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“ذا  املدمر:  أو  املبيد  العلمي  يال  ال�خ فيلم  ُعرض  1984م  عام  �ي  �خ
قصة  تمحورت  رون”.  كام�ي مس  �ي “�ج األمريك�ي  للمخر�ج  تورمونيتار” 
الفيلم �ول مستقبٍل تسيطر فيه اآلالت والروبوتات عل� �ياة البشر، 
اآلالت  تلك  السيطرة، ومقاومة  تلك  التحرر من  إل�  البشر  ما يسعى  ف�ي
تحقق  أن  استطاعت  للمقاومة  قوات  شّكلوا  ذلك  سبيل  �ي  و�خ املدمرة، 
بالزمن  العودة  �ي  �خ تفكر  واآلالت  الروبوتات  من  علت  �ج رة  كب�ي مكاسب 
د عمليات املقاومة، وذلك  إل� الوراء، إل� �يث السنة ال�ت�ي يولد فيها قا�ئ
د  القا�ئ املقاومة عندما ال يولد  بغية اغتيال األم، في�تم بذلك القضاء عل� 

رض. املف�ت

�ي تاريخ السي�خما األمريكية والذي ُعرض منه عدة  �ي �خ شّكل الفيلم األيقو�خ
يهتً ت�تمحور �ول اآلالت والذكاء االصطناعي  زاء ��ت� اآلن ظاهر�تً سي�خما�ئ أ�ج
لة من  الذي يمكن له أن ينقلب عل� من صنعه. كما طر� الفيلم أس�ئ
هل  السيطرة؟  من  اآلالت  فيه  ت�تمكن  وقت  �ي  يأ�ت أن  يمكن  هل  قبيل: 

يمكن لإلنسان أن يفقد زمام املبادرة أمام العقل الصناعىيّ لآللة؟ 

�خ  ب�ي كانت تشهد صراعا  �ي �قبة  �خ األول،  املقام  �ي  �خ أخالقية  لة  أس�ئ كانت 
وقتها  تكن  ومل   ، رأسمال�ي وآخر  شيوعي  معسكر  �خ  ب�ي والغرب،  الشرق 
هزة ال�اسوب ومرفقاتها  رنت انتشرت ذلك االنتشار، وال شكلت أ�ج اإلن�ت
�خ الناس، بل إن معظم العامل وقتها يكاد ال يعرف من  انتشارا واسعا ب�ي
ر  غ�ي يكون  ة وغسالة وتلفازا ومكيفا ومذياعا وقد  إال سيارة وثال�ج اآللة 
ل أي إنسان عادي �ينها لربما  ملزم باستخدام بعض ما ذكرته. ولو س�ئ

ر!  ابته بأن زمن الذكاء املصنع “وهم” كب�ي كانت إ�ج

التواصل  ل  وسا�ئ زمن  الذكية،  والهواتف  رنت  اإلن�ت زمن  �ي  �خ اليوم، 
بعض  تقوم  بل  تريد،  ما  تستشعر  ال�ت�ي  والتطبيقات  �تماعي،  اال�ج
خوارزميات تلك التطبيقات عل� فهم الرغبات ال�ت�ي مل تتكلم بها أو تصر�، 

�ي موقع ما أو تطبيق من التطبيقات.  تلك ال�ت�ي دونتها كتابة أو صوتا، �خ

�خ أو  �ي �د ذاته أمر مدهش، ولن يصدقه أ�د قبل ثالث�ي �خ إن هذا األمر 
�يث  أخرى،  مر�لة  إل�  اليوم  لنصل  �ي  املا�خ القرن  من  عاما  �خ  أربع�ي
�ي ال�سبان؛ إذ بات قادرا  �خ الذكاء االصطناعي والذي يقوم بمهام مل تكن 
بحثك  وتضبيط  أيضا،  صحفي  ر  خ�ج وإعداد  تشاء،  كما  قصة  كتابة  عل� 
كأن  ذلك،  من  أعمق  وربما  تعد،  ال�ت�ي  ومحاضرتك  ت،  ش�ئ إن  العلمىيّ 
�ي  �خ قادرا  كنت  ما  فنية  لو�ات  وتشكيل  الرسم  عل�  القدرة  يمنحك 
فيه  يصف  بيتا  املناسبة،  الكلمات  فتضع  ابتكارها،  عل�  األيام  من  يوم 
�ي  ، و�خ �ي عملك الف�خ�ي �ي الصحراء مثال، مضيفا عليه ما تود� أن يظهر �خ املتن�ج
�ي  �خ رغبت  وإن  تريد.  ال�ت�ي  ودة  وبال�ج اهزة  �ج لو�تك  د  تحج معدودة  ق  دقا�ئ
إضافة تعديالت عليها فإنه مستعد أن يقوم بذلك، محققا �لما راودك 

اعال منك “فنانا” وأنت لست كذلك.  لسنوات، و�ج
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�ي زمن الذكاء املصنع! �ف
هالل البادي
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اإلشـــــراف العـــام
وخــــــة املعمــــرية �ج

يــــس التحريــــر ر�ئ
هــــــــــالل الــبــــــــــادي

ول التحريـر مس�ئ
إيمــــــان ال�ـسـنيـــــة

م واإلخرا�ج التصم�ي
أ�ـــــالم الوهيبـيـــــــة

املحـــــــــــــــــــــــــــــــــررون 
�ســن اللواتـــــــــــي 
نــــــــــورة الوهيبـــــية
يــــــــــــــاري عـــــــــــل�ي ال�خ

ال�خدمــات العامـة 
خليفــــة الصال�ــــــي

ـــــــــــــرة التواصـــــــــــــل واإلعـــــــــــــالم دا�ئ
Communication & Media Departmet

jr@squ.edu.om

�قوق النشر محفوظة لنشرة اقرأ 2023

@squ_info
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اآللة محل اإلنسان

طلب  نحو  واألفراد  املؤسسات  ه  تتحج
أصبحت  إذ  العاملة،  اآلالت  من  املساعدة 
والوقت  تختصر  ال�ال�ي  وقتنا  �ي  �خ اآللة 
هد مًعا. وبما أن اآللة قادمة ال محالة  وال�ج
إبراز  إل�  ه  يتحج اآلن  العاملي  التفكيـر  فإن 
إل�  باإلضافة  اآلالت،  عل�  االع�تماد  ات  رخ مم�ي
بما  أيضا،  عليها  االع�تماد  سلبيـات  إبراز 
من  عليها  سيطرتنا  فقدان  ا��تمال  فيها 
طاملا  يديا  ترا�ج إل�  األمر  ليتحول  نا�ية، 
يديا  را�ج يال العلمي، أو ال�ت أبرزتها أفالم ال�خ
األسوأ بالنسبة للبعض إ�الل اآللة محل 
�ي  �خ و��ت�  والعمل  ف  الوظا�ئ �ي  �خ اإلنسان 
متحكم  إل�  إما  اإلنسان  وتحّول  ل،  رخ امل�خ
هذا  �ي  �خ للسيطرة.  فاقد  أو  األول�  ة  بالدر�ج
هذ�  وسلبيات  مزايا  عن  نبحث  العدد 

اآللة.

ان
بي

ها!
م ل

ُه
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املحاور:

ما مدى إمكانية أن تحل اآللة محل اإلنسان؟

�ي حياتنا؟ �ي استخدام اآللة �خ ات والسلبيات ال�ت�ي قد تطرأ �خ �خ ما املم�ي

ما مؤثرات استخدام اآللة عل� االقتصاد؟

�خ  العامل�ي حقوق  عل�  العمل  �ي  �خ اآللة  استخدام  يؤثر  كيف 
�خ عن العمل؟ والباحث�ي



: تطور اآلالت �ي د. نصر الهنا�ئ
� عل� العامل � كب�ي ديدة لها تأث�ي ف حج �ي خلق وظا�ئ ساعد �خ

ان
بي

ها!
م ل

ُه

 - �ي الهنا�ئ �مود  بن  نصر  الدكتور  يرى 
امليكانيكية  الهندسة  قسم  يس  ر�ئ
بكلية  مشارك  وأستاذ  والصناعية 
امللف  هذا  �ي  �خ األول  املحور  بأن  الهندسة 
مرا�ل  إل�  النظر  أمعنا  فلو  ون،  شحج ذو 
ليا  �ج لنا  يتضح  اإلنسان،  �ياة  �ي  �خ التطور 
للقيام  ملعاونته  مس�تمر  باآللة  ارتباطه  بأن 
ية  باألعمال املختلفة بدائً من األدوات البدا�ئ
�اليا،  املعقدة  اآللة  إل�  الغابرة  األزمنة  �ي  �خ
اآللة  استخدامات  اختلفت  وإن  ولكن 
هو  يزال  ال  األساس  املحور  فإن  رت  وتغ�ي
“هنا  ذاته:  الصدد  �ي  �خ ويضيف  اإلنسان، 
خلق  �ي  �خ ساعد  اآلالت  تطور  بأن  لنا  يتضح 
�ي السابق،  ودة �خ ديدة مل تكن مو�ج ف �ج وظا�ئ
اه�تمام  محور  ر  تغ�ي اآللة  تطور  رافق  فقد 
املطلوبة  املهارات  ر  بتغ�ي ا  مصحو�جً اإلنسان 
سبيل  عل�  املختلفة،  واألعمال  واألنشطة 
قد  �خ  السابق�ي العقدين  وخالل  املثال 
العمل  سوق  �ي  �خ املطلوبة  املهارات  رت  تغ�ي

املهارات  كانت  السابق  التقانة ففي  ر  بتغ�ي
ي الهندسة تختلف عن  املطلوبة من خريحج

�ي سوق العمل �اليا. املهارات املطلوبة �خ

فيقول  اآللة  استخدام  ابيات  إيحج وأما عن 
اآلالت  من  موعة  محج هناك  نصر:  الدكتور 
األنشطة  ألتمتة  استحداثها  تم  ال�ت�ي 
�ي املصانع وهذا  الصناعية وعمليات اإلنتا�ج �خ
ألشخاص  ديد  �ج عمل  سوق  خلق  بدور� 
لرفع  هذ�  اإلنتا�ج  خطوط  م  تصم�ي يمكنهم 
فتح  كما  الفاقد  وتقليل  املصنع  كفاءة 
ومن  ذاتها،  اآللة  بتصنيع  تتعلق  آفاقا 
الصيانة  بعمليات  للقيام  التخطيط  بعد 
�خ  ب�ي تداخل  �دث  وهنا  لها.  والتطوير 
مختلف التخصصات كالهندسة الصناعية 
وهندسة  وامليكاترونية  وامليكانيكية 
بل  املعمارية،  والهندسة  رونيات  االلك�ت
من  مهارات  تتطلب  أن  األمر  يصل  قد 
فعل�  هندسية  ر  غ�ي أخرى  تخصصات 
سبيل املثال إذا كان اإلنتا�ج مرتبًطا بإنتا�ج 
تخصص  إل�  نحتا�ج  فهنا  ية  غذا�ئ مواد 
علوم  تخصص  من  �خ  مؤهل�ي أشخاص 

األغذية والتغذية.

إلى  يحتا�ج  حاليا  الهندسة  خري�ج 
قطاعات  ىي  �ف تكاملية  مهارات 
مختلفة ال يمكن فصلها بسهولة 
امليكانيكية  الهندسة  فخري�ج 
ومعارف  مهارات  إلى  يحتا�ج 
رونيات  االلك�ت باستخدام  تتعلق 
ه  األوحج ببعض  ومعرفة 
ويحتا�ج  ومتطلباتها  االقتصادية 
التقنية،  بمتطلبات  اإلملام  إلى 
التداخل  نوع من  وكل هذا خلق 

�ف التخصصات املختلفة. ب�ي
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البشرية  ال�ياة  �ي  �خ املؤثرة  للعوامل  املتتبع 
دور  لها  اآلالت  أن  د  يحج املختلفة  االتها  ومحج
االت  املحج عل�  خاصة  ملحوظ  بشكل  مؤثر 
أظهرت  رة  األخ�ي والدراسات  االقتصادية، 
عل�  فقط  �ي  ا�ج إيحج ر  تأث�ي لها  ليس  اآلالت  أن 
�ي  �خ وانب  ال�ج من  ر  الكث�ي عل�  بل  االقتصاد 
انب  ال�ج �ي  �خ ركز  ي�ت لها  ر  تأث�ي ر  وأك�ج �ياتنا. 
اإلنتا�ج  من  مزيدًا  يع�خ�ي  وهذا  ي،  اإلنتا�ج
ية  إنتا�ج زيادة  أي  كانت  إذ  أقل،  بتكلفة 
�خ  ور ال�قيقية للموظف�ي �ي األ�ج تقابلها زيادة �خ

ات. وانخفاض أسعار بعض املنتحج

ا� االقتصاد  وانب املهمة لنحج ي�تمثل أ�د ال�ج
إل�  د  الزا�ئ ه  إنتا�ج بيع  عل�  قدرته  �ي  �خ
�ي  �خ اآلالت  ساهمت  كما  األخرى،  األسواق 
وابتكار طرق �ديثة  النقل  ل  تطوير وسا�ئ
املسافات  تقليل  إل�  أدى  ما  لالتصال، 
سهولة  ر  أك�ث الدولية  ارة  التحج عل  و�ج
التطورات  فإن  ذلك  إل�  باإلضافة  وكفاء. 
ال�ت�ي شهدتها اآلالت عل� مر األعوام خلقت 
الثورة  ومهدت  ديدة،  �ج عمل  االت  محج
تتعلق  ديدة  �ج ملهن  الطريق  الصناعية 
الوقت  �ي  و�خ وتشغيلها،  اآلالت  بميكانيكا 
ية،  التكنولو�ج الثورة  مع  وتزامنًا  ال�اضر 
املتخصصة  املهن  من  العديد  ظهرت 

األخرى ذات الصلة.

