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ملخص
ان وجود روابط بين المدن والمناطق حول العالم من االسباا اسسباسبية لوجود ع ة
وية بين اسبببببتدامة همد المدن والعولمة وهمد الروابط ،وكل ما تجسبببببدد من تحوالت
وتدفقات ،د تغيرت بشببببببب ل كاير نتيجة للعول مة ،ومن منظور ا تصبببببببادي و قافي
واجتماعي وسببببياسببببي ،كان للروابط المتنامية بين المدن تر ير جوهري علث ما يحد
داخلها ،وكيفية تنظيم التوسبببا والشببب ل الحابببري لها ،وارتااطها بمناطقها النائية فقد
تغير نموذج المدينة بشبببببب ل كامل من خ ل ول العولمة ،حيث أصبببببباحا اسببببببتدامة
المدينة اآلن أكثر اعتمادا علث شببببببا ة المدينة العالمية التي توجد فيها أكثر من سببببببا
وجودها السابق و د برز جهد ملحوظ علث مدل العقد الماضي برسم خرائط جغرافية
لشببا ة المدن العالمية المعاصببرل ،ال أنه ال يوجد سببول القليل جدا من اسدلة التجرياية
علث تر ير الروابط المتزايدل بين المدن علث اسبببببببتدامتها والغرا من هما الاحث هو
تحديد نموذج منهجي لتحديد كيفية تر ير العولمة علث اسبببتدامة المدن ،يم ن اسبببتخدامه
كنموذج مقترح لرسببم ع ة افقية ورأسببية لمعالم تطور الروابط اال تصببادية والثقافية
واالجتماعية والسبببببببياسبببببببية للمدينة ما المناطق اسخرل ودراسبببببببة كيفية تر ير همد
االرتااطات علث استدامتها.
At the very core of the relationship between sustainability of the
world’s cities and globalization are the linkages between these
cities and regions around the globe. These linkages and all they
embody in terms of transfers and flows have changed most
dramatically as a result of globalization. From an economic,
cultural, social and political perspective, the ever-developing links
between cities have had a fundamental impact on what occurs
within them, how urban expansion and form are structured and
how they relate to each other and their hinterland regions. The
city-region-nation paradigm has entirely changed through
globalizing forces and as a result, a city’s sustainability is now far
more dependent upon the world city network within which it
exists than its previous raison d’être. Significant work has
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emerged over the past decade on mapping the geography of the
contemporary world city network, however, very little empirical
evidence exists on the impact the growing connections amongst
cities are having on their sustainability. The purpose of this paper
is to specify a methodological model to determine how
globalization is affecting the sustainability of cities. The proposed
model may be used for a cross-sectional and longitudinal study to
chart the development of a city’s economic, cultural, social and
political linkages to other localities and examine how these
connections have impacted on its sustainability.
 .1مقدمة
ال يوجد زمن في تاريخ االمم نشبببرت المدينة في العزلة دائما وابدا كان للمدينة مسبببتول ما من التواصبببل ما المناطق
النائية ،بل يمتد التواصبببببببل لث مدن ومناطق أخرل ولقد ال "  1 "Fernand Braudelن المدينة يج أن
تسببيطر علث ابماراطورية ،مهما كانا صببغيرل ،من أجل الوجود وبالتالي فلن التر يرات المحددل لش ب ل المدينة
وهي لها ال تقتصبببببببر علث ما يحد داخل المدينة فقط ،بل علث كيفية ارتااط المدينة بالمدن المحيطة بها واليوم
ومن خ ل العولمة ،أصببباحا المدن تعتمد بشببب ل متزايد علث المدن والمناطق اسخرل في شبببا ة المدن العالمية
أكثر من أي و ا ماث وأصاحا المدن عقدل في شا ة دينامي ية وتسلسل هرمي وفي الو ا المي نماي فيه
نحو أسبببلو التنمية المعلوماتي ،اسبببتغرك ت ثيذ همد الشبببا ة درا معينا من االسبببتق ل الماتي بعيدا عن المدن
فرصببباحا المدن سبببهلة التر ر من خ ل حسببباسبببية الشبببا ة المعلوماتية التي تربطها بالمحيط الخارجي ولسببب مة
شا ة المدينة العالمية يج ان ت ون مستقله وستعمل شا ه االتصال علث الت يذ عن طريق اعادد روابط المدينة
ما المدن االخرل وفي الوا ا فان شا ة االتصالية لمدن ال عالم تعمل كنظام ينص علث ان التغير في مدينه واحدد
سوف يؤ ر بالتالي علث المدن االخرل
و يت ون اال ت صاد الجديد من شا ة عالمية للتفاع ت الت نولوجية والاشرية المعقدل ،ت شمل حلقات تغمية متعددل تعمل
بعيدا عن التوازن ،مما ينتج عنه تنوع ال ينتهي من الظواهر الناشبببببببكة ويمكر "  2" Capraأن "ال ائنات الحية
والنظم ابي ولوجية (النظم الايكية) د تصاح غير مستقرل بش ل مستمر ،و ذا فعلا ذلك ،فلنها ستختفي في نهاية
المطاف بسببا االنتقاا الطايعي ،ولم ياقث علث يد الحيال سببوي تلك النظم التي لديها السببال لتحقيق االسببتقرار"
أما في المجال الاشبببببببري ،يج دخا ل همد العمليات في اال تصببببببباد العالمي من خ ل الوعي الاشبببببببري الثقافي
والسببياسببي لما ف نحن بحاجة لث تصببميم وتنفيم يليات تنظيمية لتحقيق االسببتقرار في اال تصبباد الجديد " Capra
)(2002: p.140
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 .2إشكالية البحث
ما تناؤ اسمم المتحدل برن ما يقر من  60في المائة من س ب ان العالم سببيعيشببون في المدن بحلول عام  ،2030يتاببح
أن المسببببتقال العالمي يتجه نحو التحاببببر بما يزيد من الهيمنة المتزايدل لقاببببية االسببببتدامة فتحديد اسببببتدامة المدينة
وتر يرد علث االسبتدامة العالمية يج أن يؤخم بعين االعتاار من منظوري "الشبا ة" و "المات" ()Castells, 1996
فيلزم علث المدن التوفيق بين الصراع بين كونها جزاا من شا ة المدن العالمية المتنافسة وبين تلاية المتطلاات اليومية
لسببببببب انها وفي همد الور ة يتم النظر في هما المنظور المزدوج للمدينة ،حيث تتمثل ابشببببببب الية الاحثية في كيفية بناا
منهجية ياسية بين الخ صائص المميزل التي ت امن أن المدينة ال تستطيا الاقاا علث يد الحيال بطريقة مقاولة لس انها
الحاليين والمسببببت قاليين فحسبببب  ،وأياببببا بطريقة ال تقوا درات المدن والمناطق االخرل في جميا أنحاا العالم ل ي
تظل مستدامة أياا
 .3أسئلة البحث واالهداف الرئيسية
تمثل المدن العالمية جزا من المدن والت ت ت الحارية في جميا أنحاا العالم والتخطيط لحجم همد الحواضر العالمية
يتحدل مفاهيم االستدامة فهناك عدد من اسسكلة ،التي يتطل ان يجي عنها الاحث )1( :ما هي العولمة؟ ( )2ما مدل
تر ير عولمة المدن (االجتماعية والايكية واال تصببادية) علث اسببتدامتها؟ ( )4هل يم ن تحديد الع ة خصببائص العولمة
وماادئ االسبببتدامة؟ ويتمثل الهدف الرئيسبببي للاحث في تحديد نموذج ياسبببي لتحديد كيفية تر ير العولمة علث اسبببتدامة
المدن
 .4أهمية إقامة العالقة بين العولمة واالستدامة
ربما ال توجد مش ب لة أكار تواجه كوكانا أعظم من مسببرلة االسببتدامة علث الرغم من وجود ال ثير من الجدل حول ما
ذا كنا د تجاوزنا بالفعل القدرل االسبببببببتيعابية لنرا ،فلن هناك حجة ليلة برن كثيرا من موارد العالم محدودل ومنم
