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The Abstract 

 
Globalization, information technology and communication revolution are some key words of 

our new world. We are witness of the early phase of a fundamental change of the socio-

economic system, and the way society is organizing spaces as well, especially in their relation 

to both distance and time factor. Within the urban design context, the meaning of different 

words have changed such as public/private, Inside/outside, here/there. Moreover, the role of 

urban space changed from being a place which encourages urbanity to contradicting  

phenomenon of privatopia. New types of human activities have appeared which allow a 

person to work through his home or  to order his shopping from a bus or a train. Cyberspace is 

a new free space without the restriction of  both time and distance .  By such changes of 

different planning and architectural concepts, a new way of thinking should  appear.             

To examine such hypothesis, the research is oriented towards answering the following 

questions: What are the effect of  the new era of communication and information technology 

on both the physical built environment and aspects of people’s social life. Besides, what are 

the role of urban planners and designers in the new future digital world. 
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مقدمة 
أثر كل من التطور التكنولوجً والتقدم فً وسابل االتصاالت فً العقد األخٌر على البٌبة العمرانٌة 

فلقد تضاءل زمن إنتقال المعلومات إلى ما ٌمكن أن . وذلك من خالل تصمٌم الفراغ إرتباطاً بعامل الزمن
وبالتالً عدم وجود حدود فعلٌة بٌن األمكنة، وأصبحت سمة هذا " timeless/ الالوقت "نطلق علٌه 

، وفـً "Globalization"العصر ظهور حركة تصاعدٌة لتقارب الثقافات أو ما عرف بتٌار العولمة 
المقابل حركة تنازلٌـة نحو االهتمام بالحفاظ علـى الشخصٌة الحضارٌة للمجتمعات المختلفـة 

".”Cultural identity ولقد ارتبط تصمٌم الفراغ دابماً بمقومات المجتمع ونقاط التحول الربٌسٌة به 
، وٌالحظ اآلن التالشً الحالً لتؤثٌر المسافات وبالتالً (/ .....الثورة الصناعٌة/النهضة الزراعٌة)

أسلوب تخطٌط المدن والضواحً التابعة ارتباطاً بحركة السٌارات، ومن ناحٌة أخرى اختالف دور 
على إفتقاد " اإلنترنت"الفراغ العمرانً داخل تلك المدن حٌث أثرت اإلمكانٌات المتاحة نتٌجة استخدامات 

 ".Urbanity"الدور الربٌسً للفراغ كمكان لقاء واتصال ومعرفة بٌن األفراد 
 وشمل ذلك التغٌٌر كل من الفراغات الخارجٌة المتمثلة فً الشوارع والمٌادٌن، والفراغات 

وظهرت إمكانٌات جدٌدة فً أداء األنشطة . الداخلٌة المتمثلة فً المنازل أو األسواق التجارٌة والمحالت
داخل تلك الفراغات كالعمل من خالل المنزل، أو التسوق والشراء أثناء ركوب القطار أو السٌارة 

"Cyberspace ."تقدٌم وعبر ذلك الشكل الجدٌد للفراغ كحٌز نشط بال قٌود أو محددات عن إمكانٌة 
. فراغ جدٌد عوضاً عن الفراغ الحقٌقً المؤلوف منذ زمن بعٌد وما ارتبط به من أنشطة محددة لكل فراغ

 على تشكٌل المدٌنة،  فً السٌطرةادورٌهم المخططٌن والمصممٌن افتقادوترتب على تلك التغٌٌرات 
.  صالحٌتها– التً شكلت إطار عمل لهإالء المختصٌن –حٌث فقد كثٌر من النظرٌات 

 



: هدف البحث
 

: ٌهدف البحث إلً اإلجابة أو التعرف على مجموعة من األسبلة ترتبط بالمدٌنة المستقبلٌة
 ما هو التؤثٌر المتوقع للثورة المعلوماتٌة على النواحً المادٌة من حٌث تشكٌل األنسجة – 1

. العمرانٌة للمدٌنة وفراغاتها الحضرٌة
 ما هو التؤثٌر المتوقع لتلك التغٌٌرات المادٌة على النواحً االجتماعٌة من حٌث العالقات – 2

. اإلنسانٌة ما بٌن األفراد
 ما هو الدور المستقبلً المتوقع للمصمم العمرانً فً ظل سرعة التحول الزمنً المتالحق – 3

. وتكوٌن منظومة فكرٌة جدٌدة
 

وٌجب اإلشارة هنا إلى أنه بالرغم من طبٌعة المشكلة كظاهرة عالمٌة ترتبط بالدول المتقدمة بشكل 
مباشر، إال أننا ٌجب أن ندرك فً دول العالم الثالث أننا لسنا بمنؤى عن تؤثٌر ثورة االتصاالت فً ذلك 

المجتمع الجدٌد المتصل بال حدود، وأن تكون تلك األسبقٌة للدول المتقدمة فرصة لنا لدراسة تلك 
. التؤثٌرات لتحدٌد أنسب وسابل االختٌار والمعالجة

 

 تأثير الثورة المعلوماتية على النواحي المادية من حيث تشكيل األنسجة العمرانية – 1
. والفراغات الحضرية للمدينة

 
ارتبطت المدٌنة وأنسجتها العمرانٌة دابماً بعالقة متبادلة مع كل من المسافة والزمن، فما كانت 

الفراغات داخل تلك المدن إالَ حٌزات مكانٌة تعبر عن احتٌاجات مجتمع فً زمن محدد من حٌث 
المقومات الجغرافٌة والمناخٌة والحضارٌة، وٌمكن التعرف على تؤثٌر ثورة االتصاالت المعلوماتٌة على 

 Luck Boelensطبقا لتصنٌف - النواحً العمرانٌة لتلك المجتمعات من خالل ثالثة مراحل 
(1)

. 

