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تخطيط المدينة االلكترونية :دراسة تحميمية:
ممخص:

مع حمول القرن الحادي والعشرين ،أدى االتساع غير المسبوق في تقنية المعمومات ،اختراعاً واستخداماً ،إلى نقل العالم

بشكل متسارع من عصر الصناعة إلى عصر المعمومات .ومن مظاىر ذلك بروز مصطمحات ومفاىيم أصبحت جزًء من
الحياة اليومية لممجتمعات .ففي مجال االقتصاد برزت مفاىيم مثل التجارة االلكترونية واألعمال االلكترونية والنقود
االلكترونية ،وفي مجاالت االتصال :البريد االلكتروني والتعميم االلكتروني والجامعة االلكترونية وفي المجال الحكومي:
الحكومة االلكترونية والمدينة االلكترونية باإلضافة إلى مجاالت أُخرى عديدة ال مجال لذكرىا .وقد أدى كل ذلك إلى ظيور

مجتمع المعمومات ،وتبمور مين جديدة مثل عمال المعرفة وميندسو المعرفة ،ومزودو الخدمة االلكترونية ومطورو المواقع

االلكترونية لممؤسسات وما إلى ذلك.
وكان من الفوائد االيجابية ليذه التقنيات أنيا ساىمت في زيادة الكفاءة والفعالية االقتصادية واإلدارية ،وتحسين مستويات
العدالة المجتمعية وتحقيق األمن وزيادة النمو االقتصادي ورفع كفاءة انتقال األموال االستثمارية عبر الحدود .بنفس الوقت

خففت في الكمف االقتصادية المختمفة وحاصرت البيروقراطية والروتين وقصرت اإلجراءات التي تيدر المقدرات والوقت،
ودنت معدالت استخدام الطاقة وبالتالي نسب التموث ،كما
وقممت من الضغط عمى شبكات النقل واالزدحام عمى الطرقّ ،
خففت مستويات الجريمة ومخاطر العمل في المصانع والمكاتب .وقد أدت االستفادة من مقدرات التقنية بالمجمل إلى
تحسين مستوى حياة المجتمعات والتجمعات السكانية المختمفة .وبطبيعة الحال لم يكن ذلك ليحصل لوال تكريس
المتخصصين من فنيين وأكاديميين وتنفيذيين لجيودىم وتخصيص المقدرات التمويمية المناسبة لتحقيق ىذه األىداف.

تنطمق ىذه الورقة من أن المدينة االلكترونية (الرقمية) ،كفكرة وكممارسة لم تحظى بما حظيت بو التطبيقات االلكترونية
المختمفة من االىتمام عمى المستوى اإلداري بشكل عام والتخطيطي بشكل خاص برغم أن ليا أث اًر ايجابيا عمى التنمية

ورفاىية المجتمعات ال يقل عن التأثير االيجابي في مجاالت التقنية األخرى .لذلك تيدف الورقة إلى تبيان أىمية موضوع

المدينة االلكترونية كوسيمة من الوسائل الميمة لتحقيق رفاىية المجتمعات وتوضيح أن القصور في ىذا المجال يكمن في
الجانب اإلداري والتنفيذي أكثر منو في الجانب التقني والفني .كما تيدف الورقة إلى لفت االنتباه إلى أىمية عممية تخطيط
المدينة االلكترونية وتوضيح عناصر البيئة التخطيطية التي يجب أن ييتم بيا راسمو سياسات بناء وادارة المدن وتوضيح
كيفية التعامل مع ىذه العناصر .وتأمل الورقة في إثبات أن ىناك مردودا كبي اًر من زيادة مخصصات اإلنفاق في موازنات
المدن عمى المشاريع ذات الطابع اإللكتروني.

لتحقيق ذلك تنتيج الورقة أسموب الدراسة التحميمية لمعناصر التقنية واإلدارية التي تشكل مفيوم المدينة االلكترونية والعمل
عمى استخدام ىذه العناصر في بناء نموذج إداري يساعد مخططي المدن عمى التقدم نحو ىدف المدينة االلكترونية وتسريع

تحقيق حالة مجتمع المعموماتية.
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تخطيط المدينة االلكترونية :دراسة تحميمية

*

المقدمة:

ت عتبر المدينة بنظر الكثيرين السرير الذي تترعرع فيو طفولة الحضارات وتبنى فيو المجتمعات .ولقيام حضارة راقية ونشوء
مجتمع متناسق مع نفسو ومع اآلخرين سير بناءو المدن عمى مر العصور عمى بناء مدنيم ومجتمعاتيم بالطريقة التي
تحقق األىداف المجتمعية .قد أفرزت التجارب الناجحة مجتمعات متكاممة متناسقة وحضارات قوية ،بينما أفرزت التجارب
الفاشمة مجتمعات ىالمية وحضارات مفككة وآيمة لمسقوط .واليوم تعصف عمى مستقبل المدن رياح التقدم التقني في

مجاالت عديدة منيا تقنية المعمومات والحواسيب حتى أصبحت الحوسبة ظاىرة ال يمكن تجاىميا في الحياة اليومية لممدن.
وقد شاعت ىذه الظاىرة في بعض المدن العصرية حتى أصبح ينعت بعضيا بنعت المدينة االلكترونية.
ما ىي المدينة االلكترونية؟ ىل ىي جزء من المدينة االعتيادية بمبانييا وشوارعيا أم أنيا مختمفة؟ ىل سكانيا ىم مستخدمو

