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األحد 04 ربيع األول 1443 
العدد 2710 )السنة الثامنة(

تعد المدن الذكية أحد المفاهيم الشـائعة والتـي ظهرت نتيجة الثورة 
المعلوماتيـة ومـا صاحبهـا من تطـور في البيئـة الرقميـة وأنظمة 
االتصاالت، وتسـعى المدن الذكية إلى استشراف مستقبل واعد للمدن 
من خالل تسـخير البنية الرقمية والتطور في أنظمة االتصاالت لتوفير 
بيئة حضرية مستدامة تحقق أعلى درجات الشعور بالراحة والسعادة. 
لقـد تأثـرت المدن فـي القـرون الماضيـة بالتطور الصناعـي، حيث 
توسـعت المدن لتتحول من بلدات صغيرة إلـى مدن مترامية األطراف؛ 
وجـاء ذلك نتيجة تطور أنظمـة النقل والمواصالت وتضاعف وسـائل 
اإلنتـاج، أصبحت العديد من المناطق السـكنية قـادرة على التموضع 
فـي الضواحـي بعيـدا عن صخـب المدينـة واألنشـطة الصناعية، ثم 
ظهرت األبراج السـكنية العالية كأحد نتائج التطور في تقنيات البناء 
والكهرباء والذي سمح بتوظيف المصاعد والبناء الرأسي، وصوال نحو 
التحول لمزاولة العديد من األنشـطة واألعمال من المنزل اعتمادا على 

تطـور أنظمة االتصاالت والبنيـة التحتية الذكية. 
تشـير تقديرات األمم المتحدة إلى أن 55% من سـكان العالم يعيشون 
فـي مناطـق حضرية، وهي نسـبة مـن المتوقع أن ترتفـع إلى %68 
بحلـول عـام 2050، ومن المتوقع أن تسـتحوذ المـدن الخليجية على 
معـدالت مرتفعـة للتمركـز السـكاني فـي المناطـق الحضرية على 

مسـتوى العالم وبنسـبة تتراوح بيـن 80% و%100. 
وسـوف تواجـه إدارات المـدن تحديات كبيرة في إطـار الحصول على 
الغـذاء وموارد المياه والطاقة؛ لذلك أصبحت الحاجة ملحة السـتغالل 
التطور في مجـال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتخطيط لبناء 

مدن ذكية ومستدامة.  
محليـا، وفـي ضوء رؤيـة المملكـة 2030 أكـد الهدف االسـتراتيجي 
رقـم )1.3.2( لبرنامج التحول الوطني على »ضـرورة االرتقاء بجودة 
الخدمات المقدمة في المدن السـعودية«، ويشمل ذلك تقديم المرافق 
العامة والبنية التحتية وتطبيق مفاهيم المدن الذكية؛ وذلك بأن تواكب 
الخطـط العمرانيـة مع التطور السـريع فـي البيئة الرقميـة وأنظمة 
االتصاالت، وهكـذا أصبح دور المخطط العمراني اليوم يتمثل بتطوير 
سياسـات عمرانية تؤكد على اسـتغالل هذا التطور التقني وتسخيره 
في تحسـين مستويات المعيشة واالسـتخدام األمثل للموارد، وتطوير 
أنظمـة الطاقة والنقل، والتخلص من النفايات، وتوفير بيئة آمنة بأقل 

قدر من معـدالت التلوث.  
إن عوامل نجاح المدن الذكية يمكن أن تتحقق من خالل تطوير العالقة 
بين اإلنسـان والمدينة باسـتخدام البنية الذكية، بحيث تتم إدارة كافة 
الخدمات واألنشطة في المدينة عبر أنظمة الكترونية ذكية، ويمكن أن 
يتفاعل السكان مع الخدمات والمرافق في المدينة باستخدام الهواتف 

