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STUDY STRATEGIES FORMATION OF SMART CITIES IN IRAQ,
BASMAYA CITY AS A SAMPLE OF STUDY
1

Zamil L. TIMMAN

Abstract
Formation of smart cities in world countries consider from modern
methods that provide happy life of human in highly development in
technology information. Occur that’s by using modern techniques
in provide different services of human in computerized form with
development in the world. Formation of smart cities require group
from electronic techniques and loading with digital information
technology to enhance human life quality include health, transport,
marketing, parking and other necessary services of life. Iraq contain
basically characteristics to form smart cities like personnel wealth,
information technology and geographical location of it cities that
most lay on rivers border that provide perfect environment power
generation that consider nerve of life. All that’s application lead to
get of smart cities in energy development and benefit of water and
development economy and recycling of waste and better
communication. Basmaya city that designed by world hanawa
company from south korea may be become model of smart city in
nearly future which it contain ten thousand building units provided
with water network, electricity, schools, health centers, trading and
parking centers as well as future planning. Modern techniques in
Iraq help in achieved this smart city as found in world smart
cities.
.
Keywords: Smart Cities, Technology Information, Basmaya City,
Personnel Wealth.
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دساسـة استشاتيجيـات إوشاء انمـذن انزكيـة في انعـشاق :مذيىة
بسماية ومىرج نهذساسة
صامم نيهي تمه