الحواسيب وشبكاتيا أم ىم سكان المدينة العادية ذاتيم؟ ىل يمكن تعديميا أو حذفيا بسيولة كما لو كانت ممفاً حاسوبياً أو
ورقيا أم أن إجراء تعديل عمييا يتطمب حفر شوارع لتصميح شبكات ألياف بصرية معطمة مثالً؟ ىل ىي معرضة لمكوارث

كاليزات والزالزل والحرائق كما المدينة االعتيادية ،أم أن مشاكميا مختمفة كالفيروسات الحاسوبية ومخاطر المتسميين
والمتالعبين بالبرامج وسارقي الممفات؟ من يسكنيا؟ ىل ىي موطن لممواطن االلكتروني أم العادي؟ ما المستوى المطموب

لمعرفتيم بالحاسوب؟ ىل ىي جزء من الحكومة االلكترونية أم أن الحكومة االلكترونية جزُء منيا؟ من يبني المدينة
االلكترونية؟ ىل ىم مبرمجو الحاسوب أم أنيم مخططو المدن العادية؟
لقد برزت في اآلونة األخيرة أسماء كثيرة لممدينة العصرية المعتمدة عمى الحواسيب والشبكات مثل مدينة المعموماتية و
المدينة السمكية ،المدينة الخفية ،المدينة الذكية ،المدينة االفتراضية ،المدينة المتصمة ،القرية االفتراضية ،وغير ذلك .عند

سماع ىذه األسماء وفي معرض اإلجابة عمى التساؤالت أعاله يمكن لكل منا أن يطمق العنان لتفكيره ليسقط مفيوم المدينة
االلكترونية عمى مدينتو المفضمة ،أو ليتخيل مدينة من نسج الخيال كتمك التي تخيميا الفارابي وسماىا المدينة الفاضمة.
عمى أن المدينة االلكترونية ىي مدينة واقعية وليست خيالية ،في الواقع ال تكاد تخمو مدينة ما في العالم (النامي والمتقدم)
من قدر معين من مظاىر المدينة االلكترونية .فكل المدن التي نعرفيا تحتوي عمى خطوط ىاتف وخطوط السمكية وجياز

بريد وبرق ،واشارات ضوئية وساعات في الشوارع لقياس الوقت والح اررة والرطوبة ولوحات إرشادية الكترونية تعمل كميا
لخدمة سكان المدينة في مجاالت النقل والسياحة والتسوق ونشاطات المجتمع المدني األخرى.
أول ما استخدم مصطمح المدينة الرقمية في المؤتمر األوروبي لممدينة الرقمية في عام  ،4991وفي عام  4991دشن
األوروبيون مشروع المدينة الرقمية األوروبية في عدد من المدن األوروبية ،والتي القت نجاحا متواضعاً ثم تبنت السمطات

األوروبية بشكل أساسي مدينة أمستردام كمدينة رقمية تمتيا مدنية ىمسنكي .وفي الواليات المتحدة برزت عدة محاوالت

إلعالن بعض مدن كمدن رقمية إال أن معظميا أخذ الطابع التجاري وليس الطابع المدني الشامل لممدينة.

*٠شىش اٌجبحث جبِعخ اٌٍّه فٙذ ٌٍجزشٚي ٚاٌّعبدْ عٍ ٝاٌذعُ اٌّبد ٞاٌز ٞلذِ ٖٛإلرّبَ ٘زا اٌجحث
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تعريف المدينة االلكترونية:

مع أن المدينة االلكترونية موجودة كظاىرة منذ عقد من الزمان عمى األقل ،إال أن مصطمح المدينة االلكترونية يعتبر

مصطمحاً حديث التداول وعادة ما يختمط مع الحكومة االلكترونية .ورد في البحوث السابقة عدة تعريفات لممدينة االلكترونية

أو المدينة الرقمية .عرف ( )Cohen, 2001المدينة االلكترونية بأنيا الحاضرة ذات الروابط االتصاالتية واليندسة الشبكية
التي تحكم من قبل قطاع تقنية المعمومات لتنفيذ عمميات تبادل المعمومات ،وعرفت ( )Couclelis, 1992المدينة الرقمية
بأنيا " محاكاة شاممة تعتمد عمى تقنية الشبكة العنكبوتية لتنفيذ الوظائـف االعتيادية لقاطني المدن بطريقة الكترونية الطابع
وينفذىا أشخاص عاديون في مدينة عادية" .ومن ىذا التعريف يبرز أن المدينة الرقمية ىي مدينة مرتبطة بالجغرافيا (وليس

االفتراض الجغرافي) ،وأنيا مدينة روادىا ىم األشخاص االعتياديين وليست مقصورة عمى متخصصي الحاسوب والشبكات.