ليس  االقتصاد  عل�  اآللة  ر  تأث�ي إن 
ابيًا كليًا، بل يمكن  بالضرورة أن يكون إيحج
أو  وفشلها  اإلنتا�ج  آالت  تأثر  يصا�به  أن 
وانب  نظم املعلومات، إضافة إل� بعض ال�ج
إذ تحل  الوظيفي،  األمان  السلبية ومنها: 

� عل� العامل � كب�ي لها تأث�ي

رز  وي�ج البشري،  املال  رأس  محل  اآلالت 
تتطلب تخصصًا،  ال  ال�ت�ي  ف  الوظا�ئ �ي  �خ ذلك 
�ي  �خ روتينية  بمهمات  اآلالت  تقوم  وبالتال�ي 
لذلك  إضافة   ، �خ املوظف�ي عن  تغ�خ�ي  املصانع 
الذي  املال  من  الناس  تحرم  البطالة  فإن 
�ي السوق، مما يقلل من  �خ إنفاقه  يمكنهم 
�ي االقتصاد من نا�ية أخرى،  مساهمتهم �خ
بسبب  الناز�ون  العمال  ه  يوا�ج وقد 
إعادة  �ي  �خ صعوبات  ي  التكنولو�ج التقدم 
ديدة قد تتطلب  ف ال�ج توظيفهم، ألن الوظا�ئ
ما  وهذا  يملكونها،  ال  متقدمة  مهارات 
ينبه إليه البا�ثون بأن اآللة ستخّلف عددًا 
�خ عن العمل  رًا من األشخاص العاطل�ي كب�ي
ر  غ�ي التوزيع  وهناك  املقبلة،  العقود  �ي  �خ
للتقدم  �ي  السل�ج انب  وال�ج للدخل  �ئ  املتكا�خ
ر� عل� توزيع الدخل،  ي هو تأث�ي التكنولو�ج
ر  غ�ي بشكل  االقتصادي  ال�خمو  ثمار  وتوزيع 
�خ  ب�ي املساواة  وعدم  البلدان،  ر  ع�ج متساٍو 
ويع�تمد  العامل،  �ي  �خ رة  والفق�ي الغنية  املناطق 
 ، اإلنتا�ج من  الفرد  نصيب  �سب  الدخل 
ومستويات  املتوقع  العمر  ومتوسط 

م. التعل�ي

قدرته  عل�  االقتصاد  ا�  نحج يع�تمد  أيضا 
وقد  أخرى.  أسواق  إل�  اته  منتحج بيع  عل� 
ابتكارات  مثل  أشياء  ذلك  �ي  �خ ساعدت 
ر  تقص�ي إل�  أدى  مما  واالتصاالت،  النقل 
أسهل،  الدولية  ارة  التحج عل  و�ج املسافات 
ف  وظا�ئ إنشاء  تم  الصناعية،  الثورة  خالل 
ديدة لألشخاص الذين عملوا مع اآلالت.  �ج
هناك  ية،  التكنولو�ج الثورة  ومع  واليوم 
املرتبطة  ديدة  ال�ج ف  الوظا�ئ من  العديد 
آثار  يا، ويمكن أن يكون لآلالت  بالتكنولو�ج

ابية وسلبية عل� االقتصاد.  إيحج

�ي بعض األ�يان تعمل اآللة بشكل مثال�ي  �خ
أ�يان  �ي  �خ لكن  السلع،  من  ر  الكث�ي وتنتحج 
 . أخرى تفشل، مما يؤدي إل� توقف اإلنتا�ج
ا القيام باألشياء،  كذلك تسهل اآلالت أ�يا�خً
ألن  مشاكل  تخلق  أخرى  أ�يان  �ي  �خ لكنها 
ف  بالوظا�ئ القيام  عليهم  يعد  مل  الناس 
املال  رأس  محل  اآلالت  وتحل  نفسها 
ال  ال�ت�ي  ف  الوظا�ئ �ي  �خ واضح  وهذا  البشري، 
اآلالت  تقوم  وبالتال�ي  التخصص،  تتطلب 
تستغ�خ�ي  ال�ت�ي  املصانع  �ي  �خ روتينية  بمهام 

. �خ عن املوظف�ي

العديد  ستصبح  يا،  التكنولو�ج تقدم  مع 
مهارات  تتطلب  كانت  ال�ت�ي  ف  الوظا�ئ من 
ا. وهذا يع�خ�ي  بشرية عفا عليها الزمن قري�جً
دون صعوبة  أن العديد من العمال قد يحج
تتناسب  ديدة  �ج ف  وظا�ئ عل�  العثور  �ي  �خ
البا�ثون  يعتقد  راتهم.  وخ�ج مهاراتهم  مع 
�خ  العاطل�ي من  ًرا  كب�ي عدًدا  رك  سي�ت هذا  أن 
ويمكن  القادمة،  العقود  �ي  �خ العمل  عن 
�خ  ب�ي إل� زيادة عدم املساواة  أن يؤدي هذا 

زاء مختلفة من العامل. �ي أ�ج الناس �خ

د.حسن بن محمد الوقاد            أستاذ مشارك بكلية الهندسة 

على  ر  كب�ي ر  تأث�ي لها  اآلالت 
االت  املحج ىي  �ف وخاصة  العامل، 
أظهرت  إذ  االقتصادية. 
أن  الحديثة  الدراسات 
على  ا  اب�يً إيحج ًرا  تأث�ي لها 
زيادة  يع�ف�ي  االقتصاد، مما 

اإلنتا�ج بتكلفة أقل. 
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تقرير  صدر  مضت  قليلة  أشهر  منذ 
عشر  السابعة  نسخته  �ي  �خ ة  العامل�يّ املخاطر 
2022م، والذي نشر� املنتدى االقتصادي 
 950 ر من  العاملي، باالع�تماد عل� رؤى  أك�ث
العامل؛  أنحاء  ميع  �ج �ي  �خ قرار  وصانع  ًرا  خب�ي
التوترات  بعض  عن  التقرير  كشف  إذ 
تفاقم  إل�  تؤدي  قد  ال�ت�ي  ة  ال�ر�ج ة  العامل�يّ
ر  ع�ج الدول  كافة  �ي  �خ للوباء  املتتالية  اآلثار 
ر  التغي�ي إدارة  أن  التقرير  أشار  وقد  العامل، 
ر القضايا املهمة  ي وا�دة من أك�ث التكنولو�ج
رها من  ر من غ�ي ألسواق العمل العاملي أك�ث
اآلالت  كانت  لطاملا  ال�قيقة   � و�خ التحديات، 
العمل  مكان  �ي  �خ البشر  محل  تحل  ال�ت�ي 
الصناعية،  الثورة  منذ  م  دا�ئ قلق  مصدر 
وأهميتها  الروبوتات  أن  من  الرغم  فعل� 
ودة  ية و�ج اإلنتا�ج زيادة  �ي  �خ البالغة ودورها 
، وال�خمو املس�تمر للشركات، والتقليل  اإلنتا�ج
لكنها  ر،   كب�ي البشرية بشكل  األخطاء  من 
ف وتقلل من  �ي الوقت نفسه تدمر الوظا�ئ �خ
الطلب عل� العمالة، وتزيد من مشكالت 

�خ عن عمل. البا�ث�ي

اآللة  توظيف  موضوع  أضحى  فقد  وهكذا 
للمناقشة  ايدًا  رخ م�ت موضوعًا  العمل  �ي  �خ
عن  بديال  اآلالت  توظيف  صعود  ظل  مع 
فمع  املاضية.  القليلة  العقود  �ي  �خ البشر 
اآلالت  وقدرة  االصطناعي  الذكاء  ظهور 
أصبح  البشر،  مثل  والتعلم  ر  التفك�ي عل� 
ر عل� فرص  ذلك تحواًل قد يؤثر بشكل كب�ي

الروبوتات وحقوق العمال

إل�  باإلضافة  االقتصادي،  وال�خمو  العمل 
املرتبطة  واإلشكاليات  الصعوبات  بعض 
ور  األ�ج وتناقص  الوظيفي،  باألمن 
يسمى  ما  �دوث  من  املرتبطة  واملخاوف 

ماعية.  البطالة ال�ج

ر  تأث�ي القادمة  القليلة  العقود  �ي  �خ رى  وس�خ
ر تقدًما والذكاء االصطناعي  الروبوتات األك�ث
ال�ت�ي  ف  والوظا�ئ املهام  نطاق  توسيع  عل� 
يمكن أن تؤديها اآلالت، بشكل سيتسبب 
ر  �ي إزا�ة العمال وعدم املساواة، مع التأث�ي �خ
ر  أك�ث �خ  واملهني�ي امعات  ال�ج ي  خريحج عل� 
الواقع،  �ي  �خ  . �ي املا�خ �ي  �خ ر مما كان عليه  بكث�ي

�خ  مالي�ي إلغاء  اآلالت  توظيف  عن  سينتحج 
البيع  وعمال  املركبات  قي  لسا�ئ ف  الوظا�ئ
ال  �ي محج �خ �خ  ة، باإلضافة إل� العامل�ي ز�ئ بالتحج
�خ  واملحاسب�ي �خ  واملحام�ي الصحية  الرعاية 
�خ  �خ والعديد من املهني�ي �خ املالي�ي واملتخصص�ي

اآلخرين.

نعارض  أن  ب  يحج أننا  يع�خ�ي  ال  وهذا 
ر  األك�ث الفهم  أن  يع�خ�ي  ولكنه  الروبوتات، 
يكون  أن  ب  يحج آثارها  ملاهية  مولية  سث
األتمتة  تقنيات  أن  إذ  املناقشة  من  زًءا  �ج
رك من تلقاء  لب الرخاء املش�ت عمومًا ال تحج
رات  التغي�ي مع  ها  دمحج ب  يحج بل  نفسها 
فرص  تخلق  ال�ت�ي  األخرى  ية  التكنولو�ج

�خ عن عمل. عمل ملزيٍد من البا�ث�ي

قامت  الذي  الوقت  �ي  �خ بأنه  م  التسل�ي مع 
املهرة  ر  غ�ي العمال  بإزا�ة  فيه  الروبوتات 
ف  وظا�ئ أيضًا  دت  أو�ج فقد  فهم،  وظا�ئ من 
�خ عل� صيانة تلك  م�ي �خ القا�ئ ديدة للفني�ي �ج
ديدة،  اآلالت أو يستخدمونها ألداء مهام �ج
�خ  األمر الذي يتطلب من العمال والبا�ث�ي
م  التعل�ي من  مزيد  عل�  ال�صول  عمل  عن 
ديدة  إذ يمكنهم تعلم مهام �ج والتدريب، 
مع  اآلالت.  مع  تكاماًل  ر  أك�ث يصبحوا  وأن 
�ي ظل االنتعاش االقتصادي  �خ م بأنه  التسل�ي
التوظيف،  عل�  الروبوتات  ر  تأث�ي يختفي 
القوي،  �ي  التعا�خ هذا  مثل  غياب  �ي  �خ وأنه 
ر  ف أك�ث ستحل بدياًل عن العديد من الوظا�ئ

مما فعلت. 
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�تماعية   أستاذ مساعد بكلية اآلداب والعلوم اال�ج د. أحمد ثابت 

تس�تمر  أن  املتوقع  من 
ىي  �ف الروبوتية  التقنية 
أن  يتوقع  إذ  التوسع، 
أربع  ستتضاعف  الروبوتات 
العامل  أنحاء  ميع  ىي حج �ف مرات 
بحلول عام 2025م، أي أن 
ة من  ىي املا�ئ ما يصل إلى 50 �ف
معرضون  العمال  ميع  حج
فهم  وظا�ئ فقدان  لحفطر 

بسبب االع�تماد على اآللة.
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ابيات والسلبيات �ف اإلي�ج اآللة ب�ي

بشكل  اآلالت  استخدام  يؤثر  أن  يمكن 
ابية  اإليحج �خ  النا�يت�ي من  �ياتنا  عل�  ر  كب�ي

من: والسلبية وال�ت�ي من املمكن أن تتصخ

ابيات اإليحج
اتصال  عل�  األشخاص  بقاء  التواصل: 
املعلومات  إل�  والوصول  بعضهم  مع 

بأسهل الطرق.

السالمة  �خ  تحس�ي والصحة:  السالمة 
أن  �يث  من  العمل  ة  بي�ئ �ي  �خ العامة 
أو  طرة  ال�خ املواد  مع  تتعامل  اآلالت 

طورة. ات شديدة ال�خ �ي بي�ئ العمل �خ

ودة الرعاية  �خ �ج الرعاية الصحية: تحس�ي
معدات  توفر  نا�ية  من  الصحية 
ال�ت�ي  والروبوتات  �ي  الط�ج التشخيص 

هم. � وعال�ج �ي تشخيص املر�خ تساعد �خ

من  ر  كث�ي �ي  �خ ية  واإلنتا�ج الكفاءة  زيادة 
املهام  إكمال  نا�ية  من  القطاعات 

بشكل أسرع وأدق وبكلف أرخص.

يا  التكنولو�ج قطاع  �ي  �خ ايد  رخ م�ت نمو 
واالتصاالت والروبوتات.

�ي  �خ والتدريب  التأهيل  �ي  �خ اآلالت  تساعد 
يا  التكنولو�ج واستخدام  العمل  ة  بي�ئ

ال�ديثة واملتطورة.

السلبيات
ف: قد تكون اآلالت قادرة  الوظا�ئ فقدان 
ال�ت�ي كان يقوم  املهام  أداء عدد من  عل� 

بها اإلنسان.

د. رامي الحموز            أستاذ مشارك بكلية الهندسة 

على الرغم من أن اآلالت قد ت�تمتع 
ىي العمل، إال أنه ال  بدقة وكفاءة �ف
يمكن لآللة أن تحل تماًما محل 
املهام  ميع  بحج وتقوم  اإلنسان 
ر  كث�ي ىي  �ف اإلنسان  بها  يقوم  ال�ت�ي 
ر  من األماكن ال�ت�ي تتطلب التفك�ي
ة  بحاحج ال�ت�ي  األماكن  أو   ، الذكىي
اتخاذ  أماكن  أو  العاطفة،  إلى 
على  عالوة  الحاسمة.  القرارات 
املسؤول  هو  اإلنسان  يعد  ذلك، 
وهو  اآلالت  عن  ر  واألخ�ي األول 
ويصنعها  ويديرها  الذي يصممها 
ويضبطها بالشكل املناسب الذي 

اته. يخدم احتياحج

ر  أك�ث الناس  يكون   : �ي البد�خ النشاط  قلة 
عرضة الستخدام اآلالت ألداء املهام ال�ت�ي 

ا. يمكنهم القيام بها يدو�يً

يساهم  أن  يمكن  �تماعية:  اال�ج لعزلة 
ل  ووسا�ئ الذكية  الهواتف  استخدام 
الفيديو  وألعاب  �تماعي  اال�ج التواصل 
�تماعية  اال�ج العزلة  إل�  األ�يان  بعض  �ي  �خ

وبعض األمراض النفسية.