 
" Arche – Citta"مدينة العصور الوسطى  1-1
 

هً المدٌنة التً نمت عبر الزمن نمواً هادباً مستقراً، ولقد 
عبرت المدٌنة فً العصور الوسطى عن ذلك من خالل المدٌنة 
الدابرٌة التً اعتمدت علً تحدٌد المجتمعات السكنٌة من خالل 

ولقد تمركزت تلك المدٌنة . األسوار وفصلت بٌن المدٌنة وضواحٌها
حول المركز التجاري فً المنتصف، ولقد مثل ذلك الفراغ 

والشوارع المإدٌة إلٌه أهمٌة خاصة كبإرة لألنشطة االجتماعٌة 
واالقتصادٌة، حٌث لعب دوراً هاماً فً إٌجاد فرص لالتصال ما 

 (. 1شكل  )بٌن األفراد مع تبادل األفكار واالحتٌاجات المختلفة 
 

 Cine – Citta    المدينة بعد الثورة الصناعية1-2

 

هً المدٌنة التً نمت نمواً سرٌعاً دٌنامٌكٌاً فً مرحلة زمنٌة قصٌرة، وال تمثل األمكنة العنصر 
الربٌسً لتلك المدٌنة، بل تتمٌز بكونها مجموعة من المناطق ذات التؤثٌرات المتبادلة عبر شبكة متنامٌة 

ولقد عبرت المدٌنة بعد عصر الثورة الصناعٌة عن ذلك حٌث أزٌلت األسوار . من وسابل المواصالت
ونتٌجة الزٌادة فـً سكان . المحددة للمدن، ونمت المدٌنة بشكل ملحوظ من خالل إمتدادات ضواحٌها

الحضر ظهر شكل جدٌد من أشكال التخطٌط تعدى االهتمام بتصمٌم الشـارع والفراغ إلـى التعامل مع 
ولقد صاحب ذلك النمو الحضري تطور ". Functional Zones"المدٌنة من خـالل المنـاطق الوظٌفٌـة 
ومن ثم فقد تغٌر اإلدراك بالفراغ من خالل تغٌر اإلحساس . وسابل المواصالت كالسٌارة والقطار

مدٌنة العصور الوسطى الدابرٌة  (1)شكل   



كان إحساس الفرد ٌنشؤ من " Arche – Citta"ففً المبدأ األول . اإلنسانً المرتبط بالسرعة والزمن
 ارتبط ذلك اإلحساس بتكوٌنات المناطق Cine – Citta تكوٌن الفراغ وتفاصٌله وفً المبدأ الثانً 

وتضاءل اإلحساس بالتفاصٌل كمن ٌمكن أن ٌشاهد فٌلماً سٌنمابٌاً من الحركة المتتابعة لمجموعة المشاهد 
 (. 2شكل  )المكونة للفٌلم الخام 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
" Tele – Citta" المدينة بعد ثورة االتصاالت 1-3

 
هً المدٌنة التً تضاءل فٌها عامل الزمن وتالشى فٌها تؤثٌر المسافات، فلقد تغٌر شكل المدٌنة من 

فبفضل الكومبٌوتر أمكن تواجد اإلنسان . خالل ثورة المعلومات التكنولوجٌة وشبكة االتصاالت الرقمٌة
وظهر بالتالً شكل جدٌد للعالقات . واالتصال به فً أي مكان من العالم والتحدث معه فً ذات الوقت

والتً شكلت فً الماضً عناصر " Physical Boundaries"اإلنسانٌة ضاعت فٌه الحدود المادٌة 
وتؤثرت الفراغات نتٌجة تغٌٌر األسس . اإلتاحة واإلعاقة لمستوٌات العالقات االجتماعٌة ما بٌن األفراد

. النظرٌة المحددة لوظابفها الربٌسٌـة
  

وظهر فراغ جدٌد وهو ما أطلق علٌه الفراغ الرمزي 
"Cyberspace" وهو ذلك الفراغ النشط بال قٌود أو حدود على ،

مدار الٌوم والسنة، وبال فروق ما بٌن ساعات العمل أو الراحة أو 
ولقد أصبح الفراغ الرمزي عوضاً عن الفراغ . بٌن اللٌل والنهار

الحقٌقً الحالً من خالل إمكانٌة أدابه لذات األنشطة مثل اللقاء 
ولقد تمٌز عن الفراغ الحقٌقً بوجود . وتبادل الحدٌث واالتصال

إمكانٌة تحقٌق تلك األنشطة لٌس فقط من خالل ذات الزمن كحالة 
استخدام التلٌفون بل من خالل ذات الفراغ أو من خالل فراغ 

  (.3شكل  ) ”Virtual Space“تخٌلً أفضل 

 
والرتباط البحث بالثورة المعلوماتٌة وتؤثٌرها على الفراغات العمرانٌة من خالل المسافة والزمن فإنه ال 

 المنزل، –بد أن نحدد ونتعرف أوالً على األشكال الجدٌدة حولنا والمإثرة فً تشكٌل المدن المستقبلٌة 
ولطبٌعة تداخل المكونات التً . (2)السوق، المكتب، الفراغات العمرانٌة وشبكات الحركة اآللٌة 

سنتعرض لها فإنه من المتوقع تداخل فً المفاهٌم والتعرٌفات المرتبطة بالرغم من منطقٌة التناول 
. والترتٌب

 
 نوعٌات المبانً     1-3-1
  المنزل 1-3-1-1
 

تغٌرت نوعٌات األنشطة داخل المسكن نتٌجة لما أتاحه الكومبٌوتر من إمكانٌات العمل خالل 
وتمٌز العمل بالمنزل بكونه قناة اتصال دابمة . التواجد بالمنزل مع عملٌات االتصال بالمراكز اإلدارٌة

تضاإل اإلحساس بالتفاصٌل العمرانٌة   (2)شكل   

الفراغ الرمزي ووسابل االتصال (3)شكل  



ومن ناحٌة أخرى تضاءل دور المسكن كؤحد . بال حدود زمنٌة من حٌث أٌام العمل أو ساعات أداء المهام
مستوٌات الحٌاة االجتماعٌة فً المدٌنة، حٌث أدت وسابل االتصال واإلنترنت إلى ارتفاع الفردٌة 

