملة  حلول  عن  البحث  إىل  دامئا  الحاجة  يتم 

أبدا  يكن  مل  العمليات  إىل  وحدها  التقنيات  إضافة 

فإن  وبالتأكيد،  العقبات.  كل  لتخطي  األمثل  الحل 

RFID: Radio-( املعلومات  إرسال  نظامي  مثالً 

التلقايئ  التحميل  أو   )Frequency Identification

كفاءة،  أكرث   BHS نظام  يجعالن  قد  إلخ،  لألمتعة، 

يف  النظر  إىل  بحاجة  واملتكامل  الفّعال  العمل  لكن 

التكنولوجيا  إىل  فقط  وليس  وتكاملها  العمليات  كل 

وحدها.

الوقت  يف   :)Drop-off( األمتعة  إنزال  -منطقة 

بتسجيل  املسافرين  من  العديد  يقوم  الحارض، 

يف  أو  املحمول  الهاتف  )عرب  اإلنرتنت  عرب  الذهاب 

الطائرة.  إىل  الصعود  بطاقة  عىل  للحصول  كشك(، 

وهكذا مبجرد وصولهم إىل قاعة املطار، يستخدمون 

مكتب  وكأنه  يبدو  الذي   )Drop-off( مكتب 

يقوم  اآلالت،  هذه  يف  التقليدي.  التسجيل  تسجيل 

تعريفية  عالمة  ووضع  حقائبه،  بتسليم  الراكب 

عليها والحصول عىل وصل استالم. بعدها يتم إرسال 

وبهذا  األمتعة.  مناولة  نظام  إىل  املوسومة  الحقائب 

األمتعة.   مناويل  من  نوعا  املسافرون  يصبح  العمل، 

يُقدم مكتب )Drop-off( مجموعة واسعة من املزايا، 

الركاب.  تجربة  وتحسني  العامل،  تكاليف  كخفض 

ويُعد استعامله إحدى الطرق لتحرير وكالء تسجيل 

الذهاب من رفع الحقائب وتوفري االستثامرات، ورغم 

ال  يراها(،  أحد  ال  )حيث  العامل  مشكلة  فإن  هذا 

يقومون  عندما  املطارات  أنفاق  يف  نفسها  تزال هي 

أيًضا  ميكن  الحاويات.  يف  الثقيلة  الحقائب  بتحميل 

تثبيت مكاتب )Drop-off( هذه عن بُعد يف الفنادق 

أو  السيارات  تأجري  أو يف مرفق  املرتو  أو عىل شبكة 

املستقبل،  يف  إلخ.  املطار،  يف  السيارات  موقف  يف 

للمسافرين  مميز  بعرض  الطريان  رشكات  تقوم  قد 

يف  بهم  الخاصة  الحقائب  إنزال  مُيكِّنهم  املتميزين 

املطار  إىل  أعاله وامليض  املذكورة  النقاط  واحدة من 

دون أي حقائب. واملستقبل سوف يخربنا …

هي  األمتعة  استالم  منطقة  إن  األمتعة:  استالم 

آخر.  إىل  مطار  من  األمتعة  لرحلة  األخرية  النقطة 

باسرتجاع  القادمون  الركاب  يقوم  الوصول  قاعات  يف 

أو  أمتعته  قبل  املسافر  يصل  ما  وغالبا  أمتعتهم، 

الطريقة  استخدام  ميكن  املستقبل  يف  العكس. 

من  أنزلت  التي  )تلك  الحقائب  السرتجاع  الجديدة 

عند  رشاؤها  تم  التي  البضائع  حتى  أو  الطائرة( 

املغادرة وتم وضعها يف املستودع حتى يعود املسافر 

من سفره. بدالً من توجيه جميع الحقائب إىل دائري 

وأمتعته،  املسافر  حركة  بني  ربط  أي  دون  األمتعة 

ميكن تخزين الحقائب مؤقتًا حتى يصل املسافر إىل 

قاعة األمتعة ويقوم بطلبها بعد تحديد هويته وتصله 

يف دقائق معدودة.

 /  AS( األتوماتييك  واالستالم  اإليداع  نظام   -
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 Retrieval  and  Storage  Automated  :RS

System(: يتم استعامل هذا النظام لتخزين األمتعة 

التي تَدخل نظام BHS قبل إرسالها إىل مكان الفرز. 

يف بعض املطارات الرئيسة ميثل مكان التخزين ُعرش 

إجاميل عدد الحقائب التي يتم تداولها يوميًا. توجد 

تصل  التي  األمتعة  لتخزين  التقنيات  من  العديد 

التقليدية  الحلول  باستخدام  العامل  يقوم  مبكِّرا: 

املمرات  يف  أو  األرض،  عىل  واحدة  طبقة  بوضعها 

العازلة، إلخ. أما الحلول الحديثة الفعالة فإنها تقوم 

بعضها  األمتعة  واملرتبات لجعل  الرافعات  باستعامل 

فوق بعض بشكل فردي باستغالل املساحات العلوية 

وهذه  الحقائب،  من  عدد  أكرب  لتخزين  للمبنى 

التقنية اقتبست من املستودعات األتوماتيكية. بهذا 

األسلوب يتم استيعاب آالف من األمتعة، حيث يُعد 

هذا النظام أكرث مرونة وفعالية من الحلول األخرى. 

هو  املبكرة  األمتعة  ملستودعات  الحسنة  املزايا  من 

قيامها عىل مبدأ »التخزين دون التزام مبوقع محدد« 

حيث  املوسومة  لألمتعة 

جميع  إىل  الوصول  ميكن 

بشكل  التخزين  مواقع 

الرافعات  بواسطة  منفرد 

إليداعها أو سحبها.

ذاتية  املركبات   -

الحافالت  تقوم  القيادة: 

القيادة  ذاتية  املكوكية 

الركاب  بنقل  املطار  يف 

موقف  من  وأمتعتهم 

إىل  غريها  أو  السيارات 

هناك  املطار.  محطات 

طرق  ثالث  األقل  عىل 

مركبات  وذلك عرب  آخر  إىل  مكان  من  األمتعة  لنقل 

املطار بشكل  داخل   ULD الحاويات تنقل  مستقلة 

مستقل من موقع إىل آخر. تستعمل الطريقة األوىل 

الناقالت الكالسيكية )أحزمة النقل( والطريقة الثانية 

الوجهة  رمز  تحمل  التوجيه  ذاتية  ذكية  مركبات 

حيث   )DCV: Destination-Coded Vehicle(

الشكل  ثابتة كام هو موضح يف  تدور عىل مسارات 

3. وميكن لكل مركبة تكييف رسعتها )حتى 10 أمتار 

يف الثانية( حسب هندسة املسارات ومكان تواجدها. 

من  مركزي  تحكم  نظام  يديرها  املركبات  هذه  كل 

الثالثة  الطريقة  أما  والحركة.  والتدفق  املهام  حيث 

التوجيه  ذاتية  األوتوماتيكية  املركبات  يف  فتكمن 

 AGV: Automated Guided( دون مسارات ثابتة

داخل  األمثل  الطريق  تحدد  مركبة  كل   .)Vehicle

املطار لوحدها وال تأخذ إال حقيبة واحدة. إنه تغيري 

جذري يف كيفية انتقال األمتعة من مكاتب تسجيل 

الذهاب إىل مكان املغادرة.

الشكل 3. مركبة مشفرة الوجهة لنقل الحقائب داخل املطار



املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 33 /  322020

 Baggage( األمتعة  من  وحدة  تشكيل   -
)Batch Build

إن التمعن من بعيد يف نظام BHS واملستودعات 

األوتوماتيكية، يبدو كأنها مختلفة تاًما، ولكن عندما 

تنظر عن كثب، تبدأ أوجه التشابه يف الظهور. فكام 

توجيه  وإعادة  وتخزين  بفرز   BHS نظام  يقوم 

تقوم  األوتوماتيكية  املستودعات  فإن  األمتعة، 

بنفس املهمة مع الطرود. يف معظم الحاالت تُصنف 

»السحب»،  أنظمة  يف  األوتوماتيكية  املستودعات 

حيث تقوم بسحب الطرود من مكان التخزين عندما 

تتلقى الطلب. ثم تقوم بتجميعها يف وحدة ثم توضع 

يف مركبة لنقلها إىل وجهتها التالية. ومن مميزات هذا 

النظام هو عدم إتالف الطرود ورسعة تجميعها مًعا 

مسبًقا وتحميلها يف أرسع وقت ممكن عىل الشاحنة. 

حاليا، تعتمد معظم أنظمة BHS عىل مفهوم «الدفع» 

حيث يقوم املسافرون بتسجيل حقائبهم الخاصة، ثم 

يتم دفع الحقائب إىل وجهاتها املحددة. فيام يخص 

تخزين  أماكن  يف  حفظها  فيتم  املبكرة  الحقائب 

األمتعة حتى ميكن مناولتها الحقا مع بقية الحقائب. 

وال يخلو هذا األسلوب يف العمل من سلبيات عديدة، 

الكامل  االستخدام  األمتعة،  تجميع  نقاط  كرثة  مثالً: 

واملفرط فقط خالل أوقات الذروة واستخدام الكثري 

السلبيات  هذه  ولتفادي  إلخ.  البرشية،  املوارد  من 

يجب تغيري نظام مناولة األمتعة من نظام »الدفع« 

إىل نظام »السحب« الذي يعترب أكرث دقة وفعالية. يف 

الطائرة هو املحدد  هذا األسلوب فإن وقت مغادرة 

يف  ووضعها  ونقلها  األمتعة  تجهيز  عمليات  النطالق 

نقاط  تقليل عدد  األسلوب  وينتج عن هذا  الطائرة. 

فرز األمتعة، وخفض عدد األمتعة الضائعة ثم تحسني 

فعالية العامل. ميكن تعريف أسلوب »تشكيل وحدة 

الحاويات عىل  األمتعة يف  لتحميل  األمتعة« كعملية 

هذه  برمجة  تتم   .)Bags  of  Batch( دفعات  شكل 

الدفعات وإدارتها أوتوماتيكيا لتنفيذ املهمة املناسبة 

املوارد  تتوفر  عندما  املناسبني،  والوقت  املكان  يف 

من  ممكن  قدر  بأكرب  املطلوبة  واآللية(  )اإلنسانية 

عبء  يف  التوازن  تحقيق  إىل  يؤدي  وهذا  املالمئة. 

العمل قدر اإلمكان بني هذه املوارد.

يف  الضخمة  والبيانات  االصطناعي  الذكاء 
تعزيز وتطوير حركة املطارات الذكية

   Artificial( تهتم خوارزميات الذكاء االصطناعي

 )Intelligence, AIبتطوير برامج الحاسوب التي 

وهي مستوحاة من  تحايك ذكاء البرش والطبيعة، 

عدة مظاهر طبيعية كمستعمرات النمل والعملية 

ليس هناك شك يف أن  إلخ.  التطورية الداروينية، 

مشكلة التحسني التي تواجه الصناعة املطارات، 

إلخ )تتضمن العديد من  الخدمات اللوجستية، 

القيود املختلفة. ميكن للطرق التقليديــــة( مثــــــل  

  Integer Programming, Simplex method,

إلخ  التعامل فقط مع بعض القيود. إال أن القيود التي 

تواجه هذه الصناعات كثرية ومتعددة ،لذا كان من 

الرضوري إدخال خوارزميات الذكاء االصطناعي لحل 

ويف هذا السياق يتم أخذ  هذه املشكالت املعقدة. 

الدراجة كمثال عىل هذه املقارنة :لن تتفوق الدراجة 

الجبلية عىل الدراجة املعدة للطريق الرسيع ،ألن 

لكل منها خاصية تجعلها أكرث فعالية يف البيئة املالمئة 

يف الطريق الرسيع ستسبق الدراجة املعدة له  لها. 

جميع الدراجات، لكنها يف الغابة، ستتعرث بعد بضعة 

وستؤدي الدراجة الجبلية أداءً  أمتار من االنطالقة، 

واملستفاد من هذا هو  أفضل يف هذه الظروف. 
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وجوب تكييف وسيلة الحركة مع ظروف استخدامها، 

وينطبق اليشء نفسه عىل الخوارزميات املستعملة يف 

حل املشكالت الصناعية يف املطارات BHS للوصول 

إىل النتائج املثىل.

أما البيانات الضخمة )Big Data( فهي عبارة عن 

مصطلح يصف الحجم الكبري للبيانات( املهيكلة وغري 

املهيكلة )التي تغمر معظم الرشكات لهدف االستفادة 

منها يف حل مشكالت هذه الرشكات بالشكل املناسب. 

واملهم هنا ليس مقدار البيانات بل الهدف هو 

ماذا ميكن فعله بها كتحليلها بغية استخدامها وفقاً 

لألسلوب املراد منها .عىل عكس البيانات الصغرية 

التي ميكن استخدامها وتحليلها بسهولة من قبل 

األفراد ،فإن البيانات الضخمة ال ميكن معالجتها إال 

باستخدام أحدث وأضخم األجهزة الحاسوبية ذات 

رسعات املعالجة العالية. كام هو الحال يف أي عمل 

ابتكاري ذات أغراض نبيلة أو غري نبيلة ،فإن كثريا ًمن 

األفراد يتخوفون من كشف بياناتهم املتعلقة بحياتهم 

الخاصة التي يتم تسجيلها وتحليلها من قبل الرشكات 

والوكاالت والحكومات يوميًا لغرض صياغة سياسات 

تخدم مصالحها ...وهذه املخاوف حقيقية وال ميكن 

إال أنه من املتوقع أن قوانني حامية  االستهانة بها. 

األفراد ستتطور جنبًا إىل جنب مع التطور الرسيع 

جدا  وكبرية  كثرية  جوانب  للتكنولوجيا !وأنه هناك 

سواء  الجميع،  عىل  وخيمة  وعواقب  آثار  لها  يكون 

تم القبول بها أم ال. تُعد البيانات الضخمة أحد هذه 

عىل  وتعمل  تقريباً  كل يشء  يف  تؤثر  التي  املفاهيم 

تغيري الطريقة التي تؤدي بها هذه الرشكات أعاملها 

ووظائفها، مبا يف ذلك طريقة العمل يف املطارات. يف 

مناذج  استخدام  املستقبل  يف  سيتم  املطارات،  قطاع 

لتوقع  التحليل  أنظمة  تطوير  يف  الضخمة  البيانات 

بشكل  السوق  واتجاهات  املسافرين  متطلبات 

أفضل. من املتوقع أن يؤدي جمع ومعالجة الكميات 

الضخمة من البيانات إىل تحسني كفاءة التكلفة من 

خالل التخطيط االستباقي للموارد املقرتن باالستخدام 

األكرث كفاءة للبنية التحتية الحالية.

الخامتة:
ال يزال مفهوم املدن البارعة يواجه تحديات كبرية يف 

التنفيذ، من التمويل واالستثامر إىل التعقيدات والنهج 

متعددة األوجه للتكامل وصنع القرار، الخ. لهذا يدرك 

أن  اآلن  البارعة  املدن  يف  والخدمات  التقانة  مزودو 

إنشاء املطارات الذكية كمكون هام يف هذه املدن هو 

احتامل أكرث قابلية للتحقيق كبعد عاملي إلنجاح أداء 

بالفعل  الذكية  املطارات  تقوم هذه  البارعة.  املدينة 

بتنفيذ حلول عملياتية ومستقبلية ملواجهة التحديات 

والظروف  املسافرين،  أعداد  زيادة  مثل  القامئة 

التنظيمية، واالمتثال اإللزامي واألمن الفعيل للمطار، 

وتحسني البنية التحتية التشغيلية ومستويات الخدمة 

األمتعة  مع  التعامل  ذلك  يف  املسافرين مبا  وتجربة 

والفحص األمني، الخ. إن التقنيات الجديدة للصناعة 

التخطيط  أساليب  عىل  انطوت  سواء   4.0 الرابعة 

الرقمي )الواقع االفرتايض(، أو الطباعة ثالثية األبعاد، 

هذا  يف  واقعية.  حقيقة  بالفعل  فهي  الروبوتات،  أو 

العامل املتغري وامليلء بالتحديات، يجب عىل املطارات 

تحتفظ  وأال  أنشطتها  تسيري  ونظم  أعاملها  تحديث 

بنفس املنهج الحايل، ألن العامل يف تغري مستمر...، كام 

اليشء  يفعل  آينشتاين »املجنون هو من  ألربت  قال 

نفسه مراًرا وتكراًرا ويتوقع نتائج مختلفة«. وبالتأكيد 

املواكب  املتطور  املسار  تتبع  سوف  املطارات  فإن 

لتطورات املدن البارعة عىل كافة املستويات.
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ملف
العدد

المواطنون األذكياء :
البعد االجتماعي في نجاح 

أداء المدن البارعة

أ. د. حسام يوسف عز الدين محمد
جامعة جدة، المملكة العربية السعودية

المدينة البارعة هي أكثر من بنية تحتية مزودة بالتقنيات المتطورة، إنها 
المجموعة المتنوعة الرائعة من المواطنين األذكياء )clever citizens( الذين 
يعيشون داخلها ويتصرفون تلقائيًا فيها بذكاء نتيجة للطريقة الرشيدة 
والتصرف الحكيم التي يتم بها استغالل ميزات هذه المدينة واالستفادة 
ال. في نهايةالمطاف، إن قبول المواطنين ومشاركتهم  منها بشكل فعَّ
أن  يجب  السبب  لهذا  البارعة.  المدينة  أوفشل  نجاح  سُتحدد  التي  هي 
يكون “المواطنون السعداء” على رأس قائمة معاييرالتقييم ألي مدينة. 
فالجوهرهنا هو أن المدن البارعة موجودة للمواطنين وللرفع من جودة 
البارعة صياغة  معيشتهم، وليس العكس؛ لذا أعادت الشركات والمدن 
مبادراتها لكي تتمحور حول المواطن السيما وقد دخلنا في رحاب ثورة 
صناعية رابعة، التعرف غير الذكاء االصطناعي، وسلسلة الكتل، والروبوتات، 
والعمالت  القيادة،  ذاتية  والسيارات  الحيوية،  والتقنية  األشياء،  وإنترنت 

الرقمية، والبيانات الضخمة، والخوادم السحابية، وغيرها.
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البارعة  املدينة  لالتصاالت  الدويل  االتحاد  يُعرف   

املعلومات  تقنية  تستخدم  مبتكرة  “مدينة  بأنها 

العمليات  واالتصاالت لتحسني نوعية الحياة، وكفاءة 

والخدمات الحرضية، والقدرة عىل املنافسة، وتلبي يف 

الوقت ذاته احتياجات األجيال الحالية والقادمة فيام 

والبيئية،  واالجتامعية  االقتصادية  بالجوانب  يتعلق 

والثقافية«. تُبني هذه الورقة دور املواطنني األذكياء يف 

نجاح أداء مدينتهم البارعة مع عرض لبعض التجارب 

العاملية والعربية يف هذا املجال.