ف  الوظا�ئ من  ر  الكث�ي أن  من  الرغم  عل� 
إال  اآلالت  قبل  من  عليها  االستيالء  تم 
اآلالت  يا  �ي تكنولو�ج �خ ل  الها�ئ التطور  أن 
تكن  مل  ديدة  �ج أخرى  عمل  فرص  يفتح 
ة  رمحج ال�ج قطاعات  �ي  �خ خصوصا  ودة  مو�ج
لهذ�  والصناعة  والصيانة  م  والتصم�ي

اآلالت بمختلف أشكالها.
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مس  �ي �ج يقفز  ديد،  �ج لفيلم  إصدار  كل  مع 
�خ  �ي املخر�ج ر  أك�ج من  وا�ٌد  رون  كام�ي
�ي السي�خما العاملية  قفزة نحو  �خ �خ ي�ي السي�خما�ئ
صناعة  �ي  �خ التقنيات  بإضافة  ديد  ال�ج يل  ال�ج
عماًل   )2009( أفاتار  فيلم  َر  �جِ ع�تُ وائُ األفالم. 
ه  أخر�ج �يث  واسع؛  نطاق  عل�  ًعا  را�ئ
لعرض  ديًدا  �ج معياًرا  منه  صانًعا  مس  �ي �ج

انية عالية. رخ أفالم ثالثية األبعاد ذات م�ي

�ي من  الثا�خ زء  ال�ج 2022 إصدار  وشهد عام 
البشرية.  تاريخ  �ي  �خ ربُحا  األفالم  ر  أك�ث أ�د 
من  التقنية  وانب  بال�ج قاد  ال�خُ أشاد  وقد 
رو�  فيلم أفاتار )طريق املاء( وأ�داثه واعت�ج
درًسا عن �ماية ثروات كوكبنا الطبيعية.

تقنية التقاط الحركة 
اصة  ال�خ املؤثرات  شركة  “ويتا”  تس�تمر 
رسوم  لصنع  اكسون  �ج ر  بي�ت أسسها  ال�ت�ي 
ألفالمه،  بال�اسوب  واقعية  متحركة 
سيد  مثل  بارعة  فنية  أعمال  بإنشاء 
وأفاتار2  وأفاتار1  كونحج  وكينحج  واتم  ال�خ

)طريق املاء(.

ال�ركة  التقاط  تقنية  ثياب  خِدَمت  واس�تُ
�يث  األول  أفاتار  فيلم  �ي  �خ ر  كب�ي بشكل 
يا�تُ اال�تكارية البيانات ال�ت�ي  رمحج �للت ال�ج
�خ  للفنان�ي سامحهتً  الثياب،  هذ�  لتها  سحجّ
”. ولكن كيف تمكن  �ي بإ�ياء شخصية “نا�خ
و�  �ي و�ج الفنانون من خلق مشاعر بشرية �خ
إنشاء  تقنية  أنشأتها  ال�ت�ي  الشخصيات 

الرسوم بال�اسوب؟

رة  رون آالت تصوير صغ�ي مس كام�ي �ي وضع �ج
ر  تعاب�ي والتقط  �خ  املمثل�ي رؤوس  عل� 
فساعدت  الزمن.  من  لدقيقة  وههم  و�ج
املتحركة  الرسوم  مصممي  البيانات  هذ� 
و�  و�ج عل�  طفيفة  رات  تغي�ي إ�داث  �ي  �خ
عقًدا  أسرت  بدورها  وال�ت�ي  الشخصيات 

من رواد السي�خما.

�ي فيلم أفاتار2 ديدة �ف التقنيات ال�ج

 تقنية الذكاء االصطناعي 
رون  كام�ي مس  �ي �ج عل�  ا  غري�جً ليس 
فمخر�ج  االصطناعي،  الذكاء  استخدام 
التقدم  هذا  يؤيد  ترميناتور  فيلم 
وقد  التطور.  يواكب  الذي  ي  التكنولو�ج
ال�اسوبية  القوة  من  رون  كام�ي استفاد 
نقل  �ي  �خ ساعدت  ال�ت�ي  االصطناعي  للذكاء 
ستخدم  و�تَ بندورا.  لكوكب  واقعية  صورة 
اصة الذكاء  ورشة عمل ويتا للمؤثرات ال�خ
التعلم  وخوارزميات  املعقد  االصطناعي 
تدفع  ا  بصر�يً ذابة  �ج مسا�ات  لق  ل�خ اآلل�ي 

أ�داث الفيلم إل� األمام.

ىي فيلم أفاتار التقنيات املستخدمة �ف
فيلم  تصوير  أثناء  رون  كام�ي مس  �ي �ج اع�تمد 
التقنيات  مختلف  املاء(  )طريق  أفاتار 

ديدة وهي: ية ال�ج السي�خما�ئ

1. آلة التصوير املتحركة
موقع  تنقل  ال�ت�ي  التصوير،  آلة  تسمح 
مس  �ي ل�ج راضية،  اف�ت ة  بي�ئ �ي  �خ التصوير 
االستوديو  �ي  �خ �خ  املمثل�ي يه  بتو�ج رون  كام�ي
ال�اسوب،  �ي  �خ �ممها  ال�ت�ي  للمشاهد  وفقا 
 . �ي تصوير عمل �ىيّ ههم كما يفعل �خ ويو�ج
ركبات  ملَ نماذ�ج  م  تصم�ي ا  أيصخً مس  �ي ل�ج مكن  �يُ

ية. وية تضاف إل� التحف الفنية النها�ئ �ج

 2. تقنية ثالثية األبعاد
يستخدم فيلم أفاتار2 )طريق املاء( تقنية 
عرف بـديب إكس  ديدة لتصوير األفالم �تُ �ج
وساعدت  اتشتيل  باول  رعها  اخ�ت وال�ت�ي 
�ي تصوير مشاهد ثالثية  �خ رون  مس كام�ي �ي �ج
التقنية من  تقلل هذ�  املاء.  األبعاد تحت 
ات  زي�ئ التشوهات البصرية ال�ت�ي تسببها �ج
التقنية  هذ�  وتستخدم  املاء.  و�ركة  املاء 
وتلتصق  نيكون،  من  �خ  غواصت�ي �خ  عدست�ي
عمودي  بشكل  ببعضهما  العدستان 
األبعاد  ثالثية  التقنية صورة  �ئُ هذ�  فتنسث

�خ اإلنسان. مع كل آلة تصوير تقابل ع�ي

بالحاسوب  الرسوم  إنشاء  تقنية   .3
مولكام ونظام الس�ي

هو  أفاتار  فيلم  زاء  أ�ج أهم  من  وا�دة 
وفوانا،  وفلورا  يال�ي  ال�خ بندورا  كوكب 
بدقة  الشخصيات  هذ�  �ركات  ول�تمثيل 
رون إل� اع�تماد  مس كام�ي �ي وواقعية، اضطر �ج
تقنية إنشاء الرسوم بال�اسوب ال�ت�ي أتقن 
�ي تصوير ثالثية  اكسون �خ ر �ج استخدامها بي�ت

واتم. سيد ال�خ
�ية  مشاهد  رون  كام�ي مس  �ي �ج صّور 
�ي  را�خ االف�ت الواقع  عناصر  باستخدام 
للفيلم،  البصري  االنغماس  �خ  لتحس�ي
عل�  عاكسة  عالمات  بوضع  ذلك  و�قق 
التقطت  ال�ت�ي  التصوير  آالت  معدات 
عناصر  باستخدام  �ية  مشاهد  ووقتت 
�خ  �ي املخر�ج هذا  منح  وقد  التقنية،  هذ� 
ديدة  �ج عناصر  إضافة  أرادوا  الذين 

ألفالمهم مزيًدا من املرونة.

املصدر

https://skill-lync.com/blogs//
what-are-the-technologies-
used-in-avatar-way-of-the-
water

يسية مة/ هبة بنت عبد الرحمن الر�ئ ترحج

https://skill-lync.com/blogs/what-are-the-technologies-used-in-avatar-way-of-the-water
https://skill-lync.com/blogs/what-are-the-technologies-used-in-avatar-way-of-the-water
https://skill-lync.com/blogs/what-are-the-technologies-used-in-avatar-way-of-the-water
https://skill-lync.com/blogs/what-are-the-technologies-used-in-avatar-way-of-the-water
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ياالت والتأمالت  رة، أفالك من الحف ىي ضربة الفرشاة ألف مهارة ومن خلفها قصص كث�ي �ف
دت  ر، ولو نظرت مّرة لوحج ، كأنها صورة من الفضاء أو من األساط�ي ّ ت بتكوين ف�ف�ي خرحج
فيها تشكياًل من التالحم وال�تماز�ج يروي حكاية تسمع عن نشأتها وما تعرف زمانها، فهي 
عها مع نشأة كل فكرة لدى فنان، وللفن ألف طريق، تراه لوحة  ىي كل األزمنة، تعود طال�ئ �ف
بقسم  الطالبة  الكيومية  محمد  بنت  ريم  ولكن  اللغة،  من  بديًعا  أو  ا  صو�تً أو  تشكياًل  أو 
اإللهام فكرة  اذبت من  ها حج ىي مشروع تخرحج �ف السلطان قابوس  امعة  بحج الفنية  ربية  ال�ت
ا من اإلبداع مستحضرة فيها تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد ولوحات  رفً ا مم�ي لتنشأ طري�تً

الفنان أنور سونيا، فحاورناها عن مشروعها:

ك�ي
سل

 ال
ال

ص
ات

10

ماذا لو
قام الفنان بطباعة لو�ته بطريقة أخرى؟

حوار/ سعيد بن عبدهللا العزري 
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ديد و.. منه�ج ف�ف�ي حج الليحج
اءت فكرة املشروع  تقول ريم الكيومية: �ج
ديد  �ج ف�خ�ي  كمنهحج  و  الليحج تقنية  بتوظيف 
التشكيل�ي  الفن  سيد  لتحج واملصمم  للفنان 
مبتكرة  بطريقة  �ئ  النسث وتوعية  �ي  العما�خ
ر  يعت�ج والذي  )بليندر(  برنامحج  خالل  من 
ومفتو�ة  انية  املحج األدوات  من  موعة  محج
الكمبيوتر  رسومات  رامحج  ل�ج املصدر 
إلنشاء  تستخدم  وال�ت�ي  األبعاد  ثالثية 
ية  املر�ئ واملؤثرات  املتحركة  الرسوم  أفالم 
تستخدم  وال�ت�ي  املطبوعة،  وال�خماذ�ج  والفن 
بالتعاون مع تقنية الطباعة ثالثية األبعاد 
تساهم  مية  تعل�ي و  ليحج بلعبة  للخرو�ج 
لهم  وتقدم  األطفال  مدارك  ت�خمية  �ي  �خ
اللو�ات  وأن  خاصة  املختلفة  املعلومات 
عمانية  ل�ضارة  انعكاس  هي  املستخدمة 
الفنون  بعض  خاللها  من  يعرف  أصيلة، 

�تمعية.  الشعبية واملالمح املحج

رفع الثقافة اإلبداعية لدى األطفال
املعارف  من  تعّد  الفنية  املعرفة  ألن 
فإن  األطفال،  لدى  واإلبداعية  اإلدراكية 
اءت  �ج توضح:  الكيومية  ريم  الطالبة 
ترفع  أن  أولها  ه  أو�ج بعدة  املشروع  فكرة 
وت�خمي  األطفال،  لدى  اإلبداعية  الثقافة 
من  ميعي  والتحج التحليل�ي  ر  التفك�ي لديهم 
باللو�ة  للخرو�ج  و  الليحج قطع  دمحج  خالل 
ع تراثية  مك�تملة. كما أنها تعرفهم عل� طال�ئ
مقدمة من خالل اللعبة، وهي بذلك أداة 
واإل�ساس  الف�خّ  لتلّمس  �خ  للمكفوف�ي
فإن  ا  وأيصخَ و،  الليحج قطع  خالل  من  به 
�خ  الُعماني�ي �خ  للفنان�ي تكريًما  تعّد  اللعبة 
الضوء  وتسليط  فنونهم  إبراز  خالل  من 
أمام  يفتح  ديًدا  �ج ا  فن�يً ا  ومسا�تً عليها، 
من  ديدة  �ج بإبداعات  للخرو�ج  �خ  الفنان�ي
لتحويل  ال�ديثة  التقنيات  توظيف  خالل 
فن  رد  محج من  ر  أك�ث هو  ملا  لو�اتهم 
مشاهد. من خالل هذا املشروع نتطلع أن 

 . �خ يكون دافًعا الس�تمرار الف�خّ مع الفنان�ي

ىي التقنية ثالثية األبعاد إدخال الفن �ف
عند  تحديات  من  مشروع  أي  يخلو  ال 
تنفيذ�، وهناك العديد من التحديات ال�ت�ي 
باملمارسة  الكيومية  ريم  عليها  تغلبت 
التحديات  هذ�  من  تقول:  إذ  ربة؛  وبالتحج
م تعد  للتصم�ي ال�ت�ي استخدمتها  رامحج  ال�ج أن 
ديدة ومل يسبق ل�ي العمل عليها. كما أن  �ج
تعد  كذلك  األبعاد  ثالثية  الطباعة  تقنية 
ا  صع�جً ر  يعت�ج فيها  الفن  وإدخال  ديدة  �ج
تحويل  إل�  يحتا�ج  ألنه  ء  �ي السث بعض 
عليها  يتعرف  مادة  إل�  الفنية  اللو�ة 
املقاسات  تحديد  ثم  الطابعة، من  برنامحج 
 ، �ي اللو�خ واملزيحج  والتالصق  االلتحام  ونقاط 
ات  فبعض األ�يان تخر�ج املقاسات والدر�ج
واللو�ة،  املعطيات  عن  مختلفة  اللونية 
لعال�ج  مناسبة  ق  طرا�ئ عل�  تعرفت  ولكن 

