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بیرزیت تطّور دلیل سیاحي آلي ألھم المواقع في بیت لحم

    

ايطالیا من ترينتو في  لحم وجامعة  التراث في بیت  مركز حفظ  بالتعاون مع  بیرزيت،  ابن سینا في جامعة  قام معھد 

خالل الشركة الناشئة (OKKAMS.r.l)، بتطوير دلیل سیاحي آلي ومتعدد اللغات في مواقع تراثیة في مدينة بیت لحم،

سیرا من مشروع  كجزء  ھذه المبادرة  حیث جاءت   ،(QR codes) السريعة  االستجابة  تقینة شیفرة  باستخدام  وذلك 

FP7، من االتحاد االوروبي.

صوتي إلى دلیل  الفوري  الذكیة واالستماع  QR بھواتفھم  االستجابة السريعة  تصوير شیفرة  السیاح اآلن  باستطاعة 

وتھدف التراثیة.  المواقع  ھذه  حول  الشروحات،  من  المزيد  وقراءة  فیديو  مقاطع  مشاھدة  وكذلك  الخاصة،  بلغاتھم 

المبادرة إلى إثراء التجربة السیاحیة في مدينة بیت لحم، وتعزيز الموروث الثقافي والحضاري في المدينة.

بما استھدف المشروع، وھو في مرحلته التجريبیة حتى اآلن، ثمانیة من أھم المواقع التراثیة والثقافیة في المدينة، 

على ھذه الشفرات  وتعلیق  تم طباعة  أخرى. حیث  وأماكن  المھد، وشارع النجمة،  المھد، ساحة  ذلك كنیسة  في 

مداخل ھذه المواقع لیتسنى للسیاح مشاھدتھا واستعمالھا بسھولة.

بأن ھذا المشروع السیدة ندى االطرش، مديرة دائرة األبحاث والتدريب في مركز حفظ التراث في بیت لحم، أوضحت 

يمّكننا من تقديم محتوى ومعلومات موثوقة لزوار المدينة، مما يدحض الّرواية اإلسرائیلیة التي تشّوه تاريخنا وثقافتنا

في المدينة، وبطريقة سھلة وابداعیة. وأوضحت أنّه بالرغم من حداثة المشروع إّال أّن مئات الّسیاح يقومون باستعماله

توفیر شبكة انترنت مجانًا برعاية شركة حضارة في ھذه االماكن مما يشجع استعمال ھذا الدلیل حالیًا، حیث أنّه تم 

السیاحي الّرائد.

من جانبة أعرب د. حمدان طه، وكیل وزارة الّسیاحة واآلثار الفلسطینیة، عن اھتمام الوزارة في ھذا المشروع وأمله

يأتي منسجما بأن ھذا المشروع  يتم تعمیم ھذه التجربة الى كافة األماكن السیاحیة في فلسطین. كما أوضح  بأن 

تقوم به الوزارة حالیا من توثیق ورقمنة الرواية الفلسطینیة وتقديمھا عبر التقنیات الحديثة، مما يغني ويشجع مع ما 

السیاحة في فلسطین.

بالرغم من أن شیفرة االستجابة بّأنه  ومدير المشروع، أوضح  بیرزيت  د. مصطفى جرار، مدير معھد ابن سینا بجامعة 

لتطوير دلیل سیاحي متعدد اللغات السريعة QR منتشرة ومستعملة في مجاالت عدة، إّال أّن استخدام ھذه التقنیة 

ترنتو االيطالیة. حیث للتعاون الوثیق مع جامعة  واإلمكانیات ھي فكرة جديدة عالمیا، موضحا أّن الفكرة جاءت كنتیجة 

بان ھذا تم تعريب نظام إوكام و وإغنائه بمحتوى عربي ضخم جدًا، وھو نظام إلدارة ھوية الكینونات في االنترنت. وقال 

النظام قد مكننا من إنشاء شیفرة إستجابة سريعة لكل موقع سیاحي، لتصبح عنوانًا دائمًا له، وفي نفس الوقت ربط

الدلیل جرار،إّن ھذا  د.  بین  و  لغات.  وغیرھا، وبعدة  والفیديو  مثل الصوت  االخرى  من المعلومات  بالعديد  العنوان  ھذا 

داخل جمیع االماكن  وتعمیمه في  لجمیع اللغات،  المحتوى  يتم ترجمة  األولى،آمًال أن  ال زال في مراحله  السیاحي 

وخارج بیت لحم.
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،(OKKAM S.r.l) ناشئة باولو بوكیه، و ھو أستاذ في جامعة ترنتو، ورئیس الشركة  وفي حديثه عن المشروع، صّرح د. 

وأوضح أن من قبل.  وبطريقة ابداعیة وخالّقة لم تحدث  مجال السیاحة  نظام أوكام في  سعادته الستعمال  أعرب عن 

السريعة االستجابة  شیفرة  خالل  من  الیھا  الوصول  ويمكن  والمحتوى،  البیانات  من  العديد  بتجمیع  تسمح  الفكرة 

لتغیر شیفرة االستجابة السريعة .كما أن ھذا النظام ( تغییر وتحرير ھذا المحتوى دون الحاجة  الواحدة، ومن ھنا يمكن 

شیفرات تقرأ  التي  البرامج  جمیع  خالل  من  استعماله  يمكن  حیث  خاصة،  برامج  اي  يتطلب  ال  السیاحي)،  الدلیل 

االستجابة السريعة.

التعاون تعزيز  إلى  يھدف  والذي  سینا  ،  ابن  معھد  سیرا في  مشروع  من  جزء  ھي  المبادرة  ھذه  باّن  اإلشارة  تجدر 

المجال اختیار  اللغات. وحیث تم  المتعددة  ھندسة المعرفة  مجاالت  أنحاء العالم في  جمیع  مع العلماء في  البحثي 

للتراث الثقافي والدولي من أھمیة، خاصة لما  لتجريب األفكار البحثیة الناتجة في مشروع سیرا  السیاحي والثقافي 

وأن بیت لحم تعتبر مركز ممیز للتراث العالمي.
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