انعقاد مؤتمر اسمم المتحدل المعني بالايكة الاشبببرية في "سبببتوكهولم" في عام  ،1972برزت االسبببتدامة بوصبببفها تحديا
كايرا لصانعي السياسات الحارية علث الصعيدين العالمي والمحلي علث السواا ول ي يتم ن صانعو سياسات المدن
من تحديد كيفية توجيه التنمية االستراتيجية لمدنهم لامان االستدامة ،يج عليهم أن يف هموا اس ر المي تحد ه العولمة
عليهم داخليا وخارجيا
ووفقا للمماه النيوليارالية للعولمة اال تصبببببببادية ،فلن اتفا ات التجارل الحرل ،كتلك التي تفرضبببببببها منظمة التجارل
العالمية في نهاية المطاف سوف تساهم في زيادل التوسا اال تصادي العالمي والحد من الفقر من خ ل نظرية التراجا"
 3 "trickle-down effectومن المؤكد أن هما المو ذ ال يتقاسبببببببمه الجميا ويشبببببببير رأي بديل لث أن ا تصبببببببادي
الشببركات د تجاهلوا الت اليذ االجتماعية والايكية للنشبباط اال تصببادي ،مما أدل لث تقويس االسببتدامة بش ب ل خطير
فعلث سببايل المثال ،يؤدي تف يك ابنتاج المحلي لصببالح الصببادرات والواردات ( الدافا الرئيسببي لقواعد التجارل الحرل
لمنظمة التجارل العالمية) لث زيادل كايرل في المسبببببببافة " من المزرعة لث المائدل" ففي الواليات المتحدل االمري ية،
ينقل ويشببحن متوسببط ال ميات من االغمية االن علث مدل ألذ ميل ال تناولها ،مما ياببا ضببغوطا هائلة علث الايكة
)(Capra, 2002
وفي عالم من المشببببببباكل الايكية المتنامية والموارد ال طايعية المحدودل وارتفاع معدالت الاطالة واالحتياجات الملحة
للعمل ،فلن السببياسببة اال تصببادية الصببحيحة هي أن ت فل الح ومات توفير العمالة باسجر المسببتخدم ،ما االسببتفادل من
اسراضبببببببي والمياد والموارد اسخرل ،وال سبببببببيما الطا ة التي ت ون باهظة الثمن ول ن مقاولة اجتماعيا ،مما يخلق
الحوافز المناسبببباة لتحقيق التنمية المسببببتدامة علث الصببببعيدين العالمي والمحلي ) (Hall and Pfeiffer, 2000كما
يؤكد العديد من المعلقين ان العولمة د ت ون في الوا ا سببببببب حا ذو حدين ،مما يجل ك من الرخاا والفقر ،ومما ال
شببببك فيه أن اسزمة المالية اآلسببببيوية الت ي حد ا في أواخر التسببببعينات كانا حد ا كايرا بسببببا العولمة التي أظهرت
بوضببوح هشبباشببة النمو المتسبباوي فلندونيسببيا ،علث سببايل المثال ،حققا تقدما كايرا في خفس عدد فقرااها ،ال أنه
أصببببباح هناك زيادات حادل للفقراا بعد اسزمة ) (McGee, 1998 in Lo and Marcotullio, 2001ولملك من
المهم تحديد الع ة بين العولمة واالستدامة من أجل الادا في معالجة كيفية حل المشاكل التي تجلاها العولمة
 .5السياق النظري
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الجدير بالمكر الادا بوضببا سببياك نظري ال نشبباا ما
د يش ل نموذجا مناساا بداية ما هي اسدلة المطروحة
التي تجعلنا نعتقد أن العولمة واالسببتدامة مرتاطتان؟ د
أ اا )(Lofdahl, 2002أن نظرية الاببببغط الجاناي
( )Lateral Pressure Theoryهي نظريببببة ربط
مناساة لتحديد تر ير العولمة علث الايكة و د كانا
همد النظرية واحدل من العديد من النظريات التي
وضببعتها مدرسببة الف ر الوا عي لشببرح الصببراع
بين الدول وتدعي النظرية أن تزايد عدد السببب ان
وتحسببببببين الت نولوجيات ياببببببغط علث الدول القومية
نظرية
لتوسبببببببيا اعدل مواردها خارج حدودها فان
النظام
السياسات
الابببببببغط الجبباناي موجببه بعببدل مخبباوف وتحفظببات
النظام الدولي
( Choucri and North, 1975 in Lofdahl,
السياسات
 )1( :)2002النمو المحلي والتوسبببببببا الخببببارجي
النظام
السياسات
للمصببببببببالح ( )2المنببافسببببببببة الببدوليببة علث الموارد،
المدينة
القومية
السياسات
واسسواك ،وتفوك اسسلحة ( )3دينامي يات اسزمات
الفرد
ويوضببببببح الشبببببب ل ر م ( )2نسببببببخة معدلة من نظرية
الابببببببغط الجاناي المي تعترف باعتماد المجتما علث
(الديناميكيات
(الهيكل)
الايكة الطايعية ما السياسات المنظمة لها ويرتاط نمو
)
نظرية ال اغط الجاناي بث ة متغيرات -الس ان
والت نولوجيا والموارد ،وبتحليل الش ل ر م ()3
نجد ان النظرية تاببببمنا المدينة لتطوير نظرية
الاببغط الجاناي لربط النظام العالمي بنظام المدينة اما من الناحية السييياسييية ،سببيطرت الشببركات متعددل الجنسببيات
علث اال تصبباد العالمي منم الحر العالمية الثانية وما عولمة تلك الشببركات ،لحقا بها شببركات الخدمات المصبباحاة
لها التي أنشببكا في المدن ال ارل في جميا أنحاا العالم وتعمل االجرااات المتخمل من ال شببركات متعددل الجنسببيات
علث توسا أنشطتها وزيادل حجم تجارتها الدولية ،لتعار الحدود الوطنية وزيادل فاعلية نظرية ال اغط الجاناي اما من
الناحية المنهجية ،ت دخل التجارل الدولية روابط وتعقيدات ضببافية في النظام الدولي سنها تفصببل أنشببطة ابنتاج والنقل
واالسته ك وفي سياك نظرية الاغط الجاناي ،يم ن استقراا ع ة هي لية متميزل بين تطو ر المدن العالمية والنظام
العالمي (الايكة الطايعية) ،حيث تشبببببب ل العولمة الرابط الدينامي ي و د اسببببببتخدما نظرية الاببببببغط الجاناي كنظرية
تنظيمية للتحليل التجرياي لإل اات من خ ل النماذج المعقدل ،أنه وعلث ع س العرف والقوانين اال تصبببببببادية المقاولة،
فلن التجارل الدولية تابببر بالايكة الطايعية العالمية ولملك ،فلن نتائج عمل"  "Lofdahlتادأ في ا تراح أن العولمة ،أو
علث اس ل جوان منها ،د تؤ ر سلاا علث استدامة المدن )(Lofdahl, 2002
وأصاحا الف رل القائلة برن الصادرات هي اسساس المي يقوم عليه ا تصاد المنطقة وكما أشار )Friedman 2001
(أنه بتو ذ نمو المنطقة حتث يصببل الث مسببتويات متدنية جدا ،يودي ذلك الث عجز حركة التجارل بينها وبين المناطق
اسخرل علث المدل الطويل ،بما يعني تفوك حجم الواردات عن الصادرات بفارك كاير ،حينها تصاح المنطقة مرشحا
طايعيا للدفا نحو التحول من ال االخرين (الخزانة الوطنية ، ،المسببباعدات الدولية  ،4الانك الدولي ،) ،كما سبببتادأ في
تقليص مواردها اسولية ك موارد الثرول من خ ل عملية ابهمال المنهجي أو عدم االسببببببتثمار وهناك حاجة لث سببببببتة
مجموعات من الموارد ال مترابطة للحفاظ علث درل المنطقة علث التصبببببببدير فهي رأس المال الاشبببببببري ،رأس المال
االجتماعي ،الموارد الطايعية ،الموارد الايكية ،الانية التحتية اال تصببببببادية واالجتماعية ،والمصببببببنا والمعدات المنتجة
مااشببرل ) ( Friedman, 2001وعند تحليل اسببتدامة المدينة ،فلن همد العناصببر يج أن تؤخم في االعتاار من حيث
تر ير العولمة عليها وفي اسسببببببباس كان ينظر للعالم المعاصبببببببر وتعيينه من خ ل جغرافية الدول ،بدال من المدن
والمناطق و د بدأ الااحثون مؤخرا في معالجة النقص في الايانات الخاصبببببببة بالمدينة في محاولة لفهم الع ات بين
المدن
ومن أجل دراسبببة الروابط والع ة بين العولمة واالسبببتدامة ،يج وضبببا أسببباس تجرياي لتحديد تر يرات العولمة في
المناطق الحارية لفهم م ونات نظم المدينة العالمية التابا ل ـ ) .)Smith and Timberlake,1995كما هو ماين في
الجدول ر م ( )١كرسبببباس للنظر في ي ار العولمة علث االسببببتدامة حيث تتجاوز الروابط والع ات حدود اال تصبببباد،
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وتدمج تدفقات قافية واجتماعية وسببببياسببببية ،تادأ بشبببب ل جماعي في تشبببب يل برمجيات النظام الحاببببري العالمي همد