واالكتفاء الذاتً لساكنٌها وذلك من خالل استهالك الوقت بمشاهدة القنوات الفضابٌة وخاصة لكبار السن، 
وصاحب ذلك تضاإل دور . ومن خالل نمو عملٌات التعارف خالل شبكات المحادثة لصغار السن

الفراغات العامة وتواجد األفراد بها بما رفع ذلك اإلحساس من انعزالٌة السكان فً منازلهم وبالتالً 
مٌلهم إلى تؤمٌن فراغاتهم السكنٌة من خالل نظم كهربابٌة وإلكترونٌة ذكٌة مع االستعانة بإمكانٌات 

. الكومبٌوتر المتنامٌة فً عملٌات تشغٌل تلك النظم
 

  والمبانً اإلدارٌة المكاتب1-3-1-2
 

سٌرتبط شكل مبانً المكاتب ومواقعها فً النسٌج العمرانً بالمدٌنة بما اتاحته وسابل االتصاالت 
من إمكانٌة العمل خالل المنزل ، حٌث سٌكون مبنى المكاتب الجدٌد هو ذلك  المبنى  الذكً 

"Intelligent building ." طبقاً لما ما – باإلضافة إلى ثمن األرض واإلنشاء – وستحدد قٌمة المبنى
وٌمكن مالحظة تغٌٌر عالقة موقع المبنى والتً ارتبطت فً . ٌوفره من إمكانٌات تقنٌة داخلٌة للمبنى

الماضً بضرورة التواجد فً مراكز المدن اإلدارٌة ذات شبكة الطرق واالتصاالت المركزٌة لتحقٌق 
إلى مفهوم جدٌد ٌرتبط بمدى حرٌة الحركة  وفرص العمالة" accessibility"سهولة عملٌات الدخول 
 إلى ذلك المبنى من خالل ات الدخوليتبعاً لما هو متاح من إمكان" Flexibility"ومرونة اختٌار المواقع 

. أجهزة االتصال المتوافرة به
 

 األسواق والمحالت   1-3-1-3
 

أتاح استخدام اإلنترنت مجاالً واسعاً للتعرف على األسعار فً مختلف المحالت، وبالتالً استبدلت 
وسٌإدي ذلك . اإلمكانٌة المحدودة لزٌارة المحالت إلى إمكانٌات ال محدودة لتحدٌد األجود واألرخص

. التنافس فً األسعار إلى إنسحاب المحالت الصغٌرة وبقاء المحالت الكبٌرة القادرة على تلك المواجهة
وسٌنعكس ذلك بالقطع على نقص أعداد المحالت فً الشوارع، وما ٌرتبط بذلك من نقص وجود عناصر 

وما ٌرتبط بذلك من " Mega Store"الحٌاة فً الفراغات العامة، وزٌادة المراكز التجارٌة العمالقة 
فكرة االنتشار األفقً للمدن فً حالة تواجدها خارج األحٌاء السكنٌة، وكذلك زٌادة التكدس وما ٌصاحبه 

وٌجب اإلشارة هنا إلً الزٌادة المتوقعة فً . من مشاكل مرورٌة فً حالة تواجدها داخل األحٌاء السكنٌة
أعداد المراكز التجارٌة وبالتالى أعداد مستخدمٌها بالرغم من إمكانٌة التعرف عن بعد علً أسعار تلك 

وذلك نتٌجة إدماج تلك المراكز مع كثٌر من األنشطة الترفٌهٌة مثل مجمعات دور العرض , المراكز
. صاالت األلعاب الداخلٌة كالبولنج والبلٌاردو أو األلعاب الكهربابٌة, السٌنمابً

الفراغات العمرانٌة   1-3-2
 

ارتبط تؤثٌر تقدم وسابل االتصال بتغٌٌر خصابص الفراغات العامة للمدٌنة حٌث أدى تضاإل تؤثٌر 
المسافات والزمن فى نقل المعلومة إلً ضٌاع الفروق بٌن الحضر والرٌف وبالتالً اختالفات الفراغات 

العامة بٌن كل منهما ومن ناحٌة أخرى تؤثرت أٌضا خصابص الفراغات العامة المرتبطة بمستوٌات 
، حٌث توفرت إمكانٌة أداء وظابف وأنشطة عامة (خاص-  شبه خاص – شبه عام –عام )الملكٌة بها 

فً فراغات شبه عامة كعملٌات التسوق من خالل اإلنترنت، واالستعاضة أٌضاً عن اللقاء والتعارف فً 
الفراغات العامة من خالل عملٌات المحادثة فً الفراغات الخاصة، وما ارتبط بذلك من ضعف التواجد 

 defensible)اإلنسانً فً تلك الفراغات وبالتالً إمكانٌة ضٌاع ظاهرة الفراغ اآلمن من خالل ساكنٌها 

space .)
 

 الطرق وشبكات الحركة اآللٌة 1-3-3



 
هل ستنخفض أهمٌة الشوارع فً النسٌج العمرانى للمدٌنة نتٌجة اعتماد : ٌبرز هنا سإال هام

األفراد على الحصول على المعلومة من خالل شبكات اإلنترنت ؟  وبالرغم من عدم إمكانٌة تؤكٌد إجابة 
محددة، إال أنه ٌمكن المٌل إلى افتراض أن الحاجة إلى شبكة طرق أقوى وأكثر فاعلٌة ومالبمة لحركة 
السٌارات هً اإلجابة األكثر قرباً من الحقٌقة نتٌجة الالمركزٌة وازدهار الضواحً المتوقع وضرورة 

وٌمكن القول أٌضاً أن أوقات الحركة واالنتقال لن تكون أوقاتاً بال فابدة . التخدٌم على المراكز المترامٌة
، بـل سوف ٌتٌح استخدام وسابـل االتصال "Cine - Citta"أو لمجرد رإٌة المناطق السكنٌة خارجها 

فً السٌارات والقطارات إمكانٌة العمل داخل تلك " Cellular Phones & Laptops"الخلوٌـة 
 من ثمالحٌزات المغلقة المتحركة، وبالتالً تحول تلك الساعات االنتقالٌة إلى ساعات عمل وإنتاج، و