ة ممتازة.  هذ� التحديات للخرو�ج بنتيحج

در هو األحج
ريم  تقول  مشروعها  خطوات  وعن 
أي  �ددت  األمر  بداية  �ي  �خ الكيومية: 
تنفيذ  عل�  أعمل  سوف  الذين  �خ  الفنان�ي
الفنان  دت  فو�ج أول�،  كخطوة  لو�اتهم 
هو  ة  رخ املم�ي بلو�اته  سونيا  أنور  �ي  الُعما�خ
منها:  ألسباب  لو�اته،  بتنفيذ  در  األ�ج
ه  ف�خّ وأهمية  سونيا  أنور  الفنان  تقدير 
رة،  الكب�ي وشهرته  �ي  الُعما�خ �تمع  املحج �ي  �خ
الفرشاة  وضربات  رخ  املم�ي الرسم  وأسلوب 
عل املشروع يخر�ج بدقة  �ي لو�اته ال�ت�ي تحج �خ
ألنور  أن  كذلك  أعل�،  مالية  �ج مة  وبق�ي ر  أك�ج
سد  تحج ال�ت�ي  اللو�ات  من  العديد  سونيا 
وهي  �ي  الشع�ج راث  وال�ت �ي  العما�خ �تمع  املحج
بمحاولة  بدأت  بعدها  الفكرة.  محور 
م؛ مثل  ر برامحج التصم�ي تطبيق اللو�ات ع�ج
ثم �ولتها ملعطيات  ريتور،  وااللس�ت بليندر 
ر  ربة الطباعة وتغي�ي �ي الطابعة وبدأت بتحج �خ
الذي  األمر  ومعايرتها  واملقاسات  األلوان 
انتقلت  ًرا  وأخ�ي الوقت.  بعض  م�خ�ي  أخذ 
إن�خ�ي  والضبط.  �ي  النها�ئ اإلخرا�ج  مر�لة  إل� 
عل�  لتنفيذ�  املشروع  هذا  بعد  أسعى 
وتوسعة  أخرى  �خ  فنان�ي وأعمال  لو�ات 

ال العمل فيه. محج
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فيقوم  الطبية،  للتطبيقات  بالنسبة 
ومخاطرهم   � املر�خ م  بتقي�ي األطباء 
االصطناعي  الذكاء  بمساعدة  الصحية 
تدريب  ي�تم  ال�اضر،  الوقت  �ي  �خ  . اآلل�ي
محاكاة  هزة  أ�ج عل�  �خ  الطبي�ي �خ  املهني�ي
التطبيق  ويستخدم  االصطناعية.  را�ة  ال�ج
االضطرابات  عن  الكشف  �ي  �خ يساعد  الذي 

�ي والطبيب الروبوت الصيدال�ف

ف املخ.  العصبية ومراقبتها وتنشيط وظا�ئ
�ي تعزيز قدرات  كما تستخدم الروبوتات �خ
بمساعدة  را�ة  ال�ج راء  بإ�ج �خ  را��ي ال�ج
مع  �ي  دافنسث نظام  باستخدام  الروبوت 
وروبوتات  بعد  عن  الروبوتات  األذرع 
عيونهم  قدرات  يوسع  ألنه  اللمس 
ا�  النحج معدالت  تراو�ت  وقد  وأيديهم، 

�خ 78٪ و٪94.  ب�ي

التقليل  اآلالت  استخدام  مزايا  من 
القرار  اآللة  تتخذ  إذ  طأ،  ال�خ مخاطر  من 
السابقة.  البيانات  الت  سحج عل�  بناًء 
فرص  تقل  املتطورة،  وارزميات  ال�خ فمع 
املعقدة  املشكالت  �ل  أن  �يث  األخطاء، 
راؤها  إ�ج يمكن  صعبة  �سابات  يتطلب 

دون أي خطأ. 

كما تستخدم اآلالت أو الروبوتات املعقدة 
استكشاف  منها  متنوعة  عمليات  �ي  �خ
ال  أماكن  �ي  �خ وإنقاذ  ومراقبة  وتفتيش 
يستطيع اإلنسان الوصول إليها مثل قاع 
ة الروبوتات، ويمكنها  رمحج املحيط. نظًرا ل�ج
شاق  عمل  مع  صعوبة  ر  أك�ث مهمة  أداء 

ر. �ي ومسؤولية أك�ج إضا�خ

كذلك اآلالت “الذكية” يمكن استخدامها 
الصرف  آالت  مثل  عدة  االت  محج �ي  �خ
التفاعل  عل�  القدرة  لديها  إذ  البنكية 
املوارد  إل�  ة  ال�ا�ج بدون  �خ  املستخدم�ي مع 
قرارات  اتخاذ  يمكنها  فاآللة  البشرية. 
بشكل  تفكر  علها  يحج وهذا  عواطف  بدون 

منطقي. 

د سلبيات الستخدام  من نا�ية أخرى تو�ج
اآلالت أو الروبوتات، فهي تتطلب تكاليف 
يتطلب  أيضا  معقدة.  آالت  ألنها  ضخمة 
وال  ضخمة.  تكاليف  وصيانتها  إصال�ها 
يمكن لها أن تكون مبدعة. يمكنهم فقط 
به.  يأمرون  أو  يتعلمونه  ما  يفعلوا  أن 
م  �ي التصم�ي عل� الرغم من أنهم يساعدون �خ
مضاهاة  يستطيعون  ال  أنهم  إال  واإلبداع، 

قوة العقل البشري.

انخفاض  إمكانية  كذلك،  السلبيات  من 
الصناعات  بعض  �ي  �خ البشرية  املتطلبات 
وإذا مل يضف البشر ويطوروا من مهاراتهم 
املطلوبة  املتقدمة  املهارات  يمتلكون  ال  أو 
مية �ديثة ونوعية، يمكننا  ر برامحج تعل�ي ع�ج
ر من البشر باآلالت. أن نرى استبدال كث�ي

د. رياض الزاير             أستاذ مشارك بكلية الهندسة

�ن  األكاديمي�ي من  فريق  نحن 
الهندسة  بقسم  �ن  الباحث�ي
كلية  �ي  �ن والصناعية  امليكانيكية 
العديد  عل�  نعمل  الهندسة 
املتعلقة  البحثية  املشاريع  من 
كما  والتحكم.  بالروبوتات 
نشرف عل� العديد من املشاريع 
العام:  هذا  مشاريع  الطالبية. 
فرز  �ي  �ن يساعد  الذي  الروبوت 
م  وتصم�ي الصيدليات،  �ي  �ن األدوية 
فحص  �ي  �ن روبوتية  أداة  وتطوير 

ر النفط. األنابيب أو قاع ب�ئ
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ملخص  عن  ر�من  صادق  يحدثنا 
إعادة  هو  “املشروع  اًل  قا�ئ مشروعه 
باستخدام  ية  ميا�ئ الك�ي املواد  استخالص 
ة  املعال�ج من  ة  الناتحج ال�يوية  الطاقة 
الصرف  مليا�  ال�يوية  ية  ميا�ئ الكهروك�ي
عن  عبارة  املشروع   “ ا  مضي�خً وتحليتها”، 
امليكروبية  التحلية  لية  ل�خ ديد  �ج م  تصم�ي
رات  �ي ذات السبع ُ�حجُ ميا�ئ الك�ي اع  ر�ج واالس�ت
ميا�  ة  معال�ج عملية  �خ  ب�ي ما  مع  تحج ال�ت�ي 
وكذلك  وتحليتها  الصحي  الصرف 

�ولية مة للنفايات الب�ت إدارة سل�ي

الطريقهتً  هذ�  وتعد   ، �ي ميا�ئ الك�ي اع  ر�ج االس�ت
باستخدام  امليا�  ة  ملعال�ج ة  للبي�ئ صديقهتً 
هذ�  تع�تمد  رونات.  لإللك�ت املوّلدة  ريا  البكت�ي
الستهالك  تحتا�ج  وال  األغشية  عل�  لية  ال�خ
تها  ومعال�ج امليا�  تحلية  ل  أل�ج الطاقة 
 ، �ي ميا�ئ الك�ي اع  ر�ج االس�ت راء  إل�ج ��ت�  أو 
�قول  من  ة  الناتحج امليا�  تحلية  ويمكنها 
واعدة  طريقة  وهي  عالية،  بكفاءة  النفط 
عل�  للحصول  ال�يوية  الطاقة  الستخدام 

نواتحج متعددة من مفاعل وا�د”.

علم  من  انب  ال�ج لهذا  دراسته  دافع  وعن 
عرف  ماويات يقول صادق ر�من �تُ روك�ي الب�ت
يس�ي  الر�ئ العصب  بأنها  رول  الب�ت صناعة 
مال  األوسط وسث الشرق  القتصاد منطق�ت�ي 
إفريقيا، وتحتا�ج هذ� الصناعة إل� كميا�تٍ 
معقدة،  تفاعال�تٍ  راء  إل�ج امليا�  من  لة  ها�ئ
ميا�  من  رة  كب�ي كميات  منها  تنتحج  كما 
الصرف، إذ ينتحج 3.5-5 م³ من امليا� لكل 
هذ�  عّدُ  و�تُ  ، املعال�ج ام  ال�خ النفط  من  طن 
للتلوث  ا  يس�يً ر�ئ ا  ُمسب�جً لة  السا�ئ النفايات 
يكون  أن  املمكن  من  فإنه  لذا   . البي�ئ�ي
اع املوارد من هذا التدفق الصناعي  ر�ج اس�ت
ا  الهام مليا� الصرف الصحي �اًل مستقبل�يً
إل�  دفع�خ�ي  ما  وهذا  النفايات،  ة  ملعال�ج
ل  أل�ج ماويات  روك�ي الب�ت ال  محج �ي  �خ الدراسة 
صديقة  بطريقة  البي�ئ�ي  التلوث  تقليل 

ة”. للبي�ئ

عملية  “أظهرت  ر�من  صادق  ويقول 
ال�ت�ي  ال�يوية  ية  ميا�ئ الكهروك�ي ة  املعال�ج

ة  معال�ج �ي  �خ قدرتها  عل�  أدلهتً  طر�ناها 
املخاوف  أ�د  عّدُ  �تُ ال�ت�ي  ة  الناش�ئ امللوثات 
يكون  وقد  الصناعة.  لهذ�  يسية  الر�ئ
رولية  الب�ت النفايات  إدارة  مستقبل 
للنفايات  ية  البيولو�ج ة  املعال�ج هو 
ة  املعال�ج ستصبح  إذ  ية،  ميا�ئ روك�ي الب�ت
طريقهتً  ية  البيولو�ج ية  ميا�ئ الكهروك�ي
إ�داث  املمكن  ومن  واعدة.  مستقبلية 
�ي هذ� العملية  �خ �ي  ميا�ئ الكهروك�ي الدفع  قوة 
مة  الق�ي ية  ميا�ئ الك�ي املواد  عل�  ال�صول  ل  أل�ج
س�تمدة  املُ رة  الوف�ي البحر  ميا�  باستخدام 
وقد  العربية.  املنطقة  هذ�  سوا�ل  من 
امللو�ة  ُمفرط  املاء  استخدام  يكون 
من  رها  وغ�ي النفط  �قول  من  املستخر�ج 
�ي  �خ مهمة  خطو�تً  الصناعية  التصريفات 
اد �لٍّ  ية ال�يوية وإيحج ميا�ئ ة الكهروك�ي املعال�ج
دة ال�ت�ي تُد�تُ ناقوس  لهذ� املشكلة املستحج

طر”. ال�خ

مشروعه  حج  نتا�ئ إل�  ر�من  صادق  ر  ويش�ي
ح  ديد ونا�ج م �ج : تقديم تصم�ي �ي ال�ت�ي تمثلت �خ
اع  ر�ج واالس�ت امليكروبية  التحلية  لية  ل�خ
ميا�  ة  ملعال�ج رف  العخُ ُمتعددة  �ي  ميا�ئ الك�ي
اع  ر�ج الصرف الصحي وتحلية امليا� واالس�ت
من  ملحوظ  قدر  اع  ر�ج واس�ت  ، �ي ميا�ئ الك�ي
األ�ماض والقواعد. باإلضافة إل� التحلية 
النفط  �قول  من  ة  الناتحج للميا�  التامة 
دفع  قوة  وتحقيق  امللو�ة  شديدة 

رة. �ي كب�ي ميا�ئ كهروك�ي

مسابقة  من  الثانية  الدورة  �ي  �ن
 ، �ي �ي د�ج يبكا لالبتكار” لعام 2022 �ن “حج
ا من 19 مؤسسة  �ن 67 طال�جً ومن ب�ي
لي�ج  الحن دول  ُمختلف  من  مية  تعل�ي
ماويات  روك�ي ي للب�ت ليحج � االتحاد الحن َم�نَ
صادق  يبكا”  “حج ماويات  والك�ي
قسم  من  الدكتوراه  -باحث  رحمن 
بكلية  واملعمارية  املدنية  الهندسة 
الثالث،  املركز  امعة-  بالحج الهندسة 
وذلك عن مشروعه البح�ث�ي بعنوان 
وإنتا�ج  املياه  لتحلية  أدلة  “دراسة 
�ي آن واحد من  األحماض والقواعد �ن
ماوية  روك�ي الب�ت الصرف  مياه  ة  معالحج
�ي  ميا�ئ كهروك�ي ملفاعل  ديد  حج م  تصم�ي �ي  �ن

حيوي”.
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ل�ي آلة!! �خ داخل م�خ

الذكاء  تقنيات  تستخدم 
ودة  املوحج هزة  األحج �ي  �ن االصطناعي 
هزة  أحج مثل  ل،  رن امل�ن أنحاء  ميع  بحج
املراقبة  هزة  وأحج �ي  الصو�ت التحكم 
�ي بعض  عل حياتنا أسهل، و�ن ما يحج
هزة  الحاالت يوفر لنا املال. فما األحج
عل�  تع�تمد  ال�ت�ي  ديدة  الحج واآلالت 
دخلت  وال�ت�ي  االصطناعي  الذكاء 

لك؟ وكيف ترى استخدامها؟  رن م�ن

ب  -نا�ئ الرزيقي  بن �مد   الدكتور محمد 
يا-  التكنولو�ج ونقل  االبتكار  مركز  مدير 
البوابة  باستخدام  قمت  نعم،  قال: 
االتصال  ي�تم  �يث  ل  رخ امل�خ �ي  �خ رونية  اإللك�ت
لفتح  مباشرة  النقال  الهاتف  باستخدام 
واالستفادة  ية.  ار�ج ال�خ البوابة  وإغالق 
�ي  �خ ود  الو�ج عدم  رات  ف�ت �ي  �خ خاصة  ممتازة 
الذكاء  تقنية  من  استفدت  أيضا  ل،  رخ امل�خ
ل ملراقبة  رخ را امل�خ االصطناعي من خالل كام�ي

أو  �ي مسقط  �خ ودي  �ي �ال عدم و�ج �خ ل  رخ امل�خ
السفر.

