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مفهوم املدينة يف ضوء تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
سارة بنت عبد اهلل الغامدي
أمحد بن جار اهلل اجلار اهلل
جامعة الدمام  -كلية العامرة والتخطيط  -قسم التخطيط احلرضي واإلقليمي
sgamdi@yahoo.com
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قدم للنرش يف 1436/5/4هـ ؛ وقبل للنرش يف 1436/ 7/18هـ
ملخص البحث .لقد سامهت ثورة تقنية املعلومات واالتصاالت يف أقل من عقدين من الزمن يف إحداث

تغيريات عميقة عىل الواقع احلرضي املعارص .هذا التغري الذي احتوى املدن بمفهومها الشامل قد أضاف
املزيد من التحديات يف حتديد وتعريف مفهوم املدينة يف القرن احلادي والعرشين .وعىل الرغم من اشتغال
الباحثني بدراسة تأثري التقنيات احلديثة عىل احليز احلرضي إال أهنم مل يتمكنوا من الوصول إىل إمجاع حول

طبيعة هذا األثر .هذا االختالف والتعدد يف األطروحات أدى إىل ظهور العديد من التوجهات التي تصف
املدينة يف تفاعلها مع موجة التقنية احلديثة .ونظر ًا ألمهية املدن يف املجاالت املتعددة املرتبطة بالتخطيط احلرضي

ورضورة اإلحاطة بمفاهيمها الصحيحة كافة لغرض االستفـادة منها حلـل املشاكل التنمويـة واالجتمـاعيـة؛

تم إجراء البحث هبدف كشف الغموض يف مفهوم املدينة يف ضوء التطورات املتالحقة يف تقنية املعلومات
واالتصاالت ،وذلك من خالل مناقشة املصطلحات املستجدة ملفهوم املدينة بمراجعة تفصيلية نقدية ملفاهيم

املدن التقنية كافة .ووضع األطر النظرية لتصنيف املدينة املعارصة يف تفاعلها مع التقنية املعلوماتية؛ من مراجعة

أدبيات املوضوع والوصول إىل األبعاد الرئيسية التي تصف مفهوم املدينة التكنولوجية املعارصة .هذه األبعاد
حتددت يف التكنولوجيا ،واإلنسان ،واملجتمع واملؤسسية ،واالقتصاد والبيئة ،وأخري ًا احليز واملرونة.

الكلامت املفتاحية :مفهوم املدينة ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،تصنيف املدن ،التخطيط احلرضي.
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 .1املقدمة

إن اجلدليـة والغمـوض اللذيـن تتمتع هبما املدينة

جعلا منهـا مـادة خصبـة وشـغف ًا مسـتمر ًا للعديـد

مـن الكتّـاب والباحثين والشـعراء؛ فمـن التمجيـد

هلـا ووصـف حماسـنها يف كتابـات منصـف الوهايبـي
وحممـد املجـذوب ،إىل احلنين هلـا بأشـعار غـادة

السمان ،ومـن الغمـوض يف روايـات  Paul Austerو

 Cavafyوالتناقـض كما يظهـره  Baudelaireإىل النظـرة
العدائيـة عنـد

S. Eliot

 ،T.وجبرا إبراهيـم جبرا،

وميخائيـل نعيمـة .هـذه املدينـة برمزيتهـا وحضورهـا

شـغلت العديـد مـن الفالسـفة واملنظريـن واملخططني
بـدء ًا بأفالطـون ومدينتـه الفاضلـة ووصـوالً إىل باقي

اليوتوبيـا  Utopiaيف العصر احلديـث كاملـدن احلدائقية
( )Ebenezer Howard, 1902واملـدن الرشيطيـة ،واملدينة
الصناعيـة ،) )Tony Garnierواملعـارصة ،ومدينـة الغـد

( ،)LeCorbusierm,1929واملدينـة اجليـدة

وتـدرج نموهـا عبر الزمـن واختلاف خصائـص

قاطنيهـا ومواردها وأنظمتهـا اإلداريـة والطبيعية وهو
مـا جيعـل تأطريهـا يف تعريف ومفهـوم موحـد جامع؛
مهمـة غير سـهلة إن مل تكـن مسـتحيلة.

وإن كانـت املدينـة بمفهومهـا العـام قـد حتـدَّ ت

التعريـف اجلامـع واملانـع واحلـد األدنـى مـن االتفاق

على املعايري (اجلار اهلل1420 ،هــ :اخلياط1409 ،هـ:
السيرياين1408 ،هــ)؛ َّ
فـإن ثـورة تقنيـة املعلومـات

واالتصـاالت وتأثريهـا على الواقـع احلضري قـد

أضافـت املزيـد مـن التحديـات يف حتديـد وتعريـف

مفهـوم املدينـة يف القـرن احلـادي والعرشيـن .وعلى
الرغم من اشـتغال الباحثني بدراسـة تأثري التكنولوجيا
ِ
وتشـكيله مـن بداية حقبة
احلديثـة عىل احليـز احلرضي

الثامنينـات؛ إال أهنـم مل يتمكنـوا من الوصـول إىل إمجاع
حـول طبيعـة هـذا األثـر عدا عـن كونـه حاص ً
لا وأن

(Friedmann,

لتقنيـة املعلومـات واالتصـاالت الـدور الرئيسي

هـذه املفاهيـم واألطروحـات املتعـددة نظريـ ًة كانـت

األطروحـات حـول البعـد التقني الذي أصبـح يف أقل

 ،)2000ومدينـة العدالـة

(2005

 .)Fainstein,مجيـع

أم تطبيقيـة حاولـت أن تضـع صـورة مرشقـة ومثاليـة
ملـا جيـب أن تكـون عليـه املدينـة .وهـي تشترك يف

قاعـدة واحـدة كوهنـا هتـدف إىل معاجلة مشـاكل قائمة
ومتفشـية والوصـول باملدينـة وقاطنيهـا إىل الفعاليـة

القصـوى واألهـداف املنشـودة سـواء كانـت اجتامعية
أو اقتصاديـة أو بيئيـة .هـذا الزخـم يف تعاطـي مفهـوم
املدينـة والتعددية يف تنـاول معطياهتا يرجـع إىل التعقيد

الـذي تعكسـه املدينـة يف بنائهـا ووظائفهـا وتفاعالهتا

فيـه

(2013

 .)Meshuri,هـذا االختلاف والتعـدد يف

مـن عقديـن مـن الزمـن جـزء ًا ال يتجـزأ مـن حياتنـا
اليوميـة؛ أدى إىل ظهـور العديـد مـن التوجهـات التي

تصـف املدينـة يف تفاعلها مع موجة التقنيـة املعلوماتية.
فالذكيـة  ،Smartواالفرتاضيـة  ،Virtualواإللكرتونيـة

 ،Electronicواملعرفيـة  ،Knowledgeوالرقميـة ،Digital
واملتنقلـة  Mobileوالسـحابية Cloud؛ مـا هـي إال بعض

األوصـاف من قائمـة طويلـة ارتبطت باملدينـة وبدأت

حتـدد مفهومهـا املعـارص وعالقتهـا بطفـرة املعلومات
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واالتصـاالت .ومـع وفـرة ورواج املصطلحـات التـي

واالتصـاالت.

العامـة؛ قد يلتبـس عىل املختصين قبل األفـراد مفهوم

للمدينـة التكنولوجية.

تصـف هـذه التوجهـات التقنيـة وتشـابه خصائصهـا
املدينـة ومقوماهتـا وطبيعـة نشـاطها حتـت ٍّ
كل مـن

املسـميات املختلفـة .أضـف إىل ذلـك عـدم توفـر أو

(عـدم اإلمجـاع على) تعريب لبعـض هـذه التوجهات

التي تصـف املدينة مثـل (Ubiquitous City-Augmented

City-City of bits

 .)City-Hybridومـن هـذا املنطلـق

تبرز إشـكالية البحـث وتتمحـور حـول الغمـوض
الـذي حييـط بمفهوم املدينـة املعـارصة وعالقتها بتطور

تقنيـات االتصـال واملعلومـات .وبنـاء على إشـكالية
البحـث تـم حتديد سـؤال حمـوري للبحث وهـو كيف

يمكـن الوقـوف على هـذه املفاهيـم التقنيـة للمدينـة
وتأصيـل مدلوالهتـا الصحيحـة وهـو مـا يسـاعد عىل
اإلحاطـة هبـا ووضعهـا ضمـن أطـر تصنيفيـة وأبعـاد

حمددة.

 .1.1هدف البحث

مـن خلال العـرض السـابق إلشـكالية البحـث

وسـؤاله املحـوري ،كان اهلـدف الرئيسي للبحـث هو

كشـف الغمـوض يف مفهوم املدينة يف ضـوء التطورات
املتالحقـة يف تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت.

وتـم حتقيـق اهلـدف مـن خلال التايل:
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● ●إدراج أطـر حمـددة لتصنيف املفاهيـم املتعددة
● ●تأصيـل علمي ملفهـوم املدينة عىل ضـوء نتائج
مسـح األدبيـات السـابقة والوصـول إىل األبعـاد

الرئيسـية التي تصف مفهـوم املدينـة التكنولوجية
املعارصة.