املواطنون األذكياء هم املدينة البارعة:

بأنها  البارعة  املدن  تُعرَّف  االجتامعية،  الناحية  من 

ويعملون  مواطنوها  يعيش  اجتامعية  أنظمة 

ويتنقلون وينشدون أوقات الفراغ باستخدام أنظمة 

أنظمتها  عىل  ويعتمدون  املادية،  التحتية  بنيتها 

الخ.  النقي،  والهواء  العذبة  واملياه  للغذاء  الطبيعية 

البارعة  باملدن  املتعلقة  العلمية  املراجع  معظم  إن 

العامة  املصطلحات  من  متنوعة  مجموعة  تستخدم 

مثل  املدن:  هذه  يف  يعيشون  الذين  لألشخاص 

املستهلكني واملستخدمني والناس والجمهور والسكان 

املجال،  هذا  يف  الخ.  املصلحة،  وأصحاب  واألفراد 

يُفضل استخدام مصطلح املواطنني لألشخاص الذين 

يعيشون ويعملون ويتمتعون مبيزات وخدمات املدن 

البارعة. يجب أن يُركّز التخطيط العمراين املُنظم عىل 

تصميم بيئة ذكية تَُحّفز مواطني املدينة البارعة عىل 

املشاركة يف حوكمتها الذكية بحيث تزودهم بالرعاية 

إرادة  الخ، ومتنحهم  الصحية واالجتامعية والثقافية، 

التغيري والترصف الرشيد لرؤية التحديات واملشكالت 

من وجهة نظر عملية وإيجاد حلول سليمة ملعالجتها 

بطريقة ناجعة. عىل سبيل املثال، ما هي الفائدة من 

استخدام أجهزة مراقبة جودة الهواء ملنع التلوث إذا 

كانت اإلرادة لتغيري السلوك املجتمعي نتيجة لذلك 

املستمر  التغيري  )فالفكرة هنا هو  ليست موجودة؟ 

تحٍد  هناك  لذلك،  األفضل(.  نحو  املواطنني  لسلوك 

آخر ال ميكن تجاهله وهو يتعلق باالستعداد لتغيري 

البارعة.  املدينة  مواطني  بني  األفضل  نحو  األشياء 

هناك  اليزال  حقيقية،  بارعة  مدينة  إلنشاء  وبالتايل 

به  القيام  يتعني  الذي  املستقبيل  العمل  من  الكثري 

من حيث األنشطة واألصول والبنية التحتية والحاجة 

إىل مهارات جديدة واملشاركة يف التجارب الناجحة، 

يجب  أنه  هو  األسمى  والهدف  الخ.  والتمويل، 

املعرفة  البارعة  املدينة  مواطني  معظم  ميتلك  أن 

وقتهم  أو  بخربتهم  ويشرتكون  باستمرار  املُحَدثة 

وتحسني  أفضل  خدمات  لتقديم  مدينتهم  ملساعدة 

تسعى  الذي  األسمى  الهدف  الحياة. إن  نوعية 

خالل  من  االستدامة  هو  تحقيقه  إىل  الحكومات 

الوقوف عىل خصائص املدن البارعة كأحد ابتكارات 

خصائص  بني  والربط  املعلومات،  تكنولوجيا  عرص 

تلك املدن وبني املدن املستدامة كام هو موضح يف 

الذيك،  االقتصاد  ييل:  محاور كام  1، يف عدة  الشكل 

واملواطنون األذكياء والحوكمة الذكية، والتنقل الذيك، 

والبيئة الذكية، والحياة الذكية.
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الشكل 1. خصائص املدينة البارعة 

نجاح  يف  للمواطنني  الة  الفعَّ املشاركة  أساليب   -
أداء املدينة البارعة:

الذكية،  التقانة  تُعد مشاركة املواطنني بنفس أهمية 

املفتوحة  البيانات  ومنصات  املتطورة  فالتقنيات 

تلعب دورا مهام يف االنتقال نحو مدن بارعة تستمع 

القرارات،  أفضل  إىل  التوصل  بهدف  مواطنيها  إىل 

عن  أو  ملواطنيها  مقرتحات  تقديم  طريق  عن  إما 

الخاصة.  اقرتاحاتهم  بصياغة  لهم  السامح  طريق 

إلرشاك  البارعة  للمدينة  املعتمدة  األساليب  بعض 

وتنظيم  الرقمية  املساواة  مبادرات  إطالق  مواطنيها: 

تعليم املُستخدم النهايئ، والسامح للمواطنني املحليني 

التجارب  إجراء  عند  التقانة  استخدام  يف  باملشاركة 

ومنصات  بوابات  عرب  معهم  والتواصل  امليدانية، 

خالل  من  تعليقاتهم  عىل  والحصول  اجتامعية، 

الدراسات االستقصائية، وإطالعهم عىل التقدم املحرز 

من خالل جلسات التواصل ووسائل اإلعالم االجتامعية، 

وتعريفهم عىل اإلنجازات الجامعية واالحتفال معهم 

بني  التعاون  الخ.إن  صغرية،  كانت  مهام  بالنجاحات 

والخاص وظهور رشاكات جديدة يف  العام  القطاعني 

الذي  الدور  عىل  الضوء  يُسلط  الرشيدة،  الحوكمة 

سوف يلعبه املواطنون يف مستقبل الغد القائم عىل 

البيانات والتقانات املتطورة. فعىل الرغم من تخوف 

سيطرة  من  االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  البعض 

العكس  فإنها عىل  املواطنني؛  الربوتات عىل وظائف 

يف  الجديدة  الوظائف  من  العديد  ذلك ستخلق  من 

لتواكب  تتبدل  متطلباته  باتت  التي  العمل  سوق 

هذه  من  يخىش  والذي  الرابعة،  الصناعية  الثورة 

مرصاً  يزال  ال  الذي  التقليدي  اإلنسان  هو  الصناعة 
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عىل أن يكون بعيدا عن التكنولوجيا التي هي روح 

 )Dean Kamen( كامني«  »دين  رأى   كام  العرص 

تقدم  هناك  كان  فمهام  التكنولوجيا؛  وخبري  املخرتع 

األهم من  الدور  الذيك  لإلنسان  الربوتات سيبقى  يف 

ويربمجها  الربوتات  يصنع  الذي  فهو  آخر.  يشء  كل 

الذي  هو  والخربات.  باملعلومات  بتغذيتها  ويقوم 

يسعي دوماً إىل تحقيق جودة الحياة واإلعامر ورقي 

أسمى  وتلك  الكوارث؛  والحد من مخاطر  اإلنسانية، 

الحق  يعطيه  مبا  إنسان،  بها  يقوم  أن  ميكن  جهود 

واإلجامع الدويل عىل أنه سيقود قاطرة املدينة البارعة 

للتعلم  ومحفزة  للبيئة،  صديقة  رقمية  بيئة  لتوفري 

والصحة،  بالسعادة  مواطنيها  شعور  تعزز  واإلبداع؛ 

لتقنية  التحتية  البنية  عىل  رئيس  بشكل  وتعتمد 

والرشكات  املدن  تدرك  لهذا  واالتصاالت.  املعلومات 

ذات التفكري املستقبيل الحاجة إىل مراجعة مقاربتها 

النهج  باالبتعاد عن  البارعة  لتصميم وتخطيط املدن 

تصميم  نحو  التوجه  وإمنا  فقط،  التقانة  عىل  القائم 

من  املواطنني ومتكينهم  يُركز عىل  الذي  الذيك  النهج 

االستفادة القصوى من هذه التقانة. يف هذه الرؤية، 

ستعكس هذه املدن احتياجات املواطنني والتحديات 

تتيح  متكينياً  دوراً  التقانة  يواجهونها، وستلعب  التي 

املواطنني  وبني  الحرضية  املجتمعات  بني  أكرب  تعاوناً 

وحكومات املدن. 

يف  العربية  املدن  يف  للمواطنني  املأمول  الدور   -
املساهمة يف تحويل مدنهم إىل بارعة:

كل  العربية من  املدن  أين  البعض  يتسائل  قد  وهنا 

العربية  الحكومات  تتمكن  مل  !إذا  التقدم؟  هذا 

االتصاالت  يف  العاملي  التقاين  بالركب  اللحاق  من 

رقمية  فجوة  هناك  فستكون  املتطورة  واملعلومات 

العاملي  واملستوى  العريب  املستوى  بني  جداً  كبرية 

يف  وخيمة  عواقب  له  سيكون  وهذا  املجال  هذا  يف 

تحقيق مسار التنمية؛ ألن املنتجات الجديدة ستُعمل 

البالد  متناول  يف  تكون  لن  رمبا  التي  التقنيات  بتلك 

العربية. إن أكرث ما مييز املدن البارعة هو تركيزها عىل 

تستطيع  ألنها  ذلك  األول،  املقام  يف  البرشي  العنرص 

االستجابة للظروف االقتصادية والثقافية واالجتامعية 

التقليدية.  املدن  بخالف  البيئة  من  املتغرية،وتحسن 

تطبيقات  يستوعب  الذي  هو  الذيك  فاملجتمع 

مع  باحرتافية  فيتعامل  املعلومات؛  تقانة  وتقنيات 

  )e-Business(و  )e-Government(و  )e-Mail(

و)e-Book( و)e-Card( و)e-Marketing( .بل إنه 

املدن  مجال  يف  الرائدة  التجارب  بعض  توجدهناك 

البارعة يف بعض املدن العربية مثل »مدينة مصدر« 

الجديدة« يف مرص  اإلدارية  أبو ظبي و»العاصمة  يف 

ومرشوع املدينة الجديدة يف األردن ومدينة ديب، الخ. 

استخدام  والتحوالت:  التطورات  هذه  مييز  ما  وأكرث 

أجهزة لقياس نسب التلوث والتحكم فيها، والشبكات 

إدارة  يف  االتصاالت  تقانة  تستخدم  التي  الذكية 

شبكات الكهرباء، إذ توفر معلومات عن منط استهالك 

لتوفري  القيادة  ذاتية  سيارات  لتوفري  السعي  الطاقة، 

النقل الشخيص للزبائن عند الطلب، إىل جانب تطوير 

تقنية  عرب  اإللكرتونية  املالية  الخدمات  توفري  حلول 

»البلوكتشني« )Blockchain( األكرث أمانا للحسابات 

املالية واملرصفية، الخ. كذلك يجري تركيب العدادات 

استخدام  ترشيد  يف  تساعد  املدن حتى  بتلك  الذكية 

الطاقة، وسيتم توفري تطبيقات عىل الجواالت تساعد 

املرورية  االختناقات  مناطق  بيانات عن  معرفة  عىل 

بهدف تفاديها، وتحسني حركة السيولة املرورية.  
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يجب  بارعة  مدن  إىل  العربية  املدن  تتحول  وليك 

مظلة  توفري  أهمها  املقومات  من  العديد  تتوفر  أن 

قانونية تحمي هذا التحول، ومصادر للطاقة الالزمة 

وتوفر  املعلوماتية،  واألنظمة  التحتية  البُنى  لتشغيل 

ويبقى  للحكومات.  الكايف  والحامس  املادية  املوارد 

العنرص البرشي الذيك ذو األفكاراإلبداعية هو العمود 

تظل  املدن.  تلك  واستدامة  نجاح  لضامن  الفقري 

التوعية دوماً هي نقطة البدء واالرتكاز إلحداث أي 

تغيري، من هنا ميكن مشاركة املواطنني يف قيادة حملة 

مؤسسات  مختلف  تشمل  النطاق  واسعة  توعوية 

والرتويج  الوعي  نرش  إىل  وتهدف  املجتمع،  ورشائح 

للمدينة البارعة وبيان أهميتها لغايات الرفاه واألمن 

املسبقة  الرشوط  توفري  عىل  والعمل  واالستدامة، 

يف  هام  دور  له  إنسان  البارعة.فكل  املدينة  لنجاح 

إحداث هذا التحول. غري املتخصصني ميكنهم البدء يف 

فهم أساسيات عمل تلك التقنيات والتدرب عليها من 

اآلن. يجب أن يتعلم الجميع أسس الربمجة عىل األقل 

وبعبارة  مستقبلهم.  يف  للتحكم  مستعدين  ليكونوا 

أدق فإن الناس هم من سيربمجون مستقبلهم. يجب 

العرص؛  بأبنائهم إىل تعلم تخصصات  اآلباء  أن يدفع 

االصطناعي،  والذكاء  الضخمة،  البيانات  فيدرسون 

 ،)Blockchain(البلوكتشني يعمل  كيف  ويتعلمون 

االستخدام  إن  التقنية.  املوضوعات  من  ذلك  وغري 

عىل  العربية  باللغة  التعليمية  للمواقع  املثايل 

اليوتيوب كفيل بالحصول عىل قدر ال بأس به من تلك 

املعلومات، ويجب إثراء املحتوى العريب الرقمي عىل 

اإلنرتنت باملقاالت واألبحاث واملعلومات املفيدة. كام 

يجب تشجيع املواطنني عىل املشاركة من خالل توفري 

واستخدمها  املحمولة  الهواتف  باستخدام  املعلومات 

حكوماتنا  به  تقوم  ملا  واالستجابة  كمستشعرات، 

املبارشة  فاملعلومات  التقنية.  بقطار  للحاق  العرببة 

التي يكتبها كل فرد حول الطقس يف مدينته تساعد 

كثرياً يف تطوير النرشات الجوية حول العامل. 

يف  األذكياء  املواطنني  مشاركة  يف  عاملية  تجارب 
نجاح أداء مدينتهم البارعة:

توضح األمثلة التالية كيف ميكن للمواطنني مساعدة 

إدارة مدينتهم عىل حل مشكالتهم وتحسني خدماتهم 

من خالل تقديم املساعدة عرب املشاركة الرقمية التي 

تؤثر بنشاط عىل القرارات التي يتم اتخاذها من قبل 

الرشوط  وصيانتها. إلظهار  وتطويرها  مدينتهم  إدارة 

أن  يجب  الرقمي،  املجتمع  يف  للمشاركة  األساسية 

تكون هناك بنية تحتية مناسبة )سلكية أو السلكية( 

رضورية إلقامة صلة بني املواطن واملنصات التشاركية. 

يحتاج املواطن أيضاً إىل الوصول إىل التقانة، إما من 

من  أو  الذيك  الهاتف  أو  الشخيص  الكمبيوتر  خالل 

خالل أجهزة يسهل الوصول إليها )مثالً، مقاهي النت 

االطالع عىل  إن  الخ(.  املكتبة،  الكمبيوتر يف  وأجهزة 

يف  املامرسات  بأفضل  يسمى  ما  أو  التجارب  هذه 

مشاركة الناس يف التحول للمدن البارعة - وإن كانت 

ال تزال يف مهدها - تعطينا تصوراً أكرث إحكاماً حول 

بالتحول  املعنية  األطراف  كافة  بني  العالقة  صياغة 

الكبري للمدن البارعة؛ فنضمن بذلك حدوث املشاركة 

والرشكات  املواطنني  من  كل  بني  الفعال  والتكامل 

يف  جليًّا  التكامل  هذا  يظهر  والحكومة.  والجامعات 

وسيول  فرانسيسكو  سان  من  بكل  البارعة  املدن 

مرتوبوليتان سيتي نتيجة للعمليات الديناميكية التي 

تنسق فيها الجهات الفاعلة يف القطاعني العام والخاص 

أنشطتها ومواردها عىل منصة ابتكار مفتوحة. يجب 

شكلها  التي  واملتكاملة  املختلفة  الروابط  تتامىش  أن 



املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 33 /  402020

وظروفهم  الثقافية  قدراتهم  مع  الفاعلون  هؤالء 

 )Dawex( داوكس  مثل  تؤسس رشكات  االجتامعية. 

لتبادل  آمنة  مساحة  تقديم  بهدف  للبيانات  سوقاً 

جميع أنواع البيانات التي تجمع من خاللها األجهزة 

املرتبطة بإنرتنت األشياء وتحقيق الربح منها. ويضع 

الربح من  البيانات الرشوط واألحكام لتحقيق  مزود 

البيانات، مثل الشكل والتاريخ ونوع املعاملة، سواء 

أكانت ملرة واحدة أم عىل هيئة اشرتاك. كام يتم تضمني 

االلتزامات النظامية والقانونية الالزمة إلجراء عمليات 

نحايك  أن  السوق.ميكننا  يف  الشخصية  البيانات  نقل 

 SmartSantander مرشوع  مثل  ناجحة  مرشوعات 

سانتاندير بإسبانيا، ملساعدة املدينة  الذي نفذوه يف 

يف التحول إىل مكان أكرث استدامة من الناحية البيئية، 

وأن تكون جذابة ومستجيبة اقتصاديًّا ، وتوفر نوعية 

جهاز   20,000 إىل  فباإلضافة  لسكانها؛  أفضل  حياة 

تحويل  للسكان  ميكن  املدينة،  يف  ركبت  استشعار 

هواتفهم الذكية إىل أجهزة استشعار عن طريق تنزيل 

 ،)PoC()Pulseof City(»املدينة »نبض  تطبيق 

وبذلك يصبح السكان مبثابة أجهزة استشعار متنقلة 

باملدينة.

التواصل  ووسائل  املحمول  تطبيقات  استخدام  إن 

وتجميع  املقدمة،  الخدمات  تقييم  يف  االجتامعي 

نعيش  التي  األحياء  يف  واملحتاجني  الفقراء  بيانات 

فعلوا  مثلام  املواطنني  شكاوى  تجميع  وكذلك  فيها، 

يف مدينة بوينس آيرس يعد عمالً مناسباً وهاما لغري 

املتخصصني يف التقنية. كام ميكننا محاكاة سكان تجربة 

مدينة بوسطن حيث استخداموا أجهزة االستشعار يف 

السائقني من  الوعرة، ومتكني  الطرق  لرسم  هواتفهم 

اإلبالغ عن الحفر بأنفسهم. إن مشاركة سكان األحياء 

يف الرفع من مستوى أحيائهم املعييش وتوفري البيانات 

ألحيائهم  التحتية  للبنية  تطويرية  دراسات  وإعداد 

أن  قبل  الناس  يقدمها  أن  ميكن  مشاركة  أهم  هو 

طويل  التخطيط  عىل  املرتكز  دورالحكومات  يأيت 

االتصاالت وتقنيات  األمد والرتكيز عىل تطوير قطاع 

القطاعات  كافة  تحفيز  إىل  باالضافة  املعلومات، 

بالدولة للمشاركة يف هذا التحول؛ فمن املهم للغاية أن 

تقوم كل مدينة عربية بتحديد أولويات التحول طبقا 

ألوضاعها ومشاكلها، وأن يكون هذا التحول تدريجيا 

الالزمة. املجتمعي  القبول  درجة  بتوافر  يسمح  مبا 

مرشوع »أَقوم بإصالح  وكمثال عىل ذلك تم تطبيق 

للمواطنني  يتيح  الذي   )FixMyStreet( الشارع« 

اإلبالغ عن مشكالت شوراع املدينة من خالل أجهزة 

الكمبيوتر أو الهواتف الذكية املزودة بنظام الجي يب 

أس )GPS( لتحديد املواقع األحداثية لهذه املشكالت 

الكهربائية  واملصابيح  الطريق،  يف  الحفريات  )مثالً، 

املهجورة  واملركبات  الشوارع،  أعمدة  يف  املكسورة 

عىل جانب الطرقات، وأنابيب املياه املكسورة، الخ(. 

عىل   املواطنون  يعتمد  األجهزة،  هذه  باستخدام 

أحداثيات  إلظهار  كعالمة  العنوان  ميزة  استخدام 

املوقع الدقيق للمشكلة، ومن ثم تنبيه إدارة املدينة 

عندما يحتاج األمر إىل إصالح، ويف الوقت ذاته يوفر 

أو  الفعل عىل مدى رسعة  ردود  أيضا  املرشوع  هذا 

بطء استجابة املدينة ملعالجة املشكالت املُبلغ عنها.