تسهيل الحياة اليومية
 وذكرت مزنة بنت محمد ال�بسية -قسم 
شؤون  بعمادة  واإلعالم  �ي  الطال�ج التواصل 
الهاتف  تطبيقات  عل�  اع�تمد  الطلبة-: 
بصمة  طريق  عن  هاز  ال�ج فتح  مثل  النقال، 
منصات  وخوارزميات   ،Face ID ه  الو�ج
تطبيقات  أيضا  �تماعي،  اال�ج التواصل 
مثل  ل  رخ بامل�خ التلفاز  �ي  �خ األفالم  مشاهدة 
عن  املراقبة  رات  وكام�ي نتفلكس،  تطبيق 
هزة  عد، وأسهمت هذ� التطبيقات واأل�ج �جُ
وتسهيل  اليومية  ال�ياة  تسهيل  �ي  �خ
املطلوبة،  دمة  ال�خ أو  للمعلومة  الوصول 

ل. رخ كما وفّرت أنظمة �ماية وأمان للم�خ
الكلبانية  سعيد  بنت  ر�مة  وأضافت 
استخدم  يل-:   والتسحج القبول  -عمادة 
وقد   ،YouTube kids تطبيق  ل  رخ امل�خ �ي  �خ
للمادة  طفل�ي  يه  تو�ج �ي  �خ كأم  �ي  ساعد�خ
واختيار  التطبيق،  ر  ع�ج يشاهدها  ال�ت�ي 
اختيار  وكذلك  املشاهدة،  ومدة  وقت 
، وضبط  رامحج ال�ت�ي يشاهدها وال�ج القنوات 

رها. اإلعالنات، وغ�ي
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رة  -دا�ئ املحروقية  �ارب  أ�مد  فاطمة 
هناك  تقول:    - الف�خ�ي والدعم  اإل�صاء 
فّعال  نظام  وهو  باإلضاءة  التحكم  نظام 
كاملة  ل  رخ امل�خ بإضاءة  التحكم  عل�  يعمل 
راضية  االف�ت األلعاب  د  تو�ج كما  عد.  �جُ عن 
األطفال  لدى  واسع  بشكل  واملتوافرة 
دها  فوا�ئ ومن  أعمارهم،  اختالف  عل� 
قبل  األماكن  عن  نبذة  لهم  تقدم  أنها 
لديهم  مألوفة  تصبح  ��ت�  إليها  الذهاب 
الذكية فكل  الساعات  زيارتها. كذلك  عن 
ذكية  ساعة  لديه  أصبح  لة  العا�ئ �ي  �خ فرد 
عاداته  �خ  تحس�ي خاللها  من  يستطيع 
عل�  العبء  يخفف  الذي  األمر  الصحية 
تنبيهات  مثل  األسرة،  أفراد  لرعاية  األم 
)تعطي  ال�ركة  وتنبيهات  املاء  شرب 
ألنه  ال�ركة  وب  بو�ج الساعة  ل�امل  تنبيه 
دقات  وقياس  طويلة(  ملدة  ا  ساك�خً أصبح 
سم  ال�ج �ي  �خ والوزن  املاء  ومعدل  القلب 
أن  كما  الوا�د.  اليوم  �ي  �خ طوات  ال�خ وعدد 
�ي املطبخ سّرع من  هزة �خ دخول اآلالت واأل�ج
صحية  ر  أك�ث بات  الو�ج وأصبحت  الطبخ، 

وخالية من الدهون.
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مخاطر رقمية
-ف�خ�ي  هوري  ال�ج عبدهللا  بن  يد  عبداملحج
يذكر  واملتابعة-  التنسيق  رة  بدا�ئ ق  وثا�ئ
أصبحت  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  أ�خّ 
، ومنها أنظمة  �ي كل مكا�خٍ ودة �خ اليوم مو�ج
التكييف الذكية وأنظمة املراقبة العصرية 
ومكانس  التفاعلية  التلفاز  وشاشات 
التسّوق  وبرامحج  الذاتية  التنظيف 
الزراعية  هزة  األ�ج إل�  باإلضافة  �ي  رو�خ اإللك�ت
وهذا   ، رامحج وال�ج هزة  األ�ج من  رها  وغ�ي
ة  ر من عاداتنا اليوم�يّ ر الكث�ي �ي تغي�ي أسهم �خ
ال�ت�ي أصبحت اليوم تع�تمد بشكل أساس�ي 
ر  عل� هذ� التقنيات فقد سّهلت لنا الكث�ي
وعمليات  لية  رخ امل�خ وال�ماية  األعمال  من 
بصورة  الزراعية  املحاصيل  وإنتا�ج  التنقل 

رة. مة ويس�ي سل�ي

رقمية  مخاطر   اآلالت  لهذ�  د  يو�ج ولكن 
قد  ال�ت�ي  راق  االخ�ت وعمليات  كاال�تيال 
إل�  باإلضافة  هزة  اال�ج هذ�  لها  تتعرض 
والعادات  م  الق�ي عل�  تؤثر  قد  ال�ت�ي  املخاطر 
اال�تيال  وعمليات  والدعاية  كاإلعالنات 
ال�ت�ي تتنا�خ� مع شريعتنا اإلسالمية؛ �يث 
هذ�  تكييف  خالل  من  لنا  األمر  يعود 
ال�ماية  عل�  وال�رص  لصال�نا  التقنيات 
م  منها وهو ما يح�تم علينا االستعداد الدا�ئ
الالزمة  املهارات  اكتساب  خالل  من 
التقنيات  لهذ�  استخدامنا  ة  كيف�يّ ملعرفة 
مة وصحيحة  والتعايش معها بصورة سل�ي
ال  لنا  �ليفًا  علها  نحج أن  من  ن�تمّكن  بحيث 

استفادة  أقص�  تحقيق  ل  أ�ج من  علينا 
وبأفضل طريقة ممكنة.

ر دور تثقيفي أك�ث
-كلية  السعيدي،  م  ابراه�ي بن  اسحاق 
�ي  �خ  : يقول  �تماعية-  اال�ج والعلوم  اآلداب 
قليال،  إال  هزة  األ�ج هذ�  دخل  �خُ مل  لنا  رخ م�خ
العقبات  لبعض  يعود  ذلك  �ي  �خ والسبب 
املتعلقة بتكلفتها املرتفعة نسبيا، وصعوبة 
اآلخر  واألمر  األ�يان،  بعض  �ي  �خ صيانتها 
إدخال  وضرورة  ة  رمحج بال�ج متعلقة  أنها 
بعض البيانات الالزمة لتشغيلها بالشكل 
�ي  �خ تتوفر  ال  قد  املعرفة  وهذ�  الصحيح، 
األفراد  هل  ل�ج تعود  ألسباب  املنازل  ميع  �ج
يه النداء  در بنا تو�ج بها أ�يانا، ومن هنا يحج
بالذكاء  اصة  ال�خ املعرفة  نشر  ضرورة  إل� 
�خ  املختص�ي وعل�  ياته،  وبرمحج االصطناعي 
القيام  االصطناعي  بالذكاء  �خ  واملطلع�ي
ر فاملستقبل  بدورهم التثقيفي بشكل أك�ج
يبدو بيد الذكاء الذي صنعه اإلنسان، وال 
املثل�  بالطريقة  معه  التعامل  من  لنا  بد 
السلبيات  �ي مستنقع بعض  �خ نقع  ال  ��ت� 
القصوى  االستفادة  وتحقيق  به،  املعلقة 

منه.

وتذكر عاتكة بنت ناصر الشهومية -كلية 
رة  ال�تمريض: اآلن أصبح هناك خيارات كث�ي
لنا،  تا�ة  املُ لية  رخ امل�خ الذكية  هزة  األ�ج من 
أصبحت  للمراقبة  الذكية  رات  فالكام�ي
له  رخ مل�خ األمان  عن  يبحث  من  لكل  خياًرا 

ل.  رخ امل�خ خار�ج  باألعمال  انشغاله  ظّل  �ي  �خ
الذكية  ية  الكهربا�ئ املكانس  وكذلك 
من  وذلك  ر  أك�ث ورفاهية  وقت  ر  لتوف�ي
للمسا�ات.  �ي  الذا�ت تحسسها  خالل 
التلفاز  هزة  أل�ج عد  �جُ عن  التحكم  أن  وكما 
األمور  ألولياء  خاصهتً  رة،  كب�ي را�ة  وفّر 
ة  ال�ا�ج دون  أطفالهم  يشاهد�  ما  لضبط 
إل�  باإلضافة  بينهم.  املباشر  ود  للو�ج
ُصنعت  ميعها  �ج الذكية،  األطباق  غسالة 
االصطناعي،  والذكاء  الثورة  مع  ا  تماش�يً
ب  يحج أنه  إال  العميل،  لرا�ة  ُصنعت  وقد 
هذ�  ملثل  نسمح  ال  ��ت�  ال�ذر  ميع  ال�ج عل� 
ر  أك�ث وتخطط  وتحلل  تعمل  أن  هزة  األ�ج
�ي  زًءا من نشاطنا البد�خ مننا ��ت� ال نفقد �ج

ومهارات ال�ياة.

اآلداب  من-كلية  �ي  الغسا�خ سيف  بن  عل�ي 
هزة  األ�ج من  قال:  �تماعية-  اال�ج والعلوم 
الذكية(،  )املكنسة  بي�ت�ي  �ي  �خ املستخدمة 
أما  االستخدام.  وسلسة  سهلة  وهي 
تؤدي  أنها  فأرى  دة  الفا�ئ م  لتقي�ي بالنسبة 
الفرد منشغاًل  يكون  الغرض منها عندما 
أن  كون  لية،  رخ امل�خ بات  الوا�ج تأدية  عن 
عل�  ملساعدتها  تعمل  مستشعرات  بها 
�ي  �خ د  تو�ج ال�ت�ي  ق  العوا�ئ نب  وتحج اكتشاف 
�ال  �ي  و�خ التنظيف،  عملية  أثناء  طريقها 
إل�  بنفسها  تعود  فإنها  البطارية  نفاد 
شعرك بأمان  ة، وهي مزية �تُ مكان التعب�ئ

هاز. ا� ال�ج اتحج
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عات عال�ج اإلسالم للشا�ئ

�ي �ج
أد

ق 
�

عات يصل إل� زعزعة الثقة  إن ضرر الشا�ئ
ميع مستوياتهم،  �تمع عل� �ج �خ أفراد املحج ب�ي
وتكذيب  تصديق  �ي  �خ املوازين  واختالل 
ر، ولذلك  �ي خ�ج �خ الناس  األخبار ��ت� ال يثق 
ا  مناف�يً مرذواًل،  سلوًكا  اإلسالم  عّدها 

واملثل  الكريمة  ايا  والسحج النبيلة  لألخالق 
عليها  و�ثت  بها  اءت  �ج ال�ت�ي  العليا 
الكريم  القرآن  الغراء، كما �ذر  الشريعة 
وا  آَم�خُ ي�خَ  دخِ اّلَ َها  �يُّ ائَ ا  “�يَ تعال�:  بقوله  منها 
وا  ِصي�جُ �تُ �خْ  ائَ وا  �خُ �يَّ �جَ �تَ �خَ اإٍ  �جَ �خَ �جِ اِس�تٌ  �خَ اَءُكْم  �جَ �خْ  اإِ
َعْل�تُْم  �خَ َما  َعَل�  ُحوا  ْص�جِ �تُ �خَ  ٍ َهاَلهت حجَ �جِ ْومًا  �تَ

رات:6[.  ” ]ال�حج �خَ اِدِم�ي �خَ

عات، أال وهو التثبت  وهذا أول عال�ج للشا�ئ
وب  و�ج اآلية  من  وواضح  نشرها،  قبل 
وا”،  �خُ �يَّ �جَ �تَ تعال�”�خَ لقوله  عنها؛  التحري 

وب.  وهذا أمر، واألمر للو�ج

أصحاب  إل�  األمور  رّدَ  تعال�  هللا  أمر  كما 
اليوم  ى  سّمَ �يُ أن  يمكن  ما  وهو   – الرأي 
يتعلق  ما  ف�ي وخاصهتً  املختصة-  هزة  األ�ج
�تمع  �ي واقع املحج باألخبار املهمة ال�ت�ي لها أثر �خ
ا  “وإدخَ سبحانه:  فقال  الناس؛  و�ياة 
اُعوا  أدخَ  ِ ْو�خ ال�خَ أِو  األْم�خِ  م�خَ  مٌر  ائَ اَءُهْم  �ج
اأْلمِر  وِل�ي  ائُ ل�  واإِ ُسوِل  الّرَ إل�  ُو�  َرّدُ ولو  ه  �جِ
ُهم”  ِم�خْ ُه  ُطو�خَ ن�جِ س�تَ �يَ الذي�خَ  َلَعِلَمُه  منُهم 

]النساء: 83[.

بتوّعد  عات  الشا�ئ القويم  ديننا  عال�ج  كما 
سبحانه  فقال  م،  األل�ي بالعذاب  ها  مرو�ج
يَع  سثِ �تَ ن  ائَ و�خَ  ِح�جُّ �يُ ي�خَ  دخِ اّلَ �خَّ  وتعال�: “اإِ
ٌم  ِل�ي ائَ  ٌ ا�ج َعدخَ َلُهْم  وْا  ي�خَ ءاَم�خُ دخِ اّلَ �ي  �خِ هتُ  ـاِ�سثَ ٱْل�خَ

” ]النور:19[. َر�تِ ِ ا َواآل�خ �يَ �خْ �ي الّدُ �خِ

املطالبة  عات  الشا�ئ ة  معال�ج طرق  ومن 
ْوال  تعال�: “ّلَ هللا  قال  الظن؛  بحسن 
ا�تُ  ِم�خَ وئْ َواملُْ و�خَ  ِم�خُ وئْ ٱملُْ �خَّ  طخَ َسِمْع�تُُموُ�  دخْ  اإِ
 ” �خٌ �ي �جِ ّمُ ٌك  �خْ اإِ ا  َهـٰدخَ اُلوْا  َو�تَ ًرا  �يْ �خَ ِسِهْم  �خُ �خْ ائَ �جِ
مبنية  عات  والشا�ئ النور:12[،  ]سورة 
ل  و�ج عز  وهللا  بالناس،  الظن  سوء  عل� 
وا  �جُ ِ �خ �تَ ا�جْ وا  آَم�خُ ي�خَ  دخِ اّلَ َها  �يُّ ائَ ا  يقول: “�يَ
ٌم”  �ثْ اإِ �خِّ  الطخَّ ْعصخَ  �جَ �خَّ  اإِ �خِّ  الطخَّ ِم�خْ  رًا  �ي ِ َك�ث
�ي الكريم صل�  رات:12[، ويقول الن�ج ]ال�حج
هللا عليه وسلم: “إياكم والظن؛ فإن الظن 

أكذ�جُ ال�ديث “.