2

انمهخص
٠ؼذ إٔشبء اٌّذْ اٌزو١خ ف ٟدٚي اٌؼبٌُ ِٓ اٌٛعبئً اٌذذ٠ضخ اٌز ٟرٛفش ٌألٔغبْ
د١بح وشّ٠خ ف ٟظً اٌزطٛس اٌىج١ش ف ٟػبٌُ رىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد٠ .زُ رٌه ِٓ
خالي اعزخذاَ اٌزمٕ١بد اٌذذ٠ضخ ف ٟرمذ ُ٠خذِبد ِخزٍفخ ٌألٔغبْ ثشىً
إٌىزشِ ٟٔٚغزمً رّبش١ب ً ِغ اٌزطٛس اٌذبصً ف ٟدٚي اٌؼبٌُ اٌّزمذَ٠ٚ .زطٍت
إٔشبء اٌّذْ اٌزو١خ ِجّٛػخ ِٓ اٌزمٕ١بد األٌىزش١ٔٚخ ٚرغز٠زٙب ثزىٌٕٛٛج١ب
اٌّؼٍِٛبد اٌشلّ١خ ٌزؼض٠ض ٔٛػ١خ اٌذ١بح اٌز٠ ٟؼ١شٙب األٔغبْ ِٕٙٚب ٚعبئً
اٌصذخ ،إٌمً ،اٌزغٛق ،اٌزٕضٖ ٚخذِبد اٌذ١بح األعبع١خ األخشّ٠ .ٜزٍه
اٌؼشاق اٌّمِٛبد األعبع١خ إلٔشبء اٌّذْ اٌزو١خ ِٓ اٌضشٚاد اٌجشش٠خ،
رىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٛلغ اٌجغشاف ٟاٌّّ١ض ٌّذٔٗ ٚاٌز ٟرمغ أغٍجٙب ػٍٝ
ضفبف األٔٙبس ِّب ٛ٠فش ث١ئخ ِٕبعجخ ٌز١ٌٛذ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ اٌز ٟرّضً
ػصت اٌذ١بح ِٓٚ .رطج١ك رٌه عٕذصً ػٍِ ٝذْ رو١خ ف ٟرط٠ٛش اٌطبلخ
ٚاعزغالي اٌّ١بٖ ٚرط٠ٛش األلزصبد ٚإػبدح رذ٠ٚش إٌفب٠بد ٚاٌزٛاصً ثشىً
أفضً .رّضً ِذٕ٠خ ثغّب٠خ اٌجذ٠ذح اٌز ٟأششف ػٍ ٝرصّّٙ١ب ٚرٕف١ز٘ب ششوخ
٘بٔبٚا اٌىٛس٠خ اٌؼبٌّ١خ ّٔٛرط ٌّذٕ٠خ رو١خ ِغزمجٍ١خ د١ش رذز ٞٛػٍ ٝػششح
آالف ٚدذح عىٕ١خ رزٛفش فٙ١ب اٌجٕ ٝاٌزذز١خ اٌذذ٠ضخ ِٓ شجىبد اٌّبء
ٚاٌىٙشثبء ،اٌّذاسط ،اٌّشاوض اٌصذ١خ ،اٌّجّؼبد اٌزجبس٠خ  ٚاٌزشف١ٙ١خ
ٕ٘ٚبن ِشبس٠غ ِغزفجٍ١خ وض١شح ل١ذ اإلٔشبء٠ٚ .غبػذ ف ٟرٌه رٛافش اٌزمٕ١بد
اٌذذ٠ضخ ف ٟاٌؼشاق ٚاٌغؼٌ ٟجؼً ٘زٖ اٌّذٕ٠خ فِ ٟصبف اٌّذْ اٌزو١خ فٟ
اٌؼبٌُ.
انكهمات انمفتاحية :اٌّذْ اٌزو١خ ،رىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبدِ ،ذٕ٠خ ثغّب٠خ ،اٌضشٚح
اٌجشش٠خ.
انمقذمة:
تشٌٌد المدن الذكٌة ٌمثل مستمبل جدٌد نحو أفك تطور العالم الغربً والعربً .تتركز أعداد السكان بنسبة
كبٌرة فً المدن ممارنة باألرٌاف حٌث ٌسهمون بما ٌمدر  %88فً معدل األنتاج الكلً .أن تطور مستوى
دخل الفرد ٌدفعة للتركز فً المدٌنة وبالتالً تحسٌن وضعه األلتصادي مما ٌزٌد من نسبة أعداد سكان
المدنٌ .شترط مستوى تركز السكان فً المدن (التمدٌن) سٌطرة تامة على األمور األساسٌة التً تتضمن
تطوٌر إنشاء البنى التحتٌة ،فضالً عن تنظٌم عملٌة المرور وتملٌل تأثٌرات التلوث من اجل خلك بٌئة صحٌة
افضل .وللولوف على إمكانٌة تطبٌك هذه المتطلبات على ارض الوالع أصبحت عملٌة إنشاء استراتٌجٌات
تنفٌذ تشٌٌد المدٌنة الذكٌة هدف مستمبلً ٌعتمد تحمٌمه على تمدم التكنولوجٌا عالمٌاً.
شرع انجاز هذا البحث من أجل التطرق الى امكانٌة مدى تطبٌك خطوات تشٌٌد المدن الذكٌة داخل العراق،
وابراز والع المدن العرالٌة وتأشٌر التحدٌات التً تواجه انجاح هذا الحلم المستمبلً وذلن لزٌادة المعرفة
العلمٌة والعملٌة وحث الخطى لدما ً لتطوٌر مدننا العرالٌة ذات الممٌزات الجغرافٌة والستراتٌجٌة الخاللة.
2ا اٌّذسط اٌذوزٛسٚ ،صاسح اٌزشث١خ( اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌزشث١خ ثغذاد – اٌشصبفخ) ،اٌؼشاقaalaatad@yahoo.com ،
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أوالً :مشكلة البحث
تتضمن مشكلة البحث تحدٌد استراتٌجٌة لتشٌٌد مدننا الذكٌة وتأخر طرحها ومحاولة تطبٌمها فً ظل التمدم
التمنً والتكنولوجً لرسم خارطة المدٌنة المستمبلٌة بتعاون جمٌع مؤسسات المجتمع.
وعلٌه ٌمكن تحدٌد مشكلة البحث من خالل التساؤالت اآلتٌة:
 .1ما هو مفهوم المدٌنة الذكٌة وما الذي ٌمٌزها عن غٌرها من المدن؟
 .2ما هً أهم التحدٌات التً تواجه إنشاء مدن ذكٌة فً العراق؟
 .3ما هً التطبٌمات العملٌة واألدوات االستراتٌجٌة الالزمة لتحوٌل بعض مدن العراق إلى مدن ذكٌة؟
ثانٌاً :فرضٌة البحث
ٌ .1مكن تعرٌف المدن الذكٌة بأنها المدن التً ترتكز على تمدم تكنولوجً عالمً ٌتضمن عدة متطلبات
(السكان ،البٌئة الحضرٌة ،التطور الصناعً) حٌث تترابط هذه المتطلبات مكانٌا ً للوصول الى بٌئة معاشٌة
متكاملة األبعاد صحٌا ً وتكنولوجٌا ً .تمثل عملٌة تحمٌك التطور فً تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت
 )ICT( Information and Connection Technologyبشكل جٌد العامل األساسً فً انجاز تحمٌك
إنشاء المدن الذكٌة .وأن الذي ٌمٌزها عن المدن األخرى هو استخدام التمنٌات الحدٌثة بصورة كبٌرة داخل
هذه المدن ومن ضمنها (النمل ،الصحة ،التعلٌم ،متطلبات الحٌاة الٌومٌة).
 .2هنان كثٌر من التحدٌات التً تواجه إنشاء المدن الذكٌة فً العراق منها تخطٌط المدن لٌس بالمستوى
المطلوب والوضع األمنً المتأزم والصراعات السٌاسٌة ونمص الخدمات وعدم تطور المدن العرالٌة
بصورة مستمرة وانما االكتفاء بالتخطٌط االولً ولم ٌجرى إلى اآلن تحدٌث ٌؤهلها إلى تحول مدننا إلى مدن
ذكٌة ،باستثناء مدٌنة بسماٌة المجمع السكنً الذي تم اعداده مؤخرا ً فً لضاء المدائن فأنه ٌحتوي على
مؤهالت كبٌرة تؤهله إلى تحولها إلى مدٌنة ذكٌة.
 .3هنان الكثٌر من التطبٌمات والتمنٌات واألدوات المتوفرة فً العراق التً تؤهل مدن العراق لتحولها إلى
مدن ذكٌة ولكن بحاجة إلى تخطٌط أكثر رتابة.
ثالثاً :هدف البحث
ٌسعى البحث إلى تحمٌك الهدف األساسً المتمثل بوضع استراتٌجٌة لتحوٌل بعض مدن العراق إلى مدن