 Passive  to Active "أخري نشطة خاملة إلـى أنشطةتحول طبٌعة األنشطة داخل تلك الفراغـات من 

activities"  . وٌمكن أٌضاً رإٌة فوابد استخدامات وسابل االتصاالت الحدٌثة فً تقدٌم إمكانٌات جدٌدة
ونقاط االختناق للفرد خالل الطرٌق، كتقدٌم معلومات عن شبكة الطرق وحاالت االزدحام والتكدس 

. المحٌطة بما ٌساعد على التغلب علٌها من خالل اختٌار محاور بدٌلة
 

  Concentration and Sprawlالتمركز واالنتشار    
 

من خالل ماتم ذكره عن العناصر العمرانٌة للمدٌنة ومدى تؤثٌر ثورة االتصاالت االلكترونٌة على 
فإنه ٌمكن رإٌة ذلك التؤثٌر فً تغٌٌر مبدأ التمركز , تلك العناصر بما ٌشمل محوري المسافة والزمن

فبعد أن ارتبط السكان دابما بالمدن المركزٌة نتٌجة توافر . واالنتشار كؤحد األفكار األساسٌة للمدٌنة
فمن المتوقع مستقبلٌا ازدهار فكرة االنتشار نتٌجة تالشى ضرورة , الخدمات ومراكز العمل والترفٌه بها

واألكثر مالبمة , وتفضٌل السكان للحٌاة األقل تكدسا, التواجد االنسانى المباشر خالل العمل أو الشراء
وكذلك لما وفرته االتصاالت االلكترونٌة من إمكانٌة , للنواحً البٌبٌة والصحٌة فً الضواحً التابعة

وٌمكن مالحظة أن زٌادة ارتباط سكان المدن بشبكات . التعامل مع الخدمات المركزٌة من خالل االنترنت
وعلٌه فإن أهمٌة المدن التى ارتبطت دابما , االتصال تعنى زٌادة ارتباط المدن ذاتها بتلك الشبكات

 سوف ٌتراجع لتكون تلك االهمٌه فى مدى سهولة اتصال ابموقعها الجغرافى وسهولة اتصالها مع ماحوله
فسوف تزداد أهمٌة , ونتٌجة لمبدأ االنتشار وازدهار مدن الضواحى. المدٌنة بشبكات االتصال حولها

مع زٌادة أهمٌة نقاط , وبما ٌشمل أٌضا خطوط الطٌران, شبكات الحركة لطرق السٌارات أو القطارات
حٌث ستمثل تلك المواقع مراكز أنشطة , االلتقاء لتلك الشبكات كمحطات السكة الحدٌد والمطارات

 بذلك من ظهور عناصر عمرانٌة جدٌدة علً تلك المبانى طوفراغات عامة لتبادل المعلومات وما ٌرتب
. أو دور العرض السٌنمابى, كقاعات المإتمرات وصاالت االجتماعات

 تأثير الثورة المعلوماتية على الحياة االجتماعية في المدينة – 2
 

مثلت وسابل ثورة االتصاالت االلكترونٌة األداة الربٌسٌة فً تحقٌق مبدأ العولمة وكذلك التؤثٌر 
فقد كان لسٌطرة بعض دول العالم على , السلبً على مبدأ الشخصٌة الحضارٌة للمجتمعات المختلفة

برامج اإلنترنت والقنوات الفضابٌة السبب الربٌسً فً إٌجاد ثقافة مشتركة بما ٌشمل الفكر اإلنسانً، 
ومن خالل هذٌن التٌارٌن فإن مإٌدو . وكذلك أسلوب الحٌاة الٌومٌة بما فٌه من مؤكل ومشرب وملبس

الفكر األول ٌروا أهمٌته من حٌث ارتباطه ارتباطاً طبٌعٌاً بل وحتمٌاً مع التقدم المستمر لحركة الحٌاة 
وٌرى مإٌدو الفكر الثانً أنه مبدأ رأسمالً فً األساس ٌهدد . وتطور وسابل االتصال المعلوماتٌة

استقرار المجتمعات والكٌانات المختلفة، وترى أن عدم تساوي مشاركة جمٌع دول العالم كؤطراف فاعلة 
فً الثورة المعلوماتٌة سوف ٌزٌد من الهوة بٌن من ٌملكون ومن ال ٌملكون، مما ٌفسح المجال لزٌادة 

التهمٌش وسوف تزٌد هذه الهوة من احتماالت حدوث العزلة الثقافٌة والدٌنٌة والعرقٌة التً تفضً 
 . (4)بدورها إلى صراعات إقلٌمٌة ومحلٌة 

  



كذلك ارتبطت الثورة المعلوماتٌة بمبدأ المساواة 
االجتماعٌة   بٌن األفراد من خالل إشكالٌة عالقة الثورة 

 وترتبط تلك (5)المعلوماتٌة بالمستوٌات االقتصادٌة
هل سٌصبح أثرٌاء المعلومات : اإلشكالٌة بالتساإل التالً

وبالرغم من . أكثر ثراًء؛ وفقراء المعلومات أكثر فقراً ؟
فرضٌة أن تقدٌم تكنولوجٌا جدٌدة فً مجال المعلومات 
سوف ٌفٌد كل من المستوٌٌن إال أنها سوف تفٌد أثرٌاء 

 (. 5شكل  )المعلومات بدرجة أكبر 
ولعل السبب فً ذلك أن أثرٌاء المعلومات ٌتمتعون بالمزاٌا التً تساعدهم على أن ٌتسٌدوا التكنولوجٌا 

وهذا ٌعنً فً النهاٌة أن الفجوة بٌن األغنٌاء والفقراء . الجدٌدة وٌتفوقون فً استخدامها بشكل أسرع
سوف تتسع بشكل ملحوظ بمرور الوقت، وتشٌر تلك اإلشكالٌة إلى أهمٌة خاصة سٌتم التعرض لها 