اإلنسان  أن  ر  أخ�ج وتعال�  سبحانه  إنه  ثم 
ومحاسب  ل  و�ج عز  هللا  أمام  مسؤول 
اسمه”  عز  بقوله  رة  وكب�ي رة  صغ�ي كل  عن 
يٌد”  َع�تِ ي�جٌ  َر�تِ ِه  َلَد�يْ اّلَ  اإِ ْوٍل  �تَ ِمن  طخُ  ْل�خِ �يَ ا  ّمَ
ُه  ْو�خَ َل�تَّ �تَ دخْ  “ اإِ تعال�  وقوله  ق:18[،  ]سورة 
َس  َل�يْ َما  َواِهُكْم  �خْ ائَ �جِ وُلو�خَ  �تُ َو�تَ ُكْم  ِ �ت ْلِس�خَ ائَ �جِ
َد هللاَِّ  ا َوُهَو ِع�خْ �خً ُه َه�يِّ و�خَ ْحَس�جُ ِه ِعْلٌم َو�تَ َلُكْم �جِ

ٌم “ ]النور: 15[. �ي ِ َعطخ

كما نهى اإلسالم أتباعه عن إطالق الكالم 
�ي  �خ مسلم  روى  فقد  عة؛  شا�ئ كل  عند 
�ي هللا عنه قال:  �ي هريرة ر�خ صحيحه عن أ�ج
وسلم :  عليه  هللا  صل�  هللا  رسول  قال 
ث بكل ما سمع”. َحدِّ ا أن �يُ “كفى باملرء كذ�جً

�ي  �خ بالتفكر  م  العظ�ي شرعنا  أمر  ًرا  وأخ�ي
�خْ  “ائَ تعال�:  بقوله  عات،  الشا�ئ عواقب 
َما  َعَل�  ُحوا  ْص�جِ �تُ �خَ  ٍ َهاَلهت حجَ �جِ ْومًا  �تَ وا  ِصي�جُ �تُ

 .” �خَ اِدِم�ي َعْل�تُْم �خَ �خَ

اهد  قسم العلوم اإلسالمية د. محمد سعيد املحج
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ضرر  على  اثنان  يختلف  ال 
واألسرة  الفرد  على  عات  الشا�ئ
من  فكم  والدولة،  �تمع  واملحج
واحدة  بكلمة  صار  كريم 
عة  ُعْرضة للمالم، وكم من شا�ئ
وكم  األنام،  �ف  ب�ي فتنهتً  أشعلت 
أحبة  �ف  ب�ي قت  فّرَ كذبة  من 
وال  صحبة.  كريم  وقطعت 
هذا  ىي  �ف عات  الشا�ئ خطر  يكمن 
على  زيادة  فيها  بل  فحسب، 
ق، والتخذيل  ذلك تشويه الحقا�ئ
الحفوف  وبث  د،  الشدا�ئ وقت 
وتفريق  الضعفاء،  قلوب  ىي  �ف
اعات  رف ال�ف وإثارة  األمة،  صف 
ما بينهم، وما قد تسببه من  ف�ي
ومؤسسات  لشركات  ر  خسا�ئ

�تمعات. بل ودول ومحج
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و�دة التحاليل التطبيقية هي أ�د أقسام 
ها  إنشا�ئ فكرة  بدأت  وال�ت�ي  العلوم،  كلية 
رات  رد مخت�ج 2004 عندما كانت محج عام 
�ي عدة أقسام من الكلية، وكانت  متفرقة �خ
اءت  ّمة فحج هزة علمية تحليلية ق�ي تحوي أ�ج
بحيث  مركزية  و�دة  �ي  �خ ميعها  تحج فكرة 
علنا  �ج ما  وهذا  االت.  املحج مختلف  تخدم 

اءها عما تقدمه. �ي أر�ج نبحث �خ

شراء  تّم  التطبيقية  التحاليل  و�دة  �ي  �خ
اإلمكانيات.  لتعزيز  إضافية  هزة  أ�ج
�خ  الفني�ي تدريب  إل�  الو�دة  سعت  كما 
ة  در�ج إل�  بهم  للوصول  وتأهيلهم 
هزة  األ�ج تلك  تشغيل  �ي  �خ �خ  ي�ي أخصا�ئ
اع�تماد  تّم   2012 عام  �ي  و�خ واستخدامها. 
مي لكلية العلوم  �ي الهيكل التنظ�ي �خ الو�دة 

�ي الكلية. كو�دة مستقلة �خ

�ي الو�دة خالل األعوام  ح الفريق �خ وقد نحج
ا  مركرخً لتصبح  بالو�دة  بالنهوض  املاضية 
التطبيقية  والبحوث  للتحاليل  ا  محور�يً
إل�  باإلضافة  ها  وخار�ج العلوم  كلية  �ي  �خ
العلوم  كلية  �خ  ب�ي ركة  مش�ت عالقات  إقامة 
سلطنة  �ي  �خ األخرى  القطاعات  ومختلف 

ُعمان.

إل�  التطبيقية  التحاليل  و�دة  تسعى 
ودة  �ج لزيادة  �خ  والبا�ث�ي �خ  األكاديمي�ي دعم 
التحاليل  تسهيل  خالل  من  البحوث 
�ي  �خ م  التعل�ي يع  وتشحج ألبحاثهم،  الالزمة 
ر،  أك�ج بشكل  التطبيقية  العلوم  ال  محج
توفر  كما  العليا.  الدراسات  برامحج  ودعم 
�ي  �خ �خ  للعماني�ي املتقدم  التق�خ�ي  التدريب 
وتشغيلها،  العلمية.  هزة  األ�ج استخدام 
العلمية  الكليات  �خ  ب�ي التعاون  وتعزز 
ركة.  املش�ت البحوث  خالل  من  امعة  بال�ج
املزيد  يع  بتشحج كذلك  الو�دة  تقوم 
الصناعية  القطاعات  �خ  ب�ي التعاون  من 
دمات  ال�خ ر  وتوف�ي اصة.  وال�خ ال�كومية 
سلطنة  داخل  من  للعمالء  التحليلية 

ها. ُعمان وخار�ج

رات  خ�ج من  تحتويه  بما  الو�دة  تنقسم 
هي  يسة  ر�ئ أقسام  ثالثة  إل�  هزة  وأ�ج
دراسة  مل  ويسث املادة؛  علوم  قسم 
االت  محج �ي  �خ وتطبيقاتها  املواد  ص  خصا�ئ
مياء  والك�ي التطبيقية  ياء  رخ والف�ي يا  يولو�ج ال�ج
مثل  املختلفة،  بفروعها  والهندسة 
رول  الب�ت وهندسة  ية  ميا�ئ الك�ي الهندسة 

والتعدين والهندسة الصناعية والهندسة 
والهندسة  املدنية  والهندسة  امليكانيكية 

ية.  الكهربا�ئ

الكتلة؛  وقياس  الكروماتوغراف  وقسم 
الكمي  التحليل  �ي  �خ متخصص  قسم  وهو 
ال�يوية  ية  ميا�ئ الك�ي للمركبات  والنوعي 
عادة  ودة  املو�ج العضوية  ر  وغ�ي والعضوية 
مصدرها  عينات  من  معقد  مزيحج  �ي  �خ
يختص  كما  وصناعي.  ي  وبيولو�ج بي�ئ�ي 
بنيتها  ودراسة  املركبات  كتلة  بقياس 
القسم  هذا  من  ويستفيد  ية.  زي�ئ ال�ج
ال�يوية  يا  التكنولو�ج مل  تسث عدة  قطاعات 
وصناعة  األغذية  ة  ومعال�ج البي�ئ�ي  والرصد 
وصناعة  الزراعية  ماويات  والك�ي الدواء 

ر.  رها الكث�ي ميل وغ�ي مستحضرات التحج

الذي  زي�ئ�ي  وال�ج لوي  ال�خ األ�ياء  وقسم 
هرية  مات ال�يوية املحج س�ي يختص بدراسة ال�ج
ية.  ميا�ئ والك�ي ية  يا�ئ رخ الف�ي صها  خصا�ئ وتحديد 
مل القسم تحاليل ال�مض النووي  كما يسث
الدقيقة  نات  الكا�ئ عل�  التعرف  فيها  بما 
هذا  ويرتبط  والفطريات.  ريا  كالبكت�ي
وكذلك  ية،  والبي�ئ األ�ياء  بعلوم  القسم 
�ي  الط�ج للقطاع  تشخيصية  خدمات  يقدم 
املسببة  ريا  البكت�ي بتشخيص  يتعلق  ما  ف�ي
كما  وسريعة.  فّعالة  بطريقة  لألمراض 
يمكنه تقديم استشارات ملراكز اإلخصاب 
املنوي  ل  السا�ئ ودة  �ج فحص  طريق  عن 
لعمليات  اإلخضاع  دوى  �ج وتحديد 

ر. �ي املخت�ج اإلخصاب الصناعي �خ

�ي  معت �خ �ات متفرقة حجُ مخت�ج
وحدة التحاليل التطبيقية

ف�ي  �
م 

يو

خمسة  قرابة  الوحدة  تحوي 
ا، باإلضافة  ا تخصص�يً هارنً عشر حج
هزة املصاحبة واملساندة.  إل� األحج
عشر  ستة  الوحدة  �ي  �ن ويعمل 
ا، سبعة منهم من حملة  موظ�نً
يقوم  ر  ست�ي واملاحج الدكتوراه 
االستشارات  بتقديم  أغلبهم 
التحليلية  والحندمات  البحثية 
حسب  كل  هزة  األحج بتلك 

تخصصه.

�ي خالد الناع�ج
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ُعِد ْا َوملَْ �خَ ْع�خَ ِ .. صخ ْطَو�تً ْطَو�تً �خُ َو�خُ
.. ِلْلَمَدِد ْر�جِ َهْاِء الّدَ ِ �ت ُدْوُر َ�ْوَل ا�خْ �خَ

َدْا �خَ �جَ ِد(.. ِ��يْ سثْ / اْل�َ َرْاعخِ ْا )ِلْل�خَ ُد�خَ ِع�يْ �تُ
ْ ِدىي (: �يَ ْوْا، َوَكْا�خَ (.. )َكْا�خُ ْ ىي دخِ / اّلَ �خَ �يْ ِ دخ ُكّلُ )اّلَ

ا �خَ ْعِر�خُ - �تَ ِ �ت حجِ اْلَو�تْ �يْ حجِ ْاَك -ِمْلَء صخَ ُه�خَ
َمِد اَلْ ائَ ٍح �جِ ْكُر ِم�خْ ُص�جْ ُم اْل�جِ َسْا�ئِ الــ�خَّ

ْا: �خَ حجِ َوّهُ ْ �تَ �ي ْا �خِ �خَّ َح اإِ �يْ �ي الرِّ �ئِ ْط�خِ اَلْ �تُ
ْ ِدىي ُسُكْو�خَ سثَ �خَّ اْلاَلْ ِل (.. اإِ َوْاِو�يْ ْصُل املَْ )�خَ

ْاِعَر�تٌ ( سثَ �خَّ )اأْلَْرصخَ .. اإِ ِس�ي اْلَرْمرخَ ْل�جَ َوْل�تَ
َرِد( ِ اْل�جَ هت ْا�خَ ْعَم�تَ ِم�خْ )َه�تَّ اْلَوْرِد ائَ �جِ

�ْ �خَ َمصخَ َل اْلُعْمِر( ِ��يْ ُح )ِط�خْ ْر�جِ وئَ ْا �خُ ُك�خَّ
ِد( �خَ ْ�ِم(، َو)الّسَ �خَ )الّرَ �يْ .. �جَ ْا�تِ َكْا�يَ ُل اْل�ِ َل�يْ

َلهتٌ �يِ �خْ ِل ائَ َم�تْ ِللطخِّ ِ �خَ ْا�ج �جَ �خَ الرخُّ �يْ �جَ
ْ َسْوَء�تَ اْلَكَمِد َوْاِرىي .. اَلْ �تُ هتٌ �خَ �يْ �خِ سثَ

َد�تٌ ِ �ئ �خْ �جِّ ائَ َلْو�خِ اْل�ُ �خَ �جِ �يْ �جِ صخَّ ُمحخَ
ِد َر اْلَك�جِ �تْ َوْا�تِ �خِ َ��خَّ َل�يْ �يْ ِ �ت �خَ اْل�تَ �يْ �جَ

ُلُه وِّ وئَ ٌر اَلْ �تُ �يْ ِ ُل َك�ث ِل�يْ َكْا�خَ اْل�تَ
ْهَو�تُ اْلَعَدِد ْطًعا سثَ َو�تِ اْلَكمِّ �تَ سثْ ِم�خْ �خَ

ٍ َلهت ِ ْس�ئ ُ ائَ ْسَرْا�ج ْ ُرْوِ�ِه ائَ �ي ُلْودخُ �خِ �تَ
َسِد َ ْكَر�تِ اْل�ج ِ َهْا ِم�خْ �خ ْا�تُ ْا�جَ �جَ �تْ اإِ ّرَ �خَ

ِه ِ �ت ْر�جَ َوْاِ� عخُ �خْ ْ ائَ �ي ْو�خَ �خِ �ثَ اْل�خَ �ثَّ َكْم ائَ
َلِد اْل�جَ ِر �جِ ْم�تُ َ�ّدَ اْلُك�خْ آَم�خَ الّصَ �خَ

ِصَر�تْ �تُ �خََما ا�خْ ْا.. ِ��يْ َرْا�يَ حخُّ املَْ ِلْلَمْاِء: �خَ
اْلَعَمِد َ �جِ ْا�تُ َ��تَّْ� َمْا�ج َسْا�خَ ِه املَْ �يْ ِ �خ

ِمَحُه ىيْ َماَلْ �خِ حخْ �خْ �يُ : ائَ ْر�جِ ِ الّدَ ِم�خْ ِ�ْكَمهت
ِد ْحَو عخَ ْهُر �خَ �ي الّدَ ِ َْمصخ .. ِل�ي �خَ ْاِدِم�يْ ِلْل�تَ

ْا ُع�خَ مِّ حجَ ْا( ُ�ْلًوا �يُ /اأْلَ�خَ �تُ ِر�يْ ا )الّطَ َهدخَ
َدِد ِ اْل�جَ هت ْا�جَ ّوَ ْا�تِ ِم�خْ �جَ ْارخَ حجَ َل� املَْ اإِ

�تً دخَ ْا�خِ ْعُر �خَ ، َوَكْا�خَ السثِّ ْا َصَحْو�تُ ُه�خَ
ِد �جَ ْو�تِ ِلأْلَ ُل َوْعَد املَْ �جِّ وئَ َرْى.. �تُ �خْ ائُ

سد من الريح �ج
ليل 2022  �ي مسابقة شاعر الحن زة باملركز الثالث �ن القصيدة الفا�ئ

للطالب/ ناصر بن سعيد الحراص�ي

ن
وي

عنا
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يننا غراًما وِعشقا ليس ما �جَ
قى! ما.. هذِ� العالقهتُ أ�خْ إ�خَّ

َمهما ْسمو؛ �خَ ماِل �يَ َ إ�خَّ بعصخَ ال�ج
ا يِه َ��تّ َو�خّ َر املْرُء.. ال �يُ َع�جّ

ّل� حجَ ما ي�تَ مثَل معناِك؛ كّلَ
، يزداُد ُعمقا! راُ� العيو�خُ ِل�ت

ًما ِ الفؤاَد ِعش�تُ نع�ي ُمذ َسكن�ت
خاف�تٌ تسُكنينُه كيف يشقى؟!