ومن محفزات بروز ظاىرة المدينة االلكترونية تسارع االختراعات في مجال تقنية الحاسوب والمعمومات واالتصاالت واسعة

النطاق ونضوج تقنية أنظمة المعمومات الجغرافية التي ساىمت في تسييل ربط التجمعات السكانية ببعضيا.
ومن الناحية االجتماعية تعززت في أواخر القرن الماضي وبداية القرن الحالي ظواىر اجتماعية جديدة مثل مجتمع
المعموماتية والمجتمع الشبكي وطريق المعمومات السريع ،ىذا باإلضافة إلى تنامي ظاىرة العولمة والقرية العالمية وتعزيز
المعيارية العالمية الموحدة في التبادالت الخدمية والسمعية واإلعالمية والمعموماتية .أما مكونات المدينة االلكترونية فيي

بشكل أساسي :المنطقة الجغرافية نفسيا ،المواطن االلكتروني ،البنية التحتية والفوقية المعموماتية شاممة المعدات والبرامج
وقواعد البيانات ،والتبادالت المعموماتية بين القاطنين.
وظائف المدينة االلكترونية:

من يتتبع الوظائف المناطة بالمدينة االلكترونية من خالل البحوث في ىذا المجال يستنتج بسيولة أنيا ال تختمف كثي اًر عن

الوظائف والنشاطات التي يمارسيا المواطن العادي في المدينة العادية .بمعنى آخر ،لقد سمحت تقنيات المعمومات المختمفة
بإسقاط غالبية ،إن لم يكن كل ،الوظائف المعرفية في المدينة العادية عمى النمط االلكتروني في التعامل .ولتوضيح الصورة

نسرد في الجدول رقم ( )4أىم الوظائف التي تناط بالمدينة االلكترونية.
من أىم المالحظات عمى ىذا الجدول أن بعض عناصر المدينة االلكترونية تتداخل مع مفاىيم وممارسات المدينة
االلكترونية .عمى سبيل المثال فإن تعبئة الطمبات والمعامالت الحكومية المختمفة تعتبر (عمى الشيوع) أنيا تتبع ممارسات

الحكومة االلكترونية اال أن المدينة ليا معامالت وطمبات خاصة بيا ال ترتبط بالضرورة بمشاريع الحكومة االلكترونية التي
كما يشير اسميا فإنيا تتبع لمحكومة .وكما ىو معموم لدى الجميع فإنو من الناحية القانونية واإلدارية والتنظيمية ىناك فصل
متفق عميو بالعرف أن البمديات وأمانات المدن ال تعتبر من الناحية اإلدارية جزًء من الجسم الحكومي وانما ىي جزء من
اإلدارة والحكم المحميين .وعميو فإن مخططي المدينة االلكترونية ىم مخططو المدن االعتيادية وعمييم أن يقوموا بدور
تنسيقي كثيف مع مخططو الحكومة االلكترونية.

الجدول: 1الوظائف الرئيسية لممدينة االلكترونية

الوظائف

المجال
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كتزويد الخرائط واألخبار والمناسبات والخدمات ومعمومات الترفية والتجارة والتسوق االلكتروني
والسياحة والفندقة والحجوزات وخدمات البريد واالتصاالت

الخدمات المباشرة

()online services

كالمعمومات المدينة ،وتعبئة الطمبات ،والمعامالت الحكومية الوقتية ،وتبادالت البريد

االلكتروني وتحميل نماذج الطمبات والممفات وبرامج تشغيل من المواقع التي تديرىا المدينة،
واستطالعات الرأي ،التعميم عن بعد

المعمومات الفورية

االزدحام المروري ،ومعمومات اإلسعاف واإلنقاذ والنجدة

كالتنبؤات الجوية ،ومعمومات

) (Real-time informationالشرطية ،ومعمومات أسواق المال والعقارات وكل ىذا يندرج تحت مسمى المدينة الذكية
تبادل المعمومات

كغرف الدردشة بأنواعيا ،جماعات المواضيع المحددة ،مجموعات الحوار ،جماعات الرأي

االجتماعية

السياسي ،جماعات الدعم كالكشافة والمتطوعين ،الجماعات النشيطة ،جماعات حماية

العالقة بالعالم الخارجي

تبادل الوظائف السابقة مع المدن األخرى في نفس الدولة ومع بقية دول العالم

الجوار ،البيع بالمزاد العمني االلكتروني،

ولتسميط الضوء عمى بعض األمثمة اآلنية لمدن تصنف كمدن الكترونية يمكن مراجعة موقع ( )Yahoo.comحيث يوجد في
أسفل الصفحة محرك بحث خاص لكل مدينة عمى حدة مثل مدن (اتمنتا وبوسطن وشيكاغو وداالس ولوس انجموس
وسانفرانسيسكو وواشنطن) عمى سبيل المثال وليس الحصر .المعمومات المتوفرة عمى مواقع ىذه المدن تجسد فكرة المدينة

االلكترونية .وبطبيعة الحال فإن الفائدة تكون في أعمى مستوياتيا لممتصفح إذا كان من قاطني ىذه المدن.
مشاكل مرتبطة بالمدينة االلكترونية:

قبل التطرق لعممية تخطيط وبناء المدينة االلكترونية ال بد من تسميط الضوء عمى بعض المشاكل المرتبطة بالمدينة

االلكترونية وذلك ليدف أساسي ىو تعزيز مفيوم المدينة االلكترونية وازالة أي سوء فيم أو سوء إدراك لمموضوع .لقد تطرق
مجموعة من الباحثين مثل ( )Shiffer, 1999 and Aurigi, 2000لبعض ىذه المشاكل التي نوردىا فيما يمي:



الكمفة الباىظة لبناء مثل ىذه المدن لما تحتاجو من بنية تحتية وبنية فوقية وسرعة تمرير بيانات عالية

إن عممية تعزيز مظاىر المدينة االلكترونية وتأكيد ديمومتيا عممية صعبة وتحد صعب وأنيا تتطمب تظافر جيود
كافة المعنيين وليس فقط المبرمجون وفنيوا الحاسوب



ىناك دائماً تخوف من اقتصار عمل المدينة االلكترونية عمى فئة محدودة من الناس .أو أن تقتصر عمى أنواع



(Computer

متدنية من تبادل المعمومات المدينة مثل النكات والمزاح عبر الشبكة عوضاً عن المعمومات المدنية المفيدة.
ىناك تخوف من تدني نسبة المشاركة نظ اًر لعدم وجود المستوى الكافي من الثقافة الحاسوبية

 ) literacyبين أفراد مجتمع المدينة .حتى تنجح فكرة المدينة االلكترونية ال بد من وجود عتبة عددية معينة تتمثل
في نسبة مشاركة عالية .رفع نسبة المشاركة يتحقق من خالل الوعي المجتمعي لسكان المدينة وحمالت الترويج
التي يجب أن ينظميا المسؤولون عن اإلدارة االلكترونية لممدينة



مشكمة المتسممين والمتالعبين بالبرامج والفيروسات والبرامج الخفية ( ،)computer viruses and cookiesومشاكل
انتياك الخصوصية والبريد الرديء والتطفمي (.)Junk mail and spams



أن يتم بناء المدينة حسبما تممية الضرورات التقنية والبرمجية أو حسبما يراه المبرمجون .إن المخطط األساسي
لممدينة االلكترونية يجب أن يبنى من قبل نفس القائمين عمى إدارة المدينة العادية ،وحالماً يتم االتفاق عمى

مخطط ىيكمي يحقق األىداف المحددة مسبقاً يتم تكميف المبرمجين وخبراء تقنية المعمومات بتنفيذ المطموب .ىذه
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العممية يجب أن تشبو بناء بيت حيث يقوم صاحب البيت باالتفاق مع المعنيين عمى مخططات البيت التي تحقق
الرغبات .وىناك مشكمة مرتبطة ىي أن تُبنى المدينة االلكترونية بقوة دفع االختراعات االلكترونية (
 ، )pushوليس بسبب قوة الطمب عمى الخدمات المعموماتية (.)Information pull


electronic

صعوبة بناء مجتمع معموماتي صحي في المدينة .فكثير من المواطنين االلكترونيين يتعاممون بأسماء مستعارة
( )nick namesوبيوية مخفية ،مما يشوه التبادل المعموماتي الحقيقي ويخفف الموجود االجتماعي في المعمومات
المتبادلة.



التداخالت المعموماتية من غير سكان المدينة .ففي حين أن الخدمات المعموماتية في المدينة يحتاجيا من ىم

خارجيا كالسياح وسكان القرى مثالً ،إال أنو وفي بعض األحيان يزاحم الغرباء (غير القاطنين بالمدينة) عمى
الخدمات المعموماتية المخصصة لسكان المدينة مثل المعامالت الرسمية وخدمات المكتبات ومعمومات الطقس

وما إلى ذلك.
ليذا ال بد من الوعي بيذه المشاكل وآخذىا باالعتبار عند القيام بالتخطيط لبناء المدينة االلكترونية .فيما يمي عرض
لعناصر التخطيط الرئيسة لبناء المدينة االلكترونية وتعزيزىا.
تخطيط المدينة االلكترونية:

يسبق التخطيط وجود رؤية واستراتيجية وسياسات واضحة حول شكل المدينة االلكترونية والفوائد المرجوة منيا .وىذا يشمل

من الناحية النظرية عمى األقل تعريف اليدف وتحديد الب دائل المختمفة لمتحرك ومن ثم اختيار البديل األفضل من بينيا يمي
ذلك التنفيذ والمتابعة وتصحيح المسار إذا لزم األمر .ثم ال بد من التعرف عمى العناصر التي تشكل بيئة تخطيط المدينة

االلكترونية .الشكل رقم ( )4أدناه يوضح العناصر التي يجب االىتمام بيا وتقييميا قبل الشروع بتخطيط المدينة
االلكترونية .فيجب مثالً ضمان وجود التمويل المناسب ووضع بنود خاصة بمشاريع المدينة االلكترونية ضمن موازنة

المدينة (البمدية أو األمانة) كما يجب تقييم موارد التمويل الممكنة من البنود الحكومية المتصمة بمشاريع الحكومة االلكترونية

التي عادة ما تتبناىا الدولة .كما يجب إجراء الدراسات الضرورية لمتأكد من الطبيعة المعموماتية لمجتمع المدينة .بمعنى

يجب تحديد حجم وكثافة التبادل المعموماتي الحالي والمتوقع مستقبالً بين أفراد المدينة .ومن العوامل المؤثرة عمى ىذا
العنصر مستوى مجتمع المعموماتية والمستوى االقتصادي والمدني ونسبة الثقافة العامة والثقافة الحاسوبية وغيرىا من

