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 من قبل : )بقلم المصطفى الناصري(

  -  بنً مالل

لٌلى صدلً ) ابنة مدٌنة خرٌبكة(، واحدة من النساء المغربٌات التً استطاعت أن ترسم لها اسما وحضورا لوٌا فً مجال 

مجال الكهرباء والنجاعة االبتكار واالختراع، من خالل تكوٌن علمً وطالات إبداعٌة عبدت لها الطرٌك نحو العالمٌة فً 

 الطالٌة والطالات المتجددة .

وبصمت هذه الشابة ، الحاصلة على دبلوم مهندس الدولة فً اإللكترومٌكانٌن بالمدرسة الوطنٌة للصناعة المعدنٌة سنة 

، بفضل مسارها المهنً ومهاراتها العلمٌة على حضور متمٌز داخل المغرب وخارجه من خالل اشتغالها على 7002

واحد من األبحاث العلمٌة فً مجال الكهرباء لكن بنظرة علمٌة جدٌدة تصب فً االنشغاالت العالمٌة التً تنادي بالمحافظة 

 على البٌئة والتنمٌة المستدامة ومواجهة التغٌرات المناخٌة.



ة الطالٌة للمبانً وتؤكد هذه المهندسة ، التً تواصل دراستها بالطور األخٌر من منالشة دكتوراه الدولة فً النجاع

بالمدرسة الدمحمٌة للمهندسٌن بالرباط، على لدرة وعزٌمة المرأة المغربٌة فً بلوغ مراتب متمدمة ودرجات علٌا فً مختلف 

 المجاالت التً كانت باألمس المرٌب حكرا على فئة مجتمعٌة ذكورٌة.

لات المتجددة ، لحمل مشعل نموذج المرأة ولعل ما أهل لٌلى، التً أضحت من أبرز المخترعٌن الشباب فً مجال الطا

المغربٌة المؤمنة بطالاتها على الخلك واإلبداع، إٌمانها الموي بأن بلوغ األهداف ٌتٌسر باإلرادة ونبل األفكار والتطلع إلى 

 المستمبل بأفكار خاللة ومبدعة.

تنمٌة البشرٌة "فوكس"، إلى الدخول إلى ولد استطاعت صدلً ، الحاصلة على دبلوم مدرب حٌاة من األكادٌمٌة الدولٌة لل

مصاف المخترعٌن الكبار من خالل اشتغالها على مشروع جدٌد ٌتمثل فً توصلها إلى نظام جدٌد لإلنارة بضوء الشمس 

ٌوفر اإلضاءة دون كهرباء فً النهار وٌمكن أن ٌشتغل فً اللٌل ، حٌث ٌولد هذا االبتكار ضوءا طبٌعٌا ٌوازي مائة 

 ضوء الشمس، وبالتالً ٌتٌح إنارة طبٌعٌة متغٌرة حسب المناخ.بالمائة من 

و"، وبصٌغة المؤنث، ٌتٌح توفٌر إنارة طبٌعٌة من أشعة الشمس من خالل ضهذا النظام الكهربائً الجدٌد "صوالر

ة لإلنارة فً فً المائة من الطالة الكهربائٌة المستهلك 00استعمال األلٌاف البصرٌة دون حاجة إلى الكهرباء، حٌث ٌمتصد 

 المبانً عبر اإلنارة الطبٌعٌة .

وبهذا العمل العلمً الكبٌر ، الذي ٌعتمد على تثبٌت اللط مغطى بالمراٌا موصول بألٌاف ضوئٌة بصرٌة، ٌتحرن بحركة 

 الشمس وٌلتمط األشعة وٌجمعها فً نمطة مركزٌة ، استطاعت لٌلى صدلً أن تبرهن على كفاءة المرأة المغربٌة المبتكرة

 التوالة إلى إبراز الحضور المغربً فً مختلف التظاهرات العلمٌة الوطنٌة والعربٌة والدولٌة.

كما ٌعتمد االختراع على األلٌاف البصرٌة المستعملة فً مجال االتصاالت، والتً ٌمكنها نمل ضوء الشمس الطبٌعً 

ت األرض ومن دون نوافذ، وٌمكن عبر تمنٌات المركز صوب المكان المراد إنارته داخل المبنى حتى وإن كان المكان تح

 أخرى استخدام النظام لٌال.