 .2.1منهجية البحث

اعتمـد البحـث على املدخـل الوثائقـي للمنهـج

الوصفـي وتم مجع املعلومـات من العديد مـن املصادر

الثانويـة .ومـن خلال اإلشـكالية التـي تـم رشحهـا
وبعـد حتديـد السـؤال املحـوري واألهـداف؛ انقسـم

البحـث إىل جزئين رئيسـيني:

اجلـزء األول (النظـري) :اهتـم بالرتكيـز على

مفهـوم املدينة كليـ ًا والنظريـات التي سـيقت من أجل

تأطيره والوصـول إىل حتديـد واضـح ملعنـى املدينـة
وخواصهـا مـن أجـل االسـتفادة مـن األطـر النظريـة
املقرتحـة ،مـع تأكيـد مفاهيـم التخطيـط احلضري

للمـدن مـن ناحيـة تفاعلهـا مـع التكنولوجيـا احلديثة
فقط .

 .2التـدرج الزمنـي للتوجهـات التكنولوجيـة

للمدينـة:

● ●مناقشـة املصطلحات املسـتجدة ملفهوم املدينة

 .1.2املفاهيـم التكنولوجيـة للمدينـة املعـارصة

يف أدبيـات التحضر وتكنولوجيـا املعلومـات

 .2.2االختالف يف التصنيف.

بمراجعـة تفصيليـة نقديـة ملصطلحـات املدينـة

وخصائصهـا.
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اجلـزء الثـاين :ويتطـرق إىل حماولـة تصنيـف

مفاهيـم املدينـة التكنولوجيـة املعـارصة مـن خلال
الرتكيـز على خصائصهـا.

 .3تصنيـف املفاهيـم التكنولوجيـا للمدينـة

املعـارصة:

 .1.3تصنيف املدينة حسب عالقة التكنولوجيا

باملدينة.

 .2.3تصنيـف املدينـة حسـب احليـز الـذي

تشـغله .

 .3.3تصنيف املدينة حسب البعد االجتامعي.
 .4.3تصنيف املدينة حسب البعد البيئي.

 .5.3تصنيف املدينة حسب البعد االقتصادي.

وقـد تـم حصر املفاهيـم التـي تصـف املدينـة يف

ظـل ثـورة تقنيـة املعلومـات واالتصـاالت بنـاء على
مراجعـة الدراسـات السـابقة يف أربعـة عشر مفهومـ ًا
رئيسـي ًا انظـر اجلـدول رقـم (.)2

مثـل:

Ubiquitous city-Augmented city-Hybrid city-

 .City of Bits-Eco-tech-tele cityوهـو مـا أوجب اقرتاح

بعـض الرتمجـات لبعض هـذه املفاهيـم كالتايل:

اجلـدول  :1الرتمجـات املقرتحـة لبعـض املفاهيم التقنيـة للمدينة
من قبـل الباحث.
املدن الوجودية /كلية الوجود
املدن املعززة
املدن املهجنة
املدن السحابية
املدن املتنقلة
املدن اليتوبية
املدن االيكوتقنية

Ubiquitous city
Augmented city
Hybrid city
Cloud city
Mobile City
E-topia City
Eco-tech city

بعـض املصطلحـات مل يتـم التوصـل إىل ترمجة مناسـبة

هلـا مثـلCity of Bits, tele city:

 .2التدرج الزمني للتوجهات التكنولوجية للمدينة

إن ثـورة التقنيـات املعـارصة بوهجهـا وتأثريهـا

ومـن أجل تصنيـف املفاهيـم املختلفـة واملتعددة

ورسعـة نموهـا وانتشـارها تـكاد تـوازي كل الثورات

،)Nam

بـوادر هـذا التطـور بدخـول تقنيـات املعلومـات

للمدينـة التقنيـة تم االسـتفادة مـن األطروحـات التي

سـاقها (فرحـي)2010 ،

و(& Pardo, 2011

و (مدوكـي )2013 ،و (اجلـار اهلل1420 ،هــ) يف

توضيـح مفهـوم املدينـة ومقوماهتـا املتعـددة.

العلميـة السـابقة التـي عارصهتـا البرشيـة .وظهـرت

Information Technology

يف منتصـف الثامنينـات،

وتوجـت ذروهتـا باندماجهـا مـع تقنيـة االتصـاالت

ولكـن قبـل البـدء جيـب توضيـح أن مـن أهـم

 Communication Technologyيف منتصـف التسـعينات

وجـود إمجـاع على تعريـب معظـم املصطلحـات التي

األنظمـة واخلدمـات والتطبيقـات التي شـكلت احلياة

العقبـات التـي تـم مواجهتهـا يف البحـث هـي عـدم

تصـف بعـض التوجهـات احلرضيـة املعـارصة للمدن

لتفتـح للبرشيـة بعـد ًا جديـد ًا وعـدد ًا ال حيصى مـن
املدنيـة املعـارصة.
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بالتغير

املفاهيـم إال جـزء مـن املسـميات التـي تشـبعت فيهـا

االتصاالت  ICإىل شـبكة االتصـاالت الرقمية بوصفها

والبيانـات االفرتاضيـة .وهـو مـا أدى إىل حـدوث

والعالقـات االجتامعيـة ( .)Meshur, 2013هـذا التطور

مقومـات كل منهـا .وهـو ما قـد يعيق دجمهـا يف خطط

عـادة مـا ترتبـط تقنيـة املعلومـات

IT

االجتامعـي -التقنـي  ،socio-technicalبينام تشير تقنية

وسـيلة لتجسير احلـوار بين األفـراد واحلكومـات

غير املسـبوق للتقنيـات احلديثـة أثر بشـكل مبـارش أو
غير مبارش على املظاهـر احلرضيـة كافة .فجميـع هذه
التقنيات املعلوماتيـة وأنظمتها الرقميـة ،واالفرتاضية،
والوجوديـة والسـحابية سـتغري مفهومنـا عـن احليـز

والزمـن واملسـافات ( )Meshur, 2013و‘‘العالقـة بين
اخلـاص والعـام’’ ( )Cuff, 2003وعلى جتاربنـا احلياتيـة

داخـل املـدن ( .)Lange, 2009التطور اهلائـل يف تقنيات
املعرفـة واملعلومـات انعكـس عىل التخطيـط احلرضي

يف ظهـور عـدد كبير مـن املفاهيم تصـف تأثير التقنية
أو تطبيقاهتـا على املدينة املعـارصة بجوانبهـا املختلفة.

املدينـة كما تشـبعت فضاءاهتـا باملعلومـات الرقميـة

لبـس أو صعوبـة يف التفريـق فيما بينهـا ومعرفـة
التنميـة واالسـتفادة منهـا يف حتقيـق التطـور للمدينـة
واملجتمعـات ،أو نقدهـا مـن ناحيـة أخـرى والتأكـد

مـن جدواها والفائـدة مـن تبنيها .ومن أجـل التوصل
إىل فهـم أكرب هلـذه املصطلحـات والتوجهـات التقنية،

سـوف يتـم مجعهـا يف اجلـدول رقـم ( )3( + )2مـن
أجـل حصر تعاريفهـا وخواصهـا وهـو مـا يسـهل

تصنيفهـا الحقـ ًا وحتديـد نقـاط تقاطعهـا واختالفهـا.
ويظهـر اجلـدول الزمنـي ( )2أن التوجهـات

التكنولوجيـة للمدينـة بـدأت بمنتصـف الثامنينـات
بدخـول تكنولوجيـا املعلومـات مـن خلال مصطلح

وهـي كما يظهـر يف اجلـدول ( )1املدينة الذكيـة Smart

املدينـة الذكية ،واسـتمرت بالتطـور والتغيري باألخص

 ،cityاملـدن اإللكرتونيـة  ،E-Cityاملـدن االفرتاضيـة

ظهـور مصطلـح املـدن املعـززة لــ ()Aurigi,2008

 ,cityمـدن املعرفـة  ،KBCاملـدن االقتصاديـة Economic

Cities

 ،Virtualاملـدن الرقميـة

City

 ،Digitalاملـدن

الوجوديـة (كليـة الوجـود)  ،Ubiquitousاملـدن املعززة

 ،Augmented Cityاملـدن اجلوالـة  ،Mobile Cityاملـدن
اهلجينـة  ،Hybrid Cityمدينـة االيكوتقنيـة ،Eco-tech
املدينـة السـحابية  Cloud Cityو .City of Bitمـا هـذه

يف حقبـة التسـعينات حتـى دخـول العـام  2008عنـد

وتوقفـت .وبالرغـم مـن وجـود مفاهيـم أخـرى
مثـل املـدن السـحابية
واإلبداعيـة

Creative

city

 ،cloudواملهجنـة

Hybrid

واإلنسـانية Humane؛ إال أنـه

بسـبب عـدم وجـود إمجـاع على مفهومهـا أو تكـرار
السـتخدامها ضمـن املراجعـات األدبية؛ تـم التغايض

عنهـا.
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اجلدول رقم  :2اجلدول الزمني ملفاهيم التقنية للمدينة املعارصة.
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

اﳌﻔﻬﻮم
اﳌﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ Smart

real-time/ hybrid/ information elements/Web 3.0 /Ubiquitous

اﳌﺪن اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ Virtual

ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﰲ اﻻﻓﱰاﴈ )(VRGIS

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ Wired

G٤- IT resources- plentiful Wi-Fi hot spots-Broadband- real-time

ﻣﺪن اﳌﻠﻌﻮﻣﺎت
اﳌﺪن اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

Information

Broadband –real-time
اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﱰاﴈ broadband communications/Wireless / VR

Digital

اﳌﺪن اﻻﻳﻜﻮﺗﻘﻨﻴﺔ Eco-tech
اﳌﺪن ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮد U-city

ﻧﻈﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ ) (ETﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ) (ITﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﴬي/

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت )(CT

GeoWeb/ ambient intelligence (AmI) Augmented reality BcN //USN

)(AR)/ Web 3.0, 2.0/Internet of things (IoT

ﻣﺪن اﻟﺸﺒﻜﺎت Network

Internet geography- domain name registrations- and backbone networks

اﳌﺪن اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ Mobile

Real-time/Wireless

 1.2املفاهيــم التكنولوجيــة للمدينــة املعــارصة

و خصا ئصهــا

(Nam & Pardo , (2011

هـي املصطلحـات التـي تصـف توجهـ ًا معينـ ًا

يف عالقـة املدينـة ومتازجهـا مـع التكنولوجيـا احلديثـة
وحتديـد ًا تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت.
ويف حين اسـتخدم

هـذه املفاهيـم املسـتحدثة للمدينـة؛ اسـتخدم

( Maeng & Budić ( 2010

مصطلـح ‘‘اسـتعارات ’’Metaphor /لوصـف

مصطلـح مبـدأ أو مفهـوم

 Conceptباإلضافـة إىل  Labelلوصـف هـذه املفاهيـم.
ويف دراسـة (

and Others 2014

 ) Albinoأيضـ ًا تـم

التنـاوب يف اسـتخدام مبـدأ أو مفهـوم

Concept

ومصطلـح  .Termوهكـذا اعتمـدت كلمـة ‘‘مفهـوم’’

للتعبير عـن املسـميات املتعـددة للمدينـة املعـارصة.

جملة العامرة والتخطيط ،م ،)2(28الرياض ( 2016م 1437 /هـ )
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ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻔﻬﻮم

اجلدول رقم  :3تلخيص للمفاهيم املختلفة التي تصف تفاعل املدينة مع تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات.

اﳌﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔIntelligent/ Smart City

ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ )ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷدوات واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﳉﻮال وأﺟﻬﺰة
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ( ﻋﲆ ﲢﺴﲔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ

ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳊﴬﻳﺔ وإدارﲥﺎ واﳌﴤ ﻗﺪ ًﻣﺎ ﺑﺬﻛﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ ). (Chen Ritzo et al. 2009

 ﺗﻮﺻﻒ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﺎدة ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ ).(Meshur, 2013 -ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬﻛﻲ.

 -ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﲢﺪﻳﺎت وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹدارة اﳊﴬﻳﺔ.

 -اﳊﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻤﺜﻠﲔ اﳊﴬﻳﲔ ﻛﺎﻓﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﲢﻘﻴﻖ زﻳﺎدة

اﳋﺼﺎﺋﺺ

ﺟﻮدة اﳊﻴﺎة واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ )( Mansouri, Mostashari, & Khansari, 2013

 -اﻹﺑﺪاع ﻫﻮ اﳌﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ.

 -ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎﲏ ﺑﲈ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺎس ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﺘﻌﻠﻢ ،واﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﳍﺎ أدوار رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ.

 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ رﻛﺎﺋﺰ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ. -اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﳊﲈﻳﺔ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻫﺬه اﳌﺪﻳﻨﺔ ).(Khansari & others, 2013

 -اﳌﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺪن إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻ ًﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﻻﺳﺘﻐﻼل إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻗﺎﻃﻨﻴﻬﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎة إﺑﺪاﻋﻴﺔ

) .( Nam, & Pardo, 2011

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻔﻬﻮم

 ﻗﺎدرة ﻋﲆ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳊﻠﻮل ).(problem solverاﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﳊﴬﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ وﺗﺼﻮرﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﻔﺮاغ اﻻﻓﱰاﴈ

اﳌﺪن اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ Virtual City

) .( Anttiroiko, 2013

أو "اﳌﺤﺎﻛﺎة اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻻﻓﱰاﴈ ﳍﺪف ﲣﻄﻴﻂ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳊﴬﻳﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ"

). (Dodge, Doyle, Smith, & Fleetwood, 1998

 -ﻣﺪن اﻓﱰاﺿﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﱰاﴈ  VRوﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻻﻓﱰاﴈ داﺧﻞ ﺷﻮارﻋﻬﺎ وﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ.

اﳋﺼﺎﺋﺺ

اﳌﺪن اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ ﲣﺪم ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ.

 ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺪن اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎن اﳊﴬي اﳌﺤﺪد ،وﺛﺮاء ﰲ ﳏﺘﻮى اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﻨﺪة ﺟﻐﺮاﻓﻴ ًﺎ ،واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ دﻋﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﲈﻋﻲﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﳊﴬﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار.

 ﻛﲈ أﳖﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳊﴬي اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺪن أو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳏﺪدة ﻓﻴﻬﺎ. -ﺗﻌﺪ أداة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ وإدارة اﳌﺪن ).(Dodge, Doyle, Smith, & Fleetwood, 1998

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻔﻬﻮم

 ﺗﻨﻔﺬ ﲨﻴﻊ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻟﻜﱰوﲏ ) .( Nam, & Pardo, 2011اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ

ﻫﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﲨﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت  ICTﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﲈل
Wired City

واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻮط اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﴪﻳﻌﺔ

) .( Nam, & Pardo, 2011

Highways Information
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ﻣﺪﻳﻨﺔ ) ،Castell (1989وﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﺘﺪﻓﻖ

ﻣﺪن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

اﻟﻔﺮاﻏﻲ ” “Spaces of Flowsدور ًا ﻣﺮﻛﺰﻳ ًﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
Informational city

) .( Maeng, Budić, 2010

"ﻫﻲ ﺑﻴﺌﺎت رﻗﻤﻴﺔ ﲡﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ وﺗﻌﻴﺪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﱃ اﳉﻤﻬﻮر ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮاﺑﺎت اﻹﻧﱰﻧﺖ" ) .( Nam, & Pardo, 2011
 -ﲡﺮﻳﺪ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻋﻦ اﳊﻴﺰ واﻟﺰﻣﻦ.

اﳋﺼﺎﺋﺺ

 ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﳊﴬي. -ﺿﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﻴﺰ.

 ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ).(Castell, 2004 -ﻳﻌﺪ ﺳﺎﻛﻨﻮﻫﺎ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﻌﻴﺶ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ.

 -ﲤﺜﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﳊﴬي ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس واﻟﴩﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﳌﻔﻬﻮم

ﺗﻌﺮﻳﻒ

) .( Nam, & Pardo, 2011
Tele city

ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻷﻓﺮاد ،اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ،اﻟﴩﻛﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﺑﻄﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺎﻋﲇ ﻣﻊ
ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﱪ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ).(Meshur, 2013

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻔﻬﻮم

"ﳏﺎﻛﺎة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻘﺎﻃﻨﻲ اﳌﺪن

اﳌﺪن اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ وﻳﻨﻔﺬﻫﺎ أﺷﺨﺎص ﻋﺎدﻳﻮن ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺎدﻳﺔ" )(couclelis,1992

Digital City

)اﳌﻮﺳﻮي.(٢٠١١ ،

"ﻫﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﳊﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻟﻮاﻗﻌﻲ )اﳌﺎدي( واﻻﻓﱰاﴈ"

).(Meshur, 2013

 -ﲥﺪف إﱃ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﺘﻌﺎون ،واﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك ﳋﻠﻖ ﲡﺎرب ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ.

اﳋﺼﺎﺋﺺ

 -وﻫﻲ ﺗﺸﲑ إﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺘﺼﻞ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﻨﻄﺎق ،واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ.

 ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﳊﻮﺳﺒﺔ اﳋﺪﻣﻴﺔ ،وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﻜﻮﻣﺎت وﳑﺜﻠﻴﻬﺎ واﳌﻮاﻃﻨﲔواﻟﴩﻛﺎت ) .( Nam, & Pardo, 2011

 -أﺻﺒﺢ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻗﺪﻳﻢ ﻧﺴﺒﻴ ًﺎ وﺗﻮﺳﻊ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻟﻴﺸﻤﻞ أﻧﲈط ﺣﴬﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ).(Pereira & Rocha, 2012

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻔﻬﻮم

 -ﻣﻘﺘﴫة ﻋﲆ ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت.

"ﻧﻈﺎم ﻏﲑ ﻣﺮﺋﻲ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﰲ اﻟﻔﻀﺎءات اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ ﻣﱰاﺑﻂ ﺑﻮاﺳﻄﺔ

City of Bits

ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﱪى" ).(Mitchell, 1996

" ﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ" ) .( Maeng, Budić, 2010
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اﳋﺼﺎﺋﺺ

 -ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻓﱰاﺿﻴﺔ وﺿﻌﻬﺎ .Mitchell

 -اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻳﻐﲑ اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻹدراك "ﺣﻴﺰات اﻟﻌﻤﻞ"" ،اﳌﻨﺰل" و"ﺣﻴﺰ اﳌﺪﻳﻨﺔ".