الروابط ال تؤ ر فقط علث مو ذ المدينة داخل الشببا ة ول ن أياببا تؤ ر علث الهي ل والشبب ل الحاببري لنظام المدينة
نفسببببها و د تطورت أنماط التوسببببا الحاببببري والشبببب ل الحاببببري تقليديا كتعاير عن المجتما والدور المي اما به
المدينة فتاريخيا ،في ظل أنماط التنمية الزراعية والصناعية كان وجود المدينة عموما علث أساس الميزل الجغرافية أو
م انية مثل القر من (مناطق اال مداد بالمياد ال عمبة ،او ميناا طايعي ،أو وجود موارد ت عدينية) وفي الو ا المي
نماببببي فيه دما نحو أسببببلو التنمية المعلوماتي ،وهو عامل ميسببببر في اتجاهات العولمة المعاصببببرل ،أصبببباح تطور
التسلسل الهرمي للمدن داخل شا ة المدن العالمية أ ل اعتمادا علث المزايا الجغرافية أو الم انية السابقة وما تآكل تلك
الميزل ،د تؤ ر عوامل أخرل علث اسبببتدامة المدينة ،أكثرها وأ واهها االرتااطات المتزايدل بالمدن والمناطق اسخرل
فعلث سببايل المثال ،تسببتمد سببيدني الميزل التنافسببية علث المدن اسسببترالية اسخرل جزئيا من هيمنة مطارها الرئيسببي
كمركز للحركة الجوية من و لث أستراليا )(Murphy and Wu ,2001
وياين الجدول ر م ( )1التعقيدات الخاصبببببة
بتحديد أنواع الروابط وكيفية تر يرها علث
هي بل المبدينبة ومن الواضبببببببح أن العول مة
تتخم أشببببببب اال ووظائذ متنوعة ل ي تتجلث
في شببببببب بل المبدن ومن المحتمبل أن تبرخبم
االقتصادية
المدن داخل الشا ة العالمية أدوارا ووظائذ
ع ميبببة جبببديبببدل ،ممبببا يعني أن النسبببببببيج
الحابببببببري للمبببدينبببة يجببب أن يت يذ ما
استيعا وظيفته اب ليمية الجديدل وبالتالي،
ما ا لدور الجديد يرتي التغيير االجت ماعي،
و ذا اعتارنا ان الشببببببب ل الحابببببببري ي ون
الثقافية
معارا عن المجتما ،فابببالتبببالي تتغير بنيبببة
المناطق الحاببرية والشبب ل المطلو لدعم
ذلك التغيير ويشببير تصببنيذ الص ب ت فيما
بين المدن في جدول ر م  1لث أن اسشب ال
اسوليببببة الث ببببة هي ابنسببببببببببان والمببببادل
السياسية
والمعلومببات هببمد المتغيرات هي ممببا لببة
للمتغيرات الث ة اسساسية لنظرية الاغط
الجبببباناي للنمو (السببببببب ببببان (ابنسببببببببببان)،
والت نولوجيا (المعلومات) والوصبببببببول لث
االجتماعية
الموارد (المواد)) لببما يرتاط نمو المببدينببة،
ما ما يترت علث ذلك من تر ير علث الايكة
الطايعية (النظام العالمي) ارتااطا جوهريا
بالعولمة وتدفقاتها الوظيفية المختلفة وعمليات نقلها
الوظيفة

الشكل
البشري

دارل االعمال

التاببادل الثقببافي
،
لبببببلبببببطببببب
االحبببببببببببببببببببدا
واالحبببتبببفببباالت
الموسيقية
وات الشبببببرطة
 ،دبلوماسيون ،
اسخصببببببببببائيين
االجتماعيين
المنظمات الغير
ح ومية

المادي
رأس المال
 ،السببببببلا ،
البببببمبببببوارد
الطايعية
لبببوحببببات ،
نبببببحبببببا ،
البببببقبببببطبببببا
اس رية
الببجببيبب ،
المعبببدات ،
مسببببباعدات
أجناية
التحوي ت
،
المساعدات
االجناية

المعلوماتي
هبببواتبببذ البببعبببمبببل
البببببمببببب بببببالبببببمبببببات
الفاكسببببات ،التل س
رسببببببببائببل الاريببد
ابل تروني نقببببل
البببتببب بببنبببولبببوجببيبببا
ابع نات
اسف م الروائيببببة ،
فيديو  ،الموسببببببيقث
واس راص المدمجة
الببببمببببعبببباهببببدات ،
التهديدات السياسية
الاطا ات الاريدية ،
االتصبباالت الهاتفية
 ،رسببببببببائببل الاريببد
ابل تروني

 .6العولمة
و نظرا لتعقيدات نظام المدينة العالمية والعديد من الصببببببب ت واالعتمادات المتاادلة ،لما يصبببببببع تف يك نظام المدينة
العالمي بحيث يحتفظ النموذج الناتج بما ي في من السببببببب مة لياقث ذا يمة وفي حين أن محرك العولمة كان ب شبببببببك
ا تصببببباديا ،فلن الروابط الثقافية والسبببببياسبببببية واالجتماعية بين المدن ليسبببببا ذات أهمية كايرل من حيث تر يرها علث
اسببتدامة المدن وتوفر الع ات المشببار ليها في الجدول ر م  2أسبباسببا سببليما يم ن من خ له ياس التدفقات الاشببرية
والمادية والمعلوماتية ،ويظل التحدي الحالي هو جما الايان ات علث مسبببببببتول المدينة علث مدل فترل زمنية معقولة
منهجيات مختلفة من ال ( Beaverstock et al,
لتحديد كيفية تر ير همد التدفقات علث االستدامة و د عرضا
 )2000لتحديد الع ات الخارجية للمدينة العالمية (الاديل ،العمل ،التنظيم) ويحلل " البديل" محتول أخاار اسعمال،
ويقاس "العمل" ،من خ ل ياس الهجرل بين المدن بلجراا " مقاب ت ما الممارسبببين" ويحلل "التنظيم" موا ا م ات
منتجي الخدمات وفي حين أن للقياسات الث ة يجابيات وسلايات كل منها ،جناا لث جن اال أنها تادأ في تقديم صورل
شاملة للع ات بين المدن العالمية ولتحقيق فهم أفال لع ة المدينة بالمدن والمناطق اسخرل ،يج ياس مؤشرات
ضافية للتدفقات بين الموا ا ليس فقط لتقييم كيفية ربط المدينة ا ت صاديا بالمحليات اسخرل ول ن أي اا كيذ أ صاحا
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المدينة مرتاطة قافيا واجتماعيا وسياسيا وبالنظر لث أنه خ ل الساعينات من القرن الماضي ،ظهر نموذج ت نولوجي
جديد من الواليات المتحدل يسببببر فهم العصببببر الحالي للعولمة ) ،(Castells, 1996فانه من المناسبببب أن تادأ دراسبببة
تنطوي علث العولمة في و ا ما ال الساعينات لفهم كيذ حد هما الترابط
 .6.1العولمة االقتصادية.
يم ن تحديد مؤشببر مسببتول العولمة اال تصببادية المتغيرل في المدينة عن طريق تقييم وجود شببركات الخدمات العالمية
علث مدل فترل من الو ا وفقا للمنهجية التي وصببببفها ) (Beaverstock et al, 2000ويم ن اسببببتخدام نفس المائة
شبببركة العالمية للخدمات التي اسبببتخدمها ( (Taylor et al, 2001كرول طريقة لتخطيط كيذ تغير مسبببتول العولمة
اال تصببببادية في المدينة منم عام  1960ويم ن تعديل الايانات من خ ل اسببببتقصبببباا مااشببببر لتحديد كيفية ارتااط همد
الشببببركات بالم ات الفرعية اسخرل في المدن اسخرل الطريقة الثانية لقياس العولمة اال تصببببادية للمدينة هي طريقة
"الاديل" وهما ينطوي علث اسبتعراا الصبفحة اسولث من سبم اسعمال في صبحيفة محلية للوصبول لعدد  24ابية
في كل من السببببببنوات  2010، 2000، 1990، 1980، 1970، 1960ولاببببببمان اسببببببتخدام مجموعة من أيام العمل
ب اسساوع يج استعمال أول يوم عمل من كل شهر بابضافة الث نفس اليوم من اسساوع التالي (Beaverstock et
)al, 2000
 .6.2العولمة الثقافية  /االجتماعية.
ويم ن استخدام عدد من اسسالي لرسم المستول الثقافي واالجتماعي للمدينة من العولمة أوال ،يم ن عادل النظر في
دليل الهاتذ في المدينة لتحديد وجود منظمات المعونة الدولية علث مدل فترل  10سبنوات بدأ من عام  1960واسبتنادا
الث عدد المنظمات الحالية ،يم ن اسببتخدام المسببح المااشببر مرل أخرل لتطوير همد الايانات وتقديم مزيد من الوضببوح
اسجان
بشبببببببرن الع ات بين المدن يم ن الحصبببببببول علث الايانات من خ ل الرح ت الغير تجارية ،وعدد الط
الملتحقين بالجامعات ،والمقيمين في الخارج ،والحركة الهاتفية الدولية خارج سببببببباعات العمل ،واسبببببببته ك اسغمية
المستوردل كمؤشرات أخرل للتدفقات الثقافية واالجتماعية لث المدينة
 .6.3العولمة السياسية.
