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المدن األوروبية
واالندماج في المجال

باسم الكندي

ت�ؤكد نتاليا زادونوف�سكا الباحثة يف مركز التحليل املجايل املتقدّ م بجامعة لندن ،يف مقالها املن�شور مبجلة «التفاهم» ،بعنوان «املدن بح�سبانها مقايي�س
هم اندماجها يف االقت�صاد العاملي عرب تفاعالت هذه املدن مع
لالندماج يف املجال» ،على �ضرورة ا ِ
الع ِتداد بكل �أنظمة التَّمدن والعمران يف �أوروبا و َف ِ
املدن الأخرى.
حيث يهدف هذا املقال �إىل عر�ض نظريات االندماج يف املجال
وارتباطها ب�أنظمة العمران و�أن�ساقه؛ َكون املدن هي الكيانات
الأك�ثر م�لاءم��ة لدرا�سة املفاهيم امل ُ� َت�م�ح�وِرة ح��ول االن��دم��اج،
ذل��ك �أن الفهم اجل�غ��رايف لها -بو�صفه ت��راب�ط��ات ب�ين امل��دن-
ُف�صل عنها ،ويوجد
يُ�ساعدنا على �صياغة ا�ستنتاج دقيق وم َّ
ه�ن��اك م�ف�ه��وم��ان ن�ظ��ري��ان ح��ا��س�م��ان يف درا� �س��ة ق���ض��اي��ا �إع ��ادة
تنظيم املدن هما:
 -1االن ��دم ��اج يف امل �ج ��ال :و ُي � ْق �� َ��ص��د ب ��ه ال �ت �ف��اع��ل واالرت �ب ��اط
ال�شاملني بني مدن رئي�سة ملنطقة ما من جهة واملدن املوجودة
خ ��ارج ت�ل��ك امل�ن�ط�ق��ة م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى وت �ه��دف ال�ب��اح�ث��ة بهذا
التحليل ال��ذي تقوم به هنا �إىل معرفة �شكل الرتابطات بني
هم منطقها الذي يت�ض ّمن طبيعة و�أثر العالقات
الأقاليم و َف ِ
اخلا�صة بها.
 -2نظام التعمري �أو ن�سقه :ويُفهم منه معرفة �أ�شكال التفاعل
ب�ين الأن �� �س��اق ال�ت�ع�م�يري��ة ج�غ��راف� ًي��ا وات���ص��ال�ه��ا ب��االن��دم��اج يف
امل �ج��ال ،وي �ب��دو ه�ن��ا �أن امل�ق��ارب��ة ال�شبكية ال�ت��ي ت�ضع م�س�ألة
التق�سيمات ال�سيا�سية وحدود الدولة يف اخللفية �أ�شد مالءمة
من املقاربة اجليو�-سيا�سية يف درا�سة اندماج امل��دن يف املجال
؛لأن �ه��ا ت�شتمل على ف�ك��رة ت�شكيل �شبكة تن�ضوي حت��ت ن�سق
االن ��دم ��اج اجل��دي��د اجل �ه��وي وال���ش��ام��ل؛ ك��ذل��ك ه ��ذه امل�ق��ارب��ة
ُت�ساعد على عملية البحث االندماجي ل ُيكوِّن �شبكة عالقات
�أكرث تطورا على م�ستوى �أنظمة الت ّمدن بينما ُ
تنظر املقاربة
اجل�ي��و� -سيا�سية واالقت�صادية (فيما يتعلق باجلهوية) �إىل
الرتابطات على امل�ستوى القومي �أو على م�ستوى ال�شركات
الكربى لكنها ال ته ّتم باملدينة باعتبارها وحدة م�ستقلة.