الخامتة:

عىل الرغم من أن املواطنني األذكياء هم وقود االبتكار 

التحول  حلم  تحقيق  أن  إال  البارعة،  املدن  وقادة 

كل  الجميع،  فيه  يتشارك  أن  يجب  البارعة  للمدن 

تعرف  والتي  األمد  الطويلة  فالخطط  طاقته.  وفق 
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ستبقى  الحكومات  تعدها  التي  باالسرتاتيجيات 

حبيسة األدراج ما مل تجد من يقوم بتنفيذها. هؤالء 

أي  للنشاط يف  الرئيس  واملحور  املنفذون  الناس هم 

مدينة بارعة. فمن مل يتعلم التكنولوجيا التي دخلت 

كل املجاالت ويستفيد منها سيبقى بعيدا عن امتالك 

مفاتيح املستقبل. ومن الطبيعي أن تكون ألي تقنيات 

مزايا وعيوب، لكن املدن البارعة ستحسن من جودة 

الكوارث  آثار  من  التخفيف  عىل  وتساعدنا  حياتنا 

حتمي،  أمر  وهى  البيئة،  عىل  الحفاظ  يف  وتساعدنا 

املهم  فمن  لذا  الوظائف،  من  جديدًة  فرصاً  تنتج 

تفعيل  األذكياء« و  التفكري يف دور »املواطنني  إعادة 

مبا  البارعة  املدن  تشكيل  وإعادة  الذكية«  »املواطنة 

يكون ملربمجي  املواطن. وهنا  يضمن متحورها حول 

الذكاء االصطناعي الدور املميز للمساهمة يف تطوير 

التطبيقات الذكية للمدن البارعة حيث ينبغي عليهم 

إلكرتونية  خدمات  وإنتاج  لتصميم  مبادرات  ابتكار 

بكفاءة  واالستدامة  التنمية  تحديات  تعالج  جديدة 

لذلك. وهذا  الدعم والتمويل  توفر  أكرب وخاصة مع 

املدينة  لخدمات  التقييم  يف  الناس  ومشاركة  اإلنتاج 

الذكية هام عمليتان متوازيتان وتفاعليتان، تتطلبان 

واالجتامعي.  التكنولوجي  لالبتكار  فعاالً  تكامالً 

تصبح  أن  ميكن  املعلومات  تكنولوجيا  فباستخدام 

املدن أكرث براعة، وأكرث قابلية للعيش وأكرث استدامة.

املراجع
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Union )2019( “Smart Sustainable Cities“, 

available at:

h t t p s : / / w w w. i t u . i n t / e n / I T U - T /

climatechange/Pages/201909.aspx

•	Towards	 an	 effective	 framework	 for	

building	 smart	 cities:	 Lessons	 from	

Seoul	and	San	Francisco,	available	at:

https://www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S0040162513002187

• Dawex Site, available at:https://www.

dawex.com/en/
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ملف
العدد

دور الذكاء االصطناعي في تعزيز 
استراتيجية المدن البارعة 

لمواجهة خطر الكوارث : البعد 
التطبيقي العملياتي )حالة دراسية 
لمواجهة جائحة فيروس الكورونا(

أ. د. م. حسين عزيز صالح
المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية، جامعة دمشق، سورية

أصبح العالم حاليا أكثر حضرية، فالمدن بشكل عام في جميع أنحاء هذا 
في  غيرها.  من  أكثر  وبعضها  ذكية،  عمرانية  ميزات  اآلن  تمتلك  العالم 
الحضرية،  المناطق  يعيشون في  الناس  % فقط من   3 كان   1800 عام 
في  يعيشون   %  29 حوالي  كان  الماضي  القرن  من  الخمسينيات  وفي 
هذه  في  السكان  من   %  50 من  أكثر  يعيش  اليوم،  العمرانية.  المدن 
 %  68 سيعيش   2050 عام  بحلول  أنه  المتحدة  األمم  وتتوقع  المدن، 
من السكان في هذه المدن التي ال تشغل سوى حوالي 3 % من مساحة 
الطبيعية  الموارد  % من   75 العالمية، ومع ذلك فإنها تستهلك  األرض 

ومسؤولة عن 60 - 80 % من انبعاثات الكربون.
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ومشكالت  تحديات  املدن  هذه  تواجه  وبالتايل 

الرسيع  التحرض  بهذا  املرتبطة  املتزايدة  االستدامة 

وزيادة الضغط عىل البنية التحتية من النمو السكاين 

وخطر وقوع الكوارث بسبب تغري املناخ، وقد تكون 

إذا  الكوارث  أنواع  لجميع  رئيساً  مصدراً  املدن  هذه 

الكوارث.  ملواجهة هذه  مرونة  أكرث  مبيزات  تتمتع  مل 

والتخفيف  واملشكالت  التحديات  هذه  عىل  للتغلب 

رضورية  حاجة  هناك  وتأثريتها،  الكوارث  حدة  من 

 )smart city( البارعة  املدينة  منوذج  اعتامد  إىل 

وتُْنِتج  الذيك  الحرضي  التفكري  من  تَتغذى  التي 

املواطنة الذكية، وتُقّوي رأس املال البرشي، وتستفيد 

البيانات  توليد  يف  الجديدة  التقنيات  تطورات  من 

يف  دمجها  ثم  ومن  وإدارتها  وتحليالتها  الضخمة 

تقانة  مؤسسات  موارد  مع  شامل  اسرتاتيجي  نهج 

املعلومات واالتصاالت والتحول الرقمي املتطور، الخ. 

الشامل  النهج  إن هذا   ،1 الشكل  كام هو موضح يف 

سيُقدم حلوالً حرضيًة من املنظور الفني تساعد هذه 

املدينة يف تحديد الكوارث ومواجهتها وإدارة خطرها، 

وتحقيق التنمية املستدامة )مثالً، كفاءة الطاقة، الحد 

من التلوث )تقلل من االنبعاثات بنسبة 10 - 15 %(، 

املياه  استهالك  من  )تقلل  للموارد  الرشيد  االستخدام 

بنسبة 20 - 30 %(، وجودة التنقل )تقلل من متوسط   

وقت االنتقال بنسبة 15 - 20 %(، الخ(، ويف الوقت 

رفايتهم  من  وتُزيد  املواطنني  احتياجات  تُسهِّل  ذاته 

ونوعية حياتهم )مثالً، السالمة العامة، التعليم، الرعاية 

الصحية واالجتامعية، الخ(، وتُقّوي التنمية االقتصادية 

أداء  تحسني  االبتكار،  الوظائف،  االستثامر،  )مثالً، 

األعامل، وضامن جودة املنتجات، الخ(، الخ. يف أحدث 

دليل لإلنفاق عىل املدن البارعة، تم إنفاق أكرث من 81 

مليار دوالر عىل مبادرات املدينة البارعة يف عام 2018، 

ومن املتوقع أن يرتفع هذا الرقم إىل حوايل 200 مليار 

دوالر بحلول عام .2023 عىل أية حال، حتى تاريخه 

قيِّم،  سيايس  كحل  البارعة  املدينة  منوذج  تطبيق  تم 

ُمحّددة  قضايا  بعض  مع  التعامل  يف  عرصي،  وأحياناً 

واالبتكار  اإلدارة  أدوات  )مثل  مستهدفة  أدوات  أو 

والحكومة والحوكمة اإللكرتونية، الخ(، ونادراً ما تأخذ 

باالعتبار إدارة الكوارث واألزمات. تسعى هذه الورقة 

االصطناعي  الذكاء  بني  املرتابطة  العالقة  رشح  إىل 

واملدينة البارعة والكوارث، ثم تَعرض بعض التجارب 

يف  البارعة  املدن  ومبادرات  اسرتاتيجيات  يف  العاملية 

ُيكن  كيف  أيضا  تُبنيِّ  إنها  الكوارث.  من خطر  الحد 

هذه  تنمية  يف  ثورة  يُحدث  أن  االصطناعي  للذكاء 

بها  تتعامل  التي  الطريقة  الوقت ذاته يف  املدن، ويف 

)مثل  املخاطر  هذه  تأثري  من  الحد  مع  املدن  هذه 

املرتبطة  األخرى  البيئية  والتحديات  كورونا(  فريوس 

بالنمو العمراين فيها.
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الشكل 1. النهج الشامل ملكونات املدينة البارعة

من  للتخفيف  البارعة  املدينة  اسرتاتيجية 

حدة الكوارث: تجارب عاملية

واالقتصادية  واالجتامعية  البيئية  االستدامة  تُعد 

واإلدماج الرقمي ونوعية الحياة العالية، الخ، عنارص 

مهمة يف تصميم املدينة البارعة واملستقبلية كمعيار 

رئييس للتحرض، واألكرث مرونة ملواجهة خطر الكوارث. 

يف هذا السياق، يُعد نظام االستجابة للطوارئ من بني 

تحقيقه  يتم  الذي  املدينة  هذه  تصميم  أبعاد  أهم 

التي  الذكية  الحرضية  الحوكمة  خالل  من  بفعالية 

التقانة  األساسية:  الثالثة  العنارص  دمج  من  تتكون 

الذكية واملواطنني األذكياء والتعاون الذيك. تربز أهمية 

جميع  عىل  االسرتاتيجيات  تكامل  يف  الذيك  التعاون 

املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية واملحلية، ألن 

والجفاف  الوبائية  األمراض  )مثالً،  الخطرية  األحداث 

عىل  بطبيعتها  للحدود  عابرة  املناخ(  تغري  والسيام 

ولكن  جغرايف  منظور  من  فقط  ليس  واسع،  نطاق 

لهذا  واالتجاهات.  واملدة  املنشأ  حيث  من  أيضاً 

يتطلب مواجهة هذه األحداث الخطرية اسرتاتيجيات 

الحد من  نحو  القدرات  بناء  إىل  تهدف  الحدود  عرب 
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خطر تَحوُّل هذه األحداث املحلية إىل كوارث عابرة 

للحدود. 

الشكل 2 . البنية التحتية الرقمية للمدينة البارعة 

ملواجهة خطر الكوارث

- املدينة البارعة وإدارة خطر الكوارث:

إلنشاء مدينة بارعة أكرث مرونة يف مواجهة الكوارث 

من وجهة نظر التقانة الرقمية املتطورة كام هو موضح 

يف الشكل 2، يجب أن تتكون هذه املدينة من البنى 

التحتية التقانية القادرة عىل تحسني أدائها التشغييل 

التي   )digitalization( الرقمنة  عمليات  باستخدام 

البنية  أساسية:  تحتية  بنى  ثالثة  تكامل  تتضمن 

)hard infrastructure(،  والبنية  الصلبة  التحتية 

والبنية    ،)soft infrastructure( اللينة  التحتية 

تتألف   .)infrastructure  data( للبيانات  التحتية 

البنية التحتية الصلبة، عىل سبيل املثال ال الحرص، من 

الحساسات  الذكية )clever sensors( وأجهزة املراقبة 

 internet( اآللية واملراقبة التقليدية، وإنرتنت األشياء

اكتشاف مستويات  مثالً، يف  املُستخدم،   )of things

 )early warning( املياه أو نرش رسالة اإلنذار املبكر

أو توزيع املعلومات للمساعدة، والحوسبة السحابية 

نطاق  بتوسيع  تسمح  التي   )cloud computing(

للمعلومات   الشامل  التأمني  وبرمجيات  التحليالت، 

وتحقق  األفكار  تشجع  التي   )crowdsourcing(

أمن  ونظام  الحقيقية،  التشاركية  العملية  متطلبات 

الرخيصة  والحوسبة   ،)cyber security( املعلومات 

 machine( اآليل  والتعلم   )computing  cheap(

 )visual computing( والحوسبة املرئية )learning

 data( البيانات املستخدمة الستنباط املعلومات من 

mining( ومن ثم استخدامها يف اكتشاف وتصنيف 

أحداث األمان املختلفة، الخ. أما البنية التحتية اللينة 

فتتمثل أدوارها املهمة، عىل سبيل املثال ال الحرص، يف 

بناء قدرات املجتمع ومشاركته يف الصمود يف مواجهة 

وقادر  مرن  ذيك  رقمي  مجتمع  بناء  )مثالً،  الكوارث 

تحليل  تطبيق  بفعالية،  األجهزة  استخدام هذه  عىل 

معلومات  )content analysis( الستنباط  املحتوى 

متفاوتة  مستويات  من  معيارية  ومقاييس  نوعية 

وإدارة  الذكية  الحرضية  الحوكمة  مثل  التعقيد  من 

للبيانات  التحتية  البنية  تتكون  بينام  الخ(.  الكوارث، 

من البيانات الضخمة )big data( والبيانات املفتوحة 

 geospatial( الجيومكانية  والبيانات   )open data(

بالغة  أهمية  ذات  البيانات  هذه  تُعد  الخ.   ،)data

لكونها متاحة لالستخدام واملشاركة من قبل املواطنني 

التعامل معها مبهنية ودمجها  القادرين عىل  األذكياء 

ذات  القطاعات  مختلف  عرب  مؤمتت  نظام  ضمن 

)مثل  املفاجئة  وتغرياتها  الكوارث  بتحوالت  العالقة 

عىل  للحصول   )GIS( الجغرافية(  املعلومات  نظام 

ع،  والرُّضَّ املسنني  أعداد  )مثالً،  هامة  معلومات 
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ومخازن األغذية، واملرافق الصحية، والطرق أو املباين 

أو البنى التحتية، الخ(.

أفضل  تأيت  املجال،  هذا  يف  اليابانية:  التجربة   -

أكرث  من  واحدة  تُعد  التي  اليابان  من  املامرسات 

الطبيعية  الكوارث  لخطر  عرضة  العامل  يف  املناطق 

فالفيضانات  باستمرار،  القاسية  املناخية  واألحداث 

األخرية )حزيران 2018( تَسببّت يف مقتل حوايل 200 

مواطناً وفقدان 70 مواطناً وإخالء أكرث من 8 ماليني 

بناء  إعادة  تكلفة  وبلغت  منازلهم،  من  مواطن 

البنية التحتية التي دمرتها هذه الفيضانات 2 مليار 

دوالر أمرييك. استجابًة لهذه التأثريات الكارثية، كان 

التعاون عرب القطاعات والتعليم املجتمعي للكوارث 

خطر  من  الحد  لسياسات  الهامة  السامت  من 

الكوارث التي تم تطويرها يف املدن البارعة اليابانية. 

فالحكومات املحلية يف هذه املدن َعّززت قدرتها عىل 

الكوارث من خالل استغالل شبكتها  الحد من خطر 

واملنصات  األزمات  وإدارة  املحلية  للتنمية  املُعّدة 

الالسلكية للبلدية التي توفر خدمات تقانة املعلومات 

وتتبّع  واالجتامعية   الصحية  والرعاية  واالتصاالت 

الالسلكية،  العالمات  باستخدام  السن  وكبار  األطفال 

أهمية  لها  املنصات  هذه  إن  الخ.  الطقس،  ومراقبة 

من  البيانات  تلتقط  ألنها  الكوارث  أثناء  محورية 

املبكر  اإلنذار  أنظمة  )مثالً،  والتنبؤ  املراقبة  أنظمة 

الرصد  وأجهزة  االجتامعية،  الوسائط  تنبيه  وأجهزة 

إرسالها  يتم  دقيقة  معلومات  وتُولد  الخ(،  األرضية، 

فوراً إىل خدمات الطوارئ والجهات الفاعلة الرئيسة 

الصناعية،  املنشآت  اإلطفاء،  رجال  الرشطة،  )مثالً، 

مبكراً  منها  لتستفيد  إلخ(  املدارس،  املستشفيات، 

مبادرات  لنرش  ثم  ومن  الكوارث،  هذه  مواجهة  يف 

املحلية  املجتمعات  بني  الكوارث  خطر  من  الحد 

عليه،  بناًء  الكوارث.  هذه  خطر  من  للترضر  القابلة 

يتميز منوذج املدينة البارعة اليابانية عن نظرياتها يف 

الخارج من خالل إنشاء مجتمع آمن ذي نظام بيئي 

ذيك ومستدام يف مواجهة خطر الكوارث. يتمتع هذا 

الطاقة،  الستخدام  ذكية  مبنظومة  املستدام  النظام 

واالتصاالت  املعلومات  تقانة  لتطبيق  ذكية  وحلول 

واستغالل  الكوارث،  خطر  من  الحد  مبادرات  عىل 

التقانية والنهج  التي توفرها هذه الحلول  املساهمة 

املتكامل للحكومة اإللكرتونية واملؤسسات األكاديية 

وتيسري  وتطوير  تصميم  يف  االجتامعية  والفئات 

والتقانة  االجتامعي  الهيكل  بني  التآزر  أوجه  ورعاية 

يتعاون  حيث  الذكية  التعاونية  والحوكمة  الجديدة، 

الفاعلون الرئيسيون لتعزيز وبناء قدرة املجتمع عىل 

مواجهة خطر الكوارث، الخ. بشكل أكرث تطوراً، تُعد 

هذه الحوكمة الذكية قيمة ُمضافة أساسية مُتيّز املثال 

الياباين عن غريه، وقد أصبحت ميزات هذه الحوكمة 

أكرث وضوحاً أثناء وبعد كارثة فوكوشيام 2011. تجلّت 

يف:  الكارثة  هذه  خالل  الحوكمة  هذه  ميزات  أهم 

تضاعف الفوائد املشرتكة للعمل، تكامل البنى التحتية 

االفتصادية  القطاعات  بني  التعاون  تعزيز  الحيوية، 

العام  القطاعني  بني  الرشاكة  تقوية  كافًة،  والخدمية 

املجتمعي واالستعداد  التعليم  والخاص، ورفع سوية 

نحو عملية إدارة خطر الكوارث بأكملها، الخ.

مدينة  اسرتاتيجية  تُعد  اإلندونيسية:  --التجربة 

جاكرتا لالستجابة للكوارث أحد األمثلة املثالية األخرى 

الفيضانات.  كوارث  املجال، وخاصة يف حالة  يف هذا 

ببناء  جاكرتا  ملدينة  املحلية  الحكومة  قامت  لقد 

نظام معلومات إلدارة الكوارث خاص بجمع البيانات 

واملعلومات يف مركز قيادة واحد. يتألف هذا النظام 

من البنية التحتية الصلبة املتمثلة مبرشوع التطبيقات 
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 )Android الذكية للهواتف املحمولة )مثل أندرويد

الذي يزود مواطني جاكرتا مبيزة تسجيل مستوى املياه 

التلقايئ ملراقبة حالة تطور الفيضان يف الوقت الفعيل 

هذه  اسرتاتيجية  تعتمد  ذلك  إىل  إضافة   .)online(

أنظمة  تطوير  عىل  جاكرتا  يف  الصلبة  التحتية  البنية 

االستجابة للطوارئ مبقاييس مختلفة مع الرتكيز عىل 

املركبات  شبكات  ذلك  يف  مبا  الذكية  النقل  أنظمة 

املخصصة املدمجة بتقنيات الحوسبة السحابية التي 

إن  الكوارث.  وقوع  أثناء  أفضل  إخالء  نتائج  توفر 

مفهوم املدينة البارعة يف حالة جاكرتا ال يتعلق فقط 

بالتقانة املتقدمة، بل يتعلق أيضاً بكيفية تفعيل دور 

البنية التحتية اللينة يف بناء قدرات مجتمع ذيك رقمي 

ُمتَمكِّن من استخدام أجهزة املحمول بفعالية، وإنشاء 

منصة اجتامعية لتزويد املعلومات من مصادر مختلفة 

 open( املصدر  مفتوحة  خرائط  يف  دمجها  ثم  ومن 

source( ملراقبة تغريات الفيضان يف الوقت الفعيل. 

املكتسبة وتوزيعها  املعلومات  تُسهل هذه  أن  يكن 

عىل  الحصول  العالقة  ذوي  الرشكاء  جميع  إىل  آنياً 

استجابة أكرث دقة التخاذ القرار يف مواجهة الكوارث. 

والسؤال هنا، إذا كانت هذه املنصة )املفيدة لكلٍّ من 

املواطنني،  لدى  مألوفة  ليست  واملجتمع(  الحكومة 

يتحقق  لن  وبالتايل  استخدامها  من  يتمكنوا  فلن 

الهدف النهايئ املتمثل بوجود مجتمع قوي قادر عىل 

بناء إدارة املعرفة بالكوارث.  