. مجدداً من خالل الحدٌث عن الدور المستقبلً للمصمم العمرانً
 

ولقد شمل تؤثٌر ثورة االتصاالت على النواحً االجتماعٌة لألفراد من خالل تقدٌم خٌارات جدٌدة 
ومع امتزاج أجهزة . تتعلق بالحٌاة االجتماعٌة بشكل عام، وكذلك المعاٌٌر األخالقٌة بوجه خاص

الكومبٌوتر ووسابل االتصال فإننا نواجه ما ٌمكن أن ٌسمى أخالقٌات العصر 
 حٌث أمتد تؤثٌر الثورة المعلوماتٌة إلى تحدٌد شكل العالقات اإلنسانٌة Cyberethics”  (5)”االلكترونً

داخل األسرة الواحدة إلى درجة تحدٌد مفاهٌم متضادة للحٌاة االجتماعٌة بٌن أفراد األسرة الواحدة، حٌث 
ٌرى الوالدٌن أن استخدام أجهزة الكمبٌوتر لساعات طوٌلة تمثل صورة من صور االنعزالٌة وتضعف 
العالقات االجتماعٌة من خالل سٌطرة اآللة على تلك العالقات بال مشاعر إنسانٌة، وٌرى األبناء أنها 

تزٌد من فرص التعارف والتآخً بال حدود مكانٌة وتمثل عالقة اجتماعٌة جدٌدة أشمل وأكثر رحباً، وإن 
كان من المنتظر ضٌاع تلك الفجوة فً األجٌال القادمة التً ٌتحَد فٌها كل من الوالدٌن واألبناء فً 

. استخدام مشترك لألجهزة المعلوماتٌة بالمنزل
 

وتجاوز تؤثٌر ثورة االتصاالت مستوى المسكن إلى مستوى الفراغ العمرانً، حٌث انعكست 
على ٌن األفراد بفرص االلتقاء واالتصال والمعرفة الخصوصٌة االجتماعٌة داخل المسكن على تحدٌد 

   كتعرٌف مضاد لخاصٌة"Urbanity"تلك الخاصٌة التً ٌطلق علٌها – كافة المستوٌات االجتماعٌة 
"Privatopia " ًالتغٌٌر الذي وٌمكن مالحظة. والتً تعنً بوجود مستوى اجتماعً أو عرقً محدد ف 

طرأ على الفراغ واستخدامه فً البٌبة العمرانٌة من حٌث االلتقاء بالفراغ الربٌسً للمدٌنة وأسواقها إلى 
إال أنة وبالرغم من أن تلك . استخدام الفراغات الخاصة المغلقة فً عملٌات التسوق وممارسة الرٌاضة

الصاالت تبدوا كفراغات عامة إال أنها محددة من خالل عملٌات الدخول والخروج كطابع الفراغات 
.  الخاصة، وتشترك جمٌعاً فً أنها تعبر عن ذات الهٌبة المعمارٌة المتداولة فً مختلف المدن عالمٌاً 

من خالل " Privatopia" ولقد تبلورت ظاهرة 
ظهور نوع جدٌد من الفراغات العامة المحددة الملكٌة 

"ٌResidential Compounds" والتً تخضع لمراقبة 
خاصة تتحكم فً عملٌات الدخول للمالك وكذلك لمن ٌسمح 

وأصبحت تلك التجمعات السكنٌة ظاهرة . لهم من الزوار
ونتٌجة الرتفاع تكلفة تلك .  فً أغلب دول العالمعمرانٌة

التجمعات فقد أصبحت مالبمة لمستوٌات اجتماعٌة محددة 
 (. 4شكل  )ذات مستوى دخول مرتفع 

 
وٌجب اإلشارة هنا إلى أن فكرة الفصل كمبدأ عام ال تمثل مظهراً سلبٌاً من خالل النسٌج العمرانً 
للمدٌنة، إنما فقط تعبر أو تصف تشابه مجموعات من سكان المدٌنة طبقاً لبعض الصفات االجتماعٌة أو 

فجوة المعرفة بٌن فقراء وأثرٌاء المعلومات (5)شكل   
 

 الوقت

فة
عر

لم
 ا

 أثرياء المعلومات

 فقراء المعلومات

 فجوة المعرفة
 تتسع بين الفقراء

 واألثرياء

التجمعات السكنٌة الخاصة داخل االسوار (4)شكل   



االقتصادٌة أو الحرفٌة؛ بل ربما ٌكون تجمع بعض من تلك المجموعات المتشابهة ذو فابدة اقتصادٌة كما 
كان الحال مثالً فً حً الخٌامٌة أو حً النحاسٌٌن فً منطقة القاهرة الفاطمٌة، وذلك كناتج طبٌعً لنسق 

. التعاون والتبادل المتطلب ما بٌن أفراد الحرفة الواحدة وسهولة عملٌات التسوٌق المكانً لمنتجاتهم
 ولكن تبدو المشكلة عندما تتسع فجوة مستوى 

المظهر المعماري ما بٌن البٌبات العمرانٌة لتلك 
المجموعات بشكل جذري بما ٌمثل مظهراً من مظاهر عدم 

التكافإ االجتماعً، وٌصبح ذلك المظهر داللة على 
 Socialمستوٌات الفقر والغنى ما بٌن هإالء األفراد 

Segregation”"  مع التؤكٌد على ذلك الفصل والتمٌٌز من
خالل استخدام األسوار والبوابات للتحكم فً نوعٌة 

المستخدم لتلك الفراغات وما ٌرتبط بذلك من تحدٌد لمفاهٌم 
 / here / there,   inside"عمرانٌة أساسٌة مثل 

outside “ (  5شكل .) 
 