ويم ن ياس مسبببببتول العولمة السبببببياسبببببية في المدينة بتقييم ة مؤشبببببرات اسول هو عدد القنصبببببليات اسجناية أو
السبببفارات الموجودل في المدينة ويم ن تحديد ذلك مرل أخرل من خ ل مراجعة دليل الهاتذ في المدينة في السبببنوات
 2010، 2000، 1990، 1980، 1970، 1960انيا ،و د يتم تحديد عدد المدن وفقا للع ات “المدن الشبببببببقيقة" أو
"المدن الصببديقة " والمؤشببر الثالث هو السببفر الرسببمي لث الخارج من ال وزراا الح ومة ن تحديد الوجهات وعدد
الرح ت ومدتها سيشير لث مستول اسهمية التي تنس لث المدن اسخرل من ال الح ومة
 .7استدامة المدن.
نموذج المدينة المسبببببتدامة يتجلث في أشببببب ال مختلفة ال تعد وال تحصبببببث اعتمادا علث (تاريخ المنطقة ،الثقافة ،القاعدل
اال تصبببادية ،المناا ،الجغرافيا ،السبببياسبببة) علث سبببايل المثال ال الحصبببر من المتغيرات المحددل ويج أن تتصبببدل
االسبببتدامة في الغال لنغراا الاشبببرية الدائمة باعتاارها جوهر أي اسبببتراتيجية لتنمية المدن وفي حين أن المقياس
النهائي سداا المدينة هو الحالة الاشرية لس انها ،فمن الاروري دراسة الم ونات اسخرل لتحديد استدامتها من حيث
القدرل علث الحفاظ علث نوعية حيال عالية علث مدل فترل من الزمن دون المسبببببباس بالظروف ابنسببببببانية في المناطق
المحلية والعالمية اسخرل وال يم ن اعتاار المدينة مستدامة ال ذا اعترف هي لها وعملها بعدم القابلية للتجزئة ويج
أن يدرك مفهوم المدينة المستدامة وفقا لـبببببب ) ( Rogers ,1998أن المدينة تحتاج لث تلاية اسهداف االجتماعية والايكية
والسببياسببية والثقافية وكملك اسهداف اال تصببادية والمادية ويتطرك ""Rogersمن خ ل سببرد السببمات الرئيسببية لهمد
المدينة لتشببببمل الوصببببول المنصببببذ لث الخدمات اسسبببباسببببية والجمال في فنها وهندسببببتها المعمارية واببداع لتطوير
ابم انات الاشرية وكفاال الموارد والحد اسدنث من التر ير الايكي وسهولة االتصال والتنقل والمجتمعات المدمجة
وفي حين أن العديد من الصفات التي يدرجها " "Rogersوغيرد د يتم تصنيفها علث أنها نوعية من خصائص الحيال،
ال أنه يج تعريذ مصبببببطلح نوعية الحيال بشببببب ل أفابببببل ذا كان من المقرر جراا تقييم موضبببببوعي مقارن للمدن
ال ثيرل والمتنوعة في جميا أنحاا العالم وتسببتند نوعية الحيال لث حد كاير لث القيم الثقافية ،وبالتالي ما يم ن اعتاارد
نوعية حيال جيدل من ال الاعس يم ن اعتاارها سبببببببيكة من ال اآلخرين وع ول علث ذلك ،فلن ياس نوعية الحيال
بالجيدل من ال ال اعس د ال يؤدي بالابببببرورل لث الرفاهية الشبببببخصبببببية من حيث السبببببعادل واالرتياح و د أظهرت
اسبحا أن السبببببعي لتحقيق أهداف جوهرية مثل الحر ية الشبببببخصبببببية ،والع ات الجيدل ما اسسبببببرل والمسببببباهمة في
المجتما ،يؤدي لث درجة أعلث من الرفاد من السبببببببعي لتحقيق ا سهداف الخارجية مثل الثرول والشبببببببهرل والجاذبية
()Kasser, 2000
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وما ذلك ،فلن تحديد استدامة المدينة يج أن يتجاوز نوعية الحيال وأن ينظر في منظورين يشاهان لث حد كاير نزاع
" ’ "Castellsالثنائي القط بين الشببببببا ة والمات ( )Castells, 1996يج علث المدن التوفيق بين الصببببببراع بين
كونها جزاا من شبببا ة مدينة عالمية تنافسبببية وتلاية المتطلاات اليومية لسببب انها وسبببوف يابببا المسبببتثمرون ر وس
اسموال في موا ا حول العالم حيث يتم تحقيق أ صببث در من اسرباح المالية وغالاا ما يمثل رأس المال تدفق الموارد
المالية من منطقة معينة سخرل في م ان بعيد ،وغالاا ما ي ون ذلك علث حسبببببا المجتما المي يعي فيه المسبببببتثمر
وفي الو ا نفسبببه ،تسبببتغل الح ومات مزيدا من الموارد للمشببباركة في المنافسبببة بين المدن لجم هؤالا المسبببتثمرين
المين ال يمل ون حظا كايرا فاالسبببتراتيجيات التي تشبببمل التسبببويق المااشبببر للمدينة ،وجم اسحدا الدولية ،وتوفير
الارائ أو غيرها من التنازالت ،تتطل استثمارا يلغي القدرل علث التعامل ما القاايا التي تؤ ر مااشرل علث س ان
المدينة والح ومات ،بطايعة الحال ،تشبببرع في هما المسبببار التنافسبببي من أجل اسبببتفادل مواطنيها ول ي تعتار المدينة
مسبببببتدامة كعنصبببببر من عناصبببببر الشبببببا ة العالمية ،يج عليها أن تعمل بجد علث نحو ينظر ليها في ابطار العالمي
المشترك (الشا ة) ،يتعين عليها أن تتطور وتعمل في طريقة مقاولة لس انها (المات) )(Egger, 2003
 .7.1الشبكة
وتتعلق "الشبببببببا ببة" بتببر ير المببدينببة علث منبباطق أخرل في جميا أنحبباا العببالم من خ ل روابطهببا المتعمببدل للتجببارل
واالسببببتثمار اسجناي والهجرل وما لث ذلك ،وروابطها غير المتعمدل مثل االحترار العالمي والتلو واسببببتنفاد الموارد
الطايعية وما لث ذلك ويتطل الترابط بين المدن ف ي جميا أنحاا العالم أن تعترف كل مدينة داخل الشبببببببا ة بما تتخمد
من جرااات علث مدن ومناطق أخرل وال يم ن أن يحد التفاعل بين المدن والمناطق ال ذا احتفظ النظام ب امله
بمسبببتول أدنث من الصبببحة وحالما ينهار نظام المدينة العالمية أو يصببباح غير مسبببتقر ،د تتعرا حالة المدن الفردية
واحتمال استدامتها للخطر و د تشمل معايير االستدامة ومؤشراتها من منظور "الشا ة" ما يلي
 .7.1.1الوضع االقتصادي
فالمدينة التي تدار باسببتمرار في دائرل ا تصببادية تهدد في نهاية المطاف تراكم ال ثير من الديون حتث ت ون ادرل علث
الحفاظ علث نفسببببها و ذا ما نفمت التجارل في المدينة علث المدل الطويل ،حيث تجاوزت الواردات الصببببادرات بفارك
كاير ،تصاح المنطقة مرشحا طايعيا لدفعات التحويل من أماكن أخرل (الخزانة الوطنية ،وبروكسل ،والمعونة الثنائية،
والانك الدولي ،وما لث ذلك) وسبببببيادأ أيابببببا في تقليص صبببببندو ه اسولي للثرول المي يخلق الموارد من خ ل عملية
ابهمال المنهجي أو عدم االسببببببتثمار) (Friedmann, 2001وبالمثل ،د ي ون الفائس المرتفا علث حسببببببا مدن
ومناطق أخرل ومن الناحية المثالية ،يناغي أن يع س الوضبببببببا اال تصبببببببادي للمدينة التوازن بين التدفقات الخارجية
للسلا والخ دمات ورأس المال ويم ن أن تشمل المؤشرات ما يلي " :رصيد الحسا الجاري ،الميزان التجاري"
.7.1.2
غير المناخ
وافقا اتفا ية كيوتو بشببببببرن تغير المناا ) )Kyoto Protocol,1997علث أن الدول المتقدمة من شببببببرنها أن تقلل من
اناعا الغازات المسبببببببااة ل حتااس الحراري نظرا لتر يرها علث المناا العالمي والعوا الناتجة عن ذلك وعلث
الرغم من وجود بعس الجدل حول ابببببايا ونتائج تغير المناا ،فلن مادأ الحيطة يتطل اتخاذ جرااات تقلل لث أدنث
حد من ه ما التغيير ولملك ،فمن الاروري للمدينة المستدامة ضمان تقليل االناعا ات المسااة ل حتااس الحراري لث
أدنث حد مم ن ويم ن أن تشببببمل المؤشببببرات ما يلي ":اناعا ات غازات االحتااس الحراري (النقل والصببببناعة وتوليد