البارعة  املدن  تعزيز  يف  االصطناعى  الذكاء 
إلدارة خطر الكوارث التي تتعرض لها:

االصطناعي  الذكاء  تقنيات  يكن تعريف 

بأنها أحدث األساليب   )artificial intelligence(

 )code that learns( تلقائياً  تتعلم  التي  املطوَّرة  

املتضمنة  واملبادئ واألدوات  ُمستخدمًة  األفكار 

أجهزة  ملساعدة  الرياضيات واملنطق والبيولوجيا، 

وإخراج  املتعددة  البيانات  معالجة  عىل  الكمبيوتر 

الحواس منها كالقدرة عىل الرؤية والسامع والتنقل، 

الخ. لقد أتاحت البيانات الضخمة والحوسبة الرخيصة 

تطور تطبيقات الذكاء االصطناعي التي تدعم معظم 

الروبوتات  مثل  التمكني  كأدوات  الحياة  جوانب 

 ،)drones( طيار  بدون  الطائرات   ،)robots(

 ،)autonomous vehicles( املستقلة  واملركبات 

الحوسبة  أنظمة  تسمح  قد  املثال،  سبيل  فعىل  الخ. 

املرئية )التي تعمل بنظام الذكاء االصطناعي( ألجهزة 

الحياة  عنارص  من  املاليني  ورؤية  بتحديد  الكمبيوتر 

والسيارات  األشخاص  مثل  واحد،  وقت  يف  الحرضية 

العام والخاص ومكبَّات تجميع  القطاع  والعاملني يف 

الخ.  للكوارث،  الخطرية  اآلنية  والتحوالت  القاممة 

ويكن أن تسمح هذه األنظمة ليس فقط باالستقالل 

بناًء عىل  باتخاذ قرارات  أيضا  للمراقبة، ولكن  الذايت 

وكيف  العنارص،  هذه  من  عنرص  كل  ترصف  كيفية 

تتغري السلوكيات عىل مدار كل يوم أو مبرور الزمن، 

الخ.  األنظمة،  لهذه  العنارص  هذه  تستجيب  وكيف 

االصطناعي،  الذكاء  نظر  وجهة  من  البارعة  فاملدينة 

البيانات  من  هائلة  كمية  تولد  رقمية  ثورة  هي 

وتولد  معالجتها  تتم  مل  ما  حتى  منها  فائدة  ال  التي 

معلومات هامة يف املقابل. يف نهاية املطاف، سيكون 

تأثري املدن البارعة هو إزالة أجزاء املدينة التقليدية 

املواطن  التي ال تضيف أي قيمة جديدة إىل تجربة 

أو للتطور املستدام للمدينة. عىل النقيض من ذلك، 

توجد تحديات ومخاوف ناجمة عن استخدام الذكاء 

مخاوف  مثل  البارعة،  املدينة  تطوير  يف  االصطناعي 

الكامريات املنترشة يف كل  الخصوصية بسبب أجهزة 
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وإبالغ  الوجه  عىل  التعرف  يف  تساعد  والتي  مكان 

وكرثة  البطالة  ذلك،  عن  التأمني  رشكة  أو  السلطة 

الوظائف،  سوق  نصف  ستُقلص  التي  األمتتة  بسبب 

هذه  عىل  للتغلب  الخ.  الدخل،  يف  املساواة  وعدم 

تقنيات  أحدث  إىل  أيضا  حاجة  هناك  املخاوف، 

حلول  األذكياء لزيادة  واملربمجني  االصطناعي  الذكاء 

تقانة املعلومات واالتصاالت، واالستفادة منها بشكل 

ضمني، لزيادة القدرة التنافسية لتطوير هذه املدن 

التي تأخذ بعني األعتبار النواحي االجتامعية والخاصة 

املجتمعي،  واإلنصاف  الخدمات  إىل  الوصول  وتعزز 

الخ.

املدن  يف  االصناعي  الذكاء  تطبيقات  بعض  ـ 

االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  أصبحت  لقد  البارعة: 

جزءاً ال يتجزأ من مبادرات املدينة البارعة التي تهدف 

األنشطة  من  واسعة  مجموعة  وتحسني  أمتتة  إىل 

هذه  تختلف  الخ.  واملؤساتية،  الحياتية  والعمليات 

ولكن  أخرى  إىل  حالة  من  كبرياً  اختالفاً  التطبيقات 

معظمها يتقاسم بشكل عام تحسني الظروف املعيشية 

وجعل املدن أكرث قدرة عىل املنافسة واالستدامة من 

وتغري  البيئية  الناحية  من  وخاصة  النواحي  جميع 

املناخ التي تجعل املدن أقل ازدحاماً وأقل تلوثاً وأكرث 

اآلن  التطبيقات  هذه  تنترش  اآلمن.  للعيش  مالءمة 

يف الرعاية الصحية )تشخيص املرض وتحسني الصحة 

العامة( والنقل )مراقبة حركة املرور واملواقف الذكية 

الوجه(  عىل  )التعرف  العامة  والسالمة  للسيارات( 

التجزئة  العمليات( ويف تجارة  )التحكم يف  والتصنيع 

عرب اإلنرتنت، الخ. من ناحية أخرى، سوف تتفهم هذه 

تعمل  وكيف  لها  املدن  استخدام  كيفية  التطبيقات 

املدن  هذه  مخططي  يساعد  وهذا  تطويرها،  عىل 

واملبادرات  للتغريات  املدينة  استجابة  كيفية  فهم  يف 

فعىل  ازدهارها.  ديومة  عىل  تساعد  التي  املتنوعة 

الذين  وحدهم  ليسوا  املدينة  مواطنو  املثال،  سبيل 

يستفيدون من ميزات مدينتهم البارعة، وإمنا يتم أيضاً 

تحسني التجربة السياحية التي تصبح أكرث متعة من 

التي تساعد السيَّاح عىل االستمتاع  خالل االبتكارات 

عىل  العثور  سهولة  )مثالً،  أفضل  بشكل  بإقامتهم 

الذكية،  السيارات  العام الذيك ومواقف  النقل  وسائل 

واالتجاهات إىل الوجهات الشعبية املميزة، واملطاعم 

املشهورة ذات الطعام اللذيذ، وزيارة املتاحف، الخ(. 

اليابان سيارات األجرة  ، ستقدم  يف نهاية عام 2020 

اآللية املجهزة  بالروبوتات املزودة بوظيفة املرتجمني 

السائحني  الستقبال  املطار  يف  والجاهزة  االجتامعيني 

للمشاركة يف األلعاب األوملبية والتي ستتفاعل معهم 

التواصل مع  لغة مختلفة وتساعدهم عىل  بعرشين 

السكان املحليني باللغة اليابانية.   

إدارة  يف  االصناعي  الذكاء  تطبيقات  بعض  ـ 

الكوارث: هناك طريقة أخرى يكن بها للمدن البارعة 

أن متنع وقوع خسائر يف األرواح أثناء الكوارث وذلك 

ومراقبة  التحتية  البنية  لعمل  أفضل  تتبع  من خالل 

وجريان  التلوث،  مستويات  مثل  البيئة  أحوال  تَغري 

الخ.  الصحي،  الرصف  نظام  فيضان  وحتى  املياه، 

عاصمة   )Copenhagen( كوبنهاغن  مدينة  تُعرف 

الدامنارك بأنها واحدة من أكرث املدن البارعة تقدماً يف 

هذا املجال حيث تستخدم بنية تحتية صلبة لتقانة 

املعلومات للتتبع املبارش لوضع مصارف مياه األمطار 

العواصف  فأثناء حدوث  الشوراع.  الفنية يف  والجور 

قد  الذي  املصارف  هذه  انسداد  حالة  ويف  املطرية، 

تُنبه  املدينة،  شوراع  يف  فيضانات  حدوث  إىل  يؤدي 

الذي  البلدية  يف  الصحي  الرصف  قسم  التتبع  إشارة 

املصارف  هذه  انسداد  قبل  مبارشة  الحطام  يزيل 
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وبالتايل تفادي حدوث الفيضان. يف كوريا الجنوبية، 

عىل   )Chungecheong( تشونغدو  مقاطعة  تعمل 

حركة  وتخفيف  الضوضاء  عن  الناتج  التلوث  تقليل 

مرشوع  خالل  من  كامل  بشكل  القاممة  شاحنات 

عىل  املبنية  للنفايات«  املتكاملة  الذكية  »اإلدارة 

أكرث  وتقليل  أنظف  بيئة  لتحقيق  التقانية  الحلول 

لكميات النفايات. يف هذا املرشوع، تحتوي املباين عىل 

محطات ذكية لجمع القاممة والتخلص منها بوضعها 

يف أكياس مفصولة بطريقة عضوية وقابلة لالحرتاق. 

تم تجهيز هذه املحطات بأجهزة استشعار تُنبه متى 

تكون هذه األكياس ممتلئة، ومن ثم إرسالها تلقائياً 

إلعادة  الرئييس  املركز  إىل  عالية  ضغط  أنابيب  عرب 

التدوير والتخلص منها بشكل آمن. بالنسبة ملواجهة 

 ،)corona virus( كارثة وباء فريوس التاجية الكورونا

بالذكاء  املختصة  الصينية  التقانة  رشكات  مَتكَّنت 

من   )Alibaba و   SenseTime )مثالً:  االصطناعي 

الفريوسات  لتشخيص  ذكية  تحليلية  مناذج  تطوير 

يكون  أن  املرجح  من  التي  باألحياء  والتنبؤ  التاجية، 

التدخل  تتطلب  التي  تلك  أو  مستقبلية  حاالت  لها 

عىل  مبنية  الذكية  النامذج  هذه  إن  الخ.  العاجل، 

الرسيع  بالتطور  املقرتنة  الضخمة  البيانات  استخدام 

والتحليالت  البيانات  واستنباط  االصطناعي،  للذكاء 

االستشعار  أجهزة  من  متنوعة  ومجموعة  التنبؤية، 

والطائرات  املحمولة،  والهواتف  واملرئية  الحرارية 

والكامريات  الضوئية  باملاسحات  املجهزة  طيار  بدون 

عدة  االعتبار  يف  النامذج  هذه  تأخذ  الخ.  الذكية، 

املواطنني،  وتفاعل  الفريوس،  ديناميات  مثل:  عوامل، 

املواطن  يصيبهم  أن  ُيكن  الذين  املواطنني  وعدد 

املصاب، الخ. باستخدام هذه النامذج الذكية، متكنت 

الحكومة الصينية من اتخاذ االحتياطات واإلجراءات 

الالزمة للحد من اآلثار السلبية  لهذا الوباء الفريويس 

الخ.  عنه،  الناتجة  الوفيات  وتقليل  انتشاره  واحتواء 

الذين ال  أولئك  باكتشاف  أيضا  النامذج  تسمح هذه 

يتثلون إلجراءات الحجر الصحي والتحقق من درجة 

يرتدون  ال  الذين  واعرتاض  املواطنني،  جسم  حرارة 

قناعاً، ومسح وجوه املواطنني حتى لو كانوا يرتدون 

مسح  وإجراء  التاجية،  الفريوسات  لتشخيص  قناعاً 

حراري يف الوقت الفعيل الكتشاف الحاالت املحتملة 

للحمى، الخ.

 الخامتة:

عىل الرغم من النتائج املهمة التي حققتها العديد 

مدنها  ومرونة  قدرة  تعزيز  يف  املتطورة  البلدان  من 

القاسية  الكوارث  مواجهة  يف  الصمود  عىل  البارعة 

الوقاية والتخفيف من حدتها، فإن  من خالل تدابري 

يتطلب  التعرض لهذه الكوارث يثل تهديداً مستمراً 

النطاق ومشاركة كافة  بذل الجهد املستمر والواسع 

البحثية  الورقة  هذه  تدعو  العالقة.  ذات  الجهات 

الحكومات املحلية يف كافة الدول العربية التي تتعرض 

لكوارث مشرتكة إىل اعتامد النموذج الياباين للتعاون 

الذيك الذي يُعد تجربة رائدة تجاه إدارة خطر الكوارث 

يف جميع أنحاء مدن العامل. يهدف هذا النموذج إىل 

إىل  الكوارث”  خطر  من  “التعايف  من  التحول  متكني 

الخطر،  تقييم  يتطلّب  الكوارث” مام  “الوعي بخطر 

 ،)disaster literacy( ومحو األمية يف حاالت الكوارث

وإرشاك املواطنيني وال سيام أصحاب املصلحة وتنمية 

قدراتهم، الخ. فاملدن العربية بحاجة إىل الرتكيز عىل 

العمراين  والتخطيط  واملعلومات،  الرقمية  التقنيات 

والخاص،  العام  القطاعني  بني  والرشاكات  األفضل، 

والسياسات الرشيدة التي تهتّم باحتياجات مواطنيها 
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فرقاً  تحدث  أن  ُيكنها  فقط  وعندها  األساس،  يف 

ورسعة يف اللحاق يف سباق تطوير املدن البارعة.
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تاريخ العلوم الطبيعّية

د. المعتّز باهلل الّسعيد

ة ؟! بيعيَّ ما الُعُلوم الطَّ
ُة َحوَلنا؛ نشعُر بها في كلِّ المحسوسات في  بيعيَّ واهُر الطَّ كثيرٌة هي الظَّ
جاج فسوَف يقُع  هذا الكون. على سبيل المثال، إذا أسَقطَت كأًسا من الزُّ
ار لتلمَسها  بَت َيَدَك إلى النَّ على األرض، وقد ينكسُر وتتناثُر أجزاُؤه. وإذا قرَّ
باَت بالماء فسيزُهو ويزدهر. وإذا ُقمَت بتسخين  فستحترق، وإذا َسَقيَت النَّ

الماء على درجات حرارٍة عاليٍة فسوَف يتصاعُد ُبخاُره؛ وهكذا.
واهر الَّتي تتَّصُل بالعاَلم  ة بدراسة مثل هذه الظَّ بيعيَّ تهتمُّ العُلوُم الطَّ
ّي المحسوس من حوِلنا؛ وتختلُف عن أصناف الُعُلوم األخرى، كالُعُلوم  المادِّ
)مثل:  والُمجَتَمعات  األفراد  خصائص  تدرُس  الَّتي  ة  واإلنسانيَّ ة  االجتماعيَّ
اريخ، والقانون(،  غة، واالقتصاد، والتَّ علم النَّفس، وعلم االجتماع، وُعُلوم اللُّ
دة َغير المحسوسة )مثل:  ة الَّتي تدرُس المفاهيَم الُمجرَّ كليَّ والُعُلوم الشَّ
في  ذاتها  بيعُة  الطَّ فقواُمها  ة  بيعيَّ الطَّ الُعُلوُم  ا  أمَّ واإلحصاء(.  المنطق، 
أشكالها المحسوسة الَّتي ُتحيُط بالبشر، سواٌء أكاَنت هذه المحسوساُت 
باتات، أم في بطن األرض  ًة على األرض كالموجودات من األحياء والنَّ ُمستقرَّ

خور والحفريَّات، أم خارَج ُحُدودها، كالكواكب واألجرام. كالصُّ
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ُفُروُع الُعلُوم الطَّبيعيَّة

دة  ُمتعدِّ أصناٌف  الطَّبيعيَّة  الُعلُوم  عن  ُع  تتفرَّ

الطَّبيعيَّة يف  بالظَّواهر  الَّتي تهتمُّ جميًعا  الُعلُوم  من 

الُعلُوم  تقسيُم  وُيكُن  وتفسريًا.  وصًفا  الُوُجود،  هذا 

الحياة،  ُعلُوم  هام:  أساسيَّني،  قسَمني  إىل  الطَّبيعيَّة 

ُع عن كُلٍّ منهام مجموعٌة  الفيزيائيَّة. وتتفرَّ والُعلُوم 

كبريٌة من الُعلُوم.

بدراسة  الحياة(  )ُعلُوم  األوَُّل  القسُم  يهتمُّ 

والحيوانات.  والنَّباتات  البرش  من  الحيَّة،  الكائنات 

بالتَّكوين  يتَّصُل  ما  كُّل  عىل  الُعلُوم  هذه  وترتكُز 

إىل  النَّظر  دوَن  الكائنات،  لهذه  )امللموس(  األحيايّئ 

ُسلُوكيَّاتها )َغري امللموسة( الَّتي تهتمُّ بها ُعلُوٌم أخرى. 

ومن األمثلة عىل ُعلُوم الحياة )علم األحياء، والطِّّب، 

يدلة، وعلم النَّبات، وعلم الحيوان، وعلم الغذاء،  والصَّ

االزدهار  نتيجَة  الُعلُوُم  هذه  وتتنامى  البيئة(.  وعلم 

فتظهُر  األخرى،  الُعلُوم  بعض  مع  والتَّداُخل  املعريّف 

األحياء  وعلم  الزِّراعيَّة،  )الهندسة  مثل  حياتيٌَّة  ُعلوٌم 

قيقة، وعلم وظائف األعضاء، وَغري ذلك(. الدَّ

ا القسُم اآلَخر )الُعلُوم الفيزيائيَّة( فيهتمُّ بدراسة  أمَّ

من  العديُد  وُهناَك  الحيَّة.  َغري  الكونيَّة  املحسوسات 

الفيزياء،  )علم  منها  القسم.  هذا  تتبُع  الَّتي  الُعلُوم 

الطَّبيعيَّة  بالظَّواهر  ن  يهتامَّ اللذان  الكيمياء(  وعلم 

عىل األرض، و )علم األرض( الَّذي يهتمُّ بهيكل األرض 

والتَّفاُعالت الحادثة يف باطنها، و )علم الفلك( الَّذي 

يهتمُّ مبا يدوُر حولَها من األفالك والكواكب والنُّجوم.

كيَف نشأت الُعلُوم الطَّبيعيَّة ؟!

األرض.  عىل  اإلنسان  ُوُجود  مع  املعرفة  ُوِجَدت 

به  املُحيطة  الظَّواهر  من  كثريًا  يفهَم  أن  عليِه  وكاَن 

ليتمكََّن من الَعيش. وساعَدْت املعرفُة اإلنساَن القديَم 

أن  فاستطاَع  واملُكوِّنات،  الكائنات  مع  التَّكيُّف  عىل 

وقاَدتُْه  والنَّبات،  الحيوان  من  وملبَسه  مأكله  يجَد 

هذه  لكنَّ  واء.  الدَّ وُصنع  اء  بالدَّ عور  الشُّ إىل  املعرفُة 

املعرفة كانت عشوائيَّة إىل حدٍّ كبري. فاإلنساُن يُدرُك 

ء من يَِدِه سيكوُن إىل األسفل، ويُدرُك  أنَّ ُسقوَط الشَّ

َء سيكوُن إىل األمام؛ لكنَُّه مع ذلك  أيًضا أنَّ دفَْعُه الشَّ

والحركة  الجاذبيَّة  بقوانني  كافيٍة  درايٍة  عىل  يُكن  مل 

ء أو َدفِْعه. الَّتي تتولَُّد عن ُسقوط الشَّ

ومع تكاثُر البرش وازدياد حاجاتهم، متكََّن اإلنساُن 

من فهم كثريٍ من الظَّواهر الطَّبيعيَّة؛ واستثمَر فهَمُه 

واملرشب  واملأكل  امللبس  من  احتياجاتِِه  سدِّ  يف 

الَّتي  واألزمان  املواقيت  من حساب  ومتكََّن  واء،  والدَّ

يستثمَر  أن  أيًضا  واستطاَع  واألجرام،  بالنُّجوم  ترتبُط 

مصادَر الطَّاقة يف تحريك األشياء. وكاَن ال بُدَّ له من 

تنظيم تلَك املعارف الطَّبيعيَّة، ألنَّ حياتَُه كُلَّها تقوُم 

عليها، مبا يف ذلَك بقاُء الجنس البرشّي ذاتِه؛ إذ يرتبُط 

هذا البقاُء بالتَّمييز بنَي الذَّكر واألنثى، وفهم مراحل 

اإلنسان،  اكتامل  وأطوار  ِه،  أمِّ بطن  يف  الجنني  نشأة 

ومراحل حياتِِه من املولد حتَّى املامت.

