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مدن المستقبل الذكية

العيش في عالم رقمي
عند سؤاله عن مستقبل السيارات
العاملة على الوقود في ظل صعود
السيارات الكهربائية ،قال إيلون ماسك
«سيكون األمر أشبه بامتطاء الخيل».
علي عواد
تشبه م ــدن املستقبل الــذكـيــة كوكب
ب ـ ـ ــان ـ ـ ــدورا وأس ـ ـ ـلـ ـ ــوب عـ ـي ــش ش ـعــب
«ال ـ ـنـ ــافـ ــي»  Naviمـ ــن ف ـي ـل ــم أف ــات ــار
 AVATARال ــذي عــرض عــام ،2009
إذ أن ك ــل ش ــيء م ــن حــولـنــا سيكون
ً
م ـت ـص ــا ب ـب ـع ـضــه ب ـش ـب ـكــة داخ ـل ـي ــة
واح ــدة مــن مستوعب الـنـفــايــات الى
أمـ ــاكـ ــن رك ـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،وك ـ ــل ذل ــك
ّ
مجسم ثالثي األبعاد
بهدف إنـشــاء
على الكومبيوتر عن املدينة لتتمكن
الـلـجــان امل ـســؤولــة عــن مـتــابـعــة سير
األمــور من ضبط األخطاء ومعالجة
أي حدث طارئ.
ً
تـخـيــل م ـث ــا وأنـ ــت ع ــائ ــد م ــن عملك
فـ ــي امل ـ ـسـ ــاء أن ل ــوح ــة ال ـت ـح ـك ــم فــي
الـ ـسـ ـي ــارة امل ـت ـص ـلــة ب ـش ـب ـكــة املــدي ـنــة
س ـ ـتـ ــدلـ ــك ع ـ ـلـ ــى األم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــارغـ ــة
لــركــن س ـيــارتــك ،وأن أع ـم ــدة اإلنـ ــارة
ع ـلــى ال ـط ــرق ــات ت ـض ــيء ف ـقــط إذا ما
اسـتـشـعــرت بـحــركــة مــا وذل ــك بهدف
توفير الطاقة ،ومستوعب النفايات
فــي اخــر الــزقــاق سيرسل إش ــارة الى
عـمــال الـنـظــافــة بــأنــه قــد امـتـلــئ وهــو
بحاجة ليتم إفــراغــه .سيكون هناك
شبكات كـهــربــاء تتمكن مــن تحقيق
ال ـت ــوازن بــن ال ـعــرض وال ـط ـلــب على
الـكـهــربــاء .سـتـكــون املـبــانــي ذكـيــة إذ

ستتعلم احتياجات مشغلي الطاقة،
وستستجيب من تلقاء نفسها لتغير
األح ــوال الجوية ،وستغير سلوكها
ت ـل ـقــائ ـيــا ل ـت ـح ـق ـيــق أقـ ـص ــى ق ـ ــدر مــن
ال ـك ـف ــاءة .سـيـتــواصــل املـسـتـخــدمــون
ع ـلــى ن ـط ــاق أوس ـ ــع م ــع امل ـب ــان ــي في
املستقبل باستخدام الهواتف الذكية
وس ـي ـك ــون ــون ق ــادري ــن ع ـلــى تـحــديــد
مــامــح الــراحــة الشخصية الخاصة
بـ ـه ــم .وي ـم ـك ــن أن ت ـس ـت ـخــدم أنـظـمــة
إدارة املباني لتنسيق االجتماعات
واملواعيد من خــال رزنــامــات رقمية
ت ـن ـظ ــم أم ـ ــاك ـ ــن عـ ـم ــل امل ـس ـت ـخ ــدم ــن
وف ـ ــق ت ـف ـض ـيــات ـهــم ق ـب ــل وص ــول ـه ــم
ال ــى امل ـك ــات ــب .ك ــل ه ــذا وال ـع ــدي ــد من
األمور التي تدخل في صلب حياتنا
الـيــومـيــة ستصبح مــن ضـمــن خانة
الخدمات التي سيشرف املسؤولون
على التأكد مــن تأمينها لكل سكان
املدينة الذكية.
س ـ ـت ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ال ـ ــذكـ ـ ـي ـ ــة ع ـل ــى
امل ـس ـت ـش ـعــرات واإلن ـت ــران ــت intranet
(ال ـش ـب ـك ــة داخـ ـلـ ـي ــة) ب ـش ـكــل رئـيـســي
وعـلــى الكثير مــن كــامـيــرات املــراقـبــة
الـتــي سـتــراقــب كــل ش ــيء .فــي مدينة
ً
س ـن ـغــافــورة الــذك ـيــة م ـثــا تستطيع
كاميرات املراقبة تحديد إن كان أحد
امل ــواط ـن ــن ي ــدخ ــن ف ــي غ ـيــر األم ــاك ــن
املسموح بها لترسل له غرامة مالية
عبر البريد من تلقاء نفسها .تهدف
حكومات ال ــدول املتقدمة مــن إنشاء
مــدن كهذه إلــى إيجاد حلول جذرية
مل ـشــاكــل الـ ـق ــرن ال ــواح ــد وال ـع ـشــريــن
مثل نسب استهالك الطاقة املرتفعة،
زح ـم ــة ال ـس ـيــر ال ـخــان ـقــة ال ـت ــي تــؤثــر
سلبًا على مجمل حــركــة االقـتـصــاد،
ت ــوف ـي ــر امل ـ ـ ـ ــوارد ط ـب ـي ـع ـيــة ك ــان ــت أو
مالية ،وتحويل املدن الى بيئة رقمية

ص ــدي ـق ــة ل ـل ـب ـي ـئــة ومـ ـحـ ـف ــزة لـلـتـعـلــم
واإلب ـ ـ ـ ـ ــداع ت ـس ـه ــم فـ ــي إن ـ ـشـ ــاء بـيـئــة
مـسـتــدامــة تـعــزز الـشـعــور بالسعادة
والصحة.
يـمـكــن أن ت ـك ــون املـ ــدن الــذك ـيــة مــدنــا
مستحدثة ُص ِّممت وأنشئت بطريقة
ذكية منذ البداية ،أو مدينة تقليدية
ت ــم تـحــويـلـهــا تــدري ـج ـيــا إل ــى مــديـنــة
ذك ـيــة بــال ـكــامــل .دول كـثـيــرة أطلقت
مـشــاريــع ملــدن ذكـيــة ،مــن بينها دبي
ون ـ ـيـ ــويـ ــورك وط ــوكـ ـي ــو وش ـن ـغ ـهــاي
وأمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــردام .ومـ ـ ــن املـ ـت ــوق ــع خ ــال
العقد املقبل أن تنتشر نماذج املدن
الذكية على نطاق واسع ،وأن تشكل
هذه النماذج قواعد أساسية تستند
إليها مخططات تطوير املدن.
ال يـمـكــن تـعـمـيــم شـكــل امل ــدن الــذكـيــة
ب ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـ ـ ــدول إذ ل ـك ــل شـعــب
ثقافته ،ورغم اختالف أولويات املدن
الــذك ـيــة وأغ ــراضـ ـه ــا ،فــإن ـهــا جميعًا
ت ـش ـتــرك ف ــي ث ــاث م ــام ــح رئـيـسـيــة:
الـبـنـيــة التحتية لتقنية املـعـلــومــات
واالت ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ،اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اإلداري
امل ـت ـكــامــل املـ ـح ــدد ب ـع ـنــايــة لـلـمــديـنــة
ال ــذكـ ـي ــة ،وامل ـس ـت ـخ ــدم ــن األذك ـ ـي ـ ــاء.
فالبنية التحتية لتقنية املعلومات
واالت ـص ــاالت ش ــرط أســاســي لنجاح
املـ ـ ــدن ال ــذك ـي ــة وف ـع ــال ـي ــة خــدمــات ـهــا.
ول ـك ــي ت ـع ـمــل األن ـظ ـم ــة ال ـك ـث ـيــرة في
امل ــدن الــذكـيــة وتـتـكــامــل فـيـمــا بينها
وتـتـنــاغــم ،ال بــد مــن الـتـقـيــد الــدقـيــق
بجملة مـحــددة مــن املعايير واألهــم
من ذلــك كله أن يتمتع املستخدمون
ب ــاملـ ـه ــارات الـتـقـنـيــة امل ـط ـلــوبــة الـتــي
ت ـت ـيــح ل ـه ــم ال ـت ـف ــاع ــل م ــع ال ـخ ــدم ــات
الذكية وتحقيق االستفادة القصوى
منها؛ ف ــدور امل ــدن الذكية ال يقتصر
فقط على إتــاحــة اسـتـخــدام األجهزة

ستعتمد المدن الذكية على المستشعرات واإلنترانت بشكل رئيسي وعلى الكثير
من كاميرات المراقبة التي ستراقب كل شيء

دول كثيرة أطلقت
مشاريع لمدن
ذكية من بينها دبي
ونيويورك وطوكيو
وشنغهاي وأمستردام

ال ــذكـ ـي ــة ،ب ــل ي ـم ـتــد ل ـي ـش ـمــل ت ــدري ــب
ق ــاط ـن ـي ـه ــا ع ـل ــى اس ـت ـخ ــدام ـه ــا كـمــا
ينبغي.
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ــرى يـ ـط ــرح ت ـص ــور
املدينة الذكية العديد مــن املخاوف
واألس ـئ ـلــة ع ــن م ـق ــدار الـخـصــوصـيــة
ال ـت ــي سـتـبـقــى ل ـل ـفــرد ف ــي املـجـتـمــع،
إذ أن م ـك ـن ـن ــة ك ـ ــل ش ـ ـ ــيء ووصـ ـل ــه
ب ـم ـس ـت ـش ـع ــرات وكـ ــام ـ ـيـ ــرات ض ـمــن
ش ـب ـك ــة واح ـ ـ ـ ــدة ت ـج ـم ــع م ـع ـل ــوم ــات
بكميات هائلة كل يوم سيجعل من
حياة املــواطــن أشبه ببرامج الواقع
حـيــث يـتــم تـصــويــر حـيــاة الشخص
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فايسبوك بلسان مطوريه :وسيلة لتدمير المجتمع
«وحــده اهلل يعلم ما يفعله فايسبوك
ألدمغة أطفالنا»
شون باركر،
الرئيس السابق لفايسبوك
«عندما كان
يجري تطوير
فايسبوك كان
الهدف كيف
يمكننا أن
نستهلك أكثر
ما يمكن من
وقتك ومن
اهتمامك ومن
وعيك؟»

عندما يعلن شخص ما أنه ال يسمح
ألطفاله باستخدام فايسبوك فهو أمر
غالبًا ما يكون عاديًا نظرًا لالنتقادات
التي تطال هذه الوسيلة .لكن عندما

ي ـ ـصـ ــدر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن ش ــام ــاث
باليهابيتيا ،املدير التنفيذي السابق
ً
في فايسبوك والذي كان مسؤوال عن
توسيع قاعدة املستخدمني ،يختلف
األمر .أضف إلى ذلك ما أعلنه الرئيس
السابق لفايسبوك شــون باركر الذي
ق ـ ـ ــال« :وحـ ـ ـ ــده الـ ـل ــه ي ـع ـل ــم مـ ــا يـفـعـلــه
فايسبوك ألدمغة أطفالنا» .فايسبوك
بـلـســان مـطــوريــه هــو وسـيـلــة لتدمير
امل ـج ـت ـمــع وال ـس ـي ـط ــرة ،ل ـخ ـلــق إدمـ ــان
يـسـتـغــل ن ـقــاط ال ـض ـعــف ع ـنــد ال ـنــاس
ويــدف ـع ـهــم إل ــى ال ـس ـعــي ال ــدائ ــم لنشر
محتويات تعطيهم شعورًا بالرضا.
الشهر الفائت أعلن الرئيس السابق
لـفــايـسـبــوك ش ــون بــاركــر أن «وســائــل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ت ــم تـطــويــرهــا
لتكون إدمانًا» ،واصفًا فايسبوك بأنه
«حلقة ردود فعل للتحقق من الصحة
االجـتـمــاعـيــة تـسـتـغــل ن ـقــاط الضعف
ع ـنــد ال ـ ـنـ ــاس» .اعـ ـت ــرف ب ــارك ــر ،ال ــذي
انضم إلى فايسبوك عام  2004بعد 4
أشهر على إطــاق املوقع ،أنه «عندما
كـ ــان ي ـج ــري ت ـط ــوي ــر ف ــاي ـس ـب ــوك ك ــان

«ال أسمح ألطفالي
باستخدام هذه
القذارة»

الهدف كيف يمكننا أن نستهلك أكثر
ما يمكن من وقتك ومن اهتمامك ومن
وع ـي ــك؟» ،وكــانــت ه ــذه الـعـقـلـيــة الـتــي
أدت إلــى خلق مـيــزات مثل زر «»like
الذي من شأنه أن يعطي املستخدمني
«حقنة صغيرة مــن الــدوبــامــن (مــادة
تعطي إحساسًا باملتعة والسعادة)»
لتشجيعهم عـلــى تحميل املــزيــد من
امل ـح ـتــوى .ق ــال ب ــارك ــر« :إن فايسبوك
حرفيًا يغير عالقتك مع املجتمع ،مع
األش ـخــاص اآلخــريــن ،وربـمــا يتداخل

مع اإلنتاجية بطرق غريبة ،وال يعرف
الله ما يفعله ألدمغة أطفالنا».
فــي ال ـيــوم الـتــالــي عـلــى مقابلة بــاركــر
ظـهــر «نـ ـ ٌ
ـادم» آخ ــر مــن الــذيــن شــاركــوا
ف ــي ت ـط ــوي ــر ف ــاي ـس ـب ــوك ه ــو ش ــام ــاث
باليهابيتيا الــذي انضم إلــى الشركة
عـ ـ ـ ــام  2007لـ ـيـ ـصـ ـب ــح أحـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـ ــدراء
الـتـنـفـيــذيــن امل ـس ــؤول ــن ع ــن تــوسـيــع
ق ــاع ــدة امل ـس ـت ـخــدمــن ق ـب ــل أن يــرحــل
منها عام  .2011فقد أعلن باليهابيتيا
فــي مقابلة مــع طــاب كلية الــدراســات
ال ـع ـل ـيــا ف ــي ج ــام ـع ــة س ـت ــان ـف ــورد أن ــه
يشعر «بذنب هائل» عن الشركة التي
ً
ســاعــد فــي تـطــويــرهــا ،ق ــائ ــا« :أعـتـقــد
أنـ ـن ــا خ ـل ـق ـنــا أدوات تـ ـق ــوم ب ـتــدم ـيــر
النسيج االجـتـمــاعــي للمجتمع» ،في
تعليقه على رمــوز القلوب واإلعجاب
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدم اإلعـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ط ـ ــوره ـ ــا
فايسبوك« .ال يوجد ّ
أي حــوار مدني.
ال تـعــاون .معلومات مضللة .حقائق
مضللة .نحن في حالة سيئة حقًا في
الوقت الراهن ،في رأيي».
يعترف باليهابيتيا أن «الناس الذين