 -اﳌﻮﻗﻊ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻬ ًﲈ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻔﻬﻮم

 اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺟﻬ ًﺎ ﻟﻮﺟﻪ ).(Mitchell, 1996اﳌﺪن اﻟﻴﻮﺗﻮﺑﻴﺔ

E-Topia city

ﻫﻲ ﻣﺪن ﻣﺮﻧﺔ ﺧﴬاء ﺗﺘﺒﻨﻰ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ "اﻟﻼﻣﺎدﻳﺔ ،واﳋﺼﺨﺼﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،اﻟﻼﲡﻮال

 demobilizationواﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﱪﳎﻲ اﻟﺘﺪرﳚﻲ "soft transformation
) .( Nam, & Pardo, 2011

 -إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﴬ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳊﴬي ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﱪاﻣﺞ اﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲣﻠﻖ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ واﻟﺮواﺑﻂ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

ﺑﲔ اﳌﺒﺎﲏ واﳊﻴﺰات داﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ).( Mitchell, 1999

اﳋﺼﺎﺋﺺ

 اﺧﺘﻔﺎء اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ أو اﳌﺎدﻳﺔ واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﳊﻴﺰات اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ. اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. -ﲤﺜﻞ ﺣﺎﴐة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ وﺗﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﲥﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ذﻛﻴﺔ.

 -اﳌﻨﺰل ﻛﺤﻴﺰ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ واﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻮق وراﺣﺔ وﻣﺘﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻦ.

 -ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻘﻀﺎء اﻷﻋﲈل إﻟﻜﱰوﻧﻴ ًﺎ واﻟﻼﻣﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ اﳌﺒﺎﲏ اﳌﺎدﻳﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ

ﻣﺪن اﳌﻌﺮﻓﺔ

اﳌﻔﻬﻮم

ﺗﻌﺮﻳﻒ

ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻠﻮث واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن ).(Ibd
KBC City

"ﻫﻲ ﻣﺪن ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس ﲠﺪف ﺗﻐﺬﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ" ) .( Nam, & Pardo, 2011

اﳋﺼﺎﺋﺺ

 -أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺎﻧﺒ ًﺎ أﺳﺎﺳﻴ ًﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﲠﺎ اﻟﻌﻮﳌﺔ.

 ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،وﻧﻤﻂ اﳊﻴﺎة ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﴍاﻛﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ ،واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ،واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،واﳌﻬﻨﻴﲔ اﳌﻮﻫﻮﺑﲔ ،واﳌﺠﺘﻤﻊ ) .( Meshur, 2013

 اﻻﻋﺘﲈد ﻋﲆ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮاﻧﺐ اﻹﺑﺪاع) .( Nam, & Pardo, 2011اﳌﺪن اﻻﻳﻜﻮﺗﻘﻨﻴﺔ Eco-tech city

ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﲡﻤﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﳌﺪن .ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻄﺒﻖ ﻗﻴﻢ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺻﺪﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ) .( Meshur, 2013
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 ﻣﺪن ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ذاﺗﻴ ًﺎ :ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲠﺎ واﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ. -ﻳﺘﻢ ﲣﻄﻴﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﻴﺔ.

اﳋﺼﺎﺋﺺ

 -اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻜﺮﺑﻮن واﻟﺘﻠﻮث ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

 ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﳌﺪن اﻟﺼﻐﲑة واﻹﻃﺎر اﳌﺤﲇ ودﻋﻢ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﺎت واﳊﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﱰاث ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮى اﻟﻌﻮﳌﺔ. -اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ.

 اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ. -ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذاﺗﻴ ًﺎ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻔﻬﻮم

 ﲣﻄﻂ ﺿﻤﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ أﻓﻀﻞ اﳌﺴﺎﺣﺎت ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﳊﴬﻳﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ).(Ercoskun, 2010اﳌﺪن اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ /ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮد U-city

ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺪﻳﻨﺔ وﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻷﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت

اﳌﺘﻄﻮرة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﺻﻮل اﳌﺮن ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻛﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻮارد اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﲠﺎ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.(Anttiroiko, 2013) .

 -ﺗﺸﱰط أن ﺗﺒﻨﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻋﲆ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺪﳎﺔ ﺑﺄﺣﺪث ﺗﻘﻨﻴﺎت

اﳋﺼﺎﺋﺺ

اﻻﺗﺼﺎل واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﳌﺘﻨﺎول اﳉﻤﻴﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺟﺰء ًا ﻣﻦ ﺣﻴﺎﲥﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
 ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻗﻮي إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. -اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻨﴫ ﺣﴬي ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ.

 -ﻃﺒﻘﺖ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى أوﺳﻊ ﰲ ﻣﺪن اﻟﴩق اﻷدﻧﻰ ﻣﺜﻞ ﻛﻮرﻳﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن.

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻔﻬﻮم

 -اﻋﺘﲈد ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ITأﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋ ًﺎ وﻣﺮوﻧﺔ ).(Anttiroiko, 2013

ﻣﺪن اﻟﺸﺒﻜﺎت Network cities

ﻫﻲ ﻣﺪن ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ذات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﲈد اﻹﻧﱰﻧﺖ ﰲ ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ

وﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﻌﺪ اﳊﴘ.

) .( Nam, & Pardo, 2011

اﳋﺼﺎﺋﺺ

 -ﻫﻲ ﻣﺪن ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻗﻄﺎب.

 -اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ اﳌﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻧﺤﻮ ﻣﺪن اﻟﺸﺒﻜﺎت.

 -ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺗﻮﻓﺮ رواﺑﻂ ﻧﻘﻞ واﺗﺼﺎﻻت ﻗﻮﻳﺔ )ﺷﺒﻜﺎت ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ  -وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮاﺻﻼت وﻧﻘﻞ  -ﻣﻄﺎرات وﻣﻮاﻧﺊ(

ﺗﻌﺮﻳﻒ

اﳌﺪن اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ

ﺗﻌﺮﻳﻒ

).(Batten, 1995

اﳌﺪن اﳌﻌﺰزة Augmented City

Mobile city

ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﺗﻮاﻓﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ أو ﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪدة

اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ).(Anttiroiko, 2013

ﺗﺼﻒ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳊﴬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وإﻋﺎدة رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ودﳎﻬﺎ

).(Anttiroiko, 2013
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تابع اجلدول رقم  :3تلخيص للمفاهيم املختلفة التي تصف تفاعل املدينة مع تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات.
 -ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻴﺰ ﳏﺪد وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻗﺎﺋﻤﲔ ).(Anttiroiko, 2013

اﳋﺼﺎﺋﺺ

 -اﳊﻴﺰ واﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻌﻤﻖ.

 -اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ أﳘﻴﺔ اﳊﻴﺰ اﳌﺎدي ودوره ﰲ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﲡﺎرب اﻟﻘﺎﻃﻨﲔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ.

 -اﻻﻫﺘﲈم ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ.

 -اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺼﻤﻢ ﺿﻤﻨﻴ ًﺎ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﺘﻌﺰز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳊﴬﻳﺔ وأﻧﺸﻄﺔ ﻗﺎﻧﻄﻴﻬﺎ.

 أوﺟﺪت "ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﻔﺮاغ" وﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻛﻮاد ﲢﺪد أﻃﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺪأ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﳊﲈﻳﺔ ).(Aurigi & De Cindio, 2008

ومن خلال التعـرف إىل مفاهيم املدن املسـتجدة

 ،Intelligentوكليـة الوجـود  ،Ubiquitousوالسـلكية

ارتباطهـا املبـارش بظهـور الربجميـات اخلاصـة بنظـم

وتدخـل حتـت املظلـة الكبيرة للتكنولوجيـا بوصفهـا

وخصائصهـا يسـتخلص مـن الوهلـة األوىل مـدى

املعلومـات واالتصـاالت ،فاالفرتاضيـة ،Virtual

والوجوديـة

Ubiquitous

واملتنقلـة  ،Mobileواهلجينـة

 Hybridواملعززة  Augmentedوالسـحابية Cloud؛ ما هي
إال برجميـات حاسـوبية قبـل أن يتـم نقـل مفاهيمها إىل

املـدن .وهكـذا فـإن ظهـور هـذه االسـتعارات للمدن
يتزامـن مـع تطـور التكنولوجيـا امللحقـة هبـا ووجـود

تأثير مـدرك على املدينة نتيجـة تطبيقـات هـذه التقنية

بشـكل أو بآخـر ،وهو ما يسـتدعي توثيق هـذه احلقبة.

 ،wiredواهلجينـة Hybrid؛ جمـرد تقنيـات حوسـبية
أحـد األبعـاد القائمـة على املعلوماتيـة أو مركزيـة

املعلومـات

،Information-centric

بعديـن آخريـن مهـا :اإلنسـان واملؤسسـية .ويصـف

(2013

Virtual

 )Anttiroiko,الرقميـة
والسـلكية

مـن ضمـن اإلشـكاليات التـي تقـف عائقـ ًا

لوضـع تصـور أفضـل لتوجهـات املـدن التقنيـة هـو
التفـاوت بين الباحثين واملختصين يف تصنيـف

املفاهي�م املتع�ددة للمدين�ة .حي�ث
& others, 2013

ي�رى(  (�Khansa

 )riأن الرقميـة  ،digitalوالذكائيـة

wired

digital

واالفرتاضيـة

واملتصلـة وغريهـا

مـن املسـميات التقنيـة يف السـياق احلضري؛
بمرتادفـات تشير كافـ ًة إىل االتصـاالت القائمـة

على شـبكة االنرتنـت
( )Anttiroiko, 2013

 .2.2االختالف يف التصنيف

إضافـة

إىل

Internet based connections

ويف السـياق نفسـه يتفـق

( ) Fleetwood& others,1998على أن املدينـة االفرتاضية
Virtual

والرقميـة

digital

وقـرى اإلنرتنـت تشترك

بزخورهـا على الشـبكة العنكبوتيـة  Webحيـث ُيرى
اسـتخدامها ملجموعة متنوعة مـن واجهات املعلومات

واملحتـوى.

