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مقدمة المحرر

“املــدن هــي املســتقبل” ،طــرح البنــك الــدويل هــذا الشــعار يف صــدارة التقريــر الــذي أصــدره
يف ديســمرب  2015بعنــوان “املــدن التنافســية مــن أجــل الوظائــف والنمــو :مــاذا ومــن وكيــف؟”.
ويتضمــن هــذا التقريــر خالصــة اســتطالعات الــرأي التــي أجرتهــا مجموعــة البنك الــدويل حول
كيفيــة تعزيــز القــدرات التنافســية للمــدن بهــدف االرتقــاء باملســتويات املعيشــية للســكان؟ ،وكانــت
اإلجابــة األهــم ضمــن التقريــر هــي االعتــاد عــى منــاذج “املــدن الذكيــة” يف تطويــر البنيــة
التحتيــة والخدمــات العامــة.
ويتصــل االهتــام املتزايــد بدمــج التكنولوجيــا يف العمــران الحــري بتصاعــد أهميــة املــدن
بصــورة غــر مســبوقة مــع تزايــد موجــات انتقــال الســكان للمناطــق الحرضيــة ومتركــز الــركات
الكــرى واملؤسســات الحكوميــة بهــا والتحــول نحــو أمنــاط “االقتصــاد مــا بعــد الصناعــي” مــا
أدى لتزايــد أهميــة قطــاع الخدمــات ضمــن االقتصــادات الوطنيــة.
ولقــد رصــدت املنظــات الدوليــة تصاعــد الضغــوط عــى املراكــز الحرضيــة الكــرى ،حيــث
توقــع تقريــر إدارة الشــؤون االجتامعيــة واالقتصاديــة باألمــم املتحــدة يف عــام  2014أنــه بحلــول
عــام  2050ســوف يصــل عــدد ســكان املــدن واملناطــق الحرضيــة إىل حــوايل  %66مــن إجــايل
ســكان العــامل وهــو مــا ســيعزز مــن مركزيــة املــدن يف التفاعــات العامليــة.
ويف الســياق ذاتــه ،بــات عــى املــدن الكربى اســتيعاب التدفقات الكثيفــة الناتجة عــن االنفتاح
عــى العــامل وتزايــد الحركة الرسيعــة العابرة للحــدود لألفــراد واألمــوال والبضائع واألفــكار والقيم
وتصاعــد اتجاهــات اســتضافة الفاعليــات العامليــة يف املــدن الكربى مام عــزز التقــارب والتواصل
بــن املجتمعــات وزاد أيضـاً مــن خطــورة التحديــات االقتصاديــة واالجتامعيــة والتهديــدات األمنية
التــي تواجههــا املــدن وهــو مــا دفــع لتطويــر مداخــل ذكيــة تقــوم عــى دمــج التكنولوجيــا يف
تأمــن املراكــز الحرضية.
وامتــدت التحــوالت الهيكليــة إىل االقتصــاد ،حيــث أدى التفاعــل بــن تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت واالبتــكار إىل صعــود أمنــاط “اقتصــاد املعرفــة” وتزايــد أهميــة األصــول غــر املادية،
مثــل األفــكار واالبتــكارات والتصميــات وقواعــد البيانــات والربمجيــات والتطبيقــات اإللكرتونيــة
والخدمــات االفرتاضيــة ،وهــو مــا يرتبــط بصعــود أمنــاط “االقتصــاد غــر املــادي” (Intangible
 )Economyو“الرأســالية بــدون رؤوس أمــوال” (.)Capitalism Without Capital
دفعــت هــذه التحــوالت ُمجتمعــة النتشــار “املــدن الذكيــة” عــى مســتوى العــامل الســتيعاب
التحــوالت األمنيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة ،وتلبيــة الطلــب عىل االبتــكار واالســتجابة الحتياجات
التنميــة االقتصاديــة واالســتدامة البيئيــة وتحســن نوعيــة الحيــاة وتعزيــز األمــن والتصــدي
للتهديــدات.
وعــى مــدار العقــد املــايض ،تحولــت “املــدن الذكيــة” مــن رؤى افرتاضيــة وأطروحــات نظرية
إىل واقــع ملمــوس نتيجــة للتوســع يف إقامــة هــذه املــدن يف أقاليم العــامل كافة ووجــود اتجاهات
لتأســيس عــدد كبــر مــن “املــدن الذكيــة” خــال األعــوام املُقبلة.
ويقصــد باملــدن الذكيــة ،املراكــز الحرضية التي تتســم بدمج تكنولوجيــا املعلومــات واالتصاالت
يف البنيــة التحتيــة والنقــل وتقديــم الخدمــات واالقتصــاد والتعليــم واالســتثامر يف رأس املــال
البــري لتحســن جــودة الحيــاة وتحقيق التنميــة املُســتدامة مــع اإلدارة املتوازنة للمــوارد الطبيعية.