* من ��وذج امل��رك��ز ال�ه��ام����ش وح � ��دوده :وه ��و من ��وذج ��ص� ّن� َف��ه كل
م��ن ج��ون��ار م�ي�ردال و�إمي��ان��وي��ل فالر�شتاين لتق�سيم خمتلف
�أج� ��زاء ال �ع��امل وف �ق �اً ل�ث�لاث��ة م�ف��اه�ي��م ت�صنيفية ه ��ي :امل��رك��ز
و�شبه الهام�ش وال�ه��ام����ش ،ي�ق��وم فيه �شبه الهام�ش بتحييد
ال�ن��زاع��ات ب�ين امل��رك��ز وال�ه��ام����شُ ،
وط� � ِّو َر ه��ذا ال�ن�م��وذج ب�شكله
املعا�صر من قِبل علماء اقت�صاد الالتكاف�ؤ ثم فيما بعد من
َلدُن �أالن رينو يف ميدان اجلغرافيا وهو منوذج يُقدِّم تف�سرياً
لهذا التفاوت كما يُفيد ب��أن الهام�ش م�ستتبع لأن املركز هو
املُهيمِ ن .كما َتتجه املراكز لال�ستئثار مبوارد هوام�شها وتكون
ال�ت��دف�ق��ات ب�ين امل��رك��ز وال�ه��ام����ش غ�ير م�ت��وازي��ة وه ��ذا يجعل
امل��رك��ز ه��و امل�ستفيد م��ن عجز الهام�ش حيث ي�ستحوذ املركز
على العالقات والأن�شطة وامل�صالح على ح�ساب عجز الهام�ش،

ويكن ا�ستعمال ه��ذا النموذج على م�ستوى القرية واملدينة
ُ
وحتى عاملياً ،كذلك ُوجدت هناك بناءات �إطارية فكرية جديدة
كنموذج املثلثات املتداخلة الناجت عن التق�سيم القدمي للمجال
الأوروبي الذي و�ضعه والرت كري�ستالر وهدفه و�ضع ت�صنيف
ملُخ َتلَف أ�ج ��زاء ال�ق��ارة الأوروب �ي��ة حيث ُع �دَّت امل��دن الأوروب�ي��ة
العظمى هي املركز الأوروبي لأنها الأكرث ن�شاطاً وتطوراً تِقنياً
بينما ّ
يت�ضح �أن جزءاً كبريا من مدن �شرق و�سط �أوروبا ُت�ش ِّكل
قطاعاً عري�ضا م��ن هام�ش �أوروب ��ا ورغ��م ه��ذا الت�صنيف ف��إن
الواقع يَظهر �أ�ش ّد تعقيداً مما يقوم عليه هذا النموذج.
كما يوجد من��وذج آ�خ��ر ه��و من��وذج اخل��امت �أو ا َ
حللَقة اقرتحه
ُق�سم امل��دن ال��واق�ع��ة ب�شمال
روج��ي بريني ع��ام 1988م ،وه��و ي ّ
غرب �أوروبا ح�سب الفوارق يف الرثوة؛ حيث يتقاطع اخلامت �أو
حلقة املدن جزئياً مع املدن التي ُت ّثل مركز الثقل الأوروبي؛
ول�ك��ن ظ � َّل ه��ذا الت�صنيف ُي�ث�ير ت���س��ا�ؤالت ع��دة ل�ع��دم و��ض��وح
معايريه ،كما �أن ت�صميمه قدمي ال يُحقق الهدف املرجو منه،
كما ُوجِ �دَت �أي�ضا مناذج �أخ��رى ُو�ضعت للمجال الأوروب��ي من
اق�ت�راح نظرية كري�ستالر ح��ول م��رك��زي��ة امل�ج��ال وه��ي ُت�ش ّكل
�أحد التفا�سري املمكنة لرتاتبية �أحجام املدن وتداخل مناطق
َّ
وملخ ُ�صها يرتكز على مفهوم الإم��داد املركزي الذي
نفوذها
يعتمد على التفاعل بني مركز توجد فيه �إم��دادات وخدمات
ومنطقة تكميلية يكون هناك طلب على هذه اخلدمات جتعل
امل��دي�ن��ة ُت�ع�ت َ�بر مب�ث��اب��ة ��س��وق يلتقي فيها ال�ت�م��وي��ن وال�ط�ل��ب،
وقد �ساعدت هذه النظرية كري�ستالر من �إج��راء التق�سيمات
املُث َّل ِث َّية على جنوب �أملانيا ثم على جزء من �أوروبا ،ويظهر جلياً
�أ َّن هذا التق�سيم يَعر�ض وِجهة نظر �أوروبية جرمانية مركزية
متط ّرفة ِل َكو ِن ِه يجعل �أملانيا حتتل مرتبة املركز املُطلق واحلال
�أ َّن��ه مت نقد تطبيق ه��ذا النموذج �أك�ثر من م��رة رغ��م �أ َّن هذه
التق�سيمات �ساعدت الحقاً على �إظهار عدد من الت�ص ّورات مبا
فيها من��وذج املُثلثات املتداخلة ال��ذي اق�ترح��ه بريني ،وال��ذي
بناه بداية من العمود الفقري الأوروبي وامتداداته اجلانبية
وغريها من التفا�صيل .ورغم ذلك ،يبقى هذا التق�سيم �شديد
ال�ن�ق����ص؛ ل���ص�ع��وب��ة اح �ت�رام ال �� �ص�لات ب�ين امل ��دن وف �ق �اً ل�ه��ذا
التناغم الهند�سي ،كما �أن��ه �أك�ثر تعقيداً �إ��ض��اف� ًة �إىل �أ َّن ��ه ال
يُظهِر بع�ض املدن.