ويفـرق

()Anttiroiko, 2013

بين املـدن كليـة
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الوجـود واملـدن املعـززة مـن حيـث فكـرة حمدوديـة

هـي :البعـد التكنولوجـي  ،Technologyواإلنسـاين

على فكـرة دمـج التكنولوجيـا من أجـل تعزيـز مكان

البعـد التكنولوجـي كل مـن املـدن التاليـة :الرقميـة

املـكان واملرونـة ،حيـث إن املـدن املعـززة هـي قائمـة
حمـدد ورفـع قيمتـه أو إعـادة تأهيلـه مثـل :املواقـع

الثقافيـة واألثريـة .بينما املـدن كليـة الوجـود قائمـة

على الدمـج الـكيل للتقنيـات احلديثـة وعاليـة التطور
يف كل جـزء من النسـيج احلرضي بـدء ًا بالبنيـة التحتية
وانتهاء باملباين السـكنية بحيث تكـون التقنية بتطبيقاهتا
املختلفـة متوفـرة يف كل مكان وزمان وكجـزء ال يتجزأ

مـن احليـاة اليوميـة ( ،Anttiroiko, 2013صفحة .)493

كما يضيـف أن املـدن كليـة الوجـود والتـي تعكـس
حاليـ ًا آخـر التطـورات العلميـة يف جمـال التكنولوجيـا
احلديثـة يشـار إليهـا يف بعـض األحيـان بالذكيـة .

smart/intelligent

ويضيـف

(& Pardo, 2011

 ،peopleواملجتمـع  .communityبحيـث يقـع ضمـن

 ،Digitalواهلجينة  ،Hybridوكليـة الوجود ،Ubiquitous
واملعلوماتيـة  ،Informationوالسـلكية  .Wiredأما البعد
اإلنسـاين فيشـمل :املـدن اإلبداعيـة  ،Creativeومـدن
املعرفـة  ،Knowledgeومـدن التعلـم  ،Learningواملـدن
اإلنسـانية  .Humaneوأخير ًا البعـد املجتمعـي :ليغطي

املجتمعات الذكية فقـط ( ،Nam & Pardo, 2011صفحة

.)284

كما يفـرق

(2013

 )Meshur,بين املفهـوم

األوسـع للذكائيـة والرقميـة  Digitalبحيـث إن مجيـع
املـدن الذكيـة

smart

هـي مـدن رقميـة ،وليسـت

)Nam

كل املـدن الرقميـة ذكيـة وذلـك يرجـع ملقوماهتـا

عـن املـدن االفرتاضيـة؛ ففـي حين تُستنْسـخ العنارص

املـدن الرقميـة على تقديـم اخلدمـات .ويضيـف

أن املـدن كليـة الوجـود ختتلـف يف مفهومهـا العـام
احلرضيـة للمدينـة ويعـاد تشـكيلها يف بيئـة افرتاضيـة

بحتـة يف املـدن االفرتاضية؛ تـزرع الرقائـق اإللكرتونية
احلساسـة يف كافـة العنـارص احلرضية القائمـة يف املدينة

كليـة الوجـود (.)Nam & Pardo, 2011

القـادرة على توليـد احللـول ،بينما يقتصر مفهـوم

(& Pardo, 2011

 )Namأن مـدن املعرفـة

knowledge

تتفـق وتتبـادل بدرجـة معينـة مـع مفاهيـم مماثلـة

عنـد املدينـة الذكيـة  ،Smartومدينـة التعلـم Learning

( ،Nam & Pardo, 2011صفحة .)286

ويف دراسـة أخرى قام هبـا()Nam & Pardo, 2011

مـن كل مـا سـبق يتضـح أن هنـاك نوعـ ًا مـن

مصـادر خمتلفـة ،وباعتبـار أن مفهـوم املـدن الذكية هو

التكنولوجيـة وتداخ ً
لا يف خصائصهـا الوظيفيـة ،وهو

تـم رصد أكثـر من سـبعة تعريفات للمدينـة الذكية من
املفهوم الشـامل واجلامـع للمدينة املعـارصة؛ تم وضع

قالـب معياري تصنف فيـه مجيع املفاهيـم التكنولوجية
األخـرى وعالقتهـا بالذكائيـة من ثالثـة أبعاد رئيسـية

االرتبـاط بين بعـض املفاهيـم املختلفـة للمـدن

مـا سـبب هـذا اخللاف يف التصنيـف وعـدم اإلمجـاع

على بعـض معانيهـا .ونتيجة لذلـك فإن البـدء بوضع
خمطـط لتصـور العالقـات بين هـذه املفاهيم بنـا ًء عىل
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األدبيـات ا ُملراجعـة سيسـاهم بتحديـد املفاهيـم التـي

 .3تصنيف املفاهيم التكنولوجية للمدينة املعارصة

ترتبـط وتتقاطـع نتيجـة تشـابه خصائصهـا وتداخـل

املتعـددة مهـم جـد ًا يف توضيـح أنماط العالقـات

حيصـل اللبس فيام بينهـا من جهة ،وتلـك املفاهيم التي
وظائفهـا مـن جهـة أخـرى الشـكل ( .)1ويظهـر مـن
الشـكل أدنـاه أن املدن الذكيـة نتيجة شـمولية أفكارها

تتقاسـم مـع العديـد مـن التوجهـات األخـرى مـن
حيـث الوظائـف واخلدمـات والتطبيقـات ،وهـو مـا

دفـع الباحثين إلدراجهـا ضمـن مظلـة الذكائيـة مثل:
املـدن السـلكية واملعرفيـة والرقميـة واالفرتاضيـة

وااليكوتقنيـة واملعلوماتيـة .كما نجـد أيضـ ًا أن املـدن
االفرتاضيـة التـي تنسـخ املـدن يف واقعهـا االفترايض

ختـدم العديـد مـن املفاهيـم األخـرى وترتبـط معها يف

تفاعالهتـا احلرضية مثـل :الرقمية والذكيـة والوجودية
و E-topiaو .City of Bits

إن وضـع إطـار تصنيفـي لـكل هـذه املفاهيـم

املشتركة فيما بينهـا وعوامـل االختلاف ،وهـو مـا

يسـاعد على فهمهـا بصـورة أكبر .كما يسـاهم يف

استشـفاف األبعاد األساسـية املميـزة للمدينة املعارصة

يف إطـار تفاعلها مع تكنولوجيـا االتصال واملعلومات.
ويعـرف (اجلـار اهلل )1420،التصنيـف احلضري بأنه

‘‘وسـيلة جلمـع العنارص املتشـاهبة يف جمموعـات يكون
التبايـن فيهـا بين العنـارص يف املجموعة الواحـدة أقل

مـا يمكـن ويف نفـس الوقـت التبايـن بين املجموعات
أكبر مـا يمكـن’’ص.134

ويف هـذا اإلطـار ظهـر العديـد مـن الدراسـات

التـي حتـاول الوصـول إىل إطـار نظري لتصنيـف املدن
وحتدي�د مفهومها .بداية بــ ( )Louis Werth, 1938الذي

يرى أن مفاهيم املدينة تنقسـم إىل ثالثة أقسـام أساسـية

وهـي كام خلصهـا (عبـاس-:)2003 ،

● ●املفهـوم األيكولوجـي :ويتبعـه فيزيائيـة،

ديمغرافيـة ،وإيكولوجيـة وتكنولوجيـة املـكان.

● ●املفهـوم االجتامعـي التنظيمـي :ويشـمل

جمموعـة النظـم والعالقـات االجتامعيـة القائمـة.
● ●املفهوم السـيكولوجي :االجتاهـات واألفكار
والسـلوك املجتمعي.

الشكل  :1خمطط يوضح العالقات فيام بني املفاهيم التكنولوجية

املختلفة للمدينة املعارصة

كما قـام البعـض بوضـع أطـر نظريـة أو أبعـاد

يسـتطيع من خالهلا الوصـول إىل تصور أكثـر وضوح ًا

وأدق وصفـ ًا للمدينـة؛ فنجـد من قسـم مفهـوم املدينة
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إىل أربعـة أطـر رئيسـية هـي :التعريفـات الشـاملة،

واملقاربـات التعريفيـة ،والقطاعـات التعريفيـة،

والتعريـف النسـقي (مدوكـي ،)2013 ،حيـث رصد
اإلطـار األول ما ورد عـن مفهوم املدينة مـن تعريفات

شـاملة جامعـة ،أمـا املقاربـات التعريفيـة فناقشـت
املدينـة بارتباطهـا بمفهوم آخـر تم حتديـده كالوظيفية،

واالجتامعيـة ،والديموغرافية ،واإلحصـاء .أما القطاع

التعريفـي فهـو املبنـي على التعريـف اإلحصائـي،

خالهلـا دراسـة عالقـات االتصـال فيما بينهـا بطريقـة

أكثـر دقـة ونتائج إحصائيـة أكثـر ثبات ًا.