ثُنا التَّاريُخ أنَّ الُعلُوَم الطَّبيعيَّة قد ظهرَت يف  يُحدِّ

كتابات حضارات مرص القدية وبالد ما بنَي النَّهرين 

هذه  أصحاب  عنايُة  تبدو  حيُث  ام(؛  والشَّ )العراق 

دينيَّة  ألغراٍض  والحساب،  الَفلَك  بعلُوم  الحضارات 

أو حياتيَّة. وكاَن هذا قبَل نحو ثالثة آالف عاٍم قبل 

وا  اهتمُّ أنَّهم  الُقدماء  ينيِّنَي  الصِّ ثقافة  ويف  امليالد. 

فوائد  واكتشاف  الطِّّب  ودراسة  اإلنسان  بترشيح 

النَّبات يف إطالة الُعمر وعالج األمراض؛ واألمُر كذلك 

وباكستان(  القدية  )الهند  ند  السِّ وادي  حضارة  يف 

ًرا دقيًقا – إىل حددٍّ ما –  َم تصوُّ الَّتي استطاَعت أن تُقدِّ
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اخل، من خالل التَّرشيح. لشكل جسم اإلنسان من الدَّ

دراسة  يف  الحقيقيَّة  الطَّفرَة  أنَّ  يبدو  هذا،  ومع 

الُقدماء.  اليونانيِّنَي  لدى  كانت  الطَّبيعيَّة  الُعلُوم 

بالفلسفة  اليونان  يف  الُقدماُء  الفالسفُة  اهتمَّ  فقد 

الطَّبيعيَِّة  الُعلُوم  لدراسة  َمهََّدت  الَّتي  الطَّبيعيَّة 

العنايُة يف  أُُسٍس علميٍَّة فيام بعد. وكانت هذه  عىل 

حدود القرن الخامس قبَل امليالد؛ حيُث ظهَر فالسفٌة 

الزَّالزل وأسباب  بدراسة  اهتمَّ  الَّذي  أمثاُل "طاليس" 

الفيلسوف  أفكاُر  أيًضا  وظهرَت  وُحُدوثها،  ُوُجوِدها 

يََّة يف مرحلٍة  "ليوكيبُوس" الَّذي اكتَشَف النَّظريََّة الَّذرِّ

ُمبكِّرٍة من تاريخ البرشيَّة. وظهرَت كذلَك أفكاُر عامل 

اهتمَّ  الَّذي  "فيثاغورس"  هري  الشَّ اليونايّن  ياضيَّات  الرِّ

وكاَن  الَفلَك،  دراسة  يف  وتطبيقها  ياضيَّات  الرِّ بعلوم 

ن آمنوا بأنَّ األرَض كرويَّة. واحًدا ممَّ

ت األمم القدية بدراسة العلوم الطَّبيعيَّة  لقد اهتمَّ

أن  واستطاعت  دة.  ُمتعدِّ ُمختلفٍة وألغراٍض  بأساليَب 

الظَّواهر  ُوجود  إدراك  ُمجرَّد  نوعيًَّة من  نقلًة  َق  تُحقِّ

الطَّبيعيَّة عىل األرض وحولَها إىل فهم أسباب ُحُدوث 

هذه الظَّواهر. ويف مرحلٍة الحقة، متكََّن الُعلامُء من 

وإعامر  اإلنسان  خدمة  يف  الظَّواهر  هذه  توظيف 

أو  األساليُب  كانت  وأيًّا  عليها.  يعيُش  الَّتي  األرض 

األغراض، فهي الَّتي مهََّدت الطَّريَق لإلنسان فيام بعد 

لكثريٍ من االخرتاعات واالكتشافات يف ُعلُوٍم شتَّى.

الُعلُوم الطَّبيعيَّة عنَد الَعرَب.

َعرََف العرُب الطَّريَق إىل الُعلُوم الطَّبيعيَّة يف وقٍت 

ُمبكِّر. ومع ظُُهور اإلسالم، أخَذت معرفُة العرب بهذه 

الثَّقافيَّة  التَّأثريات  نتيجَة  انتظاًما،  أكرثَ  شكاًل  الُعلُوم 

وقد  العريّب.  املُجتََمع  يف  األخرى  لألمم  والحضاريَّة 

ولة العبَّاسيَّة  جمة الَّتي قاَمت يف الدَّ ساَعَدت حركُة الرتَّ

البارعوَن يف  الُعلامُء  الَّتي أنجزَها  املُؤلَّفات  عىل نقل 

ابقة، ال سيَّام تلَك الَّتي  العلوم الطَّبيعيَّة من األمم السَّ

النَّهضَة  إنَّ  القوُل  وُيكُن  اليونان.  حضارُة  أفرزتها 

بدأت يف  العرب قد  الطَّبيعيَّة عنَد  للُعلُوم  الحقيقيَّة 

مياديَن  النَّهضُة  وشملت هذه  الهجرّي.  الثَّاين  الَقرن 

علميَّة عديدة.

عدٍد  أسامُء  برزَت  مثاًل،  الهجرّي  الثَّاين  القرن  يف 

يدلة،  والصَّ والطِّّب  الكيمياء  يف  البارعنَي  الُعلامء  من 

أمثال )جابر بن حيَّان( الَّذي برَع يف الكيمياء واخرتَع 

الطِّّب  أيًضا يف  عدًدا من األحامض واملُرَكَّبات، وبرَع 

كثريًا  أعاملُه  وانترَشت  والفلك؛  والهندسة  يدلة  والصَّ

كذلك  وبرَز  الُوسطى.  الُعُصور  يف  األوروبيِّني  لدى 

الَّذي كاَن طبيبًا بارًعا؛ حيُث قاَم  )ُحَنني بن إسحق( 

برتجمة عدٍد من كُتُب األطبَّاء اليونانيِّني، وألََّف كُتُبًا 

أخرى يف مياديَن طبِّيَّة. ولعلَُّه أوَُّل من يُعنى بالتَّأليف 

أعامله يف  ومن  العرب.  األطبَّاء  من  الَعني  أمراض  يف 

الَعني،  يف  واملسائل  الَعني،  يف  مقاالت  الَعرش  ذلك: 

الَعني؛ باإلضافة إىل ترجمته املشهورة  وكتاب تركيب 

لكتاب )الُفُصول األبقراطيَّة(.

ويف القرن الثَّالث الهجرّي، برَز الطَّبيُب والفيلسوُف 

املشهور )أبو بكر الرَّازي( الَّذي يُوَصُف بأنَُّه واحٌد من 
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ألََّف  وقد  اإلنسانيَّة جمعاء.  تاريخ  األطبَّاء يف  أعظم 

كتابًا ضخاًم يف الطِّّب، هو كتاب )الحاوي( الَّذي تُرِجَم 

تينيَّة وظلَّ واحًدا من أشهر كُتُب الطِّّب  إىل اللُّغة الالَّ

ها ملا يتجاوُز أربعَة قُُرون. وبرَع الرَّازي كذلَك يف  وأهمِّ

ياضيَّات. ومع أنَّ الرَّازي  ُعلُوم الكيمياء واملنطق والرِّ

بغداد،  وتعلََّم يف  نشأَ  أنَُّه  إالَّ  فارس،  بالد  ُولَِد يف  قد 

وصنََّف كثريًا من كُتُبه باللُّغة العربيَّة.

وبرَز أيًضا )ثابت بن قُرَّة( الَّذي برَع يف ُعلُوم الفلك 

يتمكَّن  من  أوََّل  وكاَن  والطَّبيعة،  والطِّّب  والهندسة 

الكثرَي  ترَك  وقد  مسيَّة.  الشَّ نة  السَّ طُول  حساب  من 

من الُكتُب واملَُصنَّفات الَّتي ال تزاُل شاهدًة عىل ذكائِِه 

وكتاب  الهندسيَّة،  املسائل  يف  كتاب  منها:  وبراعته، 

املُخترََص يف علم الهندسة، ومقالة يف حساب ُخُسوف 

مس والقمر، وغري ذلك من املَُصنَّفات، إضافة إىل  الشَّ

ترجمته املشهورة لكتاب املدخل إىل علم العدد، الَّذي 

ياضيَّات اليونايّن )نيقوماخس(. ألََّفُه عامل الرِّ

كثرٌي من  برَز  ُمتزامنٍة والحقة،  زمنيٍَّة  ويف مراحَل 

الِكندي،  إسحق  بن  يعقوب  منهم:  اآلخرين،  األعالم 

القريوايّن،  الجزَّار  بن  وأحمد  ماسويه،  بن  ويحيى 

وجابر  الزَّهراوّي،  عبَّاس  بن  وَخلَف 

بن  ين  الدِّ ولسان  اإلشبييّل،  أفلح  بن 

َصَنُعوا  ن  ممَّ كثرٌي  وغريهم  الخطيب، 

الطَّبيعيَّة.  الُعلُوم  يف  العربيََّة  النَّهضَة 

كيَز عىل تاريخ  والواقُع أنَّنا لو أردنا الرتَّ

الُعلُوم الطَّبيعيَّة عنَد العرب، فسيطوُل 

بنا الحديث، لكرثة ما نجُد من األعامل 

ميادين  ُمختلَف  يف  والرَّائدة  الفريدة 

هذه الُعلُوم. لكنَّنا نكتفي بتلَك اللَّمحة 

الَّتي تصُف لنا شيئًا من تاريخ أسالفنا 

الطَّبيعيَّة.  بالُعلُوم  املُبكِّرة  وعنايتهم 

ولعلَّنا بحاجٍة إىل إحياء تُراث هؤالء األسالف، لُندرَك 

أثَر ما تركوُه علينا وعىل األمم األخرى. 

الُعلُوم الطَّبيعيَّة بنَي املايض والحارض.

مهِدها،  يف  الطَّبيعيَّة  العلوم  شكَل  تتبَّعنا  لو 

لَوَجدناها وليدَة الحاجة البرشيَّة إىل التَّكيُّف والبقاء 

يدلة  يف هذه الحياة. فلو مل يعرف اإلنساُن الطِّبَّ والصَّ

واألدوية.  األمراض  اكتشاف  من  متكََّن  ما  والكيمياء 

ما  والفلك  والهندسة  الحساب  قواننَي  يعرف  مل  ولو 

نة وتقلُّبات األجواء  أدرَك الزَّمَن وال عرَف فُُصوَل السَّ

املساكَن واملعابد. ولو مل  يبني  أن  استطاَع  فيها، وما 

يعرف قواننَي الفيزياء ما اخرتَع اآلالت الحديثة الَّتي 

ُ أُمورَنا؛ وغري ذلَك كثري. أصبحت تَُسريِّ

أُُسٍس  تُقم عىل  األوَّل مل  اإلنسان  أنَّ معرفَة  ومع 

عىل  ساعدتُْه  املعرفَة  هذه  أنَّ  إالَّ  ُمنظَّمة،  علميٍَّة 

إلعامر  بَُل  السُّ لُه  وأوَجَدت  الحياة،  طبيعة  إدراك 

األرض، انطالقًا من فهِمه للظَّواهر املُحيطة به. وكاَن 

شكل  تنظيم  يف  األكرُب  األثُر  البدائيَّة  املعرفة  لهذه 

إليه آنًفا.  الطَّبيعيَّة الحًقا، عىل نحو ما أرشنا  الُعلُوم 

الُعلُوم توفرَي وسائل  الهدُف من هذه  وبعَد أن كان 
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الحياة، أصبَح الهدُف تطويَع هذه الوسائل وتطويرَها 

لتُناسَب اإلنساَن يف الُعُصور التَّالية وتجعَل حياتَُه أكرثَ 

رفاهية.

توفري  عنَد  الطَّبيعيَّة  العلُوم  دراسُة  تتوقَّْف  ومل 

كثريًا  ذلك  تجاوزَت  بل  وتطويرها؛  الحياة  وسائل 

املُستقبل.  يف  يقَع  أن  ُيكُن  ما  ببعض  التَّنبُّؤ  إىل 

معارفَهم  يستثمروَن  الفلك  ُعلامَء  أنَّ  مثاًل  سُنالحُظ 

يف التَّنبُّؤ بأحوال الطَّقس؛ وسُنالحُظ أنَّ ُعلامَء األرض 

الزَّالزل  بوقوع  التَّنبُّؤ  عىل  قادروَن  )الجيولوجيا( 

يدلة  والرباكني؛ وسُنالحُظ أخريًا أنَّ ُعلامَء الطِّّب والصَّ

فاء يف بعض األمراض.  التَّنبُّؤ بنسبة الشِّ قادروَن عىل 

علََّم  الَّذي  الله  بُقدرة  إالَّ  هذا  من  يحدُث يشٌء  وال 

اإلنساَن ما مل يعلَم.
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أهم أركان التعلم

مارك أوالنو ـ ترجمة : أ. د. محمد أحمد طجو

واالنتباه،  والدوافع،  المحمسة،  بالمشاعر  وسرعته  التعلم  جودة  ترتبط 
البشرى  إليكم  ونزف  واحد.  آن  في  المعارف  وتوطيد  الراجعة،  والتغذية 

بأنه يمكن العمل على كل نقطة من هذه النقاط. 
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1 - املشاعر 

ما  التعلم؟  يف  املشاعر  به  تقوم  الذي  الدور  ما 

يزال هذا السؤال يثري النقاش، ولكن معظم الباحثني 

أفضل  نتعلم بشكل  إننا  نقطة واحدة:  يتفقون عىل 

وأما  التعلم.  تثبط  السلبية  فاملشاعر  باالستمتاع. 

املشاعر اإليجابية فتحفزه.  إن املدرسني الذين يعرفون 

كيفية جذب أنظار الطالب، ويشجعونهم، هم األكرث 

أكرب  بسهولة  معني  مترين  يف  ننجح  وإننا  إنتاجية.  

عندما نكون مرتاحني، وتزداد متعتنا يف التعلم عندما 

نفهم املوضوع الذي يدور الحديث حوله. فاالستمتاع 

يؤدي  ذلك،  من  العكس  وعىل  مرتابطان.  والفهم 

الخوف من الفشل، ومن درجة سيئة، ومن العقاب، 

إىل تعطيل قدرة الطالب عىل التعلم. هناك إذن من 

املشاعـــــر  جهة 

)متعة  اإليجابية 

التعلم، واألمــــن 

العاطفي( التـــي 

تعزز التعلــــــم، 

جهـــــــة  ومن 

أخرى املشاعــــر 

السلبية )الخوف، 

والعجز، والشعور 

ذلك  مع  التقابل  هذا  يبقى  متنعه.  التي  بالذنب( 

الباحث  وضح  العلمي.  املجتمع  يف  نقاش  موضوع 

خالل  من   ،Long Pham Quang كوانغ  فام  لونغ 

مالحظة املرشفني واملتدربني يف املرشحة، أن كل شعور 

قوي، سواء كان إيجابيا أو سلبيا، يطلق إعادة تنظيم 

أن  للدماغ  وميكن  العاطفي.  املستوى  عىل  ذهني 

يستفيد من هذه الديناميكية ملتابعة إعادة التنظيم 

وأما  التعلم.  عملية  يف  الدخول  أي  هذه،  املعرفية 

الفيلسوف بيري ليفيهPierre  Livet  فيذكر مثال عامل 

الرياضيات الذي  يواجه استحالة حل مسألة معينة. 

وتفرس عبقريته يف إيجاد مخرج بالحاجة إىل تعويض 

الفرضية،  لهذا  وفقا  الفشل.  لهذا  املحبط  الجانب 

ذاته  حد  يف  معطل  سيئ"  "شعور  إذن  هناك  ليس 

للتعلم: كل شعور قوي ميكن أن يكون مبثابة دعامة 

االتجاه  يف  تسري  الذاكرة  حول  بحوث  .ومثة  للتعلم 

التهديد  مثل  القوية،  الشعورية  فاملحفزات  نفسه. 

املشاعر  كانت  لو  )حتى  الحفظ  تسهل  املفاجأة،  أو 

أثناء ذلك.  التفاصيل يف  الفياضة تجعلنا نفقد بعض 

وإننا نحفظ بشكل أفضل الذكريات املقرتنة بشعور 

قوي. فهل يكون األمر نفسه بالنسبة للمعرفة؟ 

2 - الدوافع

الدوافع:  من  نوعني  بني  تقليديا،  التمييز،  يتم 

)املرتبط  الداخيل  الدافع  والخارجية.  الداخلية 

من  يترصف  الذي  الحر  الفرد  دافع  هو  بالشخص( 

 Stanislas ديهان  ستانيسالس  يرى  املتعة.  أجل 

الجهاز  نفس  علم  يف  املختص   )30 Dehaene)ص 

العصبي أن الدوبامني، وهو ناقل عصبي، يقوم بدور 

أثناء عملية  التعلم. ويتم إطالقه  مفتاحي يف دوافع 

درجة  بالنجاج،  )فخر  "مكافأة"  انتظار  يف  التعلم، 

النوم، املالك الحارس ملعارفنا

يرى ستانيسالس ديهان Stanislas Dehaene  أن النوم  عنرص رضوري لتوطيد التعلم.  ويبدو، بشكل 

أكرث تخصيصا، أن النوم العميق يتيح تعميم املعارف وترسيخها، وأن النوم املتناقض )الفرتة التي نحلم فيها( 

يعزز املعارف اإلدراكية الحسية والحركية )الذاكرة اإلجرائية(. ففي أثناء النوم تستأنف الدارات العصبونية 

اليقظة  اتصاالته، ويف ترجمة معارف  العمل يف  العمل.  ويستمر دماغنا يف  اليقظة  املنشطة خالل فرتة 

وتسجيلها يف شكل أكرث تجريدا وعمومية. فالنوم الجيد هو رشط الزم للتعلم الناجح.  

مارك أوالنو
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الوقود  هو  ما  بطريقه  الدوبامني  إن  تهنئة(.  جيدة، 

الذي يدير محرك التعلم. فوفقا لنظرية التقرير الذايت 

أساسية:  حاجات  ثالث  الدافع  توجه  ذاتيا،  للمصري 

الحاجة إىل االستقالل الذايت، والحاجة إىل الكفاءات، 

والحاجة إىل االنتامء االجتامعي.

يرغب  ألنه  هذه،  والحال  أوال،  الطالب  يتعلم 

أنه  يشعر  أن  يريد  ذاتيا، وألنه  يصبح مكتفيا  أن  يف 

كفء، وألن ذلك يسهل عالقاته مع اآلخرين. فالنجاح 

يف حل مسألة يف الرياضيات، وتعلم التواصل باللغة 

داخلية  دوافع  كهربايئ  عطل  إصالح  أو  اإلنجليزية 

تلبي الحاجة إىل الكفاءة، واالستقالل الذايت أو العالقة 

مع اآلخرين. وإن نجاح الطالب مبفرده يف حل مترين 

ريايض أو يف فهم فكرة معقدة بجهوده سوف مينحه 

والده  تكفل  لو  مام  بكثري  أكرث  االستمرار،  الرغبة يف 

بحل املسألة املعقدة.  ويضف بعض املؤلفني حاجات 

)أبراهام  بالنفس  االعتداد  إىل  الحاجة  مثل  أخرى، 

إىل  الحاجة  أيضا  أو   )Abraham Maslow ماسلو 

العدد      من   45 ص  اإلطار  )انظر  الشخصية  الفاعلية 

"عندما  بعنوان:  إنسانية،  العلوم  مجلة   من   296

جديدة  كفاءات  اكتساب  إن  الرياضيات"(.  تقلقنا 

يعزز االعتداد بالنفس، ويساعد الطالب عىل الشعور 

 Philippe Meirieuبأنه أكرث قوة. يرى فيليب مرييو

الفشل. وينبغي الحرص  أن ال يشء أكرث تعطيال من 

عىل اقرتاح متارين مناسبة دامئا للطالب، وصعبة مبا 

يكفي مع ذلك لتمثل تحديات يتعني التغلب عليها. 