  الدور المستقبلي للمخطط والمصمم العمراني –3
 

لتحدٌد الدور المستقبلً للمخطط والمصمم العمرانً ال بد أوالً من تحدٌد طبٌعة المشكلة، حٌث 
تبدو وكؤنها لٌست بالجدٌدة حٌث تمثل ذلك الصراع المتكرر ما بٌن التقدم التكنولوجً وعدم مواكبته 

 (6)ألسلوب حٌاة األفراد والذي وصفه الدكتور زكً نجٌب محمود فٌما ٌلً
لو أن كل تغٌر ٌطرأ على الحٌاة اإلنسانٌة، ٌستتبع فً ذٌله فوراً نمطاً جدٌداً من الفكر ٌساٌر ذلك التغٌر الظاهر "

على وجه الحٌاة، لما وقع اإلنسان فٌما ٌقع فٌه دابما إبان مراحل االنتقال الكبرى من تعارض بٌن حٌاته الخارجٌة 
البادٌة أمام أعٌن الناس وحٌاته الداخلٌة التً ٌعٌشها مع نفسه كلما فكر أو شعر؛ لكن أنماط الفكر الجدٌد قلما تساٌر 

تغٌرات الحٌاة المادٌة الظاهرة برغم العالقة الوثٌقة بٌن الفكر من ناحٌة وعالم األفعال فً دنٌا السلوك من ناحٌة 
أخرى؛ إذ أن أنماط الفكر كثٌرا ما تتلكؤ خلف تغٌرات الحٌاة الفعلٌة جٌالً أو جٌلٌن على أحسن الفروض، وقرناً أو 

لكن مثل هذا االنتقال من مرحلة حضارٌة إلى مرحلة حضارٌة أخرى، … عدة قرون إذا ما ساءت الحال بالناس
ٌستلزم بالضرورة انتقاالً آخر فً األسس والمبادئ، التً من خاللها ٌنظر اإلنسان إلى العالم، والتحول فً هذا 

: المجال هو الذي نقول عنه إنه كثٌراً ما ٌبطا، إلى الحد الذي ٌترك الناس وكؤنهم ٌعٌشون فً عالمٌن أو فً زمانٌن
أحدهما هو الذي ٌنشطون فٌه بؤعمالهم المختلفة، واآلخر هو الذي ٌقٌمون فٌه األشٌاء والمواقف بقٌم ومبادئ تنتمً 

".  إلى عصر ذهب وانقضً

وعلٌه ٌتضح أن المشكلة لٌست فً التغٌٌر بل هً فً كٌفٌة إٌجاد ذلك الفكر الذي ٌتناسب مع  
ٌَمه ومن ثم ٌكون الحدٌث عن أدوات تحقٌق ذلك , كٌفٌة التعامل مع ذلك التغٌٌر فً ظل إطار المجتمع وق

ومن خالل متغٌرات ثورة االتصاالت فإنه ٌالحظ تعدد الوسابل الفنٌة التقنٌة بشكل سرٌع مع تقدم . الفكر
 هابلة فً توكذلك أداة تشغٌلٌة ذات إمكانٌا, أنظمة الحاسب اآللً، بحٌث قدمت للمصممٌن أداة تصمٌمٌه

. كل من مجالً التخطٌط والعمارة
 

 المدينة بين المنهجية والخطوات التصميمية 3-1
 

ٌمكن القول أنه الٌجب قصر التحدٌات المعمارٌة فً عصر المعلومات على مجرد تقدٌم أشكال 
بل ٌمكن الزعم بان نجاح الدور , معمارٌة جدٌدة انطالقا من ذات المنهجٌات التقلٌدٌة للفكر المعماري

المستقبلً للمخططٌن والمصممٌن العمرانٌٌن سوف ٌرتبط مع مدى نجاح التعامل مع سرعة التغٌٌر 
وضرورة التعرف على أدوات عمل جدٌدة تتناسب مع تلك . ودٌنامٌكٌة تدفق المعلومات ما بٌن األفراد

األهداف أو الصورة الجدٌدة للمجتمع والتً خرجت عن إطار المدٌنة القدٌمة التً اعتمدت على التمركز 
، حٌث  Flusser    وٌتطابق هذا مع ما ذكره"Concentration and Sprawl"حدود إلى مدٌنة بال 

 رإٌة التفكٌر وإتباع "Physical Structure"أكد أنه علٌنا تجاهل الوسابل التقلٌدٌة المادٌة للتصمٌم 

الفصل البصرى بٌن (5)شكل   
  المجتمعات الخاصة واالحٌاء السكنٌة المحٌطة



 العالقات أنساق واالهتمام بالتصمٌم من خالل التعامل مع "Time Structure"المنهجً المتعاقب 
  . Information Structure (7)"المعلوماتٌة 

 وعلٌه فإن المصمم ٌجب أال ٌنشغل بما 
ٌإدي إلٌه التصمٌم من مظهر أو 

االهتمام بطرٌقة تحقٌق الهدف التصمٌمً 
بل فقط بتحقٌق ذلك التصمٌم الذي ٌقبل 
عملٌات التطوٌر المستمرة للتالإم مع 

حٌث لن تكون . العالقات المإثرة فٌه
العناصر المادٌة محور اهتمام الناس فً 

العالم القادم ذو معدل التغٌٌر الدابم 
 (. 6شكل  )والسرٌع 

 
وطالما نتحدث عن دٌنامٌكٌة تفاعل ما بٌن العناصر كؤحد أهم مكونات المدن المستقبلٌة، وحٌث أن 

تفاعالت دٌنامٌكٌة متعددة العناصر تحتاج إلى برنامج ذو قدرة على التعامل مع تلك المصفوفة، فإنه 
وٌمكن القول . ٌبرز أهمٌة األفراد الذٌن ٌتمتعون بقدرة التعامل مع تلك اآللٌة ووضع األطر المنظمة له

أن تحكم العلوم التقنٌة قد أصبح ومن اآلن هو التوجه السابد والمسٌطر على المجتمعات وسٌزٌد بالقطع 
مع التقدم الزمنً والتطور التكنولوجً المصاحب، مع مراعاة أن التطور التكنولوجً لن ٌإثر على 

المدٌنة تؤثٌراً ذاتٌاً، بل من خالل استخدام األفراد الناجح له، وبقدر تطور استخدام اإلفراد لتلك التقنٌة 
سٌكون مقدار التغٌٌر فً شكل ونسق المدٌنة وٌالحظ هنا االرتباط مع ما سبق ذكره حٌن الحدٌث عن 