؛ وال�بيبهتُ ِمْل�ئ�ي ِمصخُ الّطْر�خَ عخْ ائُ
فقا! َ ائُ �تْ ل�ي �خَ م أصحو وقد �جَ �ثُ

ا.. يا�تً �تِ يار اسثْ ُمّرون بالدِّ َمن �تَ
ا وَ�ْدقا! قد تكون الدياُر َعي�خً

ُ�.. لك�خْ ّوَ �خَ ا الشاعُر املُ وأ�خَ
طقا! يِك لس�تُ أمِلُك �خُ ِعند َعي�خَ

ٍ أكتفي بالّسكوت.. يا ُر�جَّ �م�ت
ا! َد�تّ كان ِم�خْ أبَلعخِ الكالِم ائَ

تسامهتَ شخٍص ملَْ أك�خْ أ�َس�جُ ا�جْ
بَل َمرآِك- تملؤ الكو�خَ ِعشقا! -�تَ

�ي اْ�فظي ذلك التبّسَم؛ إ�خّ �خَ
بقى! ّ ِل�يَ ٌص كّلَ ما لدىي ُمْر�خِ

َر ُ�ض�خٍ ذي�خ�ي إليِك يا خ�ي و�خُ
ى �تّ ما ت�جَ �جَ ال�يا�تُ ف�ي ِط�يْ َك�ي �تَ

ا سري�خ�ي بال�ب ما دم�تُ ��يًّ وا�ئْ
ِك ِعتقا ُر ��جِّ و أس�ي ليس ير�ج

ا- ا أهواِك.. -مل يُعْد ذاَك ِسّرً أ�خَ
!� ون غْر�ت ح�جّ َ املُ ِرىي وْليُك�خْ غ�ي

ا داد ُ��جًّ َرّدى الف�ت� إذا ارخْ ي�تَ
!� ِك.. أْر�ت ��جُّ ما ائُ وأنا كّلَ

ُ��جٌّ ُمختِلف
نوفل  بن صالح السيفي

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
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ن

وي
عنا

ر الرواحية الطالبة عب�ي
ماعة التصوير. حج
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قصتها  �ي  �خ روصية  ال�خ الزهراُء  تمتلك 
القصة  أدوات  بعيد  �ّد  إل�  “عبور” 
قدر�تً  تملك  كما  وتقنياتها،  رة  القص�ي
مدهشهتً عل� اإلمساك بانتبا� القارىئ عل� 
الوقوف  القارىئ  وبإمكان  سردها.  طوال 
�ي  �خ فحسب  ليس  ذلك  من  ء  �ي سث عل� 
الذي  السهل،  وأسلوبها  املتدفقة  لغتها 
ما  بل  والصحة،  السالمة  عند  يقف  ال 
واإلدهاش  ازية  املحج من  لغتها  تحوز� 
عل�  ابة  السثّ القاّصهتُ  فتعمل   . يال�ي ال�خ
 ّ يال�ي وال�خ الواقعىيّ  �خ  ب�ي  ّ مال�ي ال�ج وازي  ال�تّ
لفكرة   ّ الدالل�ي رخ  املك�خ )ال�لم(  من  صانعهتً 
والواقع،  املمكن  �خ  ب�ي داخل  وال�تّ اوز  حج ال�تّ
�ي  الرا�ئ فيصبح  والشخصيات،  والراوي 
بال�ركة واالنتقال  ة، تتسم  شخصيهتً سرد�يّ
خصيات تصنعهم وتعيسثُ معهم  مع السثّ
من  وابنتها  ة  الزو�ج �كايهتَ  وتتعق�جُ 
ار السيارة بهم،  مشهد عابر و�ادث انفحج
ما  ف�ي معهما   ّ �ي واملكا�خ  ّ الزم�خ�ي التنقل  إل� 
ري  فتع�ت للزمن،  عي  را�ج ال�ت العود  يشبه 
والصحو  واإلفاقة،  اإلغماء  �االت  الراوية 
رى نفسها  والنوم، والصدمات املتوالية؛ ل�ت
مع  ذاتها،  األسرة  مع  ماركت  السوبر  �ي  �خ
�ي غرفة  ل،  و�خ رخ �ي امل�خ ل غريب، ثم معهم �خ ر�ج
رة  الصغ�ي الطفلة  �خ  ب�ي �وارا  ترى  رة  صغ�ي
ويكشف  مذكراته،  يخفي  الذي  وأبيها 

وصديقه.  األم  �خ  ب�ي ما  عالقة  عن  مواربة 
ل  رخ م�خ �ي  �خ الروايهتُ  تظهر  آخر  مشهد  �ي  و�خ
األم،  كراهية  عن  الطفلهتُ  لتكش�خَ  لة  العا�ئ
�خ  األ�جُ مع طبيب�ي �ي مشهد مغاير يظهر  و�خ
ُه  رف بأنه طل�تَ زو�جَ �ي مصحة نفسية يع�ت �خ
تحت  كأنه  ليبدو  صديقه،  طلب  عل�  بناء 

! �تماعىيّ ، وقهر ا�ج ّ وطأة مرض نفس�ي
الوعىيُّ  ذلك  هنا،  للنظر  الالفت  إن 
التوظي�خُ  فهذا  ال�ديث،  السرد  بتقنيات 
وال�اضر  �ي  املا�خ �خ  ب�ي  ّ الزم�خ�ي للتداخل 
لة نقطة العناق  رخ ريان معا، بم�خ وكأنهما يحج
ها،  ية لأل�داث وقصة املرأة وزو�ج �خ الرا�ئ ب�ي
�خ  يهتُ –ال�ت�ي تقوم بدور الع�ي �يث تحضر الرا�ئ
ء- فتبدو  �ي ال�ت�ي يشاهد بها املتلقي كل سث
واألمكنة  األزمنة  ر  تع�ج )عابرة(  شخصية 
�ي باألخبار، وال  وتتلصُص عل� ال�وادث وتأ�ت
شك أن هذا امللمَح الَسردي يحيل بشكل 
أو آخر عل� مرويات متنوعة، منها قصص 
املنتشرة  وال�وادث  للتواريخ  )العابرين( 
يال  األ�ج بها  أولع  ال�ت�ي  ال�ديث  العصر  �ي  �خ
املتنوعة  اإل�االت  أيضا  وهناك  ديدة،  ال�ج
بخاصة   ، ّ �ي ع�ج والسثّ �ي  الثقا�خ املوروث  عل� 
دات  ال�ج و�كايات   ، �ي العما�خ �ي  الشع�ج املحك�ي 

عن �ضور األرو� وتهويمها �ولنا.
امللمح  �ي  �خ تظهر  أيضا  العبور  داللة  إن 
الذوبان  أو  )التقمص(  بحالة  اص  ال�خ

ال�ت�ي تحكيها، فإن كانت  �ي القصة  �خ للراوية 
بعد  فتاة  ومعاناة  آخرين،  قصة  تحك�ي 
ار  االنفحج و�الة  أبيها،  عن  أمها  انفصال 
أيضا  فإننا  القصة،  �ي  �خ تواليا  تتكرر  ال�ت�ي 
وما  الراوية  �خ  ب�ي ال�تماهي  من  شكال  نلحظ 
�ي طوال القصة من انشقاق  ترويه، إذ تعا�خ
الهوية  ية  ثنا�ئ أي  بالعامل؛  الوعي  �ي  �خ  ّ داخل�ي
وتلك  قصتها،  هو  تحكيه  فما  الشخصية، 
تمثل  الصدمات  من  املتوالية  ال�االت 
تصبح  وبذلك  ومحنتها.  ية  الرا�ئ معاناة 
عل�  اع�تمادها  خالل  -من  سدا  تحج القصة 
�دود  ر  لتكس�ي والواقع-  ال�لم  ية  ثنا�ئ
أيضا  ة  ز�ئ وتحج هة،  �ج من  واملكان  الزمان 

هة أخرى.  لفكرة الذات املو�دة، من �ج
�ي  �خ دة  �ج عل�  لية  �ج عالمات  القصهتُ  تحمل 
والوعي  الّسردية،  الفكرة  مع  التعامل 
تنوعا  تحمل  ال�ت�ي  ة  املضي�ئ الّسرد  بنوافذ 
العالمات  هذ�  أن  شك  وال  املع�خ�،  �ي  �خ
ص  ال�خّ زة  ا�ئ بحج القصة  لفوز  ا  ُمسّوعخً كانت 
العربية  اللغة  قسم  نظمها  ال�ت�ي  اإلبداعىيّ 
العام الفارط 2022م. وبالطبع هذا الفوز 
�ي قدما  عها عل� املصخ رسالة للزهراء تشحج
زهرات  منها  لتقتنص  الّسرد  غابات  �ي  �خ

ددات! يانعات وباقات متحج

 “عبور” الواقع بال�لم والرؤيا! 

رة
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�تماعية �ن       أستاذ مساعد بكلية اآلداب والعلوم االحج قرادة/ د. محمد مصطفى حسان�ي

القصة/ للطالبة الزهراء بنت عزان الحنروصية
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ا  �ال�يً والديزل  الطبيعي  الغاز  ر  يعت�ج
ية  يس�ي لتوليد الطاقة الكهربا�ئ الوقود الر�ئ
الغاز  عل�  االع�تماد  تقليل  ويعد  عمان.  �ي  �خ
يسية  الر�ئ األهداف  أ�د  الوط�خ�ي  والديزل 
�ي  لألرا�خ نظًرا   .2040 لعام  عمان  لرؤية 
ر املستخدمة وموارد الطاقة  الشاسعة غ�ي
مسية املتا�ة، وت�تمتع عمان بإمكانيات  السث
إذ  مسية.  السث الطاقة  الستغالل  ممتازة 
لسلطنة  ي  راتيحج االس�ت �ي  غرا�خ ال�ج املوقع  أن 
الطاقة  تقنيات  ر  تسخ�ي يتيح  عمان 

ر  واألك�ج األصغر  النطاقات  عل�  ددة  املتحج
ايدة لتنويع الطاقة، كما  رخ ة امل�ت لتلبية ال�ا�ج
ة أنظف ومستدامة،  يساعد عل� خلق بي�ئ

ويدعم التنويع االقتصادي. 

سطوع  ملدة  العاملي  املتوسط    يعد  إذ 
مس�ي  السث اإلشعاع  م  وق�ي اليومية  مس  السث
، �يث  �خ ل�ي �ي عمان ها�ئ للعديد من املواقع �خ
تليها  مس�ي  سث إشعاع  بأعل�  مرمول  ت�تمتع 
. وقد لو�ظ  رون �ري�ت�ي فهود وصحار وق�ي
املناطق  �ي  �خ مسية  السث للطاقة  مة  ق�ي أعل� 
السا�لية  باملناطق  مقارنة  الصحراوية 
العديد  هناك  ا،  و�ال�يً أقل.  تكون  �يث 
تستخدم  ال�ت�ي  رة  الكب�ي املشاريع  من 
املخطط  الريا�  وطاقة  مسية  السث الطاقة 
�ي  �خ ُعمان  مساعدة  ل  أ�ج من  إنشاؤها 
من   ٪20 �ي  �خ امل�تمثل  هدفها  إل�  الوصول 
عام  بحلول  الشبكة  عل�  ددة  املتحج الطاقة 
ا  �يو�يً �اًل  ينة  الهحج األنظمة  تعد   .2030
�ي  �خ ية  الكهربا�ئ الطاقة  ر  لتوف�ي ا  �يً راتيحج واس�ت

سلطنة عمان.

عل�  �ي  الثا�خ باملركز  فاز  الذي  البحث 
السنوي  امللتقى  �ي  �خ الطلبة  مستوى 
رونيات  واإللك�ت الكهرباء  معية مهندس�ي  ل�ج
التقنية  العسكرية  الكلية  نظمته  الذي 
�ي  الوهي�ج يد  عبداملحج ر  ست�ي املا�ج لطالب  هو 
واملشرف األستاذ الدكتور عبدهللا البادي، 
لنظام  األمثل  م  التصم�ي يناقش  والذي 
ملحطة  املستقل  �خ  �ي الهحج الطاقة  توليد 
محافظة  غرب  الواقعة  املزيونة  كهرباء 

 HOMER Pro برنامحج باستخدام  ظفار 
ال�قيقي  ال�مل  بيانات  استخدام  تم  إذ   .
�ي بناء نهحج  �خ مس�ي للمزيونة  واإلشعاع السث
سيناريوهات  �ي  �خ التحقيق  تم  ة.  ال�خمذ�ج
باستخدام  الطاقة،  ألنظمة  مختلفة 
مسية  السث واأللوا�  الديزل  مولدات 
بشكل  التخزين  وبطاريات  ية  الكهروضو�ئ

أساس�ي للوصول إل� ال�ل األمثل. 