العوامل .كما أنو من الميم تقييم التوجيات لدى راسمي السياسات والوعي باألولوية التي يضعونيا لمشاريع المدينة
االلكترونية وادراكيم لقدرة تقنية المعمومات عمى مشاكل المدينة التقميدية .كما يجب مسح المستويات المتعمقة بالبنية التحتية
المعموماتية وغير المعموماتية في المدينة والدولة ومستوى الوعي المعموماتي لدى قاطني المدينة.
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اٌج١ئخ اٌزّ١ٍ٠ٛخ
ٚاٌّٛاصٔبر١خ

إدسان ِزخز
اٌمشاس ٌّشبوً
اٌّذٕ٠خ ٚطشق
حٍٙب

ِسزٜٛ
اٌّحزٜٛ
اٌّعٍِٛبرٟ
ٚاٌثمبفٌٍّ ٟذٕ٠خ

رخط١ط اٌّذٕ٠خ
االٌىزش١ٔٚخ

اٌزمذَ فٟ
رىٌٕٛٛج١ب
اٌّعٍِٛبد
ٚاالرصبالد

اٌحّبط
االسزشار١جٟ
ٌذ ٜساسّٟ
اٌس١بسبد
اٌمبطٓ
ِٚسزٜٛ
اٌمشائ١خ
اٌحبسٛث١خ
ٌذٗ٠

الشكل رقم ( )4عناصر بيئة تخطيط المدينة االلكترونية

وبناء عمى تقييم العناصر البيئية الواردة أعاله يمكن وضع الخطط والبرامج (كجزء من خطة المدينة االلكترونية كما سيرد
ً
الحقاً) التي تساىم في تحويل ىذه العناصر من عناصر محبطة لبناء مشاريع المدينة االلكترونية إلى عناصر محفزة .ومن
الميم اإلدراك بأن البدء بتنفيذ مشاريع تقنية المعمومات اليادفة لموصول إلى المدينة االلكترونية أو بشكل أوسع الحكومة
االلكترونية بدون وجود تقييم موضوعي ورؤية واضحة لمعناصر البيئية ربما يؤدي إلى بناء مشاريع تفتقر إلى التناغم مع
الحاجات المجتمعية وتبديد الجيود واألموال عمى مشاريع سيثبت الزمن فشميا.
والفكرة ىنا أن المسؤولين عن تخطيط المدينة باتجاه ىدف المدينة االلكترونية من إداريين وميندسي المدن باإلضافة إلى
المسؤولين عن التمويل (عمى كافة المستويات العميا والوسطى والتشغيمية) يجب أن ال يغفموا أي عنصر من ىذه العناصر
الواردة في الشكل ( )4حتى يتسنى بناء مدينة الكترونية فاعمة .فعمى سبيل المثال يجب التأكد من الحماس لدى راسمي
السياسات ليدف الوصول لممدينة االلكترونية ،واذا لم يكن ىذا الحماس بالمستوى المطموب فيجب العمل عمى زيادتو من

خالل عقد الندوات وورش العمل لمتوعية بأىمية الموضوع وكذلك القيام بزيارة مدن قطعت شوطاً طويالً في اتجاه المدينة
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االلكترونية ،بل وربما الشروع بمشاريع توأمة مع مثل ىذه المدن .ويجب التأكد من وجود التمويل الكافي ورفع مستوى
القرائية لدى المجتمع حتى نضمن نسبة مشاركة مجتمعية عالية في فعاليات المدينة االلكترونية.
نسمط الضوء اآلن عمى بعض المشاكل المتعمقة بتخطيط المدينة االلكترونية حتى يتسنى لممخطط العمل عمى معالجتيا قبل
الشروع بتنفيذ المشروع .من ىذه المشاكل:



غياب الرؤية الشمولية ليدف الوصول إلى مجتمع المعموماتية والطرق الموصمة لو كالمدينة االلكترونية.

قمة اىتمام ووعي القائمين عمى تخطيط المدن بفكرة المدينة االلكترونية (الرقمية) كمفيوم مستقل أو كجزء من

مفيوم الحكومة االلكترونية ،بل أن مشاريع األتمتة عمى مستوى المدن تتم في الغالب بشكل مشاريع متفرقة
محركيا الرئيسي ىو عمميات التسويق التي يمارسيا مطورو الحمول عمى متخذي الق اررات في التخطيط المدني،
أو تكون مشاريع تقوم فييا مدينة بتقميد مدينة أخرى في مجاالت التطبيقات التقنية والمعموماتية.


تشرذم جيود الوصول لممدينة االلكترونية بين عدة جيات تدعي كميا المسؤولية الكاممة عن ىذا الموضوع الميم.

فأحيانا تناط مشاريع تندرج تحت المدينة االلكترونية تحت و ازرة االتصاالت أو المعمومات وأحيانا تحت جيات

غير مخت صة ،وعمى أية حال فالحاالت نادرة التي تضطمع دار البمدية أو العاصمة نفسيا بالميمة التقنية لممشاريع
االلكترونية لمدينتيم.