ُ
وجن��د الباحثة هنا ترف�ض �أيَّ ت�ضييق َق� ْب�ل��ي للمو�ضوعات
املدرو�سة والتي ُتقدم �صورة خمالفة عن الواقع كما �أن هذه
التق�سيمات ال ُتقدِّم فكرة وا�ضحة عن تطور ومنو مدن و�سط

�شرق �أوروب��ا؛ لذلك تتجه الباحثة �إىل َتب َّني مفهوم «الإقليم
متعدد امل��واق��ع» ،ال��ذي اقرتحته جينوفييف كورتي�س ودني�س
بي�ش يف ميدان الأنرثبولوجيا وال��ذي تب ّناه فريدريك جريو
يف م�ضمار اجلغرافيا والذي َمكّنَ ذلك من و�صف التغيريات
والتجديدات املعا�صرة التي م ََّ�ست الأقاليم والأرا�ضي ،وهو ما
يجعلنا نتوجه �إىل املقاربة امل�ستندة �إىل املدينة وترابطها مع
ميدان اجليو�-سيا�سيات على مقاربة فكرة املدن وفق الطريقة
ال���ش�ب�ك�ي��ة ،خ��ا��ص��ة و�أن م��ن � �ش ��أن ه ��ذا ال�ن���س��ق �أن ي�ستند �إىل
ال�صالت والعالقات التي ُتقام بني الكيانات املجالية.
وع��ادة ما يتم انتقاد ه��ذا النموذج ل�صعوبة �أخ��ذه باحل�سبان
مبا وراء حدود ال��دول ،ولكن ميزته اجلوهرية يف أ� ّن��ه يُ�ساعد
على التفكري وفقاً ملفاهيم التفاعالت بني املدن؛ وذلك يف �إطار
حيوي يهتم بتطورها على عك�س املقاربة اجلهوية التي تهتم
بال�صالت التي تفرزها �إ�سرتاتيجيات ال�شركات الكربى على
امل�ستوى اجل�ه��وي ،ويف نظرية الأن���س��اق امل ُ�ع� ّق��دة ،تتم مقاربة
�أن���س��اق امل ��دن ت�ب�ع�اً مل�ستويات امل��و��ض��وع��ات امل�ت�ع��ددة (اجل ��وار-
املدن-الأن�ساق اجلهوية-اجلهات الكربى) ال َّن�شِ طة واملُتم ّيزة
بتفاعالت معقدة ،وترى الباحثة هنا �أ َّن التفاعالت الب�شرية
و�أم��اك�ن�ه��ا يحكمها ع ��ادة تنظيم امل �ج��ال لأن ه ��ذه ال�ت��أث�يرات
وال�ت�ب��ادالت ناجمة �أ��ص�لا ع��ن ت�ن� ّوع��ه ،وه��و م��ا تعتربه هنا يف
هذه املقالة مفتاحاً �أك�بر لقراءة مدن داخ��ل �أوروب��ا الو�سطى
وال���ش��رق�ي��ة ،م��ع ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى م�ف�ه��وم� ْ�ي االن��دم��اج والتفاعل
لدورهما يف حتقيق االكتمال بني مكان و�آخر.
�صارت الآن ُنظم املدن �أكرث تطوراً ،و�أُ�صبح ت�أثريها دوليا �أكرث
م��ن ُنظم امل��دن املُغلقة ،خا�صة و�أ َّن تفاعل امل��دن دول�ي�اً حدث
ِل�ع��وام��ل خ��ارج�ي��ة مرتبطة بالعوملة واالق