 .1.3تصنيف املدينة حسب عالقتها بالتكنولوجيا

باالطلاع على أدبيـات املوضـوع اتضـح أن

هنـاك فروق ًا كبيرة يف طبيعـة العالقة بين التكنولوجيا
واملدينـة الشـكل رقـم (.)2

وينقسـم إىل ثالثـة أقسـام باختالف الضابط األسـايس

وهـو :الكثافـة بالنسـبة للقطـاع األول ،والوظيفيـة

بالقطـاع الثـاين ،واخلصائـص املميـزة للمدينـة
وتشـمل (معـامل مميـزة ،آثـار ،مبـاين شـاهقة ،عـرض
شـوارع .)....ويظـل آخـر ًا التعريـف النسـقي املعتمد

على األنظمـة املسـتخدمة يف املدينة .وقد تبنـى تعريف
فرحـي ( )2010للنسـق  Systemأو النظـام بمعنـى

‘‘جمموعـة مـن العنـارص املتصلـة فيما بينهـا بمجموعة

مـن العالقات والتي تشـكل الـكل املتجانس (جمموعة
متجانسـة)’’ ولعـل هـذا يكـون األقـرب للمقارنة فيام
يتعلـق بمفاهيـم املدينـة املرتبطـة بالتقنيـة املعـارصة.

(مدوكـي.)2013 ،

الشكل رقم  :2خمطط يصنف املفاهيم التكنولوجية حسب أنامط

عالقة التكنولوجيا باملدينة.

فتمثـل التقنيـة يف بعـض املفاهيم الـدور اخلدمي

 servicesفقـط سـواء كان ألنظمـة املدينـة املختلفـة أو

ومـن هـذا املنطلق وبناء عىل الدراسـات السـابقة

مؤسسـاهتا أو أفرادهـا وهـو مـا جيعلهـا تبرز بوصفها

يف خمططـات بيانيـة ،وهـو ما جيعـل دراسـتها والتفريق

الرقميـة والسـلكية واملتنقلـة ومـدن الشـبكات و

تم وضـع تصنيفات متعددة ملفاهيـم املدينة وتوضيحها
بينهـا أكثـر سـهولة .هـذه التصنيفـات سـواء كانـت
بمفهومهـا التقليـدي أو احلديـث ستسـاعد يف صياغـة

أبعـاد أساسـية للمدينة ومـن ثم متغريات نسـتطيع من

تسـهيالت للتطويـر  Facilitatorال أكثـر ،مثـل :املـدن
 .tele-cityبينما تندمـج التكنولوجيـا بصـورة أكبر

لتصبـح جـزء ًا متكام ً
ال مـن الواقع احلضري واألبعاد
املختلفـة للمدينـة سـواء كانـت (اقتصاديـة ،اجتامعية،
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مؤسسـية ،وبيئيـة) متقاطعـ ًة يف العديـد مـن وظائفهـا

هـذا التصنيـف أيضـ ًا  City of Bitsلــ ()Mitchell,1995

وتنبـؤ املسـتقبل بحيـث تصبـح املدينة باسـتخدام هذه

يف العـام  .1999وتظـل املـدن االفرتاضيـة متفـردة

وخصائصهـا الظاهـرة فتسـاهم يف حـل املشـكالت

التقنيـات مكتفيـة ذاتيـ ًا .وتعـد املـدن الذكيـة واملـدن

الـذي أيضـ ًا وضـع مفهـوم املـدن اليوتوبيـة E-topia

بوصفهـا وسـيلة افرتاضيـة  toolوجـدت لتصـور مدن

املعـززة والوجوديـة وااليكوتقنيـة ومـدن املعرفة مثاالً

أخـرى واقعيـة.

التقنيـة تدخـل كجزء متكامـل من نظـام املدينة وبنفس

املرتبطـة باملـدن املعـارصة تـم تصنيـف املفاهيـم

لذلك .وتشترك املـدن املعلوماتيـة واليوتوبيـة يف كون
الوقـت كمـدن نظريـة بحتـة

Hypothetical

تناولـت

املدينـة مـن إطار فلسـفي أكثر مـن تطبيقـي ويدخل يف

ومـن أجـل حتديـد أكثـر لألبعـاد التكنولوجيـة

التكنولوجيـة للمدينة مـن خالل التقنيات املسـتخدمة
يف املدينـة كما يظهـر يف اجلـدول رقـم (.)4

اجلدول رقم  :4تصنيف املفاهيم التكنولوجية للمدينة بحسب التقنية املستخدمة

()Woyke, 2010) ،(Meshur, 2013)، ( Maeng, Budić, 2010 ) ،(Anttiroiko، 2013

اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

اﳌﻔﻬﻮم
اﳌﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ Smart

real-time/ hybrid/ information elements/Web 3.0 /Ubiquitous

اﳌﺪن اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ Virtual

ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻐﺮاﰲ اﻻﻓﱰاﴈ )(VRGIS

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ Wired

G٤- IT resources- plentiful Wi-Fi hot spots-Broadband- real-time

ﻣﺪن اﳌﻠﻌﻮﻣﺎت
اﳌﺪن اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

Information

Digital

اﳌﺪن اﻻﻳﻜﻮﺗﻘﻨﻴﺔ Eco-tech
اﳌﺪن ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮد U-city

Broadband –real-time
اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﱰاﴈ broadband communications/Wireless / VR
ﻧﻈﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ ) (ETﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ) (ITﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﴬي/

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت )(CT

GeoWeb/ ambient intelligence (AmI) Augmented reality BcN //USN

)(AR)/ Web 3.0, 2.0/Internet of things (IoT

ﻣﺪن اﻟﺸﺒﻜﺎت Network

Internet geography- domain name registrations- and backbone networks

اﳌﺪن اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ Mobile

Real-time/Wireless
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 .2.3تصنيف املدينة حسب احليز الذي تشغله

مـن القضايـا الطارئـة التـي أدخلتهـا التقنيـات

احلديثة الواقـع االفرتايض وتطبيقاتـه املتعددة وعالقته

باحليـز احلضري .وهـو املوضـوع الـذي أثـار اهتمام
العديد مـن الباحثني واملفكرين يف املجـاالت املختلفة،

ومـا زال ،فظهـرت العديد مـن النظريـات التي تدرس
تأثير هـذا البعـد اجلديـد على احليـز املـادي وارتباطه

بـاإلدراك احلسي لإلنسـان وجتاربـه يف احليـز الـذي

يشـغله .وإن املـدن االفرتاضيـة التـي عكسـت هـذا
الواقـع اجلديد تفرتض كل نشـاطاهتا ومنشـآهتا يف عامل

افرتايض بحـت وضمن برجميات متقدمـة موفرة فرصة

للمخططين والدارسين ومتخـذي القـرار مـن تقييـم
السـيناريوهات املختلفة واختبار اخلطط البديلة لتطوير
املـدن .كام أهنا حتسـن من عميـات التواصل ومشـاركة
األفـراد بحيـث تقـدم هلـم رؤيـة واضحـة وتعريفـ ًا

لكافـة العنـارص احلرضية ومشـاكل البيئـة القائمة وهو

مـا يعـزز عمليـة اختـاذ القـرار ( .)Mattias, 2013غير

أن النشـاطات يف املـدن التقنيـة ال تنحصر باحليـزات
االفرتاضيـة والفضـاءات الرقميـة إنما هي توفر سـياق ًا

موازيـ ًا لـكل العمليـات التي حتصـل يف الواقـع املادي

للمدينة كما يفرتض مفهوم املدن اهلجينـة .Hybrid city
(  .) Nam, & Pardo, 2011وهكـذا فـإن تصنيـف املـدن

بحسـب احليـز الذي حيتـوي نشـاطاهتا احلرضية يمكن
متثيله بالشـكل (.)3

الشكل رقم  :3تصنيف املفاهيم التكنولوجية للمدينة حسب
احليز التي تشغل.

ويتضـح مـن الشـكل السـابق أن مجيـع مفاهيـم

املعـارصة تقريبـ ًا تشترك يف تقاسـمها للحيـز املـادي
واالفترايض فيما عـدا املـدن االفرتاضيـة التـي حتدث

كل عالقاهتـا ضمـن حيز افرتايض بحـت وكذلك

Ciy

of bitsمدينـة ميتشـل الرقميـة واليتوبيـة .ETopia

 .3.3تصنيف املدينة حسب البعد االجتامعي

لعـل مـن األبعـاد األخـرى املهمـة التـي ختتلف

املـدن يف تداوهلـا ضمـن إطارهـا التكنولوجـي ،البعـد

االجتامعـي ويشـمل على سـبيل املثـال (املشـاركة

الشـعبية ،االهتمام باألماكـن العامـة ،اخلدمـات

للجميع ،دور املؤسسـات واهليئـات يف خدمة املجتمع)

الشـكل ( .)4حيـث اتضـح أن بعـض التوجهـات

أحاطـت باملـدن مـن مجيـع جوانبهـا سـواء كانـت
مؤسسـية ،أو اقتصاديـة ،أو اجتامعيـة أو إنسـانية مثل:

املـدن الذكيـة والوجوديـة ،والبعـض ركز على القيمة
التقنيـة للمدينـة وخدماهتـا وتطبيقاهتا فقط .وبالنسـبة
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للعامـل االجتامعـي فـإن مراجعة الدراسـات السـابقة
أظهـرت أن توجهـات املدينة :الذكيـة ،وكلية الوجود،
واملعـززة ،واملـدن املعلوماتيـة ،ومـدن املعرفـة؛ قـد

طرحـت بصورة أو بأخـرى بعض القضايـا االجتامعية
وإن اختلفـت يف درجـة تغطيتهـا.