ضعف القدرة عمى ترتيب أولويات مشاريع الوصول لممدينة االلكترونية .فأحيانا تنفق أموال طائمة عمى مشاريع

ليست ذات أولوية ،في حين أن ىناك حاجة لمشاريع مدينة الكترونية أكثر أىمية وربما أقل كمفة وتعود بنفع أكبر
عمى شريحة واسعة من القاطنين


الفشل في تحويل الروية واالستراتيجية إلى أىداف يمكن تحقيقيا ومشاريع يمكن تنفيذىا



ضعف زمام المبادرة وندرة أبطال الفكرة المتحمسون الذين يعتبر وجودىم ضروري لتحريك اليمم وتنسيق الجيود

المبعثرة بين كافة المعنيين.

ليذا ال بد من أن يكون تخطيط المدينة االلكترونية جزًء من استراتيجية شمولية ورؤية بعيدة المدى تأخذ كافة األبعاد
االجتماعية والحضارية باالعتبار ويمكن من خالليا ترتيب أولويات العمل ،كما يجب أن تكون مشاريع المدينة االلكترونية
جزًء ال يتج أز من خطط ومشاريع البمدية أو و ازرة البمديات ال أن تسوق عمييم مشاريع من لدن جيات غير مختصة حتى لو
ٍ
ادعت االختصاص .كما يجب أن ينظر إلى الموضوع عمى أنو ٍ
كتحد تقني
تحد اجتماعي تخطيطي تمويمي مشاريعي وليس
أو فني .من الميم اإلدراك أنو ومع حمول القرن الحادي والعشرين أصبح تطبيق الحمول الحاسوبية بكافة أشكاليا وفي
مختمف البيئات أم اًر سيالً وميس اًر نتيجة لوجود برامج وعتاد ذوات جودة عالية وسيمة االستخدام ،لكن التحدي الصعب ىو

اختيار الحل التقني المناسب لممشكمة المناسبة .وفي ىذا السياق يتوفر في مخيمة القارئ أمثمة عن أموال طائمة أنفقت عمى
مشاريع مفعمة بالجاذبية ولكنيا تفتقر إلى الرؤية أو اليدف الواضح ،وبطبيعة الحال فإن مصير غالبية ىذه المغامرات ىو

الفشل.
نموذج تجريبي لتخطيط بناء المدينة االلكترونية:

بناء عمى المعمومات الواردة في البحث تقدم ورقة العمل اآلن تقديم نموذجاً تجريبياً يمكن أن يستخدم لممساعدة في إعداد
ً
خطط بناء المدينة االلكترونية ،أنظر الشكل رقم ( .)2كما ىو موضح فإن عمى مخطط مشاريع المدينة االلكترونية
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ِؤسسبد اٌّجزّع اٌّذٟٔ
رحذ٠ذ ِسز ٜٛاٌزج١ٙض
أ٘ذاف ٚاضحخ
رحذ٠ذ األدٚاس

لصص ٔجبح

التنسيق مع:
 اٌحىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ
 األعّبي االٌىزش١ٔٚخ
 لٛاعذ اٌج١بٔبد اٌّزٛفشح
ِ ضٚد ٚخذِبد اٌّعٍِٛبد
ِ ؤسسبد اٌّجزّع اٌّذٟٔ

رشر١ت األ٠ٌٛٚبد

وجود:
 سؤ٠خ
 اسزشار١ج١بد
 س١بسبد
 أ٘ذاف ٚاضحخ عٍٝ
اٌّذ ٜاٌمص١ش ٚاٌطً٠ٛ

رحذ٠ذ اٌزمٕ١خ

الجاهزية:
 اٌجٕ١خ اٌزحز١خ
 اٌجٕ١خ اٌفٛل١خ
 اٌجب٘ض٠خ اٌزّ١ٍ٠ٛخ

أثطبي اٌفىشح

وجود مجتمع المعلوماتية:
ِ سز ٜٛاٌمشائ١خ اٌٍغ٠ٛخ
ِ سز ٜٛاٌثمبفخ اٌحبسٛث١خ
 إِىبٔ١بد اٌزٛسع اٌثمبفٟ
 اٌحبجخ إٌ ٝاٌّعٍِٛبد
 دسجخ ِجزّع اٌّعٍِٛبر١خ
ٚ جٛد اٌّجزّع اٌّذٟٔ
 اٌحذ األدٌٍّٔ ٝشبسوخ

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

توفر/وجود
ِٛ اسد ِبٌ١خ ِسزذاِخ
ِٛ اسد ثشش٠خ ٌزٕف١ز اٌّشبس٠ع
ِٛ اسد ثشش٠خ إلداسح اٌّشبس٠ع
 أثطبي فىشح
 حّبط عٕذ اٌزٕف١زٓ١٠
ِ خطط ِٓ ْٛغ١ش اٌفٕٓ١١

تقنية معلومات:
 رمٕ١خ أزشٔ١ذ
 رمٕ١خ ارصبالد ٘برف
 رمٕ١خ ٚاة WAP
 رمٕ١بد GPS, GPRS

األولويات:
 أ٠ٌٛٚبد اٌّشبس٠ع
 أ٠ٌٛٚبد اٌزًّ٠ٛ
 أ٠ٌٛٚبد اٌزٕف١ز
 عٛاًِ إٌجبح اٌحشجخ