 Levويتكلم املختص يف علم النفس ليف فيغوتسيك

Vygotski   عىل "منطقة تطور أقرب" لوصف حيز 

التقدم هذا، الذي يستطيع الطالب الوصول اليه من 

 Benoît Galand غاالن  بنوا  ويعترب  دعمه.  خالل 

املحددة  األهداف  تفضيل  دامئا  بنا  األحرى  من  أنه 

والعاجلة عىل األهداف العامة واآلجلة زمنيا. 

"Olivier Houdé نظرة...  أوليفييه هوديه
"إحذروا اآلليات!" 

يستطيع علم النفس، من خالل تقديم مؤرشات عىل قدرات وحدود "الدماغ الذي يتعلم"، أن يساعد يف رشح ملاذا تكون بعض 
حاالت التعلم مفيدة، يف حني أن البعض اآلخر غري مفيد. عىل سبيل املثال، من املسلم به اليوم أنه من املفيد جدا تطوير تربية 
القرشة األمامية الجبهية يف املدرسة، ال سيام مترين القدرة عىل كبح الدماغ. إن الكبح يف الواقع شكل من أشكال التحكم املعريف 
العصبي والسلويك الذي يتيح لألطفال مقاومة العادات أو اآلليات، واإلغراءات، والرشود أو التداخل، والتكيف مع الحاالت املعقدة 

باملرونة. وإن غياب الكبح ميكن أن يفرس صعوبات التعلم )األخطاء، االنحياز املنطقي...( والتكيف املعريف أو االجتامعي )...(.

 .) Je les mange والصواب ، je les manges وأما يف اإلمالء، فإن أطفال املدارس االبتدائية كثريا ما يقعون يف الخطأ )أنا آكلها
وهذا ليس ألنهم يجهلون القاعدة التي ينبغي مبوجبها أن يتوافق الفعل يف املفرد مع ضمري املتكلم )أنا je(، وإمنا ألنهم غري قادرين 
عىل كبح اآللية "أضع حرف s بعد les". فاألمر مغر جدا بالنسبة إليهم، بسبب قرب املفعول به les يف الجملة.  لذلك ينبغي عىل 
الطفل أن يتعلم كبح هذه االستجابة املهيمنة واآللية، بفضل قرشته الجبهية األمامية، ليكون لديه مرونة تطبيق اسرتاتيجية أخرى 
من اسرتاتيجيات مخزونه املعريف اإلماليئ: التطابق مع فاعل الجملة أينام كان موقعه. قد يعتقد املرء أن هذا األمر يتعلق باألطفال 
فقط، ولكن ما هو عدد الرسائل التي نتلقاها من أصدقاء أو زمالء يكتبون "je vous le "direz بدال من "je vous le dirai"؟  إنه 
متاما غياب الكبح الجبهي نفسه، الذي تعززه رسعة الكتابة اإللكرتونية. لذلك فإن تربية القرشة الجبهية األماميه تربية من أجل 

الحياة! وال يكفي معرفة القواعد؛ إذ ينبغي أن نكبح آلياتنا بشكل دائم".  

-مقتطف من حوار مع أوليفييه هوديه أجرته مارتني فورنييهMartine Fournier ، بعنوان "علم الرتبية العصبي: من أجل علم 
تربية القرشة الجبهية األمامية"، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد 241، أكتوبر 2012.
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مثة وسائل مختلفة، يف ما وراء الدوافع الداخلية، 

الخارجية.  الدوافع  وهي  أال  التعلم،  عمليه  لتعزيز 

عندما يفتقر الطالب إىل الدوافع يف مواجهة مسألة 

رياضية عىل سبيل املثال، فإنه ينبغي استخدام حيل 

عىل  مبسط،  نحو  عىل  نتكلم،  إننا  لتحفيزه.  أخرى 

درجة  عىل  حصلت  "إن  العصا.  أو  الجزرة  سياسة 

امليالد".   عيد  يف  دراجة  عىل  تحصل  سوف  جيده، 

من  تحرم  سوف  سيئة،  درجة  عىل  حصلت  و"إذا 

البالي ستيشن".  وينبغي، هنا أيضا، "تجنب الوعود 

البعيدة جدا". فقد ثبت أن التشجيع خالل النشاط، 

تكون  ما  غالبا  أمور  والتهنئة  االهتامم،  ونظرات 

ما  املستقبل. ويف  بالهدايا يف  الوعد  من  فعالية  أكرث 

يتعلق بتعزيز السلبية، حتى لو كانت املتابعة مشقة 

رضورية، ميكن أن يؤدي اإلفراط يف القيود إىل نتائج 

والخوف،  الكرب،  تزيد  "التهديدات"  ألن  عكسية. 

يكون  أن  ميكن  ذلك،  عن  وفضال  بالعجز.  والشعور 

التعلم.  هدف  عن  املطاف  نهاية  يف  غافال  الطالب 

اكتساب كفاءات  العمل عىل  وميكن أن يتوقف عن 

الخصوص.  وجه  عىل  العقاب  تجنب  وعىل  جديدة، 

وعىل العكس من ذلك، إن الطالب قد ميل أيضا من 

التعلم يف غياب أية متابعة، السيام إن مل يكن ير فيه 

أي مصلحة ذاتية. 

3 - االنتباه

فكلام  تعلم.  كل  يف  رضوري  عامل  االنتباه 

تطلبت مهمة معرفية بذل الجهود، كلام زاد االنتباه 

املطلوب. إن االنتباه ال يسهل فهم التمرين فحسب، 

ولكن حفظه أيضا. وأعداؤه الضجيج، والحركة، وكرثة 

والرغبات  املتعددة،  واألفكار  والتعب،  الشاشات، 

االتصال  أصدقاؤه:  وأما  والعطش...  والجوع،  امللحة، 

والبيئة  والدقيقة،  الواضحة  والتعليمة  البرصي، 

والعمل  املهمة،  عىل  ذهني  وتركيز  واآلمنة،  الهادئة 

ينم  مل  ألنه  طالبا مشوشا  إن  جيدا...  تنظيام  املنظم 

والداه  ألن  أو  صباحا  اإلفطار  يتناول  مل  وألنه  جيدا، 

تشاجرا سيعاين بالرضورة من صعوبات أكرث يف الرتكيز 

عىل مهمة معينة دون غريها. 

يخدعنا  حدسنا  ألن  رضوريا؟  االنتباه  يُّعد  ملاذا 

غالبا.  وتأثري سرتوب effet Stroop، نسبة إىل اسم 

عامل النفس األمرييك، مثال شهري عىل ذلك. طلب هذا 

الباحث من مجموعة من الناس تسمية ألوان الكلامت 

املتتابعة يف قامئة معينة )مثال: أزرق، أحمر، أخرض، 

بنفسك  االختبار  أجريت  إذا  أنك  والحال  أصفر(. 

سوف تكتشف أنه عندما تصل إىل الكلمة الثالثة مثة 

ما يغريك لتقول "أخرض" بدال من "بنفسجي" )لون 

الكلمة الثالثة الحقيقي(. ومبا أن القراءة عملية آلية، 

الكلمة  لون  هنا:  معلومتني  بني  تناقض  هناك  فإن 

املعلومتان  هاتان  تكون  وعندما  نفسها.  والكلمة 

متطابقتان، فإن التمرين سهل، ولكن من الرضوري يف 

الحالة األخرى بذل جهد إضايف. وإننا نتكلم، يف علم 

 .attention selective النفس، عىل االنتباه االنتقايئ

ذات  املثرية  العنارص  عىل  الرتكيز  عىل  القدرة  وهو 

ينبغي  األخرى.  املثرية  العنارص  واستبعاد  العالقة، 

ليس  استبعاد  الدراسية،  الفصول  يف  الطالب،  عىل 

وإمنا  فحسب،  به  املحيطة  املثريات  أو  الضجيج  كل 

أيضا متييز املعلومات املفيدة وغري املفيدة يف املهمة 

نفسها.  فإذا مل ترغب يف االنصياع آللياتك، كام يف تأثري 

سرتوب، ينبغي عليك أن تستدعي قدراتك الكابحة. 

ينبغي عىل الطالب، يف املدرسة أحيانا، تعلم الخروج 

من األجوبة البدهية، التي ثبت أنها خاطئة. وأخريا، 

يتمثل العامل الثالث الرئيس يف التعلم بشكل جيد يف 
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املرونة الذهنية. وهي القدرة عىل نقل مركز االنتباه 

لعالقته  وفقا  آخر،  مصدر  إىل  معلومات  مصدر  من 

باملوضوع )انظر اإلطار أدناه(. وأخريا، ينبغي للتعلم 

دماغنا.  حدود  احرتام  عىل  الحرص  فعالة،  بطريقة 

فتنفيذ مهام عدة يف الوقت نفسه أمر يسري بالنسبة 

إىل اآللة، ولكنه أقل يرسا بالنسبة إىل الدماغ البرشي.

4 - التغذية الراجعة 

 feed-back راجعة  تغذية  عىل  الحصول  إن 

تكوين  للمتعلم  يتيح  التعلم  عملية  تقدم  حول 

فكرة واضحة عام أنجزه. كام أنه يساعده فورا عىل 

التغذية  غياب  ففي  وتصويبها.  أخطائه  اكتشاف 

تقريبية  فكرة  سوى  الطالب  لدى  يكون  ال  الراجعة 

عن كفاءاته. هذه هي، عىل سبيل املثال، حالة طالب 

يقرأ فقط ويعيد قراءة درسه يف املنزل. وهناك تقنية 

الذايت فيأخذ الطالب  التقييم  أكرث فعالية تقوم عىل 

الخاصة.  بكلامته  عليها  الدرس  ليلخص  بيضاء  ورقة 

وميزة هذه العملية البسيطة جدا أنها توفر للطالب 

معلومة رسيعة ودقيقة عام يعرفه وما ينبغي التعمق 

فيه. وقد اتضح أن اختبار معارفنا ونحن نتعلم مفيد 

والحال هذه للعمل بطريقة أكرث فعالية.

إنه ملن الواضح غالبا، يف ما وراء التقييم الذايت، 

أن التغذية الراجعة التي يقدمها البالغ الذي يرشف 

حاسمة.  األم...(  أو  األب  )املدرس،  التعلم  عىل 

التغذية  الراجعة:  التغذية  من  نوعني  متييز  وميكن 

الراجعة املعيارية التي تحدد موقع الطفل نسبة إىل 

عىل  و"حصلت   ،)15/20 عىل  )حصلت  معني  سلم 

معلومات  وهي  املتوسط".  دون  و"أنت  املتوسط"، 

غالبا ما يكون لها وقع سيئ عىل الطالب املتعرثين. 

اإلخبارية  الراجعة  التغذية  فهي  اآلخر  النوع  وأما 

التي تقدم للطفل معلومة أكرث حيادية عن كفاءاته 

أخطاء  بثالثة  أقل  أي  أخطاء،   5 "ارتكبت  وتقدمه: 

... ونقاط  القوة لديك:  من املرة املاضية"، و "نقاط 

 Fabien فنوييه  فابيان  يرى   ."... لديك:  الضعف 

Fenouillet  املختص يف علم النفس أن هذا النمط 

من التغذية الراجعة مفضل، ألنه يعطي الطالب فكرة  

أكرث وضوحا عن كفاءاته وتقدمه. إنه يتيح للطالب، 

بعبارة أكرث تخصيصا، إمكانية رؤية التقدم الحاصل. 

بالغة  الطفل  لتشجيع  نختارها  التي  فالكلامت 

لعبة البازار العجيب أو كيفية تدريب املرونة الذهنية

نجد، يف لعبة البازار العجيب، خمسة أشياء منمنمة: ضفدع أخرض، وحوض استحامم رمادي، وشبح أبيض، وفرشاة 

زرقاء، وسجادة حمراء(، ومجموعة من أوراق اللعب التي متثل يف كل مرة شيئني بلونني مختلفني. يقلب املرشف عىل 

اللعبة ورقة، وينبغي عندئذ عىل الالعبني أن يدركوا بأرسع ما ميكن إما اليشء واللون الناقص عىل الورقة، وإما اليشء 

الذي متثله مع اللون الدقيق. مثال: متثل ورقة فرشاة بيضاء يف مغطس أحمر. الجواب الصحيح هو الضفدع )ال يوجد 

الصحيحة هذه  اإلجابة  أزرق.  الورقة(. وتظهر ورقة أخرى سجادة حمراء وضفدعا  لون أخرض، وال ضفدع يف هذه 

املرة هي سجادة )السجادة الحمراء هي جزء من األشياء املوجودة يف اللعبة(. تكمن صعوبة هذا التمرين عىل وجه 

التحديد يف وجود تعليمتني مختلفتني ينبغي التعامل معهام مبرونة كبرية.  يتطلب هذا النوع من اللعب إذن دماغا 

مرنا جدا. وما يثري الفضول هو أن األطفال غالبا ما ينجحون فيه أفضل بكثري من البالغني.
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غاندرسون إليزابيث  األمريكية  وبحسب  األهمية. 

Elizabeth  Gunderson  املختصة يف علم النفس، 

كثريا"(   درست  )"لقد  جهده  مندح  الذي  الطفل  إن 

نشيد  الذي  الطفل  من  أكرث  للتحسن  يسعى  سوف 

يتعرض  فقد  ذيك"(.  "أنت   ، قوي"  )"أنت  بصفاته 

الطالب لخطر تطوير مفهوم فطري للذكاء يعتقدون 

فيه أنهم ولدوا "أقوياء" أو "ضعفاء"، فال يهمهم كثريا 

الطالب  هؤالء  فان  ولذلك  يعملوا.  مل  أو  عملوا  إن 

سيكونون أقل ميال لبذل الجهود ألنها تبدو، عىل أي 

حال، غري حاسمة.  

5 - التوطيد

دماغنا  بها  يدمج  التي  العملية  هو  التوطيد 

بطريقة مستدامه املعارف لتصبح ردود أفعال آلية. 

جداول  االبتدائية  املدرسة  يف  األطفال  يتعلم  مثال: 

الرضب. وتعترب هذه الجداول أمرا مكتسبا يف املدرسة 

آلية   48  =  8  ×  6 الرضب  عملية  وتصبح  الثانوية. 

)مبدئيا(. تتيح هذه التألية للدماغ إطالق االتصاالت، 

بدور  النوم  ويقوم  قادم.  جديد  لتعلم  واالستعداد 

رئيس يف هذه العملية )انظر اإلطار املوسوم بعنوان: 

النوم الحارس املالك ملعارفنا(. وإن اللجوء إىل طرق 

حذار من األساطري العصبية!

نرش األمرييك املختص يف علم النفس فرانسيس راورش  Frances Raucherيف التسعينيات دراسة تبني فوائد 

االستامع إىل سوناتا ملوتسارت حول املنطق املكاين والزماين للطالب. وهكذا ولد تأثري موتسارت! وبدأت رياض 

األطفال تبث املوسيقي الكالسيكية عىل نطاق واسع لألطفال. وكانت األمهات الشابات تفعلن اليشء نفسه يف 

بعد  انفجرت  فقاعة موتسارت  ولكن  بضعة سنوات.  بعد  عباقرة  يتوقع ظهور مهندسني  الجميع  وكان  املنازل. 

فرتة وجيزة بشكل فجايئ بالطريقة التي ظهرت فيها. ومل تتمكن أية دراسة مستنسخة عن الدراسة األصلية تأكيد 

االرتباط املتبادل الذي لوحظ بدءا. إن تأثري موتسارت هو املثال النمطي لألسطورة العصبية. وانطالقا من نتائج 

املدى  نتائج مترسعة عىل  استخالص  تم  األوقات،  من  عينة جزئية جدا ويف وقت  أجريت عىل  واحدة،  دراسة 

الطويل. فاألساطري العصبية تقوم إذن عىل التبسيط غالبا، وعىل تعميم مفرط لنتائج بحوث ينبغي الحذر منها. 

فاألسطورة تستمر مبجرد أن تتوطد، حتى لو ظهرت يف أثناء ذلك تجارب علمية جديدة تناقضها. وهكذا تولد كل 

عام أساطري جديدة، استنادا إىل بحوث علمية متنازع فيها.  

بعض األمثلة عىل األساطري العصبية الشائعة جدا:

-إننا نتعلم بطريقة أفضل عندما نتلقى املعلومات بأسلوب تعلمنا املفضل )البرصي، السمعي، اللميس... (.

- إننا نستخدم ٪10 فقط من قدرات دماغنا. 

- ينتهي كل يشء قبل ثالث سنوات.

- تعزز البيئة الخصبة منو دماغ األطفال.

- األطفال أقل انتباها بعد تناول مرشوب سكري. 

مارك أوالنو
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أين  "ولكن  الشهري  السؤال  مثل  للذاكرة،  مقوية 

 )?Mais où est donc Ornicar( إذن؟"  أورنيكار 

يف  املكتسبة  املعارف  بعض  حفظ  يسهل  أن  ميكن 

الذاكرة عىل املدى الطويل.

النفس هرني  علم  املختصان يف  األمريكيان  يرى 

مكدانييل   ومارك   Henri Roediger رويدجر  

التعلم  اسرتاتيجيات  أفضل  أن    Marc McDaniel

غالبا ما تكون مخالفة للحدس. فالطالب مييلون إىل 

تفضيل التعلم املركز أو املكثف )االستعداد املتعجل 

املوزع  التعلم  من  فعالية  أقل  أنه  رغم  لالختبار(، 

الجمع  أن  اتضح  وقد  راحة(.  فرتات  تتخلله  )الذي 

بني قراءة الدرس ومتارين إعادة الصياغة أو االختبار 

القصري miniquiz أكرث فعالية الختبار معلوماتنا عىل 

املدى الطويل من القراءة املتكررة التي تؤدي غالبا 

ما مصدر الشعور بالفعالية الشخصية؟

يرى  األحداث.  التأثري يف مجرى  باستطاعته  أن  اعتقاد كل شخص  الشخصية  بالفعالية  الشعور  يعني 

النفس ألربت بندورا Albert Bandura أن هذا االعتقاد يقوم بدور رئيس يف  األمرييك املختص يف علم 

الدوافع واالستثامر الشخيص. وميكن تعديله بأربع طرق:

• تجربة اإلتقان: ينتج التغلب عىل العقبات بنجاح شعورا بالفعالية الشخصية. ولكن حذار، يف الوقت 

نفسه، من النجاح السهل! فالطالب الذي اعتاد عىل النتائج الفورية يجد نفسه فاتر الهمة يف مواجهة أية عقبة. 

فالجهد املثابر الذي يتوج بالنجاح يبقى إذن املفتاح الرئيس للشعور بالفعالية الشخصية. فمقاومة الضغط تكتسب 

أيضا بتعلم كيفية تحويل الفشل إىل مصادر للتعلم.

• النمذجة االجتامعية:

إن مشاهدة جهود شخص يشبهنا ونجاحات تزيد من اعتقادنا بفعاليتنا الشخصية. وباملثل، إن فشل أحد أقراننا 

ميكن أن يشيع الشكوك حول فعاليته الخاصة.

• اإلقناع االجتامعي:

ميكن أن يزيد التشجيع الواقعي فرص النجاح. ولكن حتى ينجح أحد الوالدين، ومدرس، أو حتى صديق يف توليد 

شعور قوي بالفعالية لدى اآلخر، فينبغي عليه أال يكتفي بتهنئته. ويجب أن يضعه يف مواقف يكون قادرا فيها عىل 

النجاح، وأن تكون هذه املواقف مبستواه.