الطا ة) ،زالة الغابات (اسراضي التي تم تطهيرها بل ليم المدينة بابضافة لث استه ك المنتجات نتيجة بزالة الغابات
في جميا المجاالت اسخرل المسااة الناعا ات غازات االحتااس الحراري)
 .7.1.3جودة الهواء
يش ل اناعا الملو ات في الغ ف الجوي عام مؤ را في صحة ورفاد الس ان داخل المدينة وخارجها ويج مرا اة
مصببببدر همد المل و ات داخل المدينة لاببببمان تقليل تلو الهواا لث أدنث حد مم ن ويم ن أن تشببببمل المؤشببببرات ما
يلي:تلو الهواا (أيام تلو الهواا المعتدل أو العالي)
 .7.1.4جودة المسطحات المائية الطبيعية
كانا المسببببطحات المائية الطايعية حول المدن مثل اسنهار والمحيطات تشبببب ل في الماضببببي مسبببباحات غراك لجميا
أنواع النفايات ونتيجة لملك ،كان لهما التلو ي ار متااينة علث الجودل الايولوجية للمسبببببببطحات المائية مما أدل لث
فقدان الحيال المائية وفقدان الراحة لسبببب ان المدينة ويم ن أن يسببببا تلو المياد في مدينة واحدل وتر يرها علث العديد
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من المدن االخرل لما يج علث المدينة المستدامة أن تعترف بتلك المسؤولية لامان جودل المسطحات المائية للمدينة
ومحيطها اال ليمي ويم ن أن تشمل المؤشرات :الجودل الايولوجية (المناا والمص في المدينة ،المحيط)
 .7.1.5الموارد الطبيعية
فاالسببببته ك ،وال سببببيما في المدن االكثر نموا ،ياببببا ضببببغوطا هائلة علث رصببببيد الموارد الطايعية وبالمثل ،يج
التعامل ما النفايات المتولدل في دورات حيال المنتج بما في ذلك التعدين والتصببنيا والنقل والتسببويق والتخلص النهائي
بطريقة ال تابببببر بالايكة و د سببببباهم المسبببببتول الحالي للتجارل العالمية كملك في المشببببباكل الايكية وكثيرا ما يغير من
وضببوح اسببتنفاد الموارد بعيدا عن المدن التي تسببتهلك أكثر من غيرها ويم ن أن تشببمل المؤشببرات :النفايات المنزلية
(نسبببباة النفايات المنزلية للفرد الواحد) ،عادل التدوير (النسببببا ة المكوية للنفايات المعاد تدويرها) ،توليد الطا ة (النسبببباة
المكوية لتوليد الطا ة المتجددل)
 .7.1.6المجتمع المنفتح
وتتطل الشا ة العالمية للمدن التماسك االجتماعي ،من خ ل القيم المشتركة ،لتوفير الس مة الهي لية ال زمة للنسيج
االجتماعي وفي تقرير حول سا فشل الس م من ال المجموعة االستشارية الدولية في جنيذ ،التي أعدت في بداية
الحر العالمية الثانية ،ذكرت أنه "من المعت قد أن المجتما الدولي أصببببببباح مترابطا بحيث أنه لن ي ون ادرا ال علث
العي بطريقة منسببجمة ومنظمة ذا كانا جميا القناعات المشببتركة اسسبباسببية المتعلقة بابنسببان والمجتما تحتفظ بها
جميا الدول ،و ن كانا متااينة فيما بينها في جوان أخرل '' ( )in Moldow, 1997, p. 219وعلث الرغم من أن
العالم هو فسببببيفسبببباا معقدل من مختلذ الثقافات والتقاليد واسديان ،فلن مفهوم المجتما المنفتح يعترف بهمد االخت فات
ويركز علث الماادئ العالمية للحرية والعدالة االجتماعية وال توجد الهياكل االجتماعية التي تتطور داخل المدن بمعزل
عن المدن والمناطق ا سخرل ول ي تسبببببهم المدينة في االسبببببتدامة وتاقث مسبببببتدامة ،يج عليها أن تعزز ماادئ امة
مجتما منفتح وعادل ويم ن أن تشبببببمل المؤشبببببرات ما يلي :ال جكون (مصبببببنفة وفقا لمدينة المناا) ،والر ابة (حرية
الصحافة ،وحرية التعاير) ،والهي ل السياسي (الديمقراطية)
وتوفر همد المؤشبببرات مقياسبببا كميا ل يفية تر ير المدينة علث الايكة الطايعية ،واسبببته ك الموارد الطايعية ،واال تصببباد
الدولي ،والمجتما العالمي ول ي تتم ن المدينة من المطالاة باالسببببتدامة ،فلنها ال يم ن أن تسببببتنزف الموارد الطايعية
لمناطق أخرل ،أو تلو المحيط الحيوي المشبببببببترك ،أو تنتج الجكين ،أو تمارس ممارسبببببببات تجارية غير عادلة ذا
حافظا المدينة علث مسببتول معيشببي من خ ل تقويس الفرص الحالية أو المسببتقالية للمدن والمناطق اسخرل للحفاظ
علث مسبببتول معيشبببي مما ل ،فقد تانا ممارسبببات االسبببتدامة الطفيلية التي ال يم ن اعتاارها مسبببتدامة بشببب ل شبببامل
وي ج علث المدينة أن تعترف بحقوك المناطق اسخرل في الوصبببببول العادل لث رأس المال المشبببببترك ،سبببببواا كان
الناس أو الايكة أو الموارد الطايعية أو رأس المال النقدي
 .7.2الذات
ن منظور "المات" يتعلق ب يفية تطور المدينة لتلاية احتياجات سبببب انها ،وكيذ يم ن للمدينة أن تت يذ لحماية نفسببببها
من االضببطرابات التي ليس لها سببيطرل تمكر عليها ويم ن تقسببيم المؤشببرات القابلة للقياس من االسببتدامة من منظور
"المات" لث مجموعتين من القدرات والظروف
 .7.2.1مؤشرات القدرات االستيعابية للمدينة
وتتعلق المجموعة اسولث بقياس هي ل المدينة لتحديد القدرل علث الت يذ واالسببببتدامة وتتعلق همد المؤشببببرات بالدورل
الت يفية الممكورل أع د ومحاولة تحديد م انات المدينة وصبلتها ومرونتها و د تشبمل معلمات القدرات ومؤشبراتها ما
يلي:
 .7.2.1.1االبتكار (اإلمكانات)
ول ي ت ون المدينة ادرل علث الت يذ ،يج أن ت ون ادرل علث االبت ار وبدون وجود بنية تحتية ابت ارية سبببببببليمة،
لن ت ون المدينة ادرل علث الت يذ ما الاراعة ال افية عندما تحد االضبببببببطرابات القدرل علث التطور في سبببببببوك
تنافسية عالمية دينامي ية أمر أساسي لمسار الت يذ علث المدينة يج أن ت ون المدينة ادرل علث التف ير في المستقال
علث المسببتول ا السببتراتيجي ووضببا السببياسببات والخطط في الم ان المي يسببمح لها لتحديد مسببتقالها ويحد االبت ار
عموما في بيكة تتجما فيها صبببناعات مما لة معا ويادو أن هما التركيز يشبببجا المنافسبببة اببداعية فاببب عن التعاون
داخل صناعة معينة ويم ن أن تشمل المؤشرات ما يلي :الارااات (العدد ال صادر للفرد) ،والاحث والتطوير (ن صي
الفرد من ابنفاك) ،ومجموعات الصناعة (نس العمالة لصناعات معينة)
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 .7.2.1.2تنمية اقليم المدينة (اإلمكانات).
م ون يخر من م بانات المبدينبة علث الت يذ ي من في كيفيبة التفباعل ما ا ليمهبا ومن هما المنظور ،يوجد حاليا
نوعان من المدن التي تشببببب ل المدينة نوال ب ليم أكار واسخرل التي ال تفعل ذلك فهناك المدن الهامة مثل "مرسبببببيليا،
نابولي ،غ سبب و ،ادنارد ،سببابورو ،ماني  ،ات نتا ،سببياتل" ليس ب ليمها أهمية للتحد عنه ل نها عززت نفسببها من
خ ل تصبببدير ن شببباط معين أو جم الزوار أو العمل كمراكز قافية أو سبببياسبببية أو دينية ( )Jacobs, 1985والمدن
بدون تطوير مناطقها الداخلية من خ ل استراتيجيات ك استادال الواردات ،ال تاني المدن م انياتها اال تصادية ويم ن
أن تشبببببمل المؤشبببببرات ما يلي :اسبببببتادال الواردات (اتجاهات السبببببلا المسبببببتوردل) ،وتنوع التجارل (نسببببب الواردات
والصادرات حس الجودل والقيمة)
 .7.2.1.3البنية التحتية اإلقليمية (اإلمكانات).