التجارب الغير:
 دٚي
ٚ ال٠بد
ِ حبفظبد
ِ ذْ
 لصص ٔجبح

خطة متكاملة للمدينة الكترونية تحتوي على:
رمٌٍّٛ ُ١١اسد اٌّزبحخ ٚاٌّطٍٛثخ
سؤ٠خ ٚأ٘ذاف ٚاضحخ
رحذ٠ذ اٌفجٛح ث ٓ١اٌزج١ٙض اٌحبٌٚ ٟاٌّطٍٛة
أثطبي فىشح
خطخ ٌٍزٕس١ك ِع اٌّعٕٓ١١
رمٕ١خ ِعٍِٛبد ِحذدح
رشر١ت األ٠ٌٛٚبد
لصص ٔجبح ِثجزخ
اٌشىً سلُ (ّٛٔ :)2رج رجش٠جٌ ٟزخط١ط اٌّذٕ٠خ االٌىزش١ٔٚخ
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(بشكميا الشمولي أو االنتقائي) أن يقوم بإجراء دراسات تقييمية لمعناصر ( )8-4الواردة في الشكل فيبحث أوالً الشروع

بإعداد تقييم لخصائص مجتمع المعموماتية في مدينتو كمستوى القرائية والثقافة الحاسوبية وتوفر مظاىر مجتمع المعموماتية

وتوفر عتبة مشاركة بحدىا األدنى في النشاطات المعموماتية المتوخاة .كما يجب تقييم الموارد المالية والبشرية مع تممس

وجود متحمسين لمفكرة من فنيين وتنفيذيين .بعدىا يجب تقييم الجاىزية في البنية التحتية (كالتمديدات التقنية في المدينة مثل
شبكات االتصاالت) والبنية الفوقية (لمحطات االتصال والربط مع خدمات األقمار االصطناعية واالشتراك في تقنيات
االتصال العالمية) ،ىذا باإلضافة إلى تحديد نوع تقنية المعمومات التي ستتجسد في المشاريع المنوي القيام بيا والتي تحقق
الرؤى واألىداف واالستراتيجيات والسياسات عمى المدى القصير والبعيد.

بعد ذلك وبعد األخذ باالعتبار نقاط القوة ونقاط الضعف في البنود ( )5-4يتم ترتيب األولويات في تحديد المشاريع
وتنفيذىا وتحديد عوامل النجاح الحرجة حتى يتم تقييم تنفيذ الخطة فيما بعد .ثم يتم إجراء التنسيق الالزم مع الالعبين
اآلخرين مثل المسؤولين عن مشاريع الحكومة االلكترونية والقطاع الخاص ومالكي قواعد البيانات العمومية وتحديد

مؤسسات المجتمع المدني التي يجب أن يجب أن توجو المشاريع لخدمتيا في البداية .وإلعداد خطط بناء المدينة

االلكترونية ينصح القيام بزيارات إلى دول ومدن في العالم نجحت في تحقيق مستويات مرضية في تقديم خدمات المدينة
االلكترونية.
بعد أخذ ىذه العوامل بعين الرعاية واالىتمام ،يتم بناء خطة متكاممة تنبثق من رؤية واقعية متوازنة وأىداف واضحة ودقيقة،
واستراتيجيات وتكتيكات وخطط تشغيمية عممية وفعالة .تحتوي ىذه الخطة عمى تحديد لمتقنيات المطموبة واألولويات التي
يجب البدء بتنفيذىا وكذلك تحديد لألشخاص الذين سيكمفون بتنفيذ ىذه الخطط ويراعي أن يكون النجاح الميني ليم مربوط
بالنجاح الذي سيحققونو في تنفيذ خطة بناء المدينة االلكترونية.
ويجب التأكيد ىنا أن خطة المدينة االلكترونية يجب أن تُعد من قبل نفس األشخاص الذين يخططون لبقية مشاريع المدن
مثل مشاريع الطرق والجسور وخالفو .والحكمة من ذلك أنو جرت العادة أن يتم تقديم خطط بناء مشاريع المدينة االلكترونية
(وكذلك مشاريع الحكومة االلكترونية) من قبل الفنيين في الشركات التي تبيع الحمول الحاسوبية بحيث يتم تقديم ىذه البرامج
لمتخذي القرار بطريقة ّبراقة وجذابة وتعدىم بحمول سحرية لمشكالت مدينتيم ،وعندما يأتي وقت التنفيذ تبرز مشكالت
مختمفة تؤدي في بعض األحيان إلى فشل المشاريع .والسبب بالطبع يعود إلى أن معدي الخطط لم يمموا بالمعرفة الكافية
بعناصر بيئة تخطيط المدن الواردة في الشكل رقم ( .)4كذلك فإن حوافز الشركات التي تطرح الحمول الحاسوبية سوف
تخبو في العادة وقت عقد الصفقة مع مسؤولي المدينة وبالتأكيد وقت استالم مستحقاتيم المالية ،في حين أن حوافز
المختصين في تخطيط المدينة من العاممين فييا وسيرىم عمى نجاح المشروع (من وقت التخطيط إلى وقت التنفيذ

والتشغيل) سوف لن تنتقص في أي وقت من أوقات تنفيذ المشروع.