ذكٌة واستراتٌجٌات تحمٌمها وتطوٌرها المستمر تزامنا ً مع تطور التكنولوجٌا .وتحمٌك هذا الهدف ٌتطلب
انجاز عدة أهداف ثانوٌة تمثل ركائز أساسٌة إلنجاز الهدف الرئٌسً.
رابعاً :أهمٌة البحث
ً
تبرز أهمٌة البحث فً كٌفٌة استخدام التطور التمنً ،والذي ٌعتبر تطورا فائك السرعة ،حٌث ٌنتج العالم فً
كل ٌوم وفً كل ساعة تمنٌة جدٌدة مما أثر بشكل واضح على الفكر اإلنسانً وعلى الحٌاة الٌومٌة لألفراد،
وبالتالً على العاللة المكانٌة للعناصر العمرانٌة ،وضرورة االستفادة المصوى من األثار اإلٌجابٌة لهذا
التطور فً مجال تخطٌط المدن.
مفهوم المدن الذكٌة
ٌمثل مفهوم المدن الذكٌة ،بأنه عملٌة إنشاء مدن تتوفر فٌها فرص متعددة للتواصل ألكترونٌا ً ومكانٌا ً (تدار
بتكنولوجٌا المعلومات الرلمٌة والبرامجٌات الحدٌثة) وذلن لتحمٌك متطلبات الحٌاة الٌومٌة بطرائك سهلة
ومتمدمة من خالل تداخل عدة عوامل ومرتكزات تتضمن تطوٌر البنى التحتٌة لتمنٌة المعلومات واالتصاالت
وارتباطها بمتطلبات الحٌاة الٌومٌة (التعلٌم ،الرعاٌة الصحٌة ،إنشاء المصانع والمعامل والسٌطرة على مٌاه
الصرف الصحً للفضالت) وكل ذلن ٌهدف الى خلك بٌئة سكن متمدمة صحٌا ً وتكنولوجٌا ً.
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تسعى المدٌنة الذكٌة بشكل منهجً إلى إٌجاد وتشجٌع االبتكارات فً مجال أنظمة المدٌنة المتاحة بواسطة
التكنولوجٌا؛ مما ٌؤدي إلى تغٌٌر العاللات بٌن إٌجاد لٌمة التصادٌة واجتماعٌة من جهة واستهالن الموارد
من جهة أخرى؛ وٌؤدي بالتالً إلى المساهمة بطرٌمة متناسمة لتحمٌك الرؤٌة واألهداف الواضحة المدعومة
باالجماع السائد بٌن المساهمٌن فً المدٌنة (.)3
فسر الباحثٌن عدة مفاهٌم للمدن الذكٌة ومن ضمنهم العالم الهولندي كاراجٌلو الباحث فً جامعة امستردام
حٌث اشار الى ان شرط تحمٌك المدٌنة الذكٌة هو وجود ارتباط وتنسٌك عال المستوى بٌن النظام األلتصادي
والمالً واالستفادة من رؤوس األموال والثروة البشرٌة وتنظٌمها برامجٌا ً بأستخدام وسائل الألتصال الحدٌثة
والعمل بروح الفرٌك الواحد إلنشاء مدٌنة غنٌة بوسائل الراحة الالزمة للحٌاة الحضرٌة المتمدمة وخلك بٌئة
لألبداع لتطوٌر المرتكزات البٌئٌة والبشرٌة والتكنولوجٌة).(2
تركز دول األتحاد األوربً على استدامة المدن الذكٌة من خالل حلول متكاملة تشترن فٌها كل متطلبات
إنشاء المدٌنة الذكٌة وبالدرجة األساس سكان تلن المدٌنة واستخدامهم للعملٌات الصناعٌة المناسبة لتلبٌة
احتٌاجات الحٌاة المستمبلٌة والمحافظة على البٌئة وخلك مستوى عال من الوعً الصحً حٌث تم اعتماد هذا
العامل الحٌوي ألنجاز اكثر من سبعٌن مدٌنة ذكٌة فً مدن اوربٌة مختلفة فً عام  2887ولد تطور كثٌرا ً
مع تمدم تكنولوجٌا االتصاالت والبرامجٌات الحدٌثة التً توفر األستماللٌة ومستوى معٌشً افضل .تمع مدٌنة
لوكسمبورغ الذكٌة فً ممدمة مدن اوربا الذكٌة وتمتاز بأفضل التصامٌم الهندسٌة واستخدام تكنولوجٌا
).(3
االتصاالت بشكل تمدمً متناسك
خدمات المدن الذكٌة
لدددمت تكنولوجٌددا االتصدداالت والبرمجٌددات خدمددة كبٌددرة فددً تطددور خدددمات المدددن الذكٌددة ،اذ تتطلددب حاجددة
السددكان فددً تلددن المدددن الددى تطبٌمددات حدٌثددة ،تسددهل عملٌددة الحصددىول علددى الخدمددىات المختلفددىة فددىً التعلددٌم
والصحة والنمل ودلٌل البحث عن األماكن والوصول الٌها ألكترونٌا ً .باإلضافة الى ذلن تسهٌل عملٌة البحدث
عددن المتنزهددات واألمدداكن الترفٌهٌددة والمراكددز الثمافٌددة فددً مدنددة لوكسددمبورغ علددى سددبٌل المثددال حٌددث تعددد
انموذج دا ً اوربٌ دا ً كأفضددل سددبعٌن مدٌنددة اوربٌددة تمتلددن مواصددفات المدٌنددة الذكٌددة .هنالددن كثٌددر مددن األمثلددة
الموجودة على أ رض الوالع تمدمها التكنولوجٌا الحدٌثة من خالل مجموعة من التطبٌمات الذكٌدة مثدل تطبٌدك
طلب المساعدة الطبٌة فً الحاالت المرضٌة والحاجة الى استشارة طبٌة او طلب سٌارات األسدعاف الفدوري
ألنماذ الحاالت السرٌرٌة المفاجئة وذلن من خالل تحدٌد مولع المصاب واسدعافه الدى ألدرب مستشدفى فضدالً
عن األجابة المباشرة عن كٌفٌة اسعاف المرٌض.
هنان تطبٌمات اخرى مثل التطبٌك الذي ٌموم بعملٌة الكشف عن األجزاء المتضررة من الطرق او وجود
طرق غٌر معبدة بشكل جٌد حٌث ٌعمل بمساعدة نظام معلومات تحدٌد الموالع الجغرافٌة بتحدٌد الطرق التً
تحتوي اجزاء متضررة مما ٌسهل عمل الدوائر الهندسٌة المختصة بصٌانتها وتأهٌلها ،فضالً عن ذلن توجد
تطبٌمات اخرى تساعد فً تحدٌد نسبة الكثافة السكانٌة من خالل معرفة نسبة الزٌادة السكانٌة فً المدٌنة
وٌمكن اٌضا تحدٌد متطلباتهم المعٌشٌة الٌومٌة .ومن األمثلة األخرى تطبٌمات حدٌثة خاصة باألطفال
وخدماتهم ومتطلباتهم حٌث ٌساعد فً اٌجاد األماكن الخاصة باألطفال اثناء خروج العوائل سواء كانت
ترفٌهٌة او صحٌة او تعلٌمٌة (.)4
()3العبدنً ،عاٌد ،التجارة االلكترونٌة فً الدول االسالمٌة الوالع والتحدٌات واآلمال ،بحث ممدم إلى المؤتمر العالمً لاللتصاد
اإلسالمً ،جامعة ام المرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربٌة السعودٌة.2818،
) (2شاهٌن  ،بهجت رشاد و عودة  ،محسن جبار  ،دٚس اٌج١ئخ اٌّؼٍِٛبر١خ ف ٟثٕبء اٌّذٕ٠خ اٌزو١خ ِ ،جٍخ إٌٙذعخ  ،اٌؼذد  ، 22ثغذاد