. الفجوة ما بٌن أثرٌاء وفقراء المعلومات
 

وحٌث أن القرارات التخطٌطٌة هً غالباً قرارات سٌادٌة من خالل المستوٌات اإلدارٌة العلٌا فً 
المدٌنة، فإنه ٌجب أٌضاً أن ٌكون لتلك اإلدارة الرغبة فً استٌعاب مزاٌا تلك التقنٌات وتوفٌر إمكانٌات 

وعمرانٌاً ٌبرز دور األجهزة المرتبطة بنمو . التعامل معها من خالل اإلفراد العاملٌن بؤجهزتها اإلدارٌة
المدٌنة الحضري كالبلدٌات وما ٌمكن أن توفره من قاعدة بٌانات كاملة عن المدٌنة واألحٌاء التابعة، مع 

اإلشارة إلى ضرورة ارتباط مستوى الوسابل التكنولوجٌة المستخدمة بنوعٌة المشاكل المحلٌة وقدرة 
. أجهزة العمل على التعامل مع تلك الوسابل

فانه ٌجب , وعند الحدٌث عن ما أتاحته ثورة االتصاالت من إمكانٌات لخلق فراغات تخٌلٌة
مالحظة أن عملٌات التصمٌم التخٌلٌة ما زالت فً مراحلها األولى، ولكن ٌجب على المصممٌن تعلم 
إجادة التعامل مع كل من العالم الحقٌقً والعالم التخٌلً فهما اللغة القادمة للحوار والتعبٌر المعماري 

فانه ٌجب اإلشارة الً عالقة ذلك بالنواحى , وعند ربط تلك اإلمكانٌات الجدٌدة فً العملٌات التصمٌمٌة
وهنا ٌمكن أن نشٌر أٌضا الً أن سرعة التقدم والتطور المصاحب لثورة االتصاالت قد أدى , األكادٌمٌة

الً مردود غٌر واضح المعالم عن كٌفٌة التعامل التنظٌري له من خالل المعاهد األكادٌمٌة وخاصة فً 
الدول النامٌة التً تفتقر إلى التطور التكنولوجً وبالتالً الشعور بالتؤثٌر المباشر لذلك التطور تجاه 

 بالشباب وطبٌعتهم المتمثلة فً رغبة إحداث – فً أغلب األحٌان –والرتباط التٌارات الحدٌثة . العمران
التغٌٌر وإٌجاد شكل حٌاتً جدٌد، فإنه تبدو الفجوة واضحة فً تلك المعاهد مابٌن المناهج التدرٌسٌة وبٌن 

رغبة شباب الطلبة فى العمل من خالل األسس النظرٌة والمبادئ الفكرٌة التنظٌرٌة لتلك المداخل 
هل ٌمكن قبول أن ٌكون ثمن غٌاب تلك المبادئ هو تكرار استخدام : والسإال المطروح هنا هو. الجدٌدة

 حتى وإن – المحلٌة ت قد تكون غٌر مالبمة للبٌبة واإلمكانٌا–أشكاالً من المجالت والدورٌات العالمٌة 
كانت كنقطة بداٌة الستخدامات ذلك الفكر الجدٌد ومن ثم المرور عبر التجربة والخطؤ وعملٌات 

 )التصوٌب إلى صورة أكثر نضجاً ومالبمة لظروف الزمان والمكان واإلمكانٌات التكنولوجٌة المتاحة 
(. 7شكل 

 

  (7)   المراحل المختلفة لتطور المدٌنة وارتباطاتها التصمٌمٌة (6)شكل
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واالستفادة من إمكانٌات نظم االستشعار عن بعد  (GIS)أصبح تطبٌق نظم المعلومات الجغرافٌة 
أحد العناصر األساسٌة المرتبطة بالعملٌة التخطٌطٌة، وتلعب دوراً هاماً سواء فً المراحل التصمٌمٌة أو 

فقد أتاح استخدام تلك النظم إمكانٌة عمل قواعد بٌانات ومعلومات رقمٌة وبٌانٌة تلبً . مراحل التشغٌل
احتٌاجات المصمم فً استرجاع المعلومات وعمل الدراسات اإلحصابٌة، وساعدت عملٌات المشاهدة 

والتسجٌل المستمرة لألنشطة اإلنسانٌة خالل الفراغات العمرانٌة إلً تحوٌل الخرابط الثابتة ثنابٌة األبعاد 
. إلى صور حٌة متدفقة تعطً صورة أكثر دقة عن المجتمع وأنساق الحٌاة الٌومٌة ألفراده

 (VRML)ولقد انعكس تطور لغة الواقع  التخٌلً
انتقال المناظٌر والنماذج ثالثٌة األبعاد عبر  على

حٌث ساهمت تلك التقنٌة فى عمل نماذج , اإلنترنت
تخٌلٌة ٌمكن رإٌتها من زواٌا وارتفاعات رأسٌة 

مختلفة وبحٌث تتٌح إمكانٌة الحركة خالل فراغاتها 
( walk thro)والتجول بٌن عناصرها المعمارٌة 

مع إمكانٌة دمج المإثرات الصوتٌة والحركٌة علٌها 
 السابقة لكل من المخططات تبما تجاوز اإلمكانٌا

. ثنابٌة األبعاد والمناظٌر محددة الزواٌا واالتجاهات
ومن خالل تلك النماذج التخٌلٌة تمكن المصمم من 

الحصول على تصور كامل عن الفكرة التصمٌمٌة بما 
ساعد على عملٌات تعدٌل القرارات التصمٌمٌة 

 (.  8شكل)وصوالً إلى الحلول المثلى 
كما تعمل تلك النماذج أٌضاً كؤدوات تعرٌفٌة وتسوٌقٌة لألفراد للتغلب على المشكلة الدابمة المتمثلة 
فً عدم معرفة المالك قراءة المخططات بما مثل عابقاً متبادالً بٌن المالك وما ٌرٌده من احتٌاجات وبٌن 

المصمم وما أتـاحه من إمكانٌات، وبالتالً إثراء عملٌات المساهمة والمشاركة من قبل أفراد المجتمع 
. فً مراحل اتخاذ القرارات التصمٌمٌة