• الرفاه البدين والعاطفي:

أنه دليل عىل فعالية شخصية ضعيفة. فالطريقة  بالتعب، والضعف، والقلق ميكن أن يفرس عىل  الشعور   إن 

الرابعة لتعديل الشعور بالفعالية هي إذن تخفيف اإلجهاد واالكتئاب، وزيادة القوة البدنية وتغيري التأويالت السيئة 

للحاالت البدنية. 

مارك أوالنو
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إىل شكل من الوهم الذايت. فكلام أصبح النص مألوفا، 

كلام أصبح لدينا انطباع بإتقان محتواه، يف حني أن 

تعجل  من  وبدال  جدا.  سطحي  بتعلم  يتعلق  األمر 

امتحان مقرر معني ثالثة أيام متتالية، ينصح املؤلفان 

العودة للمقرر مرة أخرى. وإن  أيام عدة، ثم  ميض 

الشهر  يف  مرة  أساسية  نقاط  حول  املعارف  اختبار 

ذلك،  إىل  إضافة  ويفضل  الذاكرة.  يف  ترسيخها  يتيح 

الرتكيز  من  بدال  املواضيع  خلط  املؤلفني،  قول  عىل 

رياضية،  إذا كنت تدرس صيغا  عىل موضوع واحد. 

أشكاال  تتطلب  أمناط عدة  مناوبة  املفضل  فإنه من 

بشكل  الصيغ  هذه  لتعلم  املختلفة  القرارات  من 

واستمرارا  عمقا  أكرث  التعلم  سيكون  وأخريا،  أفضل. 

عندما يتم من خالل بذل الجهود. وبدال من طريقة 

هرني  ينصح  التقليدية،  قلب  ظهر  عن  الحفظ 

ما  فهم  الفعال:  بالتعلم  مكدانييل  ومارك  رويدجر 

متت قراءته، وإعادة ربط املعارف القدمية بالجديدة، 

وعمل الجذاذات التلخيصية، وإيجاد أمثلة جديدة. 

للتقدم يف  غيبا رضوريا  الحفظ  بقي  لو  وهذا حتى 

بعض املقررات )اللغات األجنبية، الصيغ الرياضية...(.

العنوان األصيل للمقال:

 ،Les grands piliers de l'apprentissage

ونرش يف مجلة Sciences Humaines ،  العدد 296، 

أكتوبر 2017.     

املراجع

-Benoît Galand, "Réussite scolaire et 
estime de soi", Sciences Humaines, hors-
série spéciale nº 5, octobre-novembre 2006. 

-Eddie Brummelan et Elizabeth 
Gunderson, "Jusqu'où faut-il encourager 
l'enfant?", Le Monde de l'intelligence, nº 36, 
mai-juin 2014.

-Elizabeth Gunderson et al., "parent 
praise to 1- to 3- years predicts childrens' 
motivational frameworks 5 years later", 
Child Development,  vol. LXXXIV, nº 5,  
septembre 2013.

-Gaëtane Chapellem "J'y arriverrai, le 
sentiment d'efficacité personnelle", Sciences 
Humaines, nº 148, avril 2004.

-Long Pham Quang, Émotion et 
apprentissage, L'Hrmatan, 2017

-Peter Brown, Henry Rediger et Mark 
McDaniel, Mets-toi dans la tête! Les 
stratégies d'apprentissage à la lumière des 
sciences cognitives, Markus Haller, 2016. 

-Philippe Meirieu, "Peut-on susciter le 
désir d'apprendre?", Sciences Humaines, nº 
268, mars 2015.

-www.college-de-france.fr/site/stanislas-
dehaene/course-2015-02-1009h30.htm
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المكمالت الغذائية...
الفوائد واألضرار

د. خالد صالح حنفي محمود
أستاذ مساعد أصول التربية ـ كلية التربية ـ جامعة اإلسكندوية

تزايد اإلقبال في الفترة األخيرة عند مختلف الفئات العمرية على ما يطلق 
عليه المكمالت الغذائية، لهدف الحصول على بنيان جسدي قوّي، أو إنقاص 
الوزن أو تعويض لنقص عنصــر معّين في الغذاء اليومي لإلنسان. وهناك 
الكثير من المراهقين والشباب الذين أغرتهم الحمالت الدعائية واإلعالنية 
بالحصول على جسد قوي وقوام متناسق، والفوائد السحرية التي تزعمها 
الشركات المسّوقة لتلك المستحضرات واالدعاء بأن المكمالت الغذائية 
مستخلصة من منتجات طبيعية آمنة ال ضرر من تناولها، رغم أّن األبحاث 
لمن  والنفسية  الجسدية  األضرار  من  العديد  لوجود  ُتشير  والدراسات 

يتناولونها بدون إشراف طبي، أو الوعي بمكوناتها وفوائدها وأضرارها.
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تهدف  مستحرضات  هي  الغذائية  واملكّمالت 

مثل  غذائية  مبواد  للفرد  الغذايئ  النظام  تكملة  إىل 

الدهنية  واألحامض  واأللياف  واملعادن  الفيتامني 

واألحامض األمينية التي قد تكون مفقودة يف النظام 

بكميات  تستهلك  ال  تكون  قد  أو  للشخص  الغذايئ 

الغذائية  املكمالت  إىل  البلدان  بعض  وتنظر  كافية. 

كأطعمة، بينام تنظر إليها بلدان أخرى عىل أنها أدوية 

أو منتجات صحية طبيعية.  

)موسوعة ويكيبيديا، 2017، ص1(

يف  األشخاص  ثلثي  أن  إىل  اإلحصائيات  وتشري 

الواليات املتحدة األمريكية يتناولون مكمالت غذائية 

فيتامينات  حبوب  شكل  عىل  سواء  يومي،  بشكل 

الفردية كالكالسيوم، أو  يتناولون األنواع  ومعادن أو 

املركبات التي تستهدف احتياجات صحية معينة مثل 

زيادة صحة  أو  الربد  نزالت  منع  أو  املفاصل  حامية 

الشعر واألظافر. )كلري ويلسون، 2016، ص 18(.

وتشري الدراسات واألبحاث إىل أن بعض املكمالت 

الغذائية ترفع من القوة العضلية للفرد. فعىل سبيل 

القوة  أكدت دراسة صادرة عن مجلة دراسة  املثال، 

  )Journal of Strength and العضلية  والبنية 

 )Conditioning Research سنة 2003 أن مكمالت 

الكرياتني ميكن أن تزيد بشكل ملحوظ القوة العضلية 

إذا ما تم تناولها بعد رفع األثقال. وهناك دراسة أخرى 

األيض  وعملية  التغذية  بعنوان   2010 عام  أجريت 

بالواي  يعرف  أوما  الحليب  مصل  بروتني  بأن  بينت 

زيادة  يف  كربى  أهمية  بروتني )whey protein( له 

مجلة  تقرير  أشار  التدريب. كام  بعد  العضلة  حجم 

الطب الريايض واللياقة البدنية )2011( إىل أن تناول 

األحامض األمينية ذات السالسل املتفرعة تساهم يف 

زيادة أكسدة أو حرق الدهون عند دمجها مع رياضة 

كامل األجسام. ولكن هل من الصحي أكل املكمالت 

الغذائية لزيادة حجم العضالت؟

إن تناول املكمالت الغذائية يجب أن يتم تحت 

ورغم  الالزمة،  التحاليل  إجراء  مع  طبي،  إرشاف 

ال  متكاملة  وجبة  يتناول  الذي  العادي  الشخص  أن 

أن  إال  الغذائية  املكمالت  تناول  إىل  بحاجة  يكون 

التهاب  حاالت  مثل  تناولها  تستدعي  حاالت  هناك 

القولون، واأليدز وغريها، وكذلك  التهاب  البنكرياس، 

وفقا  يأكلون  الذين  واألشخاص   ، النباتيني  األشخاص 

الغذائية  القيم  للحصول عىل  لنظام غذايئ غري كاٍف 

أحد  يف  نقصا  يعانون  الذين  األشخاص  أو  املطلوبة، 

عملية  يف  مشكلة  نتيجة  املعادن  أو  الفيتامينات 

التمثيل الغذايئ إىل غري ذلك من الحاالت.

أضـرار املكّمالت الغذائية: 
الغذائية  للمكمالت  املسوقة  الرشكات  تعتمد 

هذه  وفوائد  خصائص  عىل  املعتمدة  الدعاية  عىل 

املكمالت، وهناك أكرث من سبعة آالف رشكة متخصصة 

املتحدة  الواليات  يف  مسجلة  الغذائية  املكمالت  يف 

األمريكية، ومن املؤكد أن بعضها رشكات ذات سمعة 

لكن  مفيد،  منتج  تقديم  وتحاول  املجال  يف  طيبة 
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مواد  تتضمن  منتجات  يقدم  منها  العظمى  الغالبية 

كام  معا  االثنني  أو  أو غري مرشوعة  اختبارها  يتم  مل 

أن املكمالت الغذائية ميكن أن تكون ضارة إذا كانت 

تحتوي عىل عنارص غذائية مفيدة بكميات كبرية تزيد 

املستهلك  يدفع  ما  وعادة  الشخص،  احتياجات  عن 

أن  إىل  مؤخرًا  نتائجها  نرشت  دراسة  وتشري  الثمن 

العقاقري  تعاطي  عن  تنتج  التي  الكبد  تلف  حاالت 

زادت من %7 يف عام )2004( إىل %20 يف عام 2016. 

ألف   )23( هناك  أن  إىل  تشري  أخرى  دراسة  وهناك 

سنويا  املستشفيات  يف  الطوارئ  أقسام  تدخل  حالة 

املكمالت  تعاطي  عن  ناتجة  مشاكل  تعاين  وهي 

الغذائية. )هشام عبد الرؤوف، 2017، ص30(

عىل  التحايل  إىل  تلجأ  الرشكات  بعض  أن  كام 

القوانني فتكتب املعلومات املطلوبة بشأن محتويات 

الصياغة تكون غامضة بحيث ال يفهمها  املنتج لكن 

تكون  أحياًنا  أنه  كام  الكيمياء،  يف  املتخصصون  إال 

املخاطر ال ميكن عالجها ومنها وأزمات قلبية األزمات 

كشفت  فقد  والنساء.  الرجال  عند  والعقم  القلبية 

املتحدة األمريكية  بالواليات  إدارة األغذية والعقاقري 

 )800( نحو  وجود   )2016( حتى   )2007( عام  منذ 

مكمل غذايئ ميكن أن تصيب من يتعاطاها بأمراض، 

بسحب  اإلدارة  قامت  و)2016(   )2015( عامي  ويف 

أكرث من )200( منتج من األسواق.

املتوازن  الصحي  بالغذاء  االستعانة  الشباب  عىل 

الرياضة  مامرسة  أن  كام  املكمالت،  هذه  عن  عوضا 

بشكل عادي سيؤدي إىل منو العضالت دون الحاجة 

ال  كان  وإذا  الهرمونات.  أو  الربوتينات  استعامل  إىل 

األجسام  ككامل  املرهقة  الرياضات  مامرسة  من  بد 

لتقييم  متخصص  طبي  ريايض  إرشاف  تحت  فليكن 

مدى حاجة الشخص إىل استخدامها وتحديد الجرعات 

النصائح  من  مجموعة  وهناك  املطلوبة،  والكميات 

التي يوجهها الخرباء مثل:

التي  املعروفة  باملنتجات  االلتزام  رضورة   -1

تنتجها رشكات كبرية ذات سمعة راسخة يف السوق، 

واملنتجات التي اجتازت اختبارات األمان والفاعلية.

2- هناك مكونات آمنة يف تناولها وميكن أن تفيد 

الفرد - كام يرى الخرباء - ومنها: 

يشري  كام  األنواع  أفضل  من  الربوتني:  مسحوق   -
من  املصنوع  الربوتني  مسحوق  التغذية  خرباء 

يعمل  ألنه  التخرث  بعد  يبقى  الذى  اللنب  مصل 

الرسيع  النمو  عىل  فيساعد  الجسم  يف  برسعة 

للعضالت، وبالنسبة لكل شخص اتباع نظام حمية 

التي تحوى  غذائية فعليه االبتعاد عن املكمالت 

.Maltodextrine مادة املالتوديكسرتين

آمن  يومي  بشكل  الكرياتني  تناول  الكرياتني:   -
الرياضة،  مامرسة  برشط  العضالت  لنمو  وفعال 

وينصح الخرباء بتناول )15( إىل )20( جراًم يوميًّا 

ملدة خمسة أيام، وبعد ذلك يكتفى بجرامني إىل 

ضمن  لتعاطيها  داعى  وال  يوميًّا  جرامات  أربعة 

مكمالت غذائية بل ميكن تناولها يف صورتها الخام 
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املعروفة باسم مونوهيدرات الكرياتني. أما تنــاوله 

عىل املدى الطويل فتشري دراسة صدرت يف مجلة 

  )Journal ofالبدنية واللياقة  الريايض  الطب 

 )Sports Medicine and Physical Fitnessيف 

2001 إىل أن االستخدام املفرط للكرياتني يسبب 

عىل املدى الطويل مشاكل يف الكىل.

الفيتامينات املتعددة: ميكن اللجوء إىل املركبات    -
ذات الفيتامينات املتعددة كضامن لسد النقص يف 

الغذاء اليومي، حيث ميكن أن تساعد كام يقول 

الخرباء يف تخفيف الشعور بالضغوط واإلجهادات 

والقلق بنسبة )30 %( واألفضل تعاطيها مع وجبة 

الغذاء ليمتصها الجسم بشكل كامل.

املراجع
املرتبط  الخرف   ،)2016( ويلسون،  كلري 

بالكالسيوم: تذكري مبخاطر املكمالت الغذائية، مجلة 

العلوم، الكويت، مجلد )32(، سبتمرب 2016، ص 18.

هشام عبد الرؤوف )2017(: املكمالت الغذائية.. 

سبتمرب   ،)491( عدد  العلم،  مجلة  املدمر،  العشق 

2017، ص 30.
 Kris Gunnars )2016(: “Whey Protein 

101: The Ultimate Beginner’s Guide”, 
Authority Nutrition, Retrieved 23-11-2016. 
http://mawdoo3.com
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سميرة موسى
عالمة الذرة المصرية
)ميس كورى الشرق(

الكبرى، محافظة  بقرية سنبو  ولدت سميرة موسى في 3 مارس 1917 
أبناء  بين  مرموقة  اجتماعية  بمكانة  يتمتع  والدها  كان  الغربية، مصر. 
ليناقشوا  القرية  أهل  فيه  يلتقي  مجلس  بمثابة  منزله  فكان  قريته، 
كافة األمور السياسية واالجتماعية. وقد كان لها من الشقيقات واحدة، 
وحفظت  »سنبو«،  بمدرسة  موسى  سميرة  التحقت  إثنان.  األشقاء  ومن 
ابنته  والدها مع  انتقل  الصحف.  بقراءة  أجزاء من القرآن، وكانت مهتمة 
في حي  فندقا  أمواله  ببعض  واشترى  تعليمها،  أجل  إلى القاهرة من 

الحسين حتى يستثمر أمواله في الحياة القاهرية.

�صخ�صية
العدد
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وكانت  والطبع.  للتحميض  بيتها  من  جزء  بتخصيص 

وحياكتها  مالبسها  بتصميم  وتقوم  الحياكة،  تحب 

بنفسها.

محيل  مصنع  إلقامة  القرش  مرشوع  يف  شاركت 

هذا  عىل  املرشفني  دكتور عيل من  وكان   للطرابيش 

املرشوع.

والتي  العامة  للثقافة  الطلبة  جمعية  يف  شاركت 

هدفت إىل محو األمية يف الريف املرصي.

شاركت يف جامعة النهضة االجتامعية والتي هدفت 

إىل تجميع التربعات ملساعدة األرس الفقرية.

كام انضمت أيضا إىل جامعة إنقاذ الطفولة املرشدة، 

وإنقاذ األرس الفقرية.

األوائل،  املسلمني  بإسهامات  د/سمرية  تأثرت 

مقالة  كتبت  وقد  مرشفة.  مصطفى  وبأستاذها عيل 

إنشاء  الخوارزمي يف  موىس  بن  دور محمد  حول 

بصورة  تتناول  مقاالت  عدة  أيضا  ولها  الجرب.  علوم 

الوقاية  وطرق  وأثرها،  الذرية،  الطاقة  مبسطة 

واالنشطار  تاريخ الذرة وتكوينها،  وترشح  منها، 

وتأثريها  األشعة  وخصائص  املدمرة،  وآثاره  النووي 

البيولوجي. وقد سافرت سمرية موىس إىل بريطانيا ثم 

يف  للدراسة  األمريكية  املتحدة   إىل الواليات 

تنبهر  ومل  جامعة أوكردج بوالية تنييس األمريكية. 

بربيقها أو تنخدع مبغرياتها، ففي خطاب إىل والدها 

قالت:

التي  أمريكا عادات وتقاليد كتلك  »ليست هناك يف 

نعرفها يف مرص، يبدو أن كل يشء ارتجاليا،  فاألمريكان 

خليط من مختلف الشعوب، كثريون منهم جاءوا إىل 

هنا ال يحملون شيئا عىل اإلطالق فكانت ترصفاتهم يف 

الغالب كترصف زائر غريب يسافر إىل بلد يعتقد أنه 

ليس هناك من سوف ينتقده ألنه غريب.«

للسفر  دعوة  إىل  سمرية  الدكتورة  استجابت 

ُأتيحت  حيث  عام  1952،  املتحدة يف  إىل الواليات 

سانت  معامل جامعة  يف  أبحاث  إلجراء  الفرصة  لها 

عروضا  وتلقت  لويس بوالية ميسوري األمريكية، 

للبقاء هناك لكنها رفضت. وقد كانت سمرية موىس 

تقول لوالدها يف رسائلها:

املوجودة هنا  املعامل  »لو كان يف مرص معمل مثل 

كنت أستطيع أن أصنع أشياء كثرية.«

الثقايف  مرص  الزيات مستشار  وعلق محمد 

كانت  كثرية«  »أشياء  كلمة  أن  يف واشنطن وقتها 

تعني بها أن يف قدرتها اخرتاع جهاز لتفتيت املعادن 

الحراري  التوصيل  طريق  عن  ذرات  إىل  الرخيصة 

للغازات. يف آخر رسالة لها كانت تقول:

أمريكا،  يف  الذرية  املعامل  أزور  أن  استطعت  »لقد 

وعندما أعود إىل مرص سأقدم لبالدي خدمات جليلة 

يف هذا امليدان، وسأستطيع أن أخدم قضية السالم«، 

حيث كانت تنوي إنشاء معمل خاص لها يف منطقة 

الهرم بـمحافظة الجيزة 

 15 يوم  سيارة  حادث  يف  موىس  سمرية  د/  توفيت 

اغسطس1952 بوالية كاليفورنيا.

تكريم الدولة لسمرية موىس
مل تنس مرص ابنتها العظيمة، فقد قامت بتكرميها عندما 

السادات وسام  أنور  الراحل محمد  الرئيس  منحها 

العلوم والفنون من الطبقة األوىل عام 1981.

أُطلق اسمها عىل إحدى مدارس وزارة الرتبية والتعليم 

بقريتها. كام سميت إحدى معامل كليتها باسمها.