.2816 ،
) ) 3آي ٛ٠عف  ،اثشا٘ ُ١جٛاد  ٚدغ ، ٓ١دمحم ِٙذ ، ٞاٌّذْ اٌزو١خ اٌّغزذاِخ افبق ٚرطٍؼبد ػٍ ٝخطِ ٝذْ اٌمشْ اٌذبدٞ
ٚاٌؼشش.2812،ٓ٠
( )4خلود رٌاض صادق ،مناهج تخطٌط المدن الذكٌة" ،حالة دراسٌة دمشك" ،رسالة ماجستٌر (منشورة) ،جامعة دمشك ،كلٌة الهندسة
المعمارٌة ،سورٌا.2813 ،
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تتنوع التطبٌمات التكنولوجٌة الحدٌثة حٌث توجد تطبٌمات خاصة تساعد على تنظٌم حركة المرور والكشف
عن اماكن المرور المزدحمة بوجود كثرة السٌارات او الدراجات النارٌة والهوائٌة .واٌضا ً هنان نوع آخر
من هذه التطبٌمات ٌساعد فً تملٌل الجرائم من خالل تحدٌد مكانها وسرعة المبض على المجرمٌن .تطبٌمات
حدٌثة اخرى تهتم بتمدٌم الرعاٌة الصحٌة لألشخاص الذٌن ٌحتاجونها بشكل دوري مثل كبار السن والنساء
الحوامل (.)2
عملٌة اختٌار منازل ذكٌة مالئمة للسكن بشكل متمٌز تتضمن وجود تطبٌمات برامجٌة تسهل فً الكشف عن
وجود هذه المنازل وتحدٌد أماكنها لتسهل من عملٌة الحصول علٌها .تعد عملٌة المحافظة على البٌئة من
أولوٌات إنشاء المدٌنة الذكٌة وذلن ألرتباطها بشكل مباشر بصحة األنسان حٌث توجد مجموعة من
التطبٌمىات والبرامىج التً تسىاعىىد على المحافظة على البٌئىىة والحد من تلوثهىىىىىا الناجم عن تلوث الهواء
باألبخرة والغازات السامة والمسرطنة فضالً عن تلوث الماء بالملوثات الباٌولوجٌة والكٌمٌائٌة وزٌادة نسبة
المعادن الثمٌلة فً المٌاه وتغٌر درجة األس الهٌدروجٌنً لنوعٌة الماء ،باإلضافة الى سٌطرة تنظٌمٌة
مبرمجة لعملٌة تدوٌر الفضالت والتخلص منها بشكل آمن للبٌئة وامكانٌة االستفادة منها مجددا ً بعد تدوٌرها
كما ٌحدث الٌوم فً المانٌا ودول العالم المتمدم.
شهد الجانب األلتصادي واألجتماعً زٌادة ملحوظة فً السنوات األخٌرة بفعل زٌادة نسبة هجرة سكان
األرٌاف الى المدن بحثا ً عن وسائل العٌش مما شكل زٌادة ملحوظة لتركز السكان فً المدن .عالمٌا ً تنطبك
نفس المعادلة إذ شهد العالم زٌادة سكان المدن ممارنة بسكان األرٌاف بفارق كبٌر حٌث تمدر األحصائٌات
بأن متوسط زٌادة سكان المدن وصل الى  65ملٌون نسمة أي ماٌماثل إنشاء سبع مدن سنوٌا ً مماربة الى
حجم مدٌنة شٌكاغو األمرٌكٌة(.)5
تمتلن مدننا العرالٌة الٌوم مختلف األمكانٌات البشرٌة والمادٌة والتكنولوجٌة والجغرافٌة بأن تحث الخطى
وتسعى سعً المدن الذكٌة فً العالم الغربً والعالم العربً ،واالستفادة من المولع الجغرافً الممٌز لمدنها،
ولربه من كل وسائل النمل لتخفٌف الهموم عن كاهل المواطن فً اٌجاد سكن مناسب له ضمن مواصفات
المدن الذكٌة لكً ٌمكن فً المستمبل المرٌب تعمٌم التجربة على كل المدن العرالٌة واالستفادة من الطالات
الشابة الموجودة بمجتمعنا الذي ٌمثل الشباب غالبٌة سكانه (.)2
الطرٌك إلى المدن الذكٌة المستدامة فً العراق
ٌمتاز بلدنا الحبٌب العراق بوجود مستلزمات إنشاء المدٌنة الذكٌة ألنه غنً بالعمول البشرٌة المبدعة
والثروات األلتصادٌة المختلفة وجغرافٌة المدن المتمٌزة وذلن سعٌا ً لمواكبة دول العالم المتمدم من خالل
رسم استراتٌجٌات هندسٌة عمرانٌة وتكنولوجٌة واألهتمام بممٌزات المولع الجغرافً لمدننا للمساهمة فً
حل المشاكل التً ٌعانً منها المجتمع.
تمثل عملٌة إ نتاج الطالة الصدٌمة للبٌئة وطرٌمة الحصول علٌها جوهر المدٌنة الذكٌة لذلن توجد مجموعة
من البرامج التمنٌة المتطورة التً تعنى بعملٌة الكشف عن مصادر الطالة وتنظٌمها إلكترونٌا ً وتحدٌد
الطرائك المثلى لكٌفٌة استخدامها من خالل تحدٌد األماكن التً تحتاج لها فضالً عن امكانٌة الطالة المنتجة
والحاجة لها فً المجال الصناعً ومفاصل الحٌاة األخرى لسكان المدٌنة الذكٌة.
إن زٌادة أعداد سكان المدن ٌفالم مشكالت الحصول على الخدمات بشكل مناسب لذلن أصبحت الحاجة ماسة
لوضع استراتٌجٌات بعٌدة المدى ألٌجاد طرائك علمٌة تسهل عملٌة الحصول على تلن الخدمات وبأولات
( )2الشواورة  ،علً سالم حمٌدان  ،المدن تضخمها -سلبٌاتها – تخطٌطها  ،عمان  ،دار صفاء للنشر والتوزٌع  ، 2813 ،ص.121
( )5جرجٌس ،جاسم دمحم ،وزٌادة ،مجدي ،والع صناعة تكنولوجٌة المعلومات فً امارة دبً ،بحث ممدم الى الندوة المعلوماتٌة فً الوطن
العربً ،الوالع واالفاق ،مؤسسة عبد الحمٌد تشومان ،عمان الملكة االردنٌة الهاشمٌة.2881 ،
( )2العجٌلً  ،دمحم صالح ربٌع  ،المدٌنة العربٌة فً المرن الحادي والعشرٌن واتجاهات التغٌٌر المنشودة فٌها ،ص ، 2882 ، 115
بغداد.
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لصٌرة بما ٌتالئم وحاجة السكان المستمرة فً تلن المدن ،فضالً عن محاولة اٌجاد حلول سرٌعة لمعالجة
التلوث البٌئً والذي ٌتضمن تلوث الهواء والماء نتٌجة األستخدامات البٌئٌة المختلفة فضالً عن تلوث المٌاه
الصالحة للشرب .لد تشكل هذه األسباب حالة من الضغط النفسً الذي بدوره ٌغٌر من مستوٌات انتظام
هرمونات جسم األنسان واختالل الفعالٌات الباٌولوجٌة فً الجسم مما ٌؤثر سلبا ً على صحة ومناعة الجسم
وجعله أكثر عرضة لألصابة بأمراض مختلفة.
تشٌر األحصائٌات العالمٌة بأن حوالً  %66من السكان فً العالم سٌتمركزون فً المدن بحلول عام
 2858لذلن البد من مواكبة التمدم التكنولوجً فً رسم خارطة المدن الذكٌة ،وبلدنا العراق ال ٌمل شأنا ً عن
الدول المتمدمة إذا ما استغل ثرواته البشرٌة واأللتصادٌة بتنمٌة شاملة والتخلص من الروتٌن الذي ٌزٌد
الحٌاة تعمٌدا ً وٌعطل كل مفاصل الحٌاة وٌمتل طموح الطالات البشرٌة التً ٌشار لها بالبنان فً كل دول
العالم المتمدم .وعلى الرغم من للة ولت دخول التكنولوجٌا الحدٌثة للعراق إال انه اآلن ٌمتلن خٌرة الخبراء
فً مجال ادارة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت وتوظٌفها جغرافٌا ً فً رسم مستمبل أفضل للمدن العرالٌة
وخٌر مثال على ذلن مدٌنة بسماٌة الجدٌدة التً اصبحت اآلن تمتلن العدٌد من مؤهالت المدٌنة الذكٌةٌ .مع
مجمع مدٌنة بسماٌة الجدٌدة على بعد  18كم فً جنوب شرق العاصمة بغداد ،العراق ،على الطرٌك الدولً
رلم ( )6الرابط بٌن العاصمة بغداد ومحافظة واسط ،وعلى مساحة  83831هكتار ( 188888م ،)2وٌتكون
المجمع من  1883888وحدة سكنٌة ،كما ٌضم شبكة بنى تحتٌة متكاملة من ماء وكهرباء ،وكذلن مدارس
ومجمعات ترفٌهٌة وتجارٌة .تصل كلفة إنشاء هذا المشروع العمالق إلى 5737ملٌار دوالرٌ ،نفذ المشروع
من لبل شركة هانوا الكورٌة فً اختصاص الهندسة واإلنشاءات وهً شركة عالمٌة معروفة ،وان الفترة
الزمنٌة إلنشاء مدٌنة بسماٌة بشكل متكامل تمدر بسبع سنوات.
كل هذه المؤهالت العمرانٌة وتنظٌم المدٌنة وفك خطط تصمٌمٌة حدٌثة ٌرشح أمكانٌة تحوٌلها إلى مدٌنة
ذكٌة خصوصا ً التمنٌات الحدٌثة التً دخلت إلى العراق بصورة كبٌرة رشح امكانٌة تحوٌلها إلى مدٌنة ذكٌة
فً العراق ) مخطط رلم .) 1
التحدٌات التً تواجه تطبٌك المدن الذكٌة على مدن العراق
تعٌش كل شعوب العالم صراعا ً لوٌا ً مع تطور الحٌاة والتكنولوجٌا حٌث ٌهدف هذا الصراع لمواكبة التطور
الكبٌر فً العلم وتسهٌل عمبات الحٌاة األلتصادٌة واألدارٌةٌ .تأثر العراق بحزمة من األجراءات والموانٌن
األدارٌة واأللتصادٌة التً تكهل حٌاة الشباب وتشغلهم بظروف المعٌشة والسكن واستنفاذ طالاتهم األبداعٌة
فضالً عن غٌاب التنسٌف فً مفاصل الحٌاة المختلفة ال سٌما التشرٌعات السٌاسٌة وصعوبة تنفٌذها على
ارض الوالعٌ .تطلب التخطٌط إلنشاء مدٌنة ذكٌة تظافر كل الجهود على مستوى البلد ،فمثالً تحاول الحكومة
حالٌا ً ربط مدٌنة بسماٌة (مخطط رلم  )1بطرق برٌة معبدة وسكن حدٌد تربط هذه المدٌنة بمركز محافظة
بغداد باإلضافة الى نمل بعض الوزارات الى مركز مدٌنة بسماٌة لتحفٌز عامل الخدمات فٌها.
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مخطط رلم ( :)1المولع الستراتٌجً لمدٌنة بسماٌة الجدٌدة