لتحديد  يسية  ر�ئ �ي عوامل  �خ النظر  تم  وقد 
املزيونة  منطقة  �ي  �خ للطاقة  نظام  أفضل 
�ي التكلفة ال�الية وتكلفة الطاقة  وهي صا�خ
عن  نتحج  الغازية.  االنبعاثات  وكمية 
صافية  �الية  تكلفة  األمثل  السيناريو 
طاقة  وتكلفة  دوالر  مليون   84.8 قدرها 
ساعة  كيلوواط   / دوالر   0.161 قدرها 
مقارنة بتكلفة �الية صافية قدرها 99.4 
مليون دوالر وتكلفة طاقة قدرها 0.188 
 . ال�ال�ي للنظام  ساعة  كيلوواط   / دوالر 
السيناريو  نظام  فإن  ذلك،  إل�  باإلضافة 
األمثل يحد من االنبعاثات السامة بشكل 
وقد   . األساس�ي بالنظام  مقارنة  ر  كب�ي
ميع  �ج أن  ز  الفا�ئ السيناريو  حج  نتا�ئ أظهرت 
الضارة قد  الغازات  املنبعثة من  الكميات 
مقارنة  ا  تقري�جً  ٪28 بنسبة  انخفضت 
ر�  مق�ت نظام  وأفضل   . األساس�ي بالنظام 
الطاقة  من  كيلوواط   5360 من  يتكون 
اسمية  بسعة  وبطاريات  ية،  الكهروضو�ئ
وثالثة  ساعة،  كيلوواط   21.082 تبلغ 
 2800 منها  كل  بسعة  ديزل  مولدات 

كيلو واط.

�خ ملنطقة املزيونة؟ �ي كم تبلغ سعة نظام الطاقة الهحج

بة
ر

ج ت�
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العاملي  الطاقة  استهالك  ارتفع 
رة،  األخ�ي السنوات  �ي  �ن ر  بشكل كب�ي
السريع  �ي  السكا�ن ال�نمو  بسبب 
التصنيع.  �ي  �ن السريعة  والزيادة 
عل�  املرتفع  الطلب  هذا  ولتلبية 
الطاقة  موارد  تعد  مل  الطاقة، 
مع  للطلب  اهزة  حج التقليدية 
هها،  تواحج ال�ت�ي  بالتحديات  إشعار 
وانبعاثات  العالية  التكلفة  مثل 
�ي  �ن الحراري.  االحتباس  غازات 
الطاقة  أثبتت  الكهرباء،  قطاع 
 ٍ وكا�ن موثوق  بديل  أنها  ددة  املتحج
هذه  لتلبية  التقليدية  للموارد 
عل�  الطلب  �ي  �ن السريعة  الزيادة 

الطاقة.
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طب األعماق!

ي
صر

�
هينشو وقصة البداية

رع  قبل ما يزيد عن 400 سنة، ابتكر املخ�ت
اكوبسون دريبل( أوَل قارب  الهولندي )�ج
أغلق  إذ  الغلق؛  ُمحكم  �ي  خش�ج غوٍص 
به  ر  ليس�ج لد  ال�ج من  صلبهتٍ  بقطٍع  فتحاته 
 ٤ إل�  يصل   ٍ عم�ت إل�  )ال�تمز(  نهر  أغوار 
وصواًل  ر(  )ويس�تمنس�ت منطقة  عابًرا  أمتار 
�خ  بأنبوب�يْ إيا�  مزوًدا  غرينتش،  مدينة  إل� 
ذلك  بعد  الهواء.  إليه  ليدخل  �خ  و�مام�يْ
�ي عام 1662م، ألهمت  بنحو 42 سنة أي �خ
�ي  بريطا�خ وطبيب  دي�خٍ  ل  ر�ج الفكرة  هذ� 
ُيدعى )ناثانيال هينشو(، فاستخدم نظاًما 
أ�ادية  و�ماما�تٍ  هواء  منفاخ  من  ا  مكو�خً
�ي  وي �خ �ي مقدار الضغط ال�ج ا� ليتحكم �خ االتحج
) Domicilium(؛  أسماها  ُمغلقة   ٍ غرفهت
استنشاق  لسات  ل�ج مرضا�  أخضع  إذ 
الهواء املضغوط، لكنها كانت دون أساٍس 
يعتقد  هينشو  كان  فقد  واضح؛  علمي 

مكن أن يعال�ج ال�االت  �يُ العال�ي  بأن الضغط 
الرغم  وعل�  وال�ادة،  املستعصية  املرضية 
فخوًرا  �ي  يمسث كان  )هينشو(  أن  من 
ال�ت�ي  البسيطة  املبتكرة  بالطريقة  ا  ُمتباه�يً
بااله�تمام  تحطخَ  مل  أن طريقته  ر  غ�ي بها،  اء  �ج
بعد  النسيان  طىيّ  أصبحت  إذ  الواسع؛ 
االه�تمام  عاد  أن  إل�  الزمن،  من  مّدة 
فدرسها  طويلة  سنوات  بعد  أ�تً  فحج بها 
العاملُ  لينطلق  أعمق  دراسهتً  البا�ثون 
ديدة فريد�تٍ من  ٍ �ج اليوم نحو تقنيهتٍ طبيهت
 ! �ي عامِل الط�جِ ا �خ ا ملحوطخً نوعها أ�دثت فار�تً

ر مسبوقة التفاتهتٌ غ�ي
بهذ�  العامل  اه�تمام  بدأ  1834م،  عام  �ي  �خ
الفرنسيون  األطباء  فبدأ  يزداد؛  التقنية 
�خ  رف�ي مع�ت رسمي  بشكل  استخدامها 
�خ  الفرنسي�ي األطباء  أ�د  قام  إذ  بأهميتها؛ 
خاللها  من  ليعال�ج  عاٍل  ضغٍط  غرفة  ببناء 
�خ العظام  ة ول�ي ا عّدة، كأمراض الر�ئ أمراصخً

بذلك  فأثار  ية،  الهوا�ئ القصبة  والتهابات 
)بول  �ي  يا�ئ رخ الف�ي بعدها  �ي  ليأ�ت ه  زمال�ئ اه�تمام 
أهمية  عل�  ا  علم�يً الضوء  سلط  ل�يُ برت( 
د�  وفوا�ئ املضغوط  �خ  �ي باألكسحج العال�ج 
وي:  اته من خالل كتابِه “الضغط ال�ج رخ ومم�ي
 .” �ي ري�ج ف األعضاء التحج �ي علم وظا�ئ أبحاث �خ
دواًل  مل  ليسث العلم  هذا  نطاق  اتسع  ثم 
إل�  الدراسات  ر  تش�ي إذ  ا؛  �يً تدريحج رة  كث�ي
�خ  �ي األكسحج فيها  خدم  اس�تُ مرة  أول  أن 
األمريكية  املتحدة  الواليات  �ي  �خ املضغوط 
�يث  العشرين؛  القرن  ل  أوا�ئ �ي  �خ كان 
عال�ج  �ي  �خ األمريكية  البحرية  استخدمته 
اإلصابات ال�ت�ي كان يتعرض لها الغواصون، 
وبحلول ستينيات القرن نفسه ُاستخدم 
ا ملرض التسمم بأول أكسيد الكربون،  عال�جً
لتتوال� بعد ذلك استخداماته، ��ت� وصل 

. �ي عاملنا العر�ج

رة التواصل و اإلعالم مية     دا�ئ فاطمة العحج
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ما طب األعماق؟ 
بـ  ا  علم�يً عرف  �يُ ما  أو  األعماق  طب 
 ”Hyperbaric Oxygen Therapy“
ركز عل� دراسة  �يُ �ي دقيق  هو تخصص ط�ج
صحة  عل�  ية  الفسيولو�ج رات  التأث�ي
الذين  �خ  الغواص�ي عل�  ما  الس�ي اإلنسان، 
إل�  وينقسم  البحار،  أعماق  رون  يس�ج
بصحة  ع�خ�  �يُ الذي  الغوص؛  طب   : �خ فرع�ي
واإلصابات  البدنية،  ولياقتهم  �خ  الغواص�ي
�خ  �ي ال�ت�ي يتعرضون إليها، والعال�ج باألكسحج
لعال�ج  ستخدم  �تُ تقنية  وهي  املضغوط، 
 ، �خ �ي األكسحج باستخدام  األمراض  عشرات 
منها: التهابات العظام الصديدية واملزمنة 
ام، و�االت  االلت�ئ رو� وال�روق صعبة  وال�ج
وإصابات  الكربون  أكسيد  بأول  التسمم 
واالختناق  الدماغية  الهواء  لطات  �ج
األذن  وانسدادات  السامة  بالغازات 
فيها  عّرض  �يُ بأن  وطريقتها  رها،  وغ�ي
وي أعل�  �خ عند ضغط �ج �ي املريض لألكسحج

وي الطبيعي. من الضغط ال�ج

املركز الوط�خ�ي لطب األعماق
هذ�  عن  بمنأى  عمان  سلطنة  تكن  مل   
التقنية الفريدة، فقد أنشأت املركز الوط�خ�ي 
عام  �ي  السلطا�خ باملستشفى  األعماق  لطب 
ع�خ�  �يُ ا  تخصص�يًّ ا  مركرخً ليكون  2018م، 
و�ول  املضغوط،  �خ  �ي باألكسحج بالعال�ج 
 ، �ي البلوسث شة  عا�ئ الدكتورة  تقول  املركز 
قدم املركز خدمات العال�ج  مديرة املركز: “�يُ
ميع  ل�ج العال�ي  الضغط  تحت  �خ  �ي باألكسحج
من  النوع  هذا  تستدعي  ال�ت�ي  ال�االت 
املستشفيات  من  تحويلها  بعد  العال�ج 
يحوي  املركز  أن  إل�  ُمضيفهتً  عية”،  املر�ج
رف معادلة  طلق عليها )عخُ ا ُمخصصة �يُ غر�خً
�خ  ماعيت�ي �ج �خ  غرفت�ي ومنها  الضغط(، 
شخًصا،  عشر  الث�خ�ي  تسعان  �خ  رت�ي كب�ي
وا�د،  لشخٍص  تسع  مفردة  وأخرى 
عل�  ُمدربة  ُعمانية  كوادر  عليها  تعمل 

ال. �ي هذا املحج هزة �خ أ�دث األ�ج

�خ نقي %100 �ي أكسحج
املضغوط،  �خ  �ي باألكسحج العال�ج  آلية  وعن   
سم  �ج “يحتا�ج  فتقول:  شة  د.عا�ئ رنا  خ�ج �تُ
�خ  لوب�ي مو�ج اله�ي مادة  إل�  عاد�تً  اإلنسان 
لينقل  ال�مراء  الدم  كريات  �ي  �خ ودة  املو�ج
ر  غ�ي سم،  ال�ج خاليا  ميع  �ج إل�  �خ  �ي األكسحج
العال�ي  وي  ال�ج الضغط  ظروف  �ي  �خ أنه 
ل  وسوا�ئ البالزما  �ي  �خ �خ  �ي األكسحج يذوب 
مستوى  من  يرفع  مما  األخرى  سم  ال�ج
 ١٥ ��ت�  البالزما  �ي  �خ ذاب  املُ �خ  �ي األكسحج
وهذا  الطبيعية،  الكميات  ضعف  مرة 
املشاكل  من  ر  كث�ي عال�ج  �ي  �خ ساعد  �يُ بدور� 
إل�  الوصول  يستطيع  إذ  الصحية؛ 

ضيف  و�تُ الدم”،  �ي  �خ روية  ال�ت صعبة  زاء  األ�ج
نسبة  من  تزيد  التقنية  هذ�  أن  إل� 
الدورة  نشط  و�تُ سم،  ال�ج �ي  �خ �خ  �ي األكسحج
الدموية؛ فيقلل ذلك من الوذمة* وتورم 
مثل  وال�وادث،  بالرضوض  األطراف 
ويعد  وال�روق،  املغلقة  رات  ال�حج متالزمة 
خاليا  وتنشيط  لعمل  ا  ضرور�يًّ �خ  �ي األكسحج
رو�،  ام ال�ج �ي الت�ئ سم، ويساهم �خ �ي ال�ج البناء �خ
دموية  أوعية  تشكيل  عل�  سم  ال�ج رخ  وتحف�ي
�خ  �ي األكسحج أن  انب  �ج إل�  ديدة،  �ج رة  صغ�ي
�خ ال�رة  �ي ذور األكسحج املضغوط يزيد من �ج
ما  الس�ي ريا،  البكت�ي نمو  بوقف  تقوم  ال�ت�ي 
ية  ميا�ئ الك�ي ط  ية، ويؤثر عل� الوسا�ئ الالهوا�ئ
�ي  االلتها�ج التفاعل  وقف  عل�  يساعد  مما 
سم ويزيد من كفاءة بعض أنواع  داخل ال�ج
ة  “البي�ئ أن  إل�  ر�تً  مش�ي ال�يوية،  املضادات 
رف  العخُ داخل  املريض  فيها  يوضع  ال�ت�ي 
�خٍ  �ي أكسحج تنفس  من  مكنه  �تُ ية  العال�ج
نقي 100% عند ضغط أعل� من الضغط 

وي العادي”. ال�ج

رة ية كث�ي استخداما�تٌ عال�ج
“هناك   : �ي البلوسث شة  عا�ئ الدكتورة  تقول 
عاَل�ج  �تُ ميلية  وتحج مرضية  رة  كث�ي �االت 
ال�االت  أن  ر  غ�ي التقنية،  هذ�  باستخدام 
األعماق  لطب  الوط�خ�ي  املركز  اع�تمدها  ال�ت�ي 

رفة دوليا  للعال�ج هي ال�االت املع�تمدة واملع�ت
بناًء عل� أفضل الدراسات العلمية املوثقة 
من  وتتصخ انب،  ال�ج هذا  �ي  �خ ريت  �ج ائُ ال�ت�ي 
 ،) �خ �ي رو�ج الني�ت )فقاعات  الغوص  إصابات 
الكربون،  أكسيد  أول  بغاز  والتسمم 
رو� املزمنة )تقر�ات القدم السكري  وال�ج
أو تقر�ات األوعية الدموية(، وااللتهابات 
ية، والتهابات  ية والالهوا�ئ رية الهوا�ئ البكت�ي
األذن املزمنة وإصابات السحق )ال�وادث( 
ىئ  فا�ج املُ البصر  وفقد  العظم،  والتهابات 
م  رها من ال�االت �سب تقي�ي ر املؤمل، وغ�ي غ�ي

.” الطبيب املعال�ج

�خ بكتاب *ُاستع�ي

 ” هاز التنفس�ي يا ال�ج  “ فسيولو�ج
 Respiratory Physiology, by(
Ketevan Nemsadze(، لبعض 

ّمنهتِ  صخ املعلومات العلمية والتاريخية املُ
أعال�.

*الوذمة:

دة  ل الزا�ئ تورم ناتحج عن ا�تباس السوا�ئ
سم. �ي ال�ج �خ
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