قريتها  يف  اسمها  يحمل  ثقافة  قرص  إنشاء  ُقرر 

عام 1998. 
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»دار العلوم«...
مدرسة التراث والمعاصرة

د. المعتز باهلل السعيد

ما هي »دار الُعُلوم« ؟!
ٌة عريقٌة، نشأت في مصَر  سٌة أكاديميَّ إنَّها ُمؤسَّ
منُذ ما يقرُب من مائٍة وخمسيَن عاًما، بهدف 
المعرفة  ُفُروع  م  تعلُّ في  اغبيَن  الرَّ ُمساعدة 
من  ُمبتغاهم  إلى  الُوُصول  على  الُمختلفة 
العلم  ُروادُّ  ُمها  ُيقدِّ ٍة  علميَّ ُمحاضراٍت  خالل 
في ذلك الوقت. وفي الوقت الحاضر، ُتَعدُّ »داُر 
جامعة  في  ائدة  الرَّ ات  يَّ الُكلِّ إحدى  الُعُلوم« 
ما  في  القاهرة، وتحظى بُشهرٍة واسعٍة، ال سيَّ
واحدًة  ُتعَتَبُر  إذ  ة؛  واإلسالميَّ ة  العربيَّ الُبلدان 
سات العريقة الَّتي تهتمُّ بتدريس  من الُمؤسَّ

ة.  غة واألدب والُعُلوم اإلسالميَّ اللُّ
وقد كاَن لدار الُعُلوم أثٌر كبيٌر في إثراء الحركة 
الفكر  نهضة  في  وكذلك  ة؛  العربيَّ قافية  الثَّ
عدٌد  فيها  َج  تخرَّ فقد  الُمعاِصر.  اإلسالمّي 
ريَن  والُمفكِّ عراء  والشُّ األدباء  من  قليٍل  غيُر 
 – قافية  الثَّ حياَتنا  أثَرْوا  الَّذيَن  اد  وَّ الرُّ والُعلماء 
ة والفكريَّة.  وما زالوا – بحصاد أعمالهم األدبيَّ
تنُشُر  راعمة  الدَّ األساتذة  ُمؤلَّفاُت  تزاُل  وال 
العربّي  الوطن  أنحاء  في  والمعرفَة  قافَة  الثَّ

وخارَج ُحُدوِده.

م�ؤ�س�سة
العدد
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دار الُعُلوم .. الفكرة والتَّنفيذ.

عيّل  إىل  العلوم«  »دار  إنشاء  فكرُة  تعوُد 

كاَن  الَّذي   )1893  -  1823( ُمبارك 

اد التَّعليم يف مرص  واحًدا من أبرز ُروَّ

ُمبارك  عيّل  َسعى  وقد  الحديثة. 

تنفيذ  إىل  املرصيَّة  الحكومة  بدعم 

إىل  رحلِتِه  من  عودِته  بعَد  فكرته 

راسة يف  فرنسا؛ حيُث كاَن مبعوًثا للدِّ

ب  لَّ مدارِسها ضمَن مجموعٍة من الطُّ

النَّابهني. وكانت الفكرُة ُمحاولًة مُلحاكاة 

َشِهَدها عيّل  الَّتي  ة  الجادَّ التَّجارب  بعض 

ُمبارك أثناَء بعَثِته؛ إذ يبدو أنَّ أُعجَب بأساليب 

التَّدريس يف املدارس والجامعات الفرنسيَّة. 

لقد كاَن هدُفُه بناَء مدرسٍة عاليٍة، ُتدرَُّس فيها الُعُلوم 

جوانَب  ي  وُتنمِّ العرَص  ُتواكُب  مٍة  ُمتقدِّ بطريقٍة 

بالحداثة  األصيَل  اَث  التُّ ومتزُج  بها  ُطلَّ لدى  اإلبداع 

َق لُه ما أراَد، فبدأَ العمُل يف دار العلوم  النَّاشئة. وتحقَّ

دار  افتتاح  ومع  1871م.  عام  مايو  من  ادس  السَّ يف 

من  وعدٌد  وامُلعلِّموَن  فوَن  امُلوظَّ عليها  أقبَل  الُعُلوم، 

بعض  وكذلك  يف،  الشَّ لألزهر  امُلنتسبني  ب  لَّ الطُّ

من  عدٌد  َحرََص  وقد  العالية.  املدارس  يف  ارسني  الدَّ

ولة عىل الُحضور، مبن فيهم عيل  فنَي ورجال الدَّ امُلثقَّ

اللُّغة  أعلم  من  فكانوا  األساتذُة  ا  أمَّ نفسه.  ُمبارك 

فتٍة  ويف  والفرنسيِّني.  املرِصيِّنَي  من  والفكر  والثَّقافة 

وجيزٍة، ذاَع َصيُت دار الُعُلوم وزاَد اإلقباُل عليها من 

راغبي املعرفة يف امُلجتَمع املرصّي.

دار الُعُلوم يف مهدها

بل  نظاميَّة.  مدرسًة  مهدها  الُعوم« يف  »داُر  تُكن  مل 

ملن  يتَّسُع  الَّذي  العلمّي  امُلنَتدى  إىل  أقرَب  كاَنت 

أراَد تحصيَل املعرفة دوَن َقيٍد أو َشط. ولعلَّها بهذه 

للمعهد  ُمحاكاٍة  منوذَج  َمثََّلت  ورة  الصُّ

فرانس  دو  »كوليج  العريق  الفرنيّس 

يفتُح  الَّذي   ”Collège de France

أبواَبُه ملن شاَء من ُمخَتَلف الفئات 

َصت قاعٌة لدار  واألجناس. وقد ُخصِّ

 – املرصيَّة  الُكُتب  دار  يف  العلوم 

لُتلقى   – العهد  كانت حديثَة  الَّتي 

امُلناقشاُت  وُتداَر  امُلحارضاُت  فيها 

ب.  لَّ بنَي األساتذة والطُّ

ُمبَتكرًة  العلوم”  “دار  إنشاء  فكرُة  كانت 

تجاوزَت  ألنَّها  بعيد،  حدٍّ  إىل  الوقت  ذلَك  يف 

يف  ُتدرَُّس  الَّتي  عيَّة  والشَّ اللَُّغويَّة  العلوَم  تدريَس 

يف، وتجاوزت أيًضا الُعُلوَم األخرى الَّتي  األزهر الشَّ

ُتدرَُّس يف املدارس النِّظاميَّة؛ حيُث جمَعت داُر العلوم 

اث وامُلعاَصة، واهتمَّ القامئوَن عليها مُبختَلف  بنَي التُّ

طبيعة  يف  العناية  هذه  وتبدو  املعرفة.  أصناف 

والتَّاريخ  األدب  ُعُلوَم  تتناوُل  كانت  الَّتي  امُلحارضات 

والفقه والتَّفسري والحديث، وتتناوُل أيًضا ُعُلوَم الفَلك 

وكذلَك  واآلالت،  األبنية  وُفُنون  والنَّباتات،  بيعة  والطَّ

ة الحديد – حديَث العهد يف ذلك الوقت.  كَّ السِّ فنَّ 

ويعكُس الجمُع بنَي كلِّ هذه العلوم والفنون ُصورًة 

عليها  غلَب  الَّتي  اآلونة  العلوم يف هذه  لدار  فريدًة 

الُجُموُد الفكرّي.

دار الُعُلوم النِّظاميَّة.

مع تزاُيد اإلقبال عىل ُمحارضات دار الُعُلوم، أراَد عدٌد 

الُحُضور  يف  ينتظموا  أن  يف  الشَّ األزهر  ب  ُطلَّ من 

عيل  الرَّغبُة  هذه  َعت  وَشجَّ والتَّحصيل.  راسة  للدِّ

عي إىل تحويل دار الُعُلوم من ُمنتًدى  ُمبارك عىل السَّ
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الحاجَة  أنَّ  سيَّام  ال  نظاميَّة،  مدرسٍة  إىل  ُحرٍّ  علميٍّ 

كانت تدعو يف ذلك الوقت إىل ُوُجود ُمعلِّمنَي أْكَفاء، 

يقومون مبهاّم التَّدريس يف املدارس املرصيَّة. وخاطَب 

َح لُه  يف، يرجوُه أن ُيرشِّ عيل ُمبارك شيَخ األزهر الشَّ

لهذا  نواًة  ليكونوا  النَّابهنَي،  األزهر  ب  ُطلَّ من  عدًدا 

َب شيُخ األزهر بذلك، فالتمَس عيل  املشوع. وقد رحَّ

ُمبارك إىل الخديوي إسامعيل، الَّذي كاَن حاكاًم ملرص، 

أن ُيوافَق عىل مشوِعه، فأجاَبُه إىل ما طلَب، وأصدَر 

َمرُسوًما بذلك عام 1872م.

ُتعرَُف  نظاميَّة،  مدرسًة  الُعُلوم  داُر  أصَبَحت  بهذا، 

راسُة  الدِّ وبدأت  الخديويَّة«.  الُعُلوم  دار  »مدرسة  بـ 

امُلنتظمُة يف دار الُعُلوم بَفوٍج من اثَنني وثلثني طالًبا 

واخترَي  يف،  الشَّ األزهر  بعنايٍة من شباب  ُمختاِريَن 

وعىل  الُعلامء.  األساتذة  من  خمسٌة  فيها  للتَّدريس 

ب يتجاوُز  لَّ مدار عش سنواٍت كاملة، مل يكُن عدُد الطُّ

ق  الخمسنَي يف العام الواحد؛ حيُث مل يُكن ُيكتفى بتفوُّ

كذلَك  كانوا  بل  فيها؛  راسة  الدِّ يف  الرَّاغبنَي  ب  لَّ الطُّ

ُمناسبًة  أكرثهم  الختيار  ٍة  جادَّ الختباراٍت  يخضعون 

دار  َب  ُطلَّ وألنَّ  امُلستقَبل.  يف  التَّعليم  أمانة  ل  لتحمُّ

العلوم أزهريُّوَن يف األصل، فقد كانوا يدرُسوَن ُعُلوَم 

ا الُعُلوم األخرى – كالفلك  يعة. أمَّ اللُّغة واألدب والشَّ

يَن بنَي تحصيِلها  بيعيَّة – فقد كانوا ُمَخريَّ والُعُلوم الطَّ

شيًئا  الُعُلوم  دار  يف  ب  لَّ الطُّ عدُد  وتنامى  ترِكها.  أو 

راسة فيها مع الحاجة إىل  لُب عىل الدِّ فشيًئا وازداَد الطَّ

شاغيل وظائف التَّعليم يف ِمرص.

تاريخ داُر الُعُلوم بنَي املايض والحارض.

مرَّت داُر الُعُلوم مبراحَل عديدٍة خلَل تاريِخها الحافل. 

علميًّا  ُمنتًدى  لتكوَن  األمر  بداية  يف  ُأنِشَئت  فقد 

اُث وامُلعاَصة. ُثمَّ تحوَّلت إىل  وثقافيًّا يتامزُج فيه التُّ

مدرسٍة نظاميٍَّة تهتمُّ بتخريج ُمعلِّمي اللُّغة العربيَّة. 

راسيَُّة يف دار الُعُلوم  ويف عام 1875 ُطِبَعت املناهُج الدِّ

اللُّغة  ُعُلوم  يف  مناهَج  عىل  واشتمَلت  األوىل،  للمرَّة 

والِفقه،  والتَّفسري  والخّط  واألدب  ف(  والرصَّ )كالنَّحو 

والتَّاريخ  الُجغرافيا  يف  أخرى  مناهَج  إىل  باإلضافة 

وقٍت  ويف  والكيمياء.  بيعة  والطَّ والهندسة  والحساب 

الحٍق، كاَن عىل أبناء دار الُعُلوم أن يدرُسوا أساليَب 

التَّدريس، نظريًّا وعمليًّا.

تهتمُّ  )الَّتي  األلُسن  مدرسُة  ت  انَضمَّ  1885 عام  ويف 

بإمكان  فأصبَح  العلوم،  دار  إىل  اللُّغات(  بتدريس 

أو  )اإلنجليزيَّة  اللَُّغَتني  إحدى  يدرُسوا  أن  ب  لَّ الطُّ

الَّتي  األساسيَّة  رات  امُلقرَّ إىل  باإلضافة  الفرنسيَّة( 

عىل  يعة  والشَّ اللُّغة  ُعُلوم  لغلبة  ونظرًا  يدرُُسوَنها. 

ُب  ُيَلقَّ فيها  ارُس  الدَّ كاَن  فقد  الُعُلوم،  دار  مناهج 

ريف أنَّ  يخ(. ومن الطَّ رسميًّا بعَد تخرُِّجِه بلقب )الشَّ

َر أبناُء  هذا األمَر ظلَّ قامئًا حتَّى عام 1926م؛ حيُث قرَّ

دار الُعُلوم حيَنها أن يستبدلوا مبلبسهم التَّقليديَّة – 

الَّتي ُتشبُه الزِّيَّ األزهرّي – الزِّيَّ اإلفرنجّي الَّذي كاَن 

وحينئٍذ،  املرصّي.  امُلجَتَمع  يف  نسبيًّا  هور  الظُّ حديَث 

إىل  تخرُِّجِه  بعَد  الُعُلوم  دار  يف  ارس  الدَّ لَقُب  َل  تحوَّ

)األفندي(، بقراٍر وزاريٍّ صدَر عاَم 1927م.

ويف عام 1946م، بعَد 73 عاًما من نشأة دار الُعُلوم، 

ُكلِّيٍَّة جامعيٍَّة  إىل  عاليٍة  نظاميٍَّة  لَت من مدرسٍة  تحوَّ

حينئٍذ  ُتعرَُف  كانت  )الَّتي  القاهرة  جامعة  تتبُع 

بجامعة ُفؤاد األوَّل(. ويف عام 1950م، استقرَّ أمُر دار 

رجات العلميَّة الَّتي  الُعُلوم؛ حيُث صدرَت الئحٌة بالدَّ

يجني. وتشمُل: درجة اللِّيسانس يف اللُّغة  متنُحها للخرِّ

العربيَّة وآدابها والُعُلوم اإلسلميَّة، ودرجة املاجستري 

اإلسلميَّة،  الُعُلوم  يف  أو  وآدابها  العربيَّة  اللُّغة  يف 

يف  أو  وآدابها  العربيَّة  اللُّغة  يف  كتوراه  الدُّ ودرجة 
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جامعَة  تتبُع  الُعُلوم  داَر  أنَّ  ومع  اإلسلميَّة.  الُعُلوم 

ُمستقلًَّة  ظلَّت  أنَّها  إالَّ  الوقت،  هذا  منُذ  القاهرة 

مبوقعها خارَج أسوار الجامعة لثلثة ُعُقود. ومل تنتقل 

إىل َحرَم الجامعة إالَّ عام 1980م.

ُب  لَّ الطُّ يرتاُدها  أصبَح  الُعُلوم،  دار  استقرار  ومع 

وأصَبَحت  العامل.  أنجاء  ُمخَتَلف  ومن  مرَص  من 

أساسيَّة،  ُفُروٍع  ثلثة  عىل  ترتكُز  راسيَُّة  الدِّ مناهُجها 

راسات  والدِّ العريّب،  واألدب  العربيَّة،  اللُّغة  هي: 

أقساٍم؛  سبعة  إىل  الُفُروع  هذه  ُع  وتتفرَّ اإلسلميَّة. 

العربيَّة(،  )اللُّغة  األوَّل  بالفرع  قسامن  ُيعنى  حيُث 

علم  وقسم  والَعُروض،  ف  والرصَّ النَّحو  قسم  ُهام: 

وُيعنى قسامن  قيَّة،  والشَّ اميَّة  السَّ راسات  والدِّ اللُّغة 

بالفرع الثَّاين )األدب العريّب(، ُهام: قسُم تاريخ األدب 

امُلقاَرن.  والنَّقد  واألدب  البلغة  وقسم  والنُُّصوص، 

به  فُتعنى  اإلسلميَّة(  راسات  )الدِّ الثَّالث  الفرُع  ا  أمَّ

وقسم  اإلسلميَّة،  يعة  الشَّ قسم  هي:  أقساٍم،  ثلثُة 

الفلسفة اإلسلميَّة، وقسم التَّاريخ اإلسلمّي والحضارة 

الُب يف دار العلوم مجموعًة من  اإلسلميَّة. ويدرُس الطَّ

بعة، باإلضافة إىل  رات الَّتي تتبُع هذه األقسام السَّ امُلقرَّ

ي دورَها الرَّئَد  اللُّغة األجنبيَّة. وال تزاُل داُر الُعُلوم ُتؤدِّ

حتَّى يومنا هذا، ساعيًة إىل تحقيق أهداِفها النَّبيلة يف 

حامية اللُّغة العربيَّة، وإحياء ُتراثها النَّفيس.

ِمن أعالم دار الُعُلوم.

كثرٌي  فيها  تخرََّج  الُعُلوم،  لدار  املديد  التَّاريخ  عرَب 

اًدا يف ميادين الثَّقافة واألدب  ن أضَحوا أعلًما وُروَّ ممَّ

لكنَّنا  لَسد هؤالء جميًعا؛  املجاُل  يتَّسُع  وال  والفكر. 

الَّذيَن كانوا  الُوُقوَف عىل أسامء بعض هؤالء  ُنحاوُل 

خرَي ُسفراٍء لدار الُعُلوم.

وهاشم  الجارم،  عيل  برَز  الُعُلوم،  دار  ُشعراء  فمن 

ومحمود  الجندي،  وعيل  ناصف،  وحفني  الرِّفاعي، 

بخيت.  وأحمد  ُشوشة،  وفاروق  إسامعيل،  حسن 

د  ُمحمَّ برَز  والرِّواية  ة  القصَّ كتابة  يف  امُلبدعنَي  ومن 

اد برَز أحمد الحويف،  قَّ عبد الحليم عبد الله. ومن النُّ

ومن   . مكِّ اهر  والطَّ فضل،  وصلح  طبانة،  وبدوي 

ُقطب،  وسيِّد  البنَّا،  َحسن  برَز  اإلسلمّي  الفكر  أعلم 

بور شاهني. وعبد الصَّ

اد يف  وَّ الرُّ من  عدٌد  الُعُلوم  دار  تخرََّج يف  فقد  كذلك 

لم  اث العريّب ونشه، من أبرزهم: عبد السَّ تحقيق التُّ

يب. ويف  هارون، وُمصطفى حجازي، وعبد العظيم الدِّ

ُعُلوم اللُّغة برَز عدٌد َغرُي قليل، منهم: إبراهيم أنيس، 

اب، وأحمد ُمختار ُعَمر، وكامل بش.  ورمضان عبد التَّوَّ

وُنشرُي أخريًا إىل أنَّ عدًدا كبريًا من هؤالء األعلم صاروا 

أعضاًء يف مجَمع اللُّغة العربيَّة بالقاهرة. وعرَب تاريخ 

مجَمع اللُّغة العربيَّة بالقاهرة، فقد حاَز رئاسَتُه إثنان 

إبراهيم مدكور،  كتور  الدُّ َبهاء، هام:  النُّ راعمة  الدَّ من 

عام  إىل  1974م  عام  من  املَجَمع  رئيَس  كاَن  الَّذي 

يتوىلَّ رئاسَة  الَّذي  افعّي،  الشَّ كتور حسن  1995، والدُّ

املجمع منُذ عام 2012م حتَّى يوِمنا هذا.
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ببليوغرافيا مرجعيَّة
َسَنَتي  يف  ِمرص  يف  التَّعليم   .)1917( سامي  أمني   -

1914 و 1915، مطبعة املعارف.

- حامد طاهر )د.ت(. دار الُعُلوم: رائعة عيل ُمبارك، 
جامعة القاهرة.

باعة  - عيل ُمبارك )1989(. حيايت، مكتبة اآلداب للطِّ

والنَّش والتَّوزيع.

الُعُلوم:  دار  تقويم   .)1952( اد  الجوَّ عبد  د  ُمحمَّ  -
، دار املعارف. ّ العدد املاسِّ

ِمرص.  يف  الثَّقافة  ُمستقَبل   .)2013( ُحَسني  طه   -
ة للكتاب. الهيئة املرصيَّة العامَّ
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