المصدر :جمهورٌة العراق ،وزارة التخطٌط ،مشروع مدٌنة بسماٌة الجدٌدة.2814 ،

إْ اعزشار١ج١خ إٔشبء ِذٕ٠خ ثغّب٠خ اٌزو١خ ثذأ ٍٛ٠ح ف ٟاألفك د١ش ٠ؼذ خطخ رّٕ٠ٛخ فش٠ذح ف ٟرؤس٠خ اٌجالد .رمغ
٘زٖ اٌّذٕ٠خ اٌّش١ذح دذ٠ضب ً ػٍ ٝثؼذ ( )18وُ ِنٓ دنذٚد ِذٕ٠نخ ثغنذاد ػٍن ٝاٌطش٠نك اٌنذ ٌٟٚاٌنشاثد ثن ٓ١ثغنذاد-
ٚاعد )خرٌطة رلم  .)1رّزذ ِغبدزٙب اٌ (8000( ٝدٔٚنُ ٠ٚزٛلنغ اْ ٠مطٕٙنب  688أٌنف ٔغنّخ ٚإجّنبٌ ٟػنذد
اٌٛدذاد اٌغىٕ١خ ٘ٚ )1883888 ) ٛدذح عىٕ١خ ِزىبٍِخ رزّزغ ثبٌّٛاصفبد اٌؼبٌّ١خ اٌّالئّنخ ٌٍغنىٓ ِٚنضٚدح
ثشجىخ ِٓ اٌجٕ ٝاٌزذز١خ (ِٕظِٛبد اٌىٙشثبء ،شجىبد اٌّنبء اٌصنبٌخ ٌٍشنشةِ ،ذطنبد ِؼبٌجنخ ِ١نبٖ اٌصنشف
اٌصذٌٍ ٟفضالد ،شٛاسع سئ١غ١خ ،ثبإلضبفخ اٌ ٝخذِبد اٌزؼٍ ُ١إٌمً ٚاٌزٕضٖ ٚشجىبد األٔزشٔذ) ِّب٠ضنفٟ
ػٍ٘ ٝزٖ اٌّذٕ٠نخ اٌّّ١نضح بنبثغ اٌّذٕ٠نخ اٌزو١نخ ونؤّٔٛرط ألٚي ِذٕ٠نخ ػشال١نخ خنالي فزنشاد راد عنمف صِٕنٟ
ِذذد وّب ِج ٓ١ف ٟاٌجذٚي ادٔبٖ:
جذول سقم ( :)1خطة عمم إوشاء مذيىة بسماية انجذيذة
قيمة انعقذ
مىقع انمششوع
تفاصيم انمششوع

 .7.5مهياس دوالس
 18وُ ػٓ ِذٕ٠خ ثغذاد
أػّبي رط٠ٛش األسض
 -أػّبي اٌجٕبء اٌغىٕٚ 188888( ٟدذح عىٕ١خ).
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مذة انعمم
عذد انسكان انمستهذفيه

عجغ عٕٓ١
 688اٌف ٔغّٗ

عذد انىحذات انسكىية

 188اٌف ٚدذح عىٕ١خ

مساحة انمششوع

 8888دُٔٚ
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إضبفخ اٌ ٝاٌزفبص ً١اٌّجٕ١خ ف ٟاٌجذٚي اػالٖ رزذًّ اٌذىِٛخ جضءا ً ِٓ وٍفخ إٔشبء اٌجٕ ٝاٌزذز١خ ٌٍّششٚع
ثّمذاس ٍِ١بس دٚالس ٠زُ رمغ١طٙب ف ٟاٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ ػٍِ ٝذ ٜخّظ عٕٛاد ٚثّمذاس ()288888
ِبئز ْٛ١ٍِ ٟدٚالس عٕ٠ٛب ً ِّب ٠خفف اٌؼجئ ػٍ ٝاٌذىِٛخ ٚاٌّٛابٌٕ ٓ١غشض رغ ً١ٙػٍّ١خ اٌغىٓ ٚششاء
اٌٛدذاد اٌغىٕ١خ ثّٕخ اٌمشٚض اٌّبٌ١خ ٌٍٛابٕٚ ٓ١رغذ٠ذ٘ب ثبٌزمغ١دٚ ،ثؤٔغ١بث١خ ِزضٔخ ِشاػبح ً ٌظشٚف
اٌّٛابٌٕ ٓ١زمٍ ً١اصِخ اٌغىٓ ٚاٌجطبٌخ ٌٍشجبة اٌؼشال.)1(ٟ
خشيطة سقم ( :)1انمىقع انستشاتيجي نمذيىة بسماية

__ المصدر :الهٌئة العامة للمساحة ،خرٌطة العراق األدارٌة ،ممٌاس  ،1888888/1لسنة .1999
_____________________________________

( )1جمهورٌة العراق ،وزارة التخطٌط ،مصدر سابك.
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بنٌة تحتٌة من أجل مدن ذكٌة مستدامة جدٌدة
ٌمثل الجانب األلتصادي ضرورة ملحة لسكان العالم حٌث ٌؤدي ازدهار الجانب الصناعً الى زٌادة هجرة
سكان الرٌف الى المدٌنة من أجل تحمٌك وسائل العٌش .وعند زٌادة سكان هذه المدن ٌبدأ توسعها عمرانٌا ً
وبالتالً تغٌر البنى التحتٌة لتلن المدن من خالل وضع التصامٌم الهندسٌة واستخدام البرامجٌات اإللكترونٌة
الحدٌثة ،واالستفادة المصوى منها فً تشٌٌد المدن الذكٌة بأشكال هندسٌة فائمة الجمال ومزودة بمتطلبات
إنشاء المدٌنة الذكٌة ،وجعلها مدٌنة مستدامة وأكثر حداثةٌ .جب أن تشتمل البنى التحتٌة فً تصمٌمها على
معالجة مستمرة بأستخدام تكنولوجٌا المعلومات الرلمٌة وربطها بشبكات األنترنت (.)6
هنان دول عربٌة لرٌبة من العراق لفزت بشكل ملحوظ فً جانب التخطٌط العمرانً والهندسً لمدنها.
واستخدمت أفضل تطبٌمات التكنولوجٌا الرلمٌة فً رسم الخرائط الهندسٌة لمدنها .فضالً عن استخدامها فً
تسهٌل متطلبات حٌاتها الٌومٌة ،وأصبحت تمتلن صفات المدٌنة الذكٌة مما جعلها لبلة للسواح ومناطك جذب
للشركات األستثمارٌة العالمٌة فً مجال األعمار والصناعة وإنتاج الطالة المستدامة .مما زاد من ناتج
التصادها ودخلها المادي وتوفر فرص العمل لشبابها .ومثال على تلن المدن ،مدٌنة مصدر فً دولة
األمارات العربٌة المتحدة حٌث تعتبر الٌوم مدٌنة عربٌة ذكٌة تتوفر فٌها وسائل الراحة والخدمات ،باإلضافة
الى الصحة والتعلٌم واستخدام األسالٌب الحدٌثة فً عالم التكنولوجٌا الرلمٌة مثل تطبٌك أنترنت األشٌاء
( .)Internet of Thingsوهذه المدٌنة ال تزٌد شأنا ً عن مدٌنة بسماٌة العرالٌة خصوصا ً فً مولعها
الجغرافً والخدمً ومستوى الحٌاة األلتصادي لهذه المدٌنة التً أغلب سكنها الٌوم من الطبمة الشبابٌة
المثمفة من أطباء ومهندسٌن ومعلمٌن وأساتذة الجامعات وغٌرهم من شرائح المجتمع األخرى مما ٌسهل من
عملٌة تحولها الى مدٌنة ذكٌة.
المرتكزات األساسٌة إلنشا المدٌنة الذكٌة
ترتكز المدٌنة الذكٌة على عدة خطوات (مخطط رلم  )2تتضمن استخدام البنٌة التحٌة لتمنٌة المعلومات
واالتصاالت وربطها برامجٌا ً بمفاصل الحٌاة األخرى مثل العمارات والمبانً ،المصانع ،المعامل ،الكهرباء،
الغاز ،التعلٌم ،الرعاٌة الصحٌة والسٌطرة على مٌاه الصرف الصحً ومٌاه الشرب وتزوٌدها بوسائل
السالمة واألمان .جغرافٌة المدٌنة او مولعها الجغرافً ٌعد عامالً اساسٌا ً فً تشٌٌدها فكلما كانت المدٌنة
مركزٌة المولع وتتصل بخطوط نمل تربطها بالمدن األخرى برٌا ً بطرق السٌارات والسكن الحدٌد إضافة
الى النمل المائً عندما تمع المدٌنة على ضاف األنهار( .)7إضافة الى ذلن طبٌعة مستوى التعلٌم لسكان تلن
المدٌنة ومستواهم الثمافً والمعرفً ٌسهل من جعل مدٌنتهم بأن تكون مدٌنة ذكٌة (.)8