الذكية وهو ما يؤدي إلى تحسين أساليب الحياة وخفض التكاليف. 
ويتأثر النسـيج العمرانـي واالقتصـاد واإلدارة الحضرية وأنماط 
اإلسـكان وأنظمة النقل ونوعية الخدمات وكميتها بالتحول نحو 
المـدن الذكية، حيث يتجلى ذلك بتقليل االرتباط المادي بالمكان، 
على سـبيل المثال تسـاعد منصات الحكومة االلكترونية بتقليل 
الحاجة إلـى توفير الخدمـات العامة أو فـروع إلدارات حكومية 
وهو ما يسهم في ترشـيد اإلنفاق الحكومي، كما تسهم إشارات 
المرور التي تتصل بأجهزة استشـعار بضبط توقيت االسـتجابة 
في حركة المرور وتقليل التدفقات المرورية في الشوارع، وتعمل 
أنظمة االستشعار في تحديد السـعة المتاحة لمواقف السيارات 
دون الحاجـة إلى البحث عن موقف وهو ما يوفر الوقت والجهد، 
وتعمل أنظمة الري الذكية على تحسـين أساليب اإلنتاج الزراعي 
داخـل المناطق الحضريـة؛ كما تعمل األنظمـة الذكية للتخلص 
من النفايات بإرسـال بيانات إلى شـركات إدارة النفايات لتحديد 
مواعيـد جمـع النفايـات وهـو ما يسـهم فـي ترشـيد اإلنفاق 

واستدامة المدن.

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية سيطرت الواليات 
المتحـدة األمريكية على الشـق الغربـي من الكرة 
األرضية سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وفي الجهة 
المقابلـة فـي الشـرق سـيطر االتحاد السـوفيتي 
الشـيوعي، حتـى أن الفكـر الشـيوعي سـاد فـي 
الشـرق بشـكل كبير بما في ذلك الشـرق األوسط، 
ومن تلك النقطة بدأ مـا يعرف بالحرب الباردة بين 
معسـكرين، الغرب بقيادة أمريكا والشـرق بقيادة 
االتحاد السـوفيتي، حتى انتهى المطاف باالنتصار 

األمريكـي نهاية الثمانينات مـن القرن الماضي.
ومنـذ ذلـك الحيـن بـدأت اسـتراتيجية التـوازن 
األمريكيـة، ما بين حقب جمهورية صارمة وحقب 
ديموقراطيـة متراخية، فمـع كل حقبة جمهورية 
نـرى االندفـاع في الحروب والشـجاعة فـي اتخاذ 
القـرارات بغض النظر عـن كونها قـرارات صائبة 
أو ال، كمـا حصـل فـي عهد بـوش األب فـي حرب 
تحريـر الكويـت، وبـوش االبـن فـي حربـه علـى 
اإلرهاب في أفغانسـتان واحتالله للعراق، وحصار 
إيـران اقتصاديا واالنسـحاب من االتفـاق النووي 
فـي عهد ترمب، وحين تنتهـي الحقبة الجمهورية 
وتبدأ الحقبـة الديموقراطية نرى التعامل اللين مع 
أعـداء الواليات المتحـدة والضغوط علـى الحلفاء 
المتطرفـة،  الجماعـات  بعـض  والتسـاهل مـع 
والسياسة الخارجية الضبابية، كما حدث في فترة 
بيل كيلنتون من سياسات متساهلة وعدم التعامل 
بشكل جدي مع القاعدة في مهدها وبدايتها، وعلى 
يد زوجته هيـالري تم إحباط الثـورة الخضراء في 
إيران في سـنة 2009، وبعـد ذلك تم توقيع االتفاق 
النووي المخل مع إيران من قبل أوباما، وشهد عهد 
أوبامـا خذالنا كبيرا لحلفاء أمريكا إبان ما يسـمى 
بالربيـع العربـي، وكما نـرى اآلن في عهـد بايدن 
وعـودة المباحثـات مع إيران وتمكيـن طالبان من 

أفغانستان. حكم 
التسـاؤل يكمن في حقيقة تلك السياسـة هل هي 
مجـرد اختـالف أحـزاب وآراء أو أنهـا تسـير وفق 
سياسـات معينـة تفرضهـا عليهـا السـي آي إيه 
والكونجرس أو أن هنالـك خطوطا حمراء عريضة 
ال يمكـن ألي الحزبيـن تجاوزها، مـن المرجح أن 
تكون الثالثة سـويا اختالف أحزاب ورسم سياسة 
من االسـتخبارات والمجلس التشـريعي وخطوطا 

حمـراء عريضة.
تلك هي سياسـة أمريكا لسـنوات، تمسـك بالعصا 
من وسط اليمين في األزمان الجمهورية وتمسكها 
من وسـط اليسـار فـي األزمـان الديموقراطية، إال 
أن الفجـوة قد كبـرت مؤخرا واتضـح ذلك جليا في 
االنتخابـات األخيرة، ومن المتوقـع أن تفقد أمريكا 
ذلك التوازن قريبا بعوامل معززة لذلك، مثل تخبطات 
السياسـة الديموقراطية اليسارية »وتطرفها« مما 
يعـزز الفجـوة مع السياسـة اليمينيـة المحافظة 
أكثر، وسـرعة نمـو االقتصاد الصيني، وقد نشـهد 
فعليـا بدايـة النهايـة منـذ السـيطرة بعـد الحرب 
العالميـة الثانيـة وانتهـاء العصر الغربـي وبداية 

العصر الشـرقي.
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يستشـعر من يزور الريـاض في الفتـرة المعاصرة 
حالـة التغييـر الجوهـري التـي باتـت ظاهـرة في 
السـمت المجتمعـي بوجه عـام، وحتمـا فمن كان 
بها في سـنوات ماضية ثم جـاء ليزورها في الفترة 
المعاصـرة سـيدرك مـا أشـير إليـه بوضـوح، وأنا 
أحـد أولئك الذين عاشـوا ربيع عمرهم فـي أروقتها 
الحياتية والمعرفية، وشـارك في عجلة المعرفة بها 
حضورا ومشـاركة وتنظيمـا، وكان معرض الكتاب 
الدولي أحد تلك المناسـبات التي حفرت في وجداني 
مكانـا وذكرى خالدة، غير أن زيارتي للمعرض اليوم 
لها نكهتهـا المختلفة، ومذاقهـا الوجداني الخاص، 

وروح الحيـاة المتجددة. 
وكيف ال، والمعرض مواكب في حلته الجديدة لروح 
التنوير التي ابتـدأ خطاها األمير التنويري محمد بن 
سـلمان برعاية والده عراب الثقافة والمعرفة خادم 
الحرميـن الشـريفين الملك سـلمان -يحفظه الله- 
إذ مـا إن يدلـف الذهن إلـى رواق المعـرض الرئيس 
وتتجول العين يمنة ويسـرة، ويتخطف الفؤاد كتاب 
هنا ودار مشـرعة هناك، حتى يستشعر المرء حالة 
متفـردة مـن الجمـال، ليس فيها شـيء مـن قيود 
الماضـي، متطلعـة بآفاق متحـررة لتحقيـق رؤية 
المسـتقبل التـي نعول عليهـا كثيرا، لنكـون كدولة 
عربيـة، ومحـور شـرق أوسـطي، مركـزا للنهضة 
والحضارة اإلنسـانية في األعوام القادمة، وهو وعد 
األمير الشـاب المتطلع محمد بن سلمان، الذي يقود 

مسـيرة التنمية والتحديث في الوقـت الراهن. 
أعود إلـى حيثيـات معرض الكتـاب الدولـي القائم 
حاليـا بالريـاض ألشـير إلى جانـب مـن جماليات 
هويتـه المعاصرة، إذ أكثر ما لفت نظري تلك األسـر 

ومجموعـات األصدقـاء التـي جاءت لتقضـي يوما 
جميـال في حياتها، فالمعرض ليس كتابا وحسـب، 
بل هو كرنفال معرفي واسـع األغصان، فمن ندوات 
ثقافيـة إلـى ورش عمـل معرفيـة، ثـم هـو صرح 
ترفيهي اسـترخائي واسـع الجمال مرتبط بواجهة 
الريـاض المذهلـة بتخطيطهـا العمرانـي الحديث، 
وسـمت مقاهيهـا المتنوعـة ومحالهـا التجاريـة، 
باختصـار يمكـن للزائـر أن يقضي يومـا خالدا في 
ذاكرته، ولعمري فتلك ميزة قلما أجدها في معارض 

الكتاب العربـي األخرى. 
فـي الجانـب اآلخر فمـن اإلنصـاف وصـدق القول 
والمحبة ذكر بعض الهنات التي أتصور كمراقب أنها 
قد واكبت هذا الكرنفال الجميل، وذكري لها من باب 
معرفة الشوائب لتداركها مستقبال، وانطالقا من تلك 
المقولة العمرية »رحم الله مـن أهدى إلي عيوبي«. 
فـي البدء أشـير إلى أن كثرة الفعاليـات الثقافية في 
محفـل كبير ليس قيمة إيجابية على الـدوام، ذلك أن 
أوقاتها ستكون متداخلة، وهو ما ينعكس سلبا على 
الفعالية نفسها، ويؤدي إلى تشتيت ساحة الحضور 
بين محاضرة هنا وورشـة هنـاك، وأضرب مثال على 
ذلـك بموعد محاضرتي التـي كان متوافقا معها في 
اليوم والسـاعة قرابة خمـس فعاليات أخرى، وكلها 
جديرة بأن يسـتمع إليها، مـع أن أربعا منها تقريبا 
كانت في موضوع واحد محوره وعنوانه الرئيس هو 
الفلسفة، وهو خلل تنظيمي أيضا من وجهة نظري. 
وبحكـم تعـدد الفعاليـات وكثرتهـا فقـد اضطـر 
المنظمـون إلى إيجاد مقرات لهـا بأي صورة كانت، 
وحتما فبعضهـا لم تتجاوز مسـاحته الثالثين مترا 
مربعـا تقريبا، والبعـض اآلخر وإن كبرت مسـاحة 

قاعتها إال أنها كانت بجـوار فعالية أخرى لألطفال، 
وطبيعـي أن يكـون صوت األطفـال وبهجتهم عاليا 
ليشـتت انتباه من حضر تلك الورشة المجاورة لهم، 
وهـو خلل تنظيمـي أيضا يجب تفاديه مسـتقبال. 

وفي السـياق ذاته أجدها فرصـة لبث ضيق المثقف 
المشـارك في فعاليات المعرض، الذي تجشـم عناء 
تحضيـر ورقتـه، وفـرح بتواجـده فـي أروقـة هذا 
الكرنفال، لكن ذلك لم يكن سـوى لساعات بسيطة، 
فدعوته لم تتجاوز األربع والعشـرين سـاعة شاملة 
السـفر والوصول وتقديم ورقته ثـم المغادرة، وهو 
أمـر ال يسـتقيم شـكال ومعنـى، ناهيك عـن حالة 
التمايز في سـكن الضيوف المدعوين المشـاركين، 
وهو ما أرجو تدخل وزارة الثقافة فيه مستقبال، فما 
هكذا يكـون تكريم المثقف فـي كرنفاله المعرفي. 
على صعيـد تخطيـط المعـرض فقـد كان واضحا 
حالة اللبس لدى المنظميـن، حيث اقتصر المعرض 
علـى رواق واحـد رئيس ودون أن تتفـرع منه أروقة 
متقاطعـة كما هو المعتـاد، بل إن بعض مسـارات 
المعرض مغلقة في داخلها وضيقة في مسـاحتها، 
ناهيـك عن بعثـرة الـدور بعضهـا مع بعـض دون 

مراعات لجنسـية الـدار وتخصصها. 
أشـير ختاما إلى أننـا نملك تجربة ثريـة وجيدة في 
تنظيم معارض الكتاب وترسـيم فعالياته الثقافية، 
ومـن الطبيعي أن يتم االسـتفادة من تلـك التجارب 
السـابقة، انطالقا من أهمية تعزيـز مفهوم التتابع 
الحضاري، وهو هدف كل الشعوب المتقدمة الراغبة 
في تجسير ما وصلت إليه من تطور ونمو بما سبق، 
إيمانـا منها بـأن الحضـارة وعي قائم علـى تعزيز 

التراكم فـي التجربة والمعرفة.

النظـام البرلمانـي في كل الـدول المعاصرة ال يقدم 
األنموذج األمثل للحكم الرشـيد، بل يخلق مشـكالت 
كثيـرة تؤدي إلى عدم االسـتقرار السياسـي وتغيير 
الحكومات بدواعي ظاهرها ممارسة الديمقراطية، 
والفصل والتوازن بين السـلطات، وتحقيق المصالح 
الوطنية، وباطنهـا الصراع على السـلطة، والتحكم 
في صناعة القرارات، والفسـاد اإلداري والسياسـي، 
وعيوب النظـام البرلماني كثيرة كتركيز السـلطات 
فـي يد رئيـس الـوزراء، وصعوبـة اتخاذ القـرارات، 
والتحالفـات المعقـدة التـي تـؤدي إلـى إضعـاف 
الحكومـة، وعـدم االسـتقرار السياسـي فـي حالة 
عدم حصول أي حزب على األغلبية، وعدم اسـتقرار 
الحكومـة، ألنهـا معرضة باسـتمرار لسـحب الثقة 
من البرلمان في أي وقت، وشـيوع الوالءات الحزبية 
الضيقة، وضعف الرقابة على الحكومة لعدم جدواها 
علـى حكومة هـي من تشـكيله، وفقدان التشـريع 
للحيادية؛ ألن القوانين التي تريدها الحكومة سـوف 
يوافـق عليها البرلمان، وانتقال االسـتبداد من الفرد 
إلى المجموعة الحزبية، وترسيخ االنقسامات داخل 
الدولة ألن المناصب تخضع للتوازنات الحزبية بعيدا 
عن الكفاءة، وصعوبة اكتشاف فساد الحكومة حتى 

يتم إسقاطها. ال 
أمـا النظام الشـوري فيعكـس المسـؤولية الواعية 
والمشـتركة بيـن الحاكـم والمحكوميـن ويقـوم 
على مشـاركة أهـل العلـم والحل والعقـد والحكمة 
والفهم في حكم الدولة وإدارة شـؤونها السياسـية 
والتشـريعية والتنفيذية، ما يجعلـه النظام األصوب 
واألقـرب للوصـول إلى الرأي المناسـب في شـؤون 
البـالد والعباد حتى وإن كانـت توصياته غير ملزمة 

. للحكومة
وتجربتنـا الشـورية تجربـة ثريـة عبـر تاريخها 
الطويـل منـذ دخـول الملـك عبدالعزيـز -يرحمه 

اللـه- مكة المكرمة، حيث دعا آنذاك إلى الشـورى 
وجعلهـا ركيزة أساسـية في حكمه بـدءا بتكوين 
المجلـس األهلي ثـم المجلس االستشـاري وأخيرا 
مجلس الشورى، وتطورت الشورى في ممارساتها 
بشـكل متباين بيـن مد وجزر مع تشـكيل مجلس 
الـوزراء الذي اسـتأثر بكثيـر من مهـام المجلس 
آنـذاك، ثم أعقبه توقـف طويل من عـام 1373هـ 
نتيجـة لتأخـر جهود اإلصـالح بسـبب المعطيات 
الداخـل  فـي  المتالحقـة  واألحـداث  السياسـية 
والخـارج حتى أعلن الملك فهد بن عبدالعزيز نظام 
الشـورى المطور عام 1412هـ ضمن سلسلة من 
التنظيمات الدسـتورية الرفيعة للنظام األساسـي 
للحكـم في تحـول كبير نحـو اإلصـالح والتطوير 
السياسـي، لتتجـاوز مهام مجلس الشـورى إبداء 
الـرأي في السياسـات العامة للدولة إلى مناقشـة 
الخطط العامة للتنمية ودراسـة األنظمة واللوائح 
والمعاهدات واالتفاقيات الدولية وتفسير األنظمة 
والتشريعات القائمة ومناقشـة التقارير السنوية 
التي تقدمها الـوزارات واألجهزة الحكومية األخرى 
واقتراح األنظمة الجديدة أو تعديل األنظمة القائمة 
ودعوة المسـؤولين عند الحاجة لمناقشتهم حول 
القضايـا التي تخـص قطاعاتهـم، وتطورت حتى 
عمليـة اختيار األعضاء ليشـمل المتخصصين في 
كل العلـوم وذوي الخبـرات النوعية من الجنسـين 
ومـن مختلـف مناطـق المملكـة في صـورة من 
صور التمثيل المقصود لكافة المناطق والشـرائح 
السكانية، وتدار أعمال المجلس بشكل ديمقراطي 
من خالل اللجان المتخصصة للمجلس التي تطرح 
موضوعاتهـا بعـد دراسـتها علـى جميـع أعضاء 
المجلس للمناقشة واتخاذ القرارات باألغلبية على 

مختلف المسـتويات داخل المجلس.
ومـن المهم في هـذه المرحلـة التحولية فـي إدارة 

شـؤون بالدنا وتوجهنـا نحو نهضـة حضارية غير 
مسـبوقة بإعادة اكتشـاف مقومات وطننا وموارده 
الثمينـة التي جـاءت بهـا رؤيتنا الوطنية ونسـعى 
لتحقيقهـا فـي 2030، مـن المهـم توسـيع قاعدة 
المشـاركة الشـورية باعتبارهـا أرقـي تعبيـر عـن 
المواطنة واالهتمام بالشـأن العام وقضايا المجتمع 
التنمويـة، ويمكن أن يتم ذلك من خالل المجلس ذاته 
بعـدة آليات منها قيام كل لجنة متخصصة من لجان 
مجلس الشورى بعرض مشـاريعها على المواطنين 
بـأي مـن طـرق التواصـل اإللكترونـي الحديثة عبر 
منصـة النفاذ الوطني ووفق معايير يحددها مجلس 
الشورى لمن تنطبق عليهم شروط المشاركة وإبداء 
الرأي وذلـك قبل عرضها على المجلس لمناقشـتها 
والتصويت عليها، وكذلك التوسع في عملية حضور 
المواطنين وخاصة الشباب جلسات مجلس الشورى 
المعلنة وحتى المغلق منها مـع إتاحة الفرصة لهم 
للمشاركة في مناقشات المجلس وليس فقط حضور 
الجلسـات، واستحداث آلية لمشاركة المواطنين مع 
اللجـان المتخصصـة فـي أعمالها األوليـة في مقر 
مجلس الشـورى من المتخصصيـن والمهتمين في 
مجـال عمل ومهـام اللجـان، وفتح قنـوات تواصل 
متعددة بين مجلس الشـورى ومركز الحوار الوطني 
والذهـاب إلى أبعد من ذلك بتبني المجلس لتوصيات 
وتقاريـر مركز الحوار الوطنـي وموضوعاته لتكون 
قاعـدة معلومـات للجـان المختصـة فـي المجلس 
تنطلق منها لبناء مشاريع وطنية تأخذ طريقها عبر 
قنوات مجلس الشـورى وإلى مجلس الوزراء، ونقل 
جلسـات مجلس الشورى باسـتثناء المغلقة كاملة 
عبر وسـائل التواصل الحديثة أو على إحدى القنوات 
الوطنية الطالع المواطنين على موضوعات المجلس 
ومشاريعه ونقل صور الحوار الهادف والمنظم تحت 

قبـة المجلس لألجيال بهدف االسـتفادة منها.
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