الشكل رقم  :5تصنيف املفاهيم التكنولوجية للمدينة بحسب
عالقتها بالبعد البيئي

 .5.3تصنيف املدينة حسب البعد االقتصادي

يذكـر التقريـر االقتصـادي ملدينـة نيويـورك

الشكل رقم  :4تصنيف املفاهيم التكنولوجية للمدينة حسب
تناوهلا البعد االجتامعي

 .4.3تصنيف املدينة حسب البعد البيئي

(2013

 )HR&A,أن «التكنولوجيـا ليسـت صومعـة

منفصلـة عـن بقيـة قطاعـات االقتصـاد ،بـدالً عـن

ذلـك أضحـت التكنولوجيا مغروسـة يف مجيـع نواحي
االقتصـاد املتنوعـة يف املدينـة» .فالعامـل االقتصـادي

كما أظهرت الدراسـة أن البعد البيئـي ومقومات

أثبـت حضـوره بقوة يف أغلب املفاهيـم التي تم طرحها

التكنولوجيـة للمدينـة املعارصة ،بخالف املـدن الذكية

للمـدن وهـي :املـدن الذكيـة ،واملعرفيـة واليوتوبيـة

االسـتدامة مل حتـظ بالطـرح الـكايف ضمـن املفاهيـم
واملـدن االيكوتقنيـة واليتوبية ،وبتصرف يف املدن كلية

الوجـود ،تـكاد تكون عالقـة املدينـة وأنظمتهـا بالبيئة

غير ذات أمهيـة .وعلى هذا األسـاس يمكـن تصنيف

املفاهيـم التكنولوجية بحسـب عالقتها باالسـتدامة أو
البعـد البيئي كما يظهر الشـكل (.)5

وتـم تناولـه بصياغـات خمتلفـة يف تسـعة توجهـات

والرقميـة واملعلوماتية ومـدن الشـبكات وااليكوتقنية
واملـدن كليـة الوجـود ،وأخير ًا االفرتاضيـة كما يف

الشـكل (.)6

وهكـذا تـم تصنيـف املـدن التكنولوجيـة مـن

خلال مخسـة أنماط حمـددة وهـي :توجـه املدينـة

بعالقتهـا مـع التكونولوجيـا ،واحليـز الـذي تشـغله
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غالبيـة متغرياتـه وخصائصـه الوظيفـة ،انظـر اجلـدول
(.)5

اجلدول رقم  :5توزيع مفاهيم املدينة التكنولوجية

عىل األبعاد التي وضعها

(& Pardo, 2011

()Khansari & other, 2013

اﻟﺒﻌﺪ

)Nam

و

اﳌﻔﻬﻮم
ﻣﺪن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Information city

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ Wired City

اﳌﺪن اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ Virtual City

Tele city

الشكل رقم  :6تصنيف مفاهيم املدينة التكنولوجية عىل حسب

City of Bit

اﳌﺪن اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ /ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮد U-city
اﳌﺪن اﳌﻌﺰزة Augmented City

املدينـة يف تفاعلهـا مـع التكنولوجيـا ،ومـدى تغطيتها

اﳌﺪن اﻟﻴﻮﺗﻮﺑﻴﺔ E-Topia city

لـكل مـن العامـل البيئـي واالجتامعـي واالقتصـادي.
هـذه التصنيفـات هتـدف إىل تلخيـص الكـم اهلائل من
املعلومـات املسـتقاة مـن األدبيـات ووضعهـا بطريقـة

أكثـر وضوحـ ًا وهـو ما يسـهل التعـرف إىل خصائصها
ووضـع األبعـاد املحـددة هلا.

 .4النتائج والتوصيات.
 .1.4أبعاد املدينة التكنولوجية:
باعتماد دراسـة

اﳌﺪن اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ Mobile city

(& Pardo, 2011

اﻹﻧﺴﺎن

اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ

اﳌﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺪن اﳌﻌﺮﻓﺔ

City KBC

ﻣﺪن اﳌﻌﺮﻓﺔ

City KBC

اﳌﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ Smart City

عالقتها بالعامل االقتصادي

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﳌﺪن اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ Digital City

اﳌﺪن اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ /ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮد U-city
ﻣﺪن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت Information city

اﳌﺪن اﳌﻌﺰزة Augmented City

ﻣﺪن اﳌﻌﺮﻓﺔ

City KBC

مـن اجلـدول السـابق يتضـح أن املـدن الذكيـة

هـي املفهـوم الوحيـد مـن مفاهيـم املدينـة املطروحـة
)Nam

التـي اسـتطاعت أن جتمع بين كل من األبعاد السـابقة

و

بحيـث يتحقـق فيهـا البعـد التكنولوجي ،واملؤسسي،

لوصـف املدينة التقنيـة ،وهي :التكنولوجيا -اإلنسـان

املـدن الذكية مـن أقدم املفاهيـم التكنولوجيـة وأكثرها

( )Khansari & other, 2013تـم حتديد أربعة أبعاد رئيسـية

واإلنسـاين ،واملجتمعـي .ويرجـع ذلـك إىل أن مفهـوم

– املجتمـع  -املؤسسـية .ثـم تـم ربط عالقـة كل مفهوم

مرونـة؛ فلـم يرتبـط بتقنيـة حمـددة ومـن ثـم ينتهـي

مـن مفاهيـم املدينة املعـارصة حتت البعـد الذي يعكس

بمجـرد ظهـور تقنيات أكثـر تطـور ًا .كام مل ُيـدد نمط ًا
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واحـد ًا مـن النمـو كاملـدن املعرفية إنام توسـع ليشـمل

تقنيـة فيما بين كل املفاهيـم السـابقة حيـث تطبق آخر

أكبر للتطـور والتقـدم يف ظـل املعطيـات املتجـددة يف

احلرضيـة للمدينـة يف كل طبقاهتـا؛ لتوفـر أقـوى بنيـة

مفهـوم النمـو الذكـي للمدينـة ،معطيـ ًا بذلك مسـاحة

العصر احلـايل .كما أن مفهـوم املدينـة الذكيـة اشـتمل

على العديـد مـن اخلصائـص واملقومـات التـي تدعـم
الواقـع االجتامعـي واإلنسـاين للمدينـة .بل إهنـا تبنت
خططـ ًا لالسـتدامة الذكيـة بحيـث حتقق النمـو يف ظل
احلفـاظ على البيئة وحفـظ املـوارد الطبيعيـة .وركزت

املـدن الذكيـة كذلـك على النظـام املؤسسي واهليـكيل

للمدينـة ودعمـت كل مبـادئ احلكومـة اإللكرتونيـة
وسياسـات احلاميـة وإدارة الكـوارث وتنظيمهـا يف
ظـل التقنيـة احلديثـة ووفـرت البنيـة التحتيـة املناسـبة

لدعـم شـبكات االتصـال واخلدمـات .ييل ذلـك املدن
الوجوديـة التي حتققت فيها كل األبعاد السـابقة ما عدا

البعد اإلنسـاين فلم تكن صياغته بالوضوح والشـفافية
التـي متيـزت هبا املـدن الذكيـة ،ولعـل ذلـك يرجع إىل

أهنـا ازدهـرت يف نطـاق دول رشق آسـيا حيـث الفـرد

ال حيظـى باحلريـات نفسـها التـي تقدمهـا املجتمعـات

األوربيـة وشمال أمريـكا ،إال أهنا متثل الصـورة األكثر

مـا توصلت إليـه التقنيـات الرقميـة ومتتـزج بالعنارص
حتتيـة تكنولوجيـة مـع االنتشـار األوسـع لتطبيقاهتـا.
ويالحـظ أن النسـخ األوروبيـة واألمريكيـة للمـدن

كليـة الوجـود ختتلـف عـن الشرق آسـيوية بأهنـا أكثر
اهتاممـ ًا بالفـرد واملجتمـع وأكثـر رصامـة يف تطبيـق
احلريـات الشـخصية لألفـراد ومحايـة اخلصوصيـة

وهـو مـا يؤخـر توغـل التقنيـات احلديثـة فيهـا خاصة

أهنـا مبنيـة على املراقبـة والرصـد واالستشـعار لـكل
حركـة يف املدينـة وهـو ما يثير بعض التحفظـات لدى
املجتمـع األورويب واألمريكـي.