( )6رضاب ،دمحم ،البنٌة المدارٌة الذكٌة ،دراسة اثر التكامل البٌئً والتمنً فً تملٌل كلفة المبنً االنشائٌة والتشغٌلٌة ،رسالة ماجستٌر
(غٌر منشورة) ،الجامعة التكنولوجٌة ،العراق.2889 ،
(7) See Vaidyanathan , Overcoming Market Barriers and Using Market Forces to Advance Energy
Efficiency , 18th 2013.
ً
( )8صحٌفة الرٌاض االلكترونٌة .،انطالق التنافسٌة بالمدن اعتمادا على الحوافز التنظٌمٌة والمولع الجغرافً ،مؤسسة الٌمامة.2817،
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مخطط ( :)2انمشتكضات األساسية إلوشاء انمذيىة انزكية

المصدددر :ضددٌف ،دمحم ابددن عبددد المجٌددد ،مدددن المعرفددة فددً العددالم العربددً ودور التخطددٌط العمرانددً فددً توجٌدده
االلتصادي المعلوماتً للدول ،جامعة اسٌوط ،جمهورٌة مصر العربٌة.2811،

مسددتمبل

احتوا البنى التحتٌة على منظومة االتصاالت
تشغل شبكات االتصاالت بأنواعها المختلفة حٌزا ً مهما ضمن تخطٌط المدٌنة الذكٌة .وتزوٌدها بالبرامج
التمنٌة الحدٌثة ،وربطها مباشرة بشبكة األنترنت لتشمل كل الدوائر الخدمٌة والصحٌة فً تلن المدٌنة مما
ٌجعلها مدٌنة جدٌدة مستدامة أكثر ذكا ًء.
ٌدخل ضمن توسع البنى التحتٌة أٌضا ً تنسٌك عمل االتصاالت مع الطالة الكهربائٌة ،اذ ٌمكن توزٌع ابراج
االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة بشكل متناسك مع استخدام الطالة الكهربائٌة التً بدأت اآلن تتحول الى
الطالة الخضراء الصدٌمة للبٌئة ذات الكلفة األلتصادٌة الواطئة ،ولدرة اإلنتاج العالٌة .وٌمكن أن تزود اٌضا ً
بنظام مانعة الصواعك وذلن لحماٌتها عند حدوث الصواعك الرعدٌة (.) 9
وكذلن الحال بالنسبة لوسائل النمل ،فهً ال تمل شأنا ً واهمٌة عن العوامل األخرى فً تطبٌك استراتٌجٌة
المدن الذكٌة حٌث ٌؤخذ بنظر األعتبار توفر كافة أنواع وسائل النمل باإلضافة الى رسم خارطة السكن
الحدٌدٌة وتفعٌل دورها الجوهري فً النمل البري وسٌر المطارات وإنشاء مشارٌع المترو لتملٌل
األزدحامات المرورٌة الخانمة وانسٌابٌة الحركة (.)10
( ) 9حٌدر فرٌحات  ،تخطٌط المدٌنة األلكترونٌة :دراسة تحلٌلٌة  ،ورلدة عمدل ممدمدة الدى نددوة الحوكمدة األلكترونٌدة التدً ٌعمددها المعهدد
العربً ألنماء المدن  ، 2883 ،سلطنة عمان.
() 10علً ،علً عبد الرؤوف ،دور التمنٌة فً بناء المجتمعات المعرفٌة فً العالم العربً ،حالة دراسٌة مدٌنتً الدوحة ودبً ،لسم
العمارة ،جامعة البحرٌن.2888 ،
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تشجٌع المطاع الخاص لتطوٌر المدن الذكٌة
ٌجب تفعٌل المطاع الخاص والشركات األستثمارٌة العالمٌة كما هو الحال فً التعالد مع شركة هاناوا
الكورٌة وهً شركة عالمٌة معروفة فً مجال الهندسة المعمارٌة واإلنشاءات وتشٌٌد البنى التحتٌة وفك
التصامٌم الحدٌثة وهذا مانراه واضحا ً فً المجمعات السكنٌة المشٌدة حالٌا ً فً مدٌنة بسماٌة علما ً ان
المشروع لٌد األنجاز .وٌجدر بمادة البالد فً السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة تعدٌل الموانٌن والتشرٌعات بما
ٌسهل عمل الشركات األستثمارٌة اسوة بدول العالم األخرى .وٌمكن اتخاذ بعض الخطوات التً تسهل عملٌة
إنشاء المدن الذكٌة فً العراق فً المستمبل المرٌب من خالل:
 -1توجٌه مجالس المحافظات بإلزام الشركات األستثمارٌة فً المحافظات التً تشهد مراحل األعمار
بتوفٌر مستلزمات إنشاء المدٌنة الذكٌة ضمن مشروع العمل من خالل مجموعة من الحلول البرمجٌة
وتكنولوجٌا المعلومات الذكٌة ،وربط البنٌة التحتٌة لذلن المشروع األستثماري بماعدة بٌانات مركزٌة،
ٌمكن من خاللها السٌطرة المركزٌة على تلن المشارٌع كخطوة مستمبلٌة إلنشاء مدٌنة ذكٌة .ومثال على
ذلن ما حصل فً مدٌنة سندرالند البرٌطانٌة حٌث تم استخدام انظمة برامجٌة عالٌة الدلة تسهل عملٌة
االتصال والبرمجة األلكترونٌة.
 -2الزام الشركات العالمٌة األستثمارٌة بتشٌٌد البنى التحتٌة الذكٌة وفك المواصفات والتصامٌم الهندسٌة
العالمٌة .وعدم اعتماد الخرائط الهندسٌة التملٌدٌة ،وجعل هذا البند جزء اساسً من عمد العمل ،وخلك
المنافسة بٌن الشركات األستثمارٌة العالمٌة وتشجٌعها لألستثمار بالعراق بالمجاالت األخرى المختلفة
مثل الطالة والصحة والبٌئة والزراعة إضافة الى األستثمار فً هندسة وتشٌٌد البنى التحتٌة وجلب افضل
الشركات العالمٌة المزودة بالتكنولوجٌا الحدٌثة لتكون هذه األستثمارات نواة إلنشاء المدن الذكٌة ومنافسة
دول الجوار على األلل.