وتعتمــد املــدن الذكيــة عــى التكامــل بــن عــدة عنــارص أساســية يتمثــل أهمهــا يف :االقتصــاد
الــذيك ،والتنقــل الــذيك والبنيــة التحتيــة املتقدمــة ،والبيئــة الذكيــة التــي تهــدف إىل حســن إدارة
املــوارد وتحقيــق االســتدامة ،والشــعب الــذيك الحريــص عــى التعلــم وتطويــر قــدرات اإلبــداع
واالبتــكار ،والحيــاة الذكيــة القامئــة عــى الجــودة واألمــن ،والحوكمــة الذكيــة التــي ترتبــط
بالدميقراطيــة الرقميــة.
وعــى الرغــم مــن الرتكيــز عــى التكنولوجيــا املتقدمــة ،فــإن الغايــة األساســية للمــدن الذكيــة
هــي “البــر” عــر خلــق بيئــة مواتيــة الكتشــاف الطاقــات الكامنــة وتطويــر املهــارات والقــدرات
ودعــم االبتــكار واإلبــداع وتأســيس مســارات لنقــل الخــرات والتعليــم املتقــدم بهــدف االســتفادة
القصــوى مــن رأس املــال البــري مــا ينعكــس إيجابـاً عــى االقتصــاد واملجتمــع.
وتعــد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف صــدارة الــدول التــي توســعت يف إنشــاء وتطويــر
املــدن الذكيــة ،فمدينــة ديب قــد متكنــت مــن اســتيفاء العديــد مــن معايــر املــدن الذكيــة بإطــاق
عــدد كبــر مــن الخدمــات الذكيــة ودمــج التكنولوجيــا يف الحيــاة اليومية لألفــراد ،كام تعــد مدينة
مصــدر يف أبوظبــي منوذجـاً للمــدن الذكيــة التــي تحقــق االســتدامة البيئيــة والتنميــة مــن خــال
االســتفادة مــن اقتصــاد املعرفــة.
ويف مقابــل الفــرص التــي تتيحهــا املــدن الذكيــة ،فــإن التوســع يف االعتــاد عليهــا قــد فــرض
تحــوالت جوهريــة يف املفاهيــم الســائدة يف مجــاالت السياســة واالجتــاع واالقتصــاد واألمــن،
وهــو مــا يعــزز أهميــة مراجعــة الركائــز األساســية لهــذه املجــاالت للتــواؤم مــع التحــوالت الرسيعة
وطــرح أطــر نظريــة وتطبيقيــة بديلــة ميكنهــا اســتيعاب التغــر يف طبيعــة التفاعــات االقتصادية
واالجتامعيــة والسياســية واألمنية.
ويف املجــاالت األمنيــة ،ينبغــي التحســب للتهديــدات الصاعــدة ضمــن املــدن الذكيــة ،مثــل
تهديــدات البنيــة التحتيــة الحرجــة والخدمــات الحكوميــة والتجســس اإللكــروين والحــروب
الســيربانية واســتهداف النظــم املاليــة واملرصفيــة ومحــاوالت االخــراق ألجهــزة إنرتنــت األشــياء
ومنصــات التخزيــن الســحابية.
وقــد يــؤدي االعتــاد املتزايــد عىل التكنولوجيــا داخل املدينــة الذكيــة إىل تزايد بعــض الجرائم،
مثــل االبتــزاز اإللكــروين ،واســتخدام الطباعة ثالثية األبعــاد يف تصنيع األســلحة ،وتقليد املنتجات
وتزويــر التامثيل والتحــف التاريخية.
ويف هــذا اإلطــار ،يركــز العــدد الثــاين مــن “دراســات املســتقبل” عــى األبعــاد التكنولوجيــة
واألمنيــة املرتبطــة بانتشــار “املــدن الذكيــة يف العــامل ،حيــث تعــرض الدراســة تعريف ـاً إجرائي ـاً
للمــدن الذكيــة وعنارصهــا ،ومعايــر تصنيــف املــدن الذكية ودوافع انتشــار هــذه املــدن يف العامل،
والفــرص والعوائــد املرتتبــة عــى تأســيس املــدن الذكيــة والتحديــات والتهديــدات املرتبطــة بهــا،
وأخــرا ً اآلليــات واإلجــراءات التــي ميكــن االعتــاد عليهــا يف تأمــن املــدن الذكيــة.
ولقــد أعــد هــذه الدراســة أ.إيهــاب خليفــة ،رئيس وحــدة متابعــة التطــورات التكنولوجيــة مبركز
املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة ،وهــو باحــث دكتــوراه يف مجــال املــدن الذكيــة ،ولــه
عــدة مؤلفــات منشــورة يف صدارتهــا كتــاب “حــروب مواقــع التواصل االجتامعــي” ،وكتــاب “القوة
اإللكرتونيــة” الحاصــل عــى جائــزة أفضــل كتــاب يف مجــال العلــوم الرقميــة من معــرض القاهرة
الــدويل للكتــاب عــام .2018
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