مـن كل ما سـبق نسـتطيع االفرتاض بـأن مفهوم

املدينـة املعـارص يف ظـل تفاعلهـا مـع التكنولوجيـا
احلديثـة يمكن أن حيـدد ضمن األبعـاد التالية املفرتض

توفرهـا ،انظـر اجلـدول رقـم ( )6و()7؛ بحيـث يمثل
اجلـدول رقـم ( )6األبعـاد املتفـق عليها مـن األدبيات

بينما يضيـف اجلـدول رقـم ( )7أربعـة أبعـاد أخـرى
اسـتنبطت مـن حتليـل ومراجعـة الدراسـات السـابقة
والتصنيفـات املذكـورة آنفـ ًا.
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اجلدول رقم  :6األبعاد املفرتض توفرها يف مفهوم املدن التكنولوجية املعارصة
اﻷﺑﻌﺎد

اﻹﻧﺴﺎن

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳊﻮﺳﺒﺔ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ

اﳌﻌﺮﻓﺔ

BcN/USN

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﻜﻮﻣﻲ

 GeoWeb, ambientرأس اﳌﺎل اﻟﺒﴩي

intelligence (AmI),

 augmented reality (AR),ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻳﺎدة واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
Web 3.0, 2.0 internet of

 (IoT) thingsاﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﰲ

إﻋﻼم ﺗﻔﺎﻋﲇ -أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺪﳎﺔ -

وأﺟﻬﺰة اﺳﺘﺸﻌﺎر
اﳌﺘﻐﲑات

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات
اﻻﻫﺘﲈم ﺑﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

Internet geographyregistrations- and backbone

اﳋﺎﺻﺔ

networks

اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ

اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ
اﻟﺮؤﻳﺔ واﻷﻫﺪاف ﻟﻠﻤﺪن
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

اﳋﻄﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪن

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ
ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻊ اﳉﺮﻳﻤﺔ
اﻹدارة اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻜﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث وإدارﲥﺎ
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

اﺣﺘﻀﺎن اﳌﻮاﻫﺐ واﳌﺒﺪﻋﲔ

اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺗﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ

اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ

اﻟﻨﻘﻞ اﻵﻣﻦ اﳌﺴﺘﺪام
واﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻗﻮاﻧﲔ وﻛﻮدات اﳊﲈﻳﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

اﳌﺠﺘﻤﻊ
ﺟﻮدة اﳊﻴﺎة
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ
ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﺑﲔ

اﻟﻨﺎس
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اجلدول رقم  :7األبعاد املفرتض توفرها يف مفهوم املدن التكنولوجية املعارصة املضافة
اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻷﺑﻌﺎد

اﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﲇ اﻟﻮﺟﻮد

ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ U-

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﳌﻌﺮﻓﺔ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة

U-business

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

اﳌﺘﻐﲑات

Environmental protection

ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

واﻹﺑﺪاع واﻟﻌﻨﴫ اﻟﺒﴩي

ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﳌﻲ Global

ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎم

ﻧﻤﻮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

اﳊﻴﺰ
اﺳﺘﺨﺪام اﳊﻴﺰ اﳌﺎدي

اﺳﺘﺨﺪام اﳊﻴﺰ اﻻﻓﱰاﴈ

اﳊﺮﻛﻴﺔ Mobility

ﺑﻴﺌﺔ ﳏﻔﺰة ﻟﻼﺳﺘﺜﲈر

وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

ﺗﻌﺪد ﻣﻮارد اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﺘﻨﻮع ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻈﻢ إدارﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﺑﺪاع

وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ

ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﲈرات اﳋﺎرﺟﻴﺔ

اﳌﺮوﻧﺔ

ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ

وهكذا فإن املفهوم التكنولوجي للمدينة يف عرص املعلومات يمكن فهمه من خالل ثامنية أبعاد رئيسية يفرتض حتقيقها
وهي:



اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻻﻗﺘﺼﺎد




اﻹﻧﺴﺎن

اﻟﺒﻴﺌﺔ




اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳊﻴﺰ




اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ
اﳌﺮوﻧﺔ

ومتثـل األبعـاد األربعـة األوىل ما تم اقتباسـه من

حصر األبعـاد أو املتغيرات التـي ترصـده وتسـهيل

مراجعـة األدبيـات وحتليلها .ومن بين كل هذه األبعاد

واملجتمـع واملؤسسـية واالقتصـاد والبيئـة فهـي أبعـاد

دراسـات سـابقة ،أما الباقـي فقد تم اسـتنباطه بناء عىل
تبرز التكنولوجيـا بوصفهـا أهم عامل يعكـس التطور
التقنـي يف مفهـوم املدينـة وتشترك فيـه كل املفاهيـم

السـابقة التي تم حتليلها يف الدراسـة .يـأيت بعدها احليز

الـذي يشير إىل املـكان الذي حتـدث فيه كافة األنشـطة
احلرضيـة للمدينة سـواء كانت افرتاضيـة أو مادية وهو

حيتـاج إىل املزيـد مـن التمحيـص والدراسـة مـن أجل

عمليـة قياسـه .أمـا كل مـن األبعـاد التاليـة :اإلنسـان
موجـودة ومكررة يف املدن التقليدية ويسـهل دراسـتها
وقياسـها على أي بيئـة حرضيـة قائمـة ،كما تفاوتـت

املفاهيـم التكنولوجيـة السـابقة للمـدن يف تناوهلـا

بوصفهـا إحـدى خواصهـا يف التصنيفـات السـابقة.
وبالنسـبة للمرونـة بوصفهـا آخـر معيـار للمـدن

التكنولوجيـة فتكمـن أمهيتها يف أن مجيع هـذه التقنيات
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الطارئـة ذات طبيعـة متغيرة ،ومتسـارعة ،ومسـتقبل
يصعـب التنبـؤ به وهـو ما جيعـل االعتماد عليهـا كلي ًة

كما هـو حاصـل يف نظـم املـدن كليـة الوجـود؛ حيمـل
يف طياتـه جمازفـة عاليـة؛ نتيجـة التطـور الرسيـع هلـذه
التكنولوجيـا ،وعـدم وجـود دراسـات كافيـة تـدرس

أبعادها السـلبية عىل الصحة العامة والنفسـية وسـلوك
املجتمعـات .ومن ثـم حيتم وجود جمموعة مـن البدائل

الفاعلـة يف خطط التنميـة احلرضية تكون موازية لسير
التوجهـات التقنيـة للمدينـة .وقـد تـم إدراج جمموعـة

مـن املتغريات حتـت كل بعـد ،وذلك لتسـهيل التحقق
منهـا وعمـل دراسـات الحقة تـدرس إمكانيـة وجود
دالالت إحصائيـة فيما بينها.

هبـا للدارسين والراغبين يف وضـع إطـار نظـري
للدراسـات التطبيقيـة حـول املوضـوع.
 .2.4التوصيات

● ●ركـزت املقالـة على اجلانـب النظـري
والتعريفـي للمفاهيـم إال أهنـا تفتـح البـاب ملزيـد

مـن الدراسـات لربـط هـذه املفاهيـم بالواقـع
احلضري والعمـراين للمدينـة.

● ●بالرغـم مـن أن الدراسـة خلصـت إىل اقرتاح

جمموعـة مـن األبعـاد واملتغيرات اإلجرائيـة التي
تسـاعد يف تأصيـل مفهـوم املدينـة التكنولوجيـة
املعـارصة؛ إال أن احلاجـة مـا زالـت قائمـة ملعرفـة

مـن كل مـا سـبق يتضـح أن إشـكالية البحـث

أي مـن املتغيرات املذكـورة هـو األكثر تأثير ًا عىل

املـدن املعـارصة حتـت ظـل تكنولوجيـا املعلومـات

دراسـات إحصائية على أرض الواقـع للتعرف إىل

والتـي متحـورت حـول اللبـس والتعـدد يف مفاهيـم
واالتصـاالت؛ كانـت الدافـع لعمـل التصنيفـات

املتعـددة ملجموعـة املفاهيـم التقنيـة القائمـة للمدينـة

املعـارصة والتـي تـم اسـتنتاجها بعـد دراسـة
مسـتفيضة ألدبيـات املوضـوع .هـذه التصنيفـات

باإلضافـة إىل األطـر النظريـة املقتبسـة مـن دراسـات
اجلـار اهلل )1420،

و()Nam & Pardo, 2011

البعـد الـذي يمثلـه .وهـو مـا يتطلـب اخلوض يف

العالقـات ذات الداللـة اإلحصائيـة وإثباهتـا.

تظـل بعـض األبعـاد ُمغفلـة متامـ ًا عنـد احلديث

عن الثـورات التقنيـة وعالقتها بتطوير املـدن املعارصة
وهـو مـا جيعلهـا جمـاالً خصبـ ًا للدراسـة املسـتقبلية
والتمحيـص ،وتشـمل:

و

● ●اجلوانـب الثقافيـة والرتاثيـة للمـكان ،وهـل

إىل ثامنيـة أبعـاد أساسـية يمكـن هبـا وصـف املدينـة

التخلـص مـن كل مـا قبلـه مـن تاريـخ وأصالـة

()Khansari & others, 2013؛ قـد سـامهت يف الوصـول
التقنيـة املعـارصة أال وهـي :التكنولوجيـا واإلنسـان،
واملجتمـع والبيئـة ،واملؤسسـية واالقتصـاد ،وأخير ًا
املرونـة واحليـز .وهـو ما يسـاعد عىل تسـهيل اإلحاطة

كـون دمـج التقنيـات املعـارصة يف املـدن يعنـي
اتسـمت هبـا حيـزات املدينـة؟ ثـم كيـف تتحـدد

هويـة املدينـة يف ظل هـذا االنصهـار املتسـارع مع
جممـل هـذه املعلومـات والبيانـات التقنيـة؟
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Abstract: The revolution of Information and communication technology is profoundly changing contemporary
urban reality. This change, has affected the comprehensive concept of cities adding more challenge to the
definition of the city and its characteristics in the twenty-first century. Despite the increasing attention of
recent studies toward the impact of new technologies on the urban space, there is yet no consensus about
the nature of this impact. The variance and plurality of discourses surrounding city’s interaction with the
sweeping ICT wave has led to the emergence of several Metaphors that describe it. Thus, causing an ambiguity and
confusion in the role and meaning of the contemporary technology city. Accordingly, this research was conducted to unravel the mystery surrounding the concepts of the city in light of the rapid developments in information
and communication technology. Through a critical review of the emerging concepts and terms, a theoretical
framework of classifications was developed and the basic dimensions of technology city were set. These eight
dimensions are technology, human, institution community, economy, environment, and finally space and flexibility.
Key words: Concept of city, ICT, dimensions, city classification, technology