 -3اعتماد منهاج رٌادة األعمال المفعل بالتكنولوجٌا والبرامجٌات الحدٌثة كما معمول به فً الشركات
العالمٌة األستثمارٌة الرٌادٌة ومثال على ذلن خدمات راحة المسافرٌن من لبل شركة  Airbnbالعالمٌة.
ومن األمثلة األخرى تطوٌر برنامج  I centrumمن لبل جامعة برمنغهام العالمٌة وتفعٌل مختبر الذكاء
اللذان ٌساعدان فً انجاز متطلبات المدٌنة الذكٌة من خالل تسهٌل انجاز أعمال التجارة والخدمات
األلتصادٌة األخرى.
 -4اعطدداء الصددالحٌات الكافٌددة لمؤسسددات الدولددة األجتماعٌددة واسددتثمار عائددداتها المالٌددة لتطددوٌر لدددراتها
التكنولوجٌة والهندسٌة واعادة تخطٌطها العمرانً وفك التصامٌم العمرانٌة الحدٌثة.
 -5التنسٌك العالً بٌن السلطات المحلٌة والمركزٌة (التنفٌذٌة والتشرٌعٌة) من خالل بلورة مشارٌع
الموانٌن وتنفٌذها على ارض الوالع وهً لٌست باألمر المستحٌل .فضالً عن ذلن ٌجب تفعٌل دور
المواطنٌن ومساهمتهم الفعالة بإنشاء مدٌنة المستمبل ألجٌالهم المادمة وجعلها مدٌنة ذكٌة مستدامة تزهو
بجمالها العمرانً ونظامها التكنولوجً ومولعها الجغرافً لتكون مدٌنة سكن مناسبة تنعم بالتطور
واآلمان.
مدن عرالٌة ذكٌة مستمبلٌة
ٕ٘بن ِذْ ػشال١خ اخش ٜثبإلضبفخ اٌِ ٝذٕ٠خ ثغّب٠خ اٌجذ٠ذح رّزٍه ِؤ٘ـالد اٌّذٕ٠ــخ اٌزو١ــخ ِضً
ِذٕ٠ننخ اٌششنن١ذ (ِؼغننىش اٌششنن١ذ عننبثمبً) ٚ ،لننذ ثننذأد اٌشننشوبد األعننزضّبس٠خ ثٛضننغ اٌزصننبِ ُ١إٌٙذعنن١خ ٌٙننزا
اٌّششٚع اٌّغزمجٍ ،ٟار أػٍٕذ اٌ١ٙئخ اٌٛبٕ١نخ ٌالعنزضّبس ػنٓ رنٛفش خّنظ فنشم اعنزضّبس٠خ ٌزطن٠ٛش ِؼغنىش
اٌششنن١ذ (عننبثمب) ٚلننذ شننٍّذ ٘ننزٖ اٌفننشم اٌجبٔننت (اٌغننىٕ ،ٟاٌزجننبس ،ٞاٌش٠بضنن ،ٟاٌصننذ ،ٟاٌزشفٙ١ننِ )ٟننٓ
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اٌّششٚع .د١ش لبِذ اٌ١ٙئخ ٚثبٌزٕغ١ك ِغ ِٕٙذعنٚ ٟصاسح األػّنبس ٚاالعنىبْ ٚاٌجبِؼنخ اٌزىٌٕٛٛج١نخ ثئػنذاد
ِمزشدبد ٌؼشضٙب ػٍ ٝاٌّغزضّش ،ٓ٠رضّٕذ صالس رصبِ ُ١دذ٠ضخ رؤخز ثٕظش االػزجبس اٌّؼنب١٠ش اٌذ١ٌٚنخ اٌزنٟ
رٍجِ ٟزطٍجبد اٌذ١بح اٌؼصش٠خ ّ٠ٚىٓ ػذ٘ب ِنٓ اٌّنذْ اٌزو١نخ اٌّغنزمجٍ١خ٠ .زضنّٓ اٌّخطند إٌٙذعن ٟرفبصنً١
دل١مخ ٌىً ِٓ اٌجضء اٌغىٕ ٚ ٟاٌزجبسٚ ٞاٌطجٚ ٟاٌزشفٚ ٟٙ١اٌش٠بضٚ ٟوّب ِج ٓ١أدٔبٖ:
 -1انجضء انسكىي
٠ىنن ْٛبننشاص اٌغننىٓ ػّننٛد٠ ٞزضننّٓ ( )78-58أٌننف ٚدننذح عننىٕ١خ ٚثبسرفننبع ( )18بٛاثننك فّننب فننٛق ثؤسثؼننخ
أصٕبف ِٓ اٌشمك اٌغىٕ١خ ٚفك اٌطشاصاد إٌٙذع١خ اٌؼبٌّ١خ ٚثؤثؼبد ٕ٘ذع١خ رزضّٓ:
 ِغبدخ ( ٚ 2َ (128ثٕغجخ (.)%28 ِغبدخ (ٚ 2َ )148ثٕغجخ ).(20% ِغبدخ (ٚ 2َ )168ثٕغجخ (.)%38 ِغبدخ ( ٚ 2َ )288ثٕغجخ (.)%38 -2الجز التجاري
ً
ٌحتددوي هددذا الجددزء علددى الفعالٌددات اإلدارٌددة التددً تتضددمن المكاتددب والمددوالت التجارٌددة ،فضدال عددن احدددث
الفنادق ودور السٌنما واماكن ترفٌهٌة لألطفال وخدمات تجارٌة والتصادٌة اخرى.
 -3جانب الصحة والخدمات الطبٌة األخرى
ٌتضمن العمل إنشاء مستشفى نموذجً مجهز بأحدث التمنٌات الطبٌة لٌمدم خدماته األنسانٌة المختلفة.
 -4الجز الترفٌهً
ٌتضمن إنشاء مدٌنة ترفٌهٌدة متكاملدة بمولعهدا الجغرافدً الممٌدز وفدك التصدامٌم الحدٌثدة ،فضدالً عدن وجدود
الحدائك والمساحات الخضراء.
 -5انجضء انشياضي
٠زضّٓ إٔشبء ٍِؼت ػبٌّ ٟعؼخ  68اٌنف ِزفنشط ثبإلضنبفخ اٌنٍِ ٝؼنت آخنش عنؼخ  18ا٢ف ِزفنشط ِٚغنجخ
ٚلبػبد س٠بض١خ.
 ِٓٚأجً إ ٔجبص ٘زا اٌصشح اٌؼّشأ ٟاٌّزىبًِ ششػذ اٌ١ٙؤح اٌٛبٕ١خ ٌالعزضّبس ثز١ٙئخ أجبص االػّبي اٌزبٌ١خ
ٌٍّششٚع أػالٖ:
 -1رُ اٌذصٛي ػٍ ٝاٌّخططبد اٌزفص١ٍ١خ اٌخبصخ ثبٌزؼبسضبد اٌخذِ١خ ِٓ اٌٛصاساد اٌمطبػ١خ راد
اٌؼاللخ  :ٟ٘ٚاٌىٙشثبء ،إٌفد ،االرصبالدٚ ،اِبٔخ ثغذاد د١ش رٛضخ رٍه اٌّخططبد ِغبساد ٚخطٛب
اٌشجىبد اٌىٙشثبئ١خ (لبثٍٛاد ٚخطٛب ٔمً اٌطبلخ) ٚوزٌه أبث١ت إٌفد ٚاٌغبص اٌّبسٖ ثبٌّششٚع ٚخطٛب
االرصبالد (اٌمبثٍ ٛاٌضٛئٚ ٟاٌصٛرٚ )ٟخطٛب اٌّبء ٚاٌّجبسٚ ٞبشق إٌمً اٌّٛجٛدح ف ٟاٌّٛلغ .
 -2رُ أجبص ػمذ رذش٠بد اٌزشثخ ٌّٛلغ ِؼغىش اٌشش١ذ ِٓ لجً اٌّشوض اٌٛبٌٍّٕ ٟخزجشاد االٔشبئ١خ ٚوزٌه
اٌّغٛدبد اٌطٛثٛغشاف١خ ٚاٌىٕزٛس٠خ ٚاٌّغبدبد ٚإٌّبع١ت اٌّطٍٛثخ ألسض اٌّٛلغ ِٓ لجً اٌششوبد
اٌّزخصصخ.
 -3رُ ِفبرذخ اٌٛصاساد ٚاٌذٚائش راد اٌؼاللخ اٌزٌ ٟذٙ٠ب ِٕشآد ف ٟاسض اٌّٛلغ ٌشفؼٙب ٚاخالء جّ١غ
اٌّش١ذاد اٌؼبئذح ٌٙب :ٟ٘ٚ
 ٚصاسح اٌصٕبػخ ٚاٌّؼبدْ (ششوخ اٌغّٕذ اٌؼشال١خ ،ششوخ اٌزذذ ٞاٌؼبِخِ ،ؼًّ اٌذش٠خ ٌٍجطبٔ١بد). ٚصاسح اٌذاخٍ١خ ( عبدبد دجض اٌّشوجبد).(.)11
 -اِبٔخ ثغذاد (ِؼًّ اعفٍذ اٌضػفشأ١خِ ،ذطخ وجظ إٌفب٠بد ،اٌىغبسح)