 
ومن ناحٌة أخرى فقد ساهم أٌضاً التطور فً وسابل االتصال فً المعاهد االكادٌمٌة والعملٌات 

 والتً شملت إمكانٌة االشتراك فً "Telle Presence"التعلٌمٌة من خالل إمكانٌة التواجد عن بعد 
أو " Video Conference" المحادثات والمناقشات العلمٌة من خالل أماكن متعددة فً ذات الوقت 

من خالل التفاعل الحً خالل تبادل األفكار التصمٌمٌة وخطوات التحلٌل والتقٌٌم واتخاذ القرار 
"Virtual Design Studios VDS"  (9).  
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لم ٌقتصر دور الحاسب اآللً ووسابل االتصاالت الحدٌثة على تسجٌل البٌانات العمرانٌة فقط، بل 
تعدى ذلك إلى عملٌات التشغٌل فٌما بعد التنفٌذ، وذلك من خالل نظم التحكم عن بعد والتً أدت إلى 

التؤثٌر السلبً على أهمٌة المسافات والتواجد الحقٌقً لألفراد فً المدٌنة، حٌث أتاحت نظم التحكم الذكٌة 
وذلك من خالل إمكانٌة عمل نماذج للمدٌنة كواقع تخٌلً , فرصة المراقبة والتشغٌل من مواقع مركزٌة

   (8)القرٌة الذكٌة / نماذج من مسابقة افكار الشباب (7)شكل

الصور البصرٌة التخٌلٌة (8)شكل  
  للعناصر العمرانٌة بالمدٌنة 



ومن ثم تحدٌد مواقع اإلعطال فً  (صرف/ مٌاه / كهرباء )ٌوضح مدى كفاءة عناصر شبكات المرافق 
. المدٌنة وبالتالً القٌام بؤي عملٌات إصالح أو تشغٌل خطوط بدٌلة

 

خاتمة 
 

مثلت العولمة تلك القرٌة الصغٌرة التً تالشت فٌها المسافة وزمن انتقال المعلومات وما ارتبط 
وهنا سٌظل السإال؟ هل سٌكون مردود تلك الثورة فً االتصاالت . بذلك من تقارب الثقافات المختلفة

مردوداً إٌجابٌاً أم سلبٌاً مع الفكر المعماري فً المحتوى المصري؟ وهل ستكون مظاهر التطور مادٌة 
. فٌزٌابٌة فقط أكثر منها حداثة قٌم فكرٌة تعطى ذلك التمازج مع الهوٌة المحلٌة

 
وبرغم صعوبة إٌجاد إجابة محددة عن تلك األسبلة، فإنه من المتوقع أن ٌتغٌر شكل المدٌنة ونسق 

توزٌع األنشطة والوظابف خاللها لضٌاع فكرة المركز وعالقة االنتشار من خالل المسافة والزمن، و من 
المتوقع أٌضا أال ٌإدي نمو وسابل االتصال إلى ضٌاع وتفكك المدن الحالٌة وكذلك تتغٌر وظابف المدٌنة 

فمنذ التارٌخ مثلت المدٌنة كٌان ٌتفاعل بٌن ما . بشكل جذري نتٌجة زٌادة سٌطرة الوسابل المادٌة علٌها
هو قدٌم وما هو حدٌث لتكوٌن مزاج حً بشكل متواصل ٌظل المسكن فٌه هو الوحدة األساسٌة لتلك 

وٌمكن رإٌة التوجه الحقٌقً لذلك التغٌٌر حٌث ضٌاع فكرة . المدن اجتماعٌا واقتصادٌاً وحضارٌاً 
المركزٌة وزٌادة فكرة االنتشار نتٌجة سهولة انتقال المعلومات فى تقارب المدن الحضرٌة والمدن الرٌفٌة 

وٌصاحب ذلك تغٌٌرات معروفة االتجاه ترتبط ببعض .  معاً وظهور كٌان جدٌد هو مزاج ما بٌن االثنٌن
وتغٌرات غٌر ” Telle Working & Shopping"األنشطة وأماكنها من خالل العمل والشراء عن بعد 

. معروفة االتجاه نحو تغٌٌر شكل الفراغ ووظابفه األساسٌة المرتبطة
ونتٌجة ذلك االنتشار فإن هناك تغٌرات مصاحبة متوقعة لشبكات المواصالت، حٌث ستإدي 

سرعة االتصاالت االلكترونٌة إلى خلق منافسة مع وسابل اتصال الزمن الحقٌقً كالسٌارة والقطار بما 
. سٌإدي إلى ضرورة تطوٌر تلك الشبكات لرفع كفاءتها وتقلٌل زمن االتصال خاللها

وسترتبط تلك التغٌرات المتوقعة لشكل المدٌنة المستقبلٌة ومعدلها بمعدل التغٌٌر والتقدم فٌما تتٌحه 
وسابل االتصال القادمة بدءاً من وسابل التفكٌر المعماري وتغٌر معطٌاتها من أشكال هندسٌة تقلٌدٌة إلى 

تعٌد صٌاغة الفراغ " Virtual Reality / Cyberspace"هندسة الواقع التخٌلً والفراغات الرمزٌة 
فً بٌبات اصطناعٌة ٌتضاءل فٌها عالم الواقع وتتحرر القٌود الفٌزٌابٌة إلى تلك الخبرات الالنهابٌة  فً 

. عالم بال حدود
 

ودون إغفال لجانب اإلبهار الشدٌد فً اإلمكانات الغٌر محدودة التً تتٌحها ثورة االتصاالت فإنه 
ٌمكن زعم أن التصمٌم الناجح ٌجب أن ٌكون هو إٌجاد الشكل العمرانً المتوافق مع أسلوب المجتمع فً 

وتحقٌق . وتجنب التعارض الذي قد ٌحدث نتٌجة إزدواجٌة الفكر وإمكانٌات التطبٌق. استخدام ذلك الفراغ
ذلك الهجٌن المتواصل للشعوب، حٌث عالقة التوازن ما بٌن احترام التطور دون تحجر أو مواكبة 

. الزمن، وبٌن فقدان األصالة ورموز الثقافة فً المجتمعات
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