كما يجب أن ال يفيم من ذلك أن عمميات البرمجة ووضع الحمول التقنية سوف تنفذ بالكامل من قبل موظفي المدينة
أنفسيم .المقصود ىو أن دور الشركات المزودة لمحمول التقنية ىو دور محدود ويقتصر عمى تنفيذ المراحل الفنية البحتة من
المشروع وليس في مرحمة رسم االستراتيجيات ووضع الخطط.
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د .حيدر فريحات

مشروع أم عممية مستمرة:

نق أر في بعض الصحف تصريحات تضع جدوالً زمنياً لموصول إلى الحكومة االلكترونية (وفي حكميا المدينة االلكترونية)
وغالباً ما تصدر ىذه التصريحات عن كبار راسمي السياسات في الدولة المعينة كأن يقال" :الحكومة االلكترونية في ستة

أشير أو في سنة .حقيقة األمر أن بناء الحكومة االلكترونية والمدينة االلكترونية يجب أن ينظر لو عمى أنو عممية مستمرة

ومتواصمة وذلك ألسباب كثيرة نورد منيا ما يمي:


إن الحاجات المجتمعية من المعمومات وكذلك وسائل تبادليا في تغير مستمر .وحيث أن العالم يتجو نحو العولمة
فإن كثي اًر من الحاجات المعموماتية لساكني المدينة الواحدة مرتبطة بتغير الحاجات لدى المدن األخرى في العالم.
لذلك فإن تغير الحاجة لممعمومات يتطمب بناء مشاريع الكترونية عمى الدوام



إن التقنيات المعموماتية واالتصاالتية في تغير مستمر وينسب ليا دور كبير في إدارة دفة المعموماتية في

المجتمعات .فمثالً تغير تقنية الـ  GPSإلى تقنية الـ  GPRSوتفشي خدمة الـ  WAPمن المتوقع أن تحدث
نقالت ىائمة في سموك المجتمعات أالتصاالتي والمعموماتي ،ناىيك عن تقنيات قواعد البيانات واالتصال

الحاسوبي وغير ذلك .ليذا ىذا التغير في التقنيات سوف يؤدي إلى استمرار الحاجة إلى بناء مشاريع جديدة وعمى
الدوام.


إن التطورات التي تط أر عمى األنظمة في النقطة أعاله ،تعني تقادم التقنية المستخدمة حالياً .تشير الدراسات إلى
أن العمر العممي لمحواسيب الشخصية مثالً ىو بحدود ثالث سنوات (وىذا ىو عمر التشغيل الفعال لمحاسوب).

والمراقب لظواىر االختراعات في مجال تقنية المعمومات يالحظ أن التقنية الحديثة تطرد التقنية القديمة بشكل
تمقائي من خالل قوى سوق بيع الحمول تقنية المعمومات.

ليذا يجب النظر إلى بناء المدينة االلكترونية عمى أنيا عممية مستمرة متكاممة وليس حصيمة إنجاز مشاريع متفرقة .أي أن
التركيز يجب أن ال يكون منصب ًا عمى إنجاح تقنية المعمومات الفردية فحسب ،بل يجب أن ينصب بالدرجة األولى عمى
الصورة الشمولية الستراتيجية تحقيق أىداف المدينة االلكترونية.

الخالصة والتوصيات:

في ىذا البحث تم التعرف عمى مفيوم المدينة االلكترونية وعالقتو بالمدينة االعتيادية وتسميط الضوء المتعاممين بشؤون

المدينة االلكترونية .لقد تم توضيح أن المدينة االلكترونية ىي المدينة االعتيادية ذاتيا وأن المواطن االلكتروني ىو قاطن

المدينة االعتيادي ،كما أن مخططو المدينة االلكترونية يجب أن يكونوا ىم مخططو المدينة االعتيادية.
وضحت الورقة العناصر التي تشكل وظائف المدينة االلكترونية وىي تزويد المعمومات الثابتة وتقديم الخدمات المعموماتية
المباشرة والفورية وتبادل المعمومات االجتماعية وربط سكان المدينة بالعمم الخارجي .وتطرق البحث إلى تبيان ثماني

مشكالت رئيسية تواجو مستقبل المدينة االلكترونية وستة عناصر تشكل بيئة تخطيط المدينة االلكترونية وىي العنصر
التمويمي وعنصر القرار وعنصر المحتوى المعموماتي والمحتوى التقني والمواطن والرؤية االستراتيجية لممدينة .كما حدد
البحث ستة مشاكل تواجو مخططي المدينة االلكترونية وقدمت نموذجاً تخطيطياً يتعامل مع ىذه المشاكل ويساعد عمى بناء
خطط عصرية لبناء وتعزيز المدينة االلكترونية .

10

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 حيدر فريحات.د

 كما يجب أن،كما وضحت الورقة ضرورة أخذ األبعاد االجتماعية والحضارية باالعتبار ومن خالليا ترتيب أولويات العمل
ٍ
ٍ ينظر إلى الموضوع عمى أنو
 وقد خمصت الورقة إلى.كتحد تقني أو فني
تحد اجتماعي تخطيطي تمويمي مشاريعي وليس
أن خطة المدينة االلكترونية يجب أن تتصف بالمرونة العالية والقابمية لمتغير بحسب تغيرات العناصر المحيطة بالمدينة

.االلكترونية وخاصة التغير السريع في تقنية المعمومات والطمب المتغير عمى المعمومات من قبل قاطني المدن العصرية
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