ويج تطوير الانية التحتية التي تربط المدينة باقية العالم من حيث النقل (أي السببببببب ك الحديدية والمطارات والموان
والطرك) واالتصاالت السل ية وال سل ية والحفاظ عليها ل ي تمنا درل المدينة علث المشاركة في اال تصاد العالمي
والسبببرعة شبببرط مسببباق هام للمشببباركة في التجارل العالمية وما لم يتم ن الناس والمعلومات من التحرك بسبببرعة بين
الموا ا التي سبببببي ونون فيها في وضبببببا تجاري ويم ن أن تشبببببمل المؤشبببببرات ما يلي :درل الميناا (سبببببرعة تجهيز
الشحن) ،والقدرل علث االتصاالت (نساة استخدام القدرل المتاحة)
 .7.2.1.4رأس المال االجتماعي (الترابط).
فادون وجود هياكل اجتماعية متماسبببب ة ،تفتقر المدن لث الترابط الاببببروري المي يتيح لها الت يذ بسببببهولة ويترلذ
رأس المال االجتماعي من الشا ات ال زمة التي تتيح التاادل الحر للمعلومات والمعارف ،ما ضمان الدعم والمنافسة
أياا وتتميز المدن ذات رأس المال االجتماعي المرتفا بشا ات كثيفة من الع ات االجتماعية المتاادلة ،ومجموعات
متطورل من االلتزامببات المتاببادلببة ،والمعبباملببة بببالمثببل ،ومسبببببببتول عببال من الثقببة في الجيران ،وتببداخببل مجموعبات
المحاد ات ،والروابط التي تعار الفواصبببل االجتماعية التقليدية ( )Urry, 2002ويم ن أن تشبببمل المؤشبببرات ما يلي:
المنظمات غير الح ومية (العدد  /نسمة) ،الجماعات المحلية (العدد /نسمة)
 .7.2.1.5التخطيط المتكامل (الترابط).
ومن المسلم به علث نحو متزايد أنه يلزم زيادل الت امل بين التخ ص صات وأ صحا الم صلحة من أجل التخطيط الفعال
للمدينة والتخطيط اب ليمي ويم ن النظر لث الجما بين أصببحا المصببلحة متعددي التخصببصببات بطريقة توفر نتائج
تعاونية تعتار اسبببتراتيجية مدروسبببة من ال المدن لتعزيز الترابط أي تغيير جوهري في نظام المدينة غالاا ما يتطل
دراسبببة طويلة ،ومدخ ت من ال مختلذ أصبببحا المصبببلحة ومراجعة انونية معقدل ومن شبببرن الروابط القائمة بين
أ صحا الم صلحة أن تساعد في تقليص مدل العمل التفاعلي لث اال ضطرابات في نظام المدينة ،وربما اسهم من ذلك،
من منظور استراتيجي ،أن تامن أن التخطيط وي بما فيه ال فاية لتوفير ابطار ال زم للتنمية المي يرخم في االعتاار
مجموعة من العوامل الخارجية في المستقال ويج أن يفهم جميا أصحا المصلحة وجهات نظر التنمية اال تصادية
وحماية الايكة والهياكل االجتماعية ،بحيث يم ن للتخطيط االستراتيجي وسياسة المدينة أن يحققا نتيجة مت املة بدال من
االنخراط في شد حال ال ينتهي ،حيث يجادل أحد االناااط بقايته يخر ما لم يتم نشاا هياكل وعمليات محددل لدمج
تخطيط المدن أي روابط في عملية التخطيط سببببي ون تعسببببفيا ويخفق في توفير الت امل الفعال بشبببب ل كاف ويم ن أن
تشببببمل ال مؤشببببرات :التقارير العامة (متوسببببط عدد الطلاات) ،وت امل ابدارات (نسبببباة الوكاالت الداخلية داخل دائرل
التخطيط مقابل العدد ابجمالي للوكاالت التي يجري التشاور معها)
 .7.2.1.6التنوع االقتصادي (المرونة).
و د ركزت نظرية الميزل النسبببببباية في العديد من المدن والمناطق علث التنمية اال تصببببببادية نحو صببببببناعة معينة علث
حسببا خلق التنوع اال تصببادي وعلث الرغم من أن همد االسببتراتيجية د تسبباعد في اسجل القصببير أو المتوسببط في
زيادل الثرول داخل س ان المدينة ،فلنها تزيد أياا من ضعذ القاعدل اال تصادية للمدينة وفي حين ستسعث المدن دائما
لث تحقيق أ صببث اسببتفادل من أي م يزل لديها ،وخاصببة في بيكة المنافسببة العالمية ،يج عليها أياببا أن تقر برنها د ال
تتمتا دائما بنفس الميزل والتخطيط وفقا لملك وتشببببير نظرية الميزل النسبببباية لث أنه من خ ل التنويا الواسببببا جدا لن
ي ون اسبببببتخدام الموارد كافيا ،ف بد من تحقيق توازن بين المرونة علث المدل الطويل والرخاا علث المدل القصبببببير
والمتوسبببط ولملك ،يج علث المدن أن تواصبببل االسبببتفادل المثلث من مزاياها النسببباية ما تعزيز صبببناعاتها الثانوية
وتميل الصبببناعة الث اتااع دورات تحدد الصبببناعات الجديدل في المناطق الحابببرية ال ارل ذات القاعدل المتنوعة من
المهارات والصبببناعات القائمة عنها في المناطق الحابببرية اسصبببغر حجما واسكثر تخصبببصبببا ،ما انخفاا ت اليذ
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اسجور واسرا ضي ( )Henderson et al., 1995ويم ن أن تشمل المؤشرات ما يلي :نس طاع ال صناعة (نساة
الناتج المحلي ابجمالي الناتج عن الصببناعات اسعلث في الصببناعات السببفلية) ،نسب الصببناعة الجديدل  /القائمة (نسبباة
جديدل مقابل الصناعات القائمة)
.7.2.1.7
لهيكل السياسي (المرونة).
وعادل ما تتطل أهداف القطاع الخاص منظورا صير اسجل يتعلق في معظم الحاالت بتحقيق عوائد مالية للمساهمين
ومن ناحية أخرل ،يناغي أن يهتم القطاع العام بالصبببببببالح العام علث ا لمدل الطويل ،علث الرغم من أنه غالاا ما ي ون
عالقا في السياسة المتعلقة بتو يا االنتخابات التالية وفي الماضي ،كان همان الهدفان في كثير من اسحيان يؤديان لث
نزاعات بدال من التعاون و د بدأ هما التغيير من خ ل تطوير الشبببببببراكة بين القطاعين العام والخاص ،حيث يم ن
تحقيق اسهداف ل القطاعين ومن خ ل هي لة المشببببباريا بهمد الطريقة يم ن للقطاع الخاص تنفيم مشببببباريا طويلة
اسجل ال يم ن النظر فيها دون مسببباعدل من القطاع العام ويم ن أن تشبببمل المؤشبببرات ما يلي :تعادل القول الشبببرائية
( يمة مشاري ا الشراكة بين القطاعين العام والخاص للفرد الواحد)
 .7.2.2مؤشرات حالة المدينة
وتتعلق المجموعببة الثببانيببة من
المؤشبرات بقياس نتائج التنمية
لتحديد حالة المدن ترتاط حالة
المبدينبة ارتاباطبا و يقبا بنوعية
الحيال ومشببببببباكلها المترصببببببلة
المتعلقببة بمببا يج ب يبباسببببببببه
ويبببببببوفبببببببر البببببببنبببببببمبببببببوذج

ة م انيات ويسببتند النوع  Aلث الخصببائص المادية للايكة
المفاهيمي) (Rogerson’s,1999كما بالشب ل ر م 1
ويفترا أن االفاببلية ل لايكة المادية كلما زادت نوعية الحيال وياببيذ النوع  Bخصببائص السب ان لث المعادلة بحيث
ت ون سببببمات الايكة المادية مرجحة لزيادل التركيز علث تلك الخصببببائص التي يعتارها الناس عموما ذات أهمية أعلث
النوع  Cيتعلق بتجربة شخصية وتدابير نوعية الحيال علث أساس مشاعر الرفاد واالرتياح و د أشار عمل ( Kasser,
 )2000لث أن التركيز علث اسهداف الجوهرية يسببببببفر باسببببببتمرار عن تحقيق مسببببببتول أعلث من الحيال عند ياسبببببه
بالدراسة االستقصائية المااشرل
وتؤدي مؤشرات الايكة المادية وحدها لث افتراا كاير من حيث ما هو أكثر أهمية بالنساة لرفاد الناس فلنه يدل علث
أن بيكة ذات جودل عالية يؤدي مااشرل لث نوعية عالية من الحيال هما صحيح فقط ذا كانا الايكة المادية تسهل ما هو
مهم للناس وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم ومن م يم ن تصببنيذ الخصببائص التي ترسببم حالة المدينة لث مجموعتين هما
تلك التي تعر ل الايكة التي يعي فيها سب ان المدينة واالخرل التي تحدد تطلعات سب ان المدينة ن الاارامترات الايكية
تقا في جوهرهبا الانيبة التحتيبة التي تبدعم أسبببببببلو حيبال المجتما وتسبببببببمح لنفراد ببرن يطمحوا لث تحقيق أهبدافهم
الشخصية وتش ل المعام ت مثل الصحة والتعليم واسمن والس ن والصرف الصحي والتوظيذ أمثلة علث الظروف
الايكية المادية الهامة في تحديد المدينة ال صبببحية وبابضبببافة لث ذلك ،يشببب ل رأس المال االجتماعي عنصبببرا هاما من
عناصبببببببر الايكة داخل المدينة ويشبببببببير لث الروابط بين اسسبببببببر واسصبببببببد اا والزم ا والمجتمعات المحلية والنظام
االجتماعي اسوسا ()Cox, 1998
 .7.2.2.1الناتج االقتصادي.
و د تلقث الناتج المحلي ابجمالي في العواصم العالمية ال ارل انتقادا كايرا كمؤشر علث التقدم اال تصادي ،والوا ا أنه
بالتركيد ال يم ن أن يوفر مؤشبببببببرا كافيا لنوعية الحيال وال يمثل الناتج المحلي ابجمالي للمدن ال ارل الطريقة التي
توزع بها الزيادات في ابنتاج داخل المجتما المحلي ،كما أنها ال تمثل ا سعمال المنزلية وبابضبببببببافة لث ذلك ،فلنها
تعتار سبببببببلاية أو غير نتاجية ،في الناتج المحلي ابجمالي للمناطق الحابببببببرية ال ارل وال تفسبببببببر التغيرات في يمة
مخزونات رأس المال الماني والطايعي ( )Hamilton, 1998غير أن ياسبببه متسبببق علث نحو معقول علث الصبببعيد
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العالمي ،وبالتال ي يم ن اسبببتخدامه في التقييم المقارن للنشببباط اال تصبببادي ويم ن أن تشبببمل المؤشبببرات ما يلي :الناتج
المحلث ابجمالي
 .7.2.2.2الحالة االجتماعية.
ويختلذ رأس المال االجتماعي من الناحية النظرية عن اسشب ال اسخرل لرأس المال مثل رأس المال الايكي أو المالي
سنه يتعامل ما الروابط االجتماعية التي تخلق مجتمعا ،وبالتالي ال يم ن تمل ها أو اسبببببببتنفادها ( )Cox, 1998و د
أظهرت الدراسبببات االسبببتقصبببائية أن العنصبببر اسكثر أهمية في حيال الناس هو ع تهم ما العائلة واسصبببد اا وهما
م ون أسبببباسببببي لرأس المال االجتماعي ويج أن ي ون جزاا من تعريذ المدينة الصببببحية ،وفي نهاية المطاف مدينة
مسبببتدامة في حين أن مؤشبببرات الحالة االجتماعية د ت ون مشببب لة ،خاصبببة ذا حاولا جراا مقارنات عار الثقافات
والتي د تشمل :الع ات اسسرية ( الو ا المي يقايه أفراد اسسرل سنويا) ،ع ات الصدا ة (الو ا المي يقايه ما
اسصببد اا سببنويا) ،مشبباركة المجتما (المنظمات المسببجلة غير الربحية والعاببوية ل ل فرد ،والو ا المي يقاببيه في
أنشطة المتطوعين)
 .7.2.2.3العمل.
ويحدد ) ) Richardson ,1998م ان العمل برنه يحتوي علث ة أبعاد أوال ،كنشبببببباط بنتاج السببببببلا والخدمات
و انيا ،كمصدر للدخل و الثا ،كم ان للتجربة والتفاعل ن تعقيد م ان العمل من حيث تر يرد المتعدد اسبعاد علث حيال
س ان المدينة يتطل عدل م ؤشرات لتمثيل همد اسبعاد بش ل كامل ويم ن أن تشمل المؤشرات ما يلي :العمالة ( ٪من
العاملين في سبببببببن العمل) ،توزيا الدخل (نسببببببباة الدخل في أعلث  ٪10من أدنث  ٪10من توزيا اسجور) ،الرضبببببببا
الوظيفي ( ٪من الوظائذ المعقدل  ،) 1الع ات الصناعية يتداول القول العاملة التي تحظث بعاوية النقابة)
 7.2.2.4التعليم
ويرتاط التغير االجتماعي والحراك االجتماعي بقدرل النظام التعليمي علث تزويد السببببببب ان بمهارات حياتية وفي نهاية
المطاف لث العمالة وفي الو ا المي تصبببباح فيه اال تصببببادات الحاببببرية أكثر عولمة ويصبببباح طاع الخدمات أكثر
تنوعا ،تصاح المهن أكثر تخصصا ،وتزداد بسرعة المعارف ا لمتنوعة ال زمة للتعامل ما العالم الحديث (مركز اسمم
المتحدل للمسببببتوطنات الاشببببرية ) 2001 ،وعلث نحو متزايد ،يوفر التعليم في شبببب ل شببببراكات بين مختلذ المنظمات،
العامة والخاصببة ،الهي ل ال زم بحراز تقدم ويناغي أن تشببمل مؤشببرات التعليم ترتياات رسببمية وغير رسببمية ،و د
ت شمل :متوسط العمر المتو ا) عدد السنوات بدوام كامل وجزا من الو ا المي يم ن أن يتو عه الطفل الاالغ من العمر
 5سببنوات أن ينفق في التعليم النظامي طوال العمر ( ،المؤه ت) عدد اسشببخاص ودرجات) ،والشببراكات (الشببراكات
بين القطاعين العام والخاص ،والمشاريا المشتركة) ،وتد ري الشركات (ساعات التدري المستمر المقدمة أو الممولة
من ال أصحا العمل لمراكزهم)
 .7.2.2.5الصحة.
وأصبباحا المؤشببرات التقليدية للصببحة مثل العمر المتو ا أ ل أهمية ،وال سببيما بالنسبباة للس ب ان المنخفس الوفيات في
الالدان المتقدمة ،حيث ت ون العوا غير المميتة للمرا وابصبببببببابة بالصبببببببحة والرفاد ذات أهمية مما لة للوفيات
الما رل أو التي يم ن الو اية منها ( ) Mathers and Douglas, 1998ذا كان معدل ابصبببابة باسمراا متاقيا أو
متزايدا ،فقد تشمل المؤشرات اسكثر م ئمة :متوسط العمر المتو ا) متوسط عدد السنوات التي يتو ا الفرد العي فيها
في حالة صببببببحية محددل ،أي متوسببببببط العمر المتو ا بدون عا ة (( ،سببببببنوات الحيال المفقودل بسببببببا الوفال الما رل
بابضافة لث سنوات من الحيال "الصحية" المفقودل بح م كونها في حالة صحية بسا المرا أو ابصابة)
 .7.2.2.6المأوى.
ويحدد جدول أعمال اسمم المتحدل للموئل الم رول الم ئم علث أنه يشبببمل الخصبببوصبببية ال افية مسببباحة كافية م انية
الوصببول المادي اسمن ال افي ،أمن الحيازل ،االسببتقرار الهي لي والمتانة ،ابضبباال ال افية ،التدفكة والتهوية ،الهياكل
اسسببببباسبببببية ال افية ،مثل مرافق مدادات المياد والمرافق الصبببببحية و دارل النفايات وجودل الايكة المناسببببباة والعوامل
المتصلة بالصحة ،ومو ا مناس ومتيسر فيما يتعلق بالعمل والمرافق اسساسية :يناغي أن ت ون جميعها متاحة بت لفة
مناسبباة (مركز اسمم المتحدل للمسببتوطنات الاشببرية ) (UNCHS,2001ويم ن أن تشببمل المؤشببرات ما يلي :السب ن
غير ال ئق (النساة المكوية لنشخاص المين يعيشون في مساكن تعتار غير الئقة) ،وابس ان المتاح (نساة الس ن لث
الدخل ،ونساة ابيجار لث الدخل من المساكن) ،ومساحة المعيشة (مساحة الطابق ل ل شخص)
.7.2.2.7

االمن.
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والمدينة المسبتدامة تتطل بيكة مسبتقرل ويمنة لسب انها وبما أن السبالمة الشبخصبية تتاباال أيابا ،فلن درل الشبخص
علث العي حيال مؤ رل أياببا وفي حين أن مؤشببرات اسمن تتصببل عموما بالجريمة ،فلن اسحدا اسخيرل تشببير لث
أن لإلرها أياببا أ را كايرا علث الرفاد النفسببي ل لمجتما ويناغي بالتالي ياسببه ويم ن أن تشببمل المؤشببرات ما يلي:
الجريمة العنيفة (القتل واالعتداا واالعتداا الجنسبببببببي والسبببببببطو المسبببببببلح واالختطاف للفرد) والسبببببببر ة (الممتل ات
والمركاات ل ل فرد) والعنذ المنزلي (معدل االعتداا المنزلي للفرد) والعنذ في المدارس (حدو الالطجة ،االعتداا
علث الفرد) ،ابرها (عدد االعتدااات ،اسشخاص المين تلوا للفرد)
 .7.2.2.8إمكانية الوصول.
وما نمو المدن من رل المشال لث المدن الاخمة التي تعتمد علث السيارات ،أصاحا اايا الوصول حاسمة لنوعية
حيال سببب ان المدينة وتوفر التنمية العالية ال ثافة بالتزامن ما وسبببائل النقل العام الجيدل مجموعة أكار من سببب ان المدن
المين يتاح لهم الوصبببببول لث الخدمات الابببببرورية ومراكز التوظيذ ال زمة للحفاظ علث مسبببببتول معيشبببببي رفيا
وبالنظر لث أن السبببببببيارات ال تتوفر ال لقطاعات معينة من المجتما ،أي تلك التي في سبببببببن القيادل ،فلن أولكك المين
يم نهم صياغتهم ،أو غير المسنين أو المين ليس لديهم عا ات معينة ،يعني أن عددا كايرا من الناس في المدن المعتمدل
علث السببببببيارات يعتمدون بشبببببب ل كاير علث وسببببببائل أخرل للوصببببببول لث الخدمات اليومية ومراكز الترفيه والتعليم
والتوظيذ وتعد خيارات النقل عنصببرا أسبباسببيا في نقاش االسببتدامة حيث أن لهمد الخيارات عوا كثيرل علث الايكة
واال تصببباد والمجتما ويم ن أن تشبببمل المؤشبببرات ما يلي :السبببفر الخاص بالسبببيارات (ال يلومترات المقطوعة للفرد
الواحد) ،النقل العام (كيلومتر يسافر ل ل فرد)
 .7.2.2.9الثقافة والترفيه.
وتعتار الثقافة والترفيه ،التي تشبببببمل المشببببباركة في الفعاليات الرياضبببببية أو حابببببورها ،والتعاير الفني (أي الدراما
والموسببيقث وما لث ذلك) ،والترفيه ،واالسببترخاا ،والممارسببة الروحية ،أمرا هاما لحالة المدينة وبصببرف النظر عن
المسبباهمة في ا تصبباد المدينة والثقافة والترفيه ي وفر أياببا فوائد صببحية واجتماعية لسب ان المدينة وتشببمل همد الفوائد
الصحية من المشاركة في الرياضة واسنشطة الادنية اسخرل ،فا عن المزايا االجتماعية للتماسك واسمن واالنتماا
التي يعتقد أنها تنجم عن المشبباركة في أنشببطة تشببجا مشبباركة المجموعات والفرك وع ول علث ذلك ،فلن المشبباركة
في اسنشبببطة الثقافية والفنية كمشبببارك أو مسبببتهلك توفر فرصبببا للمشببباركة الف رية والروحية ول سبببترخاا ( (ABS,
 2001يم ن أن تشببمل المؤشببرات :الرياضببة (المشبباركة في الريا ضببة ألاسر ام والسبباعاتل ،الحاببور في اسحدا
الرياضببية ألاسر ام والسبباعاتل) ،الثقافة (المشبباركة في اسنشببطة الثقافية أو الترفيهية ألأر ام وسبباعاتل ،الحاببور في
المناساات الثقافية واسماكن ألاسر ام والساعاتل) ،والتمويل الح ومي لننشطة الثقافية والترفيهية ( ٪من الميزانية)
وي من التحدي المي يواجه الااحثين وواضببعي السببياسببات في أن العديد من همد المؤشببرات ال تتوفر ال علث المسببتول
الوطني وليس علث مستول المدينة في حين أن الايانات الوطنية بمثابة مؤشر مفيد للحالة العامة ،فلنها ال توفر مستول
ردود الفعل المطلوبة علث مستول المدينة أ ي أفال من درجة حرارل مرتفعة تشير لث الطاي حيث و عا في الجسم
عدول ولاببمان تقديم التغمية الراجعة لث المدن في الو ا المناسب ود يق ،يج جما همد المؤشببرات علث مسببتول
المدينة  -اال ليم من أجل تيسير االستجابات المناساة من خ ل التصميم والسياسة
الخالصة
ومن أجل فهم الع ة بين العولمة واسبببتدامة المدن ،من المهم تشبببريح وربط المؤشبببرات المختلفة ل ل منها ويادو أن
العولمة متفاوتة لث حد كاير سنها تحقق نتائج يجابية لاعس المدن ،أو حتث طاعات داخل المدن ،في حين تتجاهل
اآلخرين أو تسببتاعدهم بابضببافة لث ذلك ،ذا أصبباحا ع ات المدينة ما المناطق الخارجية أ ول أو أكثر أهمية من
ع اتها الداخلية ما مجتمعها الخاص ،فلنها تواجه احتمال السببببماح لشببببرائح من نسببببيجها االجتماعي باالنفصببببال عن
المدينة وبمجرد أن يادأ هما التجز  ،يصاح النظام الحاري غير مستقر وبالتالي غير مستدام
ويم ن تجميا الم ونات المختلفة للعولمة واالستدامة علث حد سواا في ال كما هو ماين بالجدول ر م ( )2وفي حين
أن الترابط النهائي بين العولمة واالسببببتدامة أمر هام ،فلن نتائج تقاطعات أخرل في المصببببفوفة تادأ في توضببببيح كيفية
الع ة بين العولمة وبين هي ل وش ل االستدامة ويج تقييم االرتااطات بين م ونات المصفوفة ل ل من أنواع المدن
المختلفة (التحليل االفقي) وعلث مدل فترل من الزمن (التحليل الرأسببببببي) علث سببببببايل المثال ،عند تقييم همد الع ات
الم ونة ،سببببي ون من المم ن أن نفحص بمزيد من التفصببببيل كيذ تؤ ر العولمة اال تصببببادية علث رأس المال العالمي
المشترك ،وظروف المدن ،و درل المدن علث الت يذ ما الظروف المتغيرل ويم ن جراا تقييم مما ل للتدفقات الثقافية
واالجتماعية والسياسية بين المدن وكيفية تر يرها علث مختلذ الم ونات التي تحدد المدينة المستدامة
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 يم ن تقييم النتائج وفقا للمتغيرات اسولية لنظرية الاببببغط الجاناي،ومن خ ل جراا تحليل افقي لعدل أنواع من المدن
 الناتج المحلي ابجمالي للمدينة والوصببول لث الموارد الطايعية (أي المدن داخل المناطق التي،من حيث حجم الس ب ان
(بقياس الع ات فيما بين المدن لما يقرTaylor et al,2001) تصببدر كميات كايرل من الموارد الطايعية) و د ام
 مدينة علث نطاك واسبببا وكانا نتيجة هما الاحث ظهور مؤشبببر الربط الشبببا ي العالمي ل ل مدينة علث حدد316 من
 كان نحو لثي المدن من، مدينة من حيث مؤشبببر االتصبببال100  شبببركة خدمية ومن أفابببل100 علث أسببباس وجود
 المي يعرف برن ه يتمتا بحصة عالمية أكار من الناتج المحلي ابجمالي م الس ان وهما يدل علث أن العولمة،""الشمال
 ول ن يرخم في جميا أنواع المدن هناك،)ال تقتصر علث المنطقة الشمالية الثرية (علث الرغم من أن لها مصلحة أكار
حاجة لث مزيد من التحليل لتحديد كيفية تر ير همد الع ات بين ال مدن علث اسبببببببتدامة المدينة وما ذا كان المنطقة
الشببمالية الثرية تحافظ علث نفسببها من خ ل اسببتغ ل الجنو والقصببد من ربط الايانات بين مختلذ عناصببر العولمة
واالسبببببببتدامة هو تحديد أين توجد اسنماط واالتجاهات وبمجرد وضبببببببا أسببببببباس تجرياي لتحديد الع ة بين العولمة
 يم ن معالجة المسائل المتعلقة ب يفية التعامل ما أي تفاع ت علث نحو أفال، واالستدامة
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