و" فمط على توفٌر إنارة طبٌعٌة من أشعة الشمس مباشرة، بل ٌوظف فً ضوال ٌمتصر دور النظام الكهربائً "صوالر

 استعماالت طبٌة عدٌدة من لبٌل محاربة المٌكروبات، وكذا مجاالت التجمٌل والزراعة.

ع تمول لٌلى صدلً " إن التفكٌر فً هذا المشروع العلمً جاء انطاللا من عملً كمهندسة فً مجال وحول المشرو

النجاعة الطالٌة، وكذا اشتغالً الخاص ،خالل مراحل البحت العلمً فً مشروع الدكتوراه، على مشروع ٌساهم فً 

 تغٌر مسار اإلنسانٌة جمعاء".تخفٌض استهالن الطالة ، وبالتالً تحمٌك عمل علمً من أجل طالات متجددة س

وأضافت، فً تصرٌح لوكالة المغرب العربً لألنباء، أن هذا االختراع هو نظام ٌنمل ضوء الشمس من الخارج إلى داخل 

البناٌات بواسطة األلٌاف البصرٌة معتمدا على مكثف بارابولً ٌركز أشعة الشمس فً نمطة مركز كما هو اللتماط األمواج 

برة أن هذا النظام ٌتوفر على فعالٌة وجودة عالٌة فً اإلنارة وٌمكنه نمل ضوء الشمس الطبٌعً بكل ماله من التلفازٌة، معت

 فوائد على صحة اإلنسان ومردودٌة العمل.

وتابعت أنه " تم تطوٌر فكرة المشروع فً مختبر المدرسة الدمحمٌة للمهندسٌن تحت إشراف أستاذ وأكادٌمً متخصص ، 

النوعٌة التً أسفر عنها البحث همت استخدام األلٌاف البالستٌكٌة ونظام للفلترة الضوئٌة ٌجعل النظام حٌث أن اإلضافة 

 ألل كلفة وأسهل استخداما داخل المبانً".

ولد ساهم هذا االنجاز العلمً ، الذي جاء ثمرة أربع سنوات من العمل المتواصل والدؤوب، فً تمثٌل لٌلى صدلً فً 

ت العلمٌة عبر مختلف دول العالم ، حٌث تمكنت من رفع الراٌة الوطنٌة فً المحافل الدولٌة وحصولها العدٌد من التظاهرا

 على جوائز عالمٌة من كورٌا الجنوبٌة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وألمانٌا.

المطاعٌن  ومن بٌن الجوائز التً بمٌت عالمة فً ذهن المخترعة المغربٌة، التً شغلت مناصب كمهندسة كهرباء فً

، والتً 7002الخاص والعام، تلن المتعلمة بحصولها على المٌدالٌة الذهبٌة بكورٌا الجنوبٌة فً منافسات " بٌكسبو أوارد" 

ألف مشارن ما بٌن  00دولة مشاركة فً تجمع ضم  01تمكنت خاللها من نزع هذا اللمب العالمً من بٌن أزٌد من 

 لطالات المتجددة.متبارٌن وعارضٌن فً مجال الكهرباء وا



وإلى جانب هذا اإلنجاز، حصلت المخترعة الشابة على مٌدالٌة ذهبٌة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً منافسات أكبر تجمع 

، وجائزة أحسن براءة اختراع بجامعة 7002، ومٌدالٌة تمدٌرٌة من جامعة كاالتً برومانٌا سنة  7002للمخترعٌن سنة 

، والجائزة األولى للتمٌز من مجموعة "مازن المغرب" و والوكالة األلمانٌة للتعاون 7002 دمحم الخامس بالرباط سنة

 .7002الدولً )جٌز( سنة 

وبخصوص االحتفال بالٌوم العالمً للمرأة ، ترى لٌلى صدلً أن المرأة المغربٌة، ومن مختلف المشارب واالهتمامات ، 

بارها كائنا ٌمتلن لدرات اإلبداع والتألك كٌفما كان مجال تخصصها تساهم إلى جانب الرجل فً بناء صرح المغرب باعت

وانشغاالتها، مبرزة أن هذه المناسبة تشكل فرصة للولوف على إنجازات ومختلف الحموق التً أضحت تتمتع بها المرأة 

 فً جمٌع المٌادٌن السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والرٌاضٌة.