( )11دراسة مٌدانٌة من لبل الباحث الى مدٌنة بسماٌة ومولع مشروع معسكر الرشٌد سابما ً .2819 ،
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الخاتمة:
وضح هذا البحث مفهوم المدن الذكٌة وحدد أبعادها ومتطلباتها وتطبٌماتها ،كما تناول معاٌٌر تمٌٌم أدائها
والمشاكل التً تواجه تبنً تطبٌماتها فً العراق ،ولدم استراتٌجٌة لتحوٌل المدن المائمة الى مدن ذكٌة ذات
تمنٌات وفك المعاٌٌر العلمٌة المستخلصة من الدراسة النظرٌة من خالل أربعة سبل ٌمكن وفك المعاٌٌر
العلمٌة المستخلصة من الدراسة النظرٌة تساعد فً بناء المدن الذكٌة المستدامة فً العراق ،حٌث عالج
مشكلة البحث من جوانبها كافة ،ومن خالل التحلٌل واالستمراء والتوصل الى منهجٌة إلنشاء المدن الذكٌة
من خالل استعراض بعض أمثال للتجارة الدولٌة والمحلٌة فً مجال المدن الذكٌة ،وبذلن ٌكون البحث لد
حدد أهدافه وأجاب عن التساؤالت مشكلته .وإن مدٌنة بسماٌة المشٌدة حدٌثا ً تعتبر أنموذجا ً واضحا ً لهذه
الدراسة وٌمكن أن تصل مستمبالً الى مصاف المدن الذكٌة فً العالم .فضالً عن ذلن هنان مدن عرالٌة فً
بغداد تمتلن مواصفات المدٌنة الذكٌة المستمبلٌة لٌد التنفٌذ أبرزها مدٌنة معسكر الرشٌد التً تم تصمٌم
المخططات الهندسٌة لتنفٌذها فً المستمبل المرٌب حٌث تتمٌز هذه المنطمة بمولع ستراتٌجً ممٌز فً للب
بغداد وٌشرف على نهر دجلة.
المصادر العربٌة:
آي ٛ٠عف ،اثشا٘ ُ١جٛاد  ٚدغ ،ٓ١دمحم ِٙذ ،ٞاٌّذْ اٌزو١خ اٌّغزذاِخ افبق ٚرطٍؼبد ػٍ ٝخطِ ٝذْ اٌمشْ
اٌذبدٚ ٞاٌؼشش.2812 ،ٓ٠
ألشواورة ،علً سالم حمٌدان ،المدن تضخمها -سلبٌاتها – تخطٌطها ،عمان ،دار صفاء للنشر والتوزٌع،
 ،2813ص.121
ألعبدنً ،عاٌد ،التجارة االلكترونٌة فً الدول االسالمٌة الوالع والتحدٌات واآلمال ،بحث ممدم إلى المؤتمر
العالمً لاللتصاد اإلسالمً ،جامعة ام المرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربٌة السعودٌة.2818 ،
ألعجٌلً ،دمحم صالح ربٌع ،المدٌنة العربٌة فً المرن الحادي والعشرٌن واتجاهات التغٌٌر المنشودة فٌها،ص
 ،2882 ،115بغداد.
ألهٌئة العامة للمساحة ،خرٌطة العراق األدارٌة ،ممٌاس  ،1888888/1لسنة .1999
جرجٌس ،جاسم دمحم ،وزٌادة ،مجدي ،والع صناعة تكنولوجٌة المعلومات فً امارة دبً ،بحث ممدم الى
الندوة المعلوماتٌة فً الوطن العربً ،الوالع واالفاق ،مؤسسة عبد الحمٌد تشومان ،عمان الملكة
االردنٌة الهاشمٌة.2881 ،
جمهورٌة العراق ،وزارة التخطٌط ،مشروع مدٌنة بسماٌة الجدٌدة.2814 ،
حٌدر فرٌحات ،تخطٌط المدٌنة األلكترونٌة :دراسة تحلٌلٌة ،ورلة عمل ممدمة الى ندوة الحوكمة األلكترونٌة
التً ٌعمدها المعهد العربً ألنماء المدن ،2883 ،سلطنة عمان.
خلود رٌاض صادق ،مناهج تخطٌط المدن الذكٌة" ،حالة دراسٌة دمشك" ،رسالة ماجستٌر (منشورة)،
جامعة دمشك ،كلٌة الهندسة المعمارٌة ،سورٌا.2813 ،
دراسة مٌدانٌة من لبل الباحث الى مدٌنة بسماٌة ومدٌنة معسكر الرشٌد سابما ً.2819 ،
رضاب ،دمحم ،البنٌة المدارٌة الذكٌة ،دراسة اثر التكامل البٌئً والتمنً فً تملٌل كلفة المبنً االنشائٌة
والتشغٌلٌة ،رسالة ماجستٌر (غٌر منشورة) ،الجامعة التكنولوجٌة ،العراق.2889 ،
شاهٌن ،بهجت رشاد و عودة ،محسن جبار ،دٚس اٌج١ئخ اٌّؼٍِٛبر١خ ف ٟثٕبء اٌّذٕ٠خ اٌزو١خِ ،جٍخ إٌٙذعخ،
اٌؼذد  ،22ثغذاد.2816 ،
صحٌفة الرٌاض االلكترونٌة .،انطالق التنافسٌة بالمدن اعتمادا ً على الحوافز التنظٌمٌة والمولع الجغرافً،
مؤسسة الٌمامة.2817،
ضٌف ،دمحم ابن عبد المجٌد ،مدن المعرفة فً العالم العربً ودور التخطٌط العمرانً فً توجٌه مستمبل
االلتصادي المعلوماتً للدول ،جامعة اسٌوط ،جمهورٌة مصر العربٌة.2811،
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ً حالة دراسٌة مدٌنت،ً دور التمنٌة فً بناء المجتمعات المعرفٌة فً العالم العرب، علً عبد الرؤوف،ًعل
.2888، جامعة البحرٌن، لسم العمارة،ًالدوحة ودب
:المصادر األنكلٌزٌة
See Vaidyanathan, Overcoming Market Barriers and Using Market Forces to
Advance Energy Efficiency, 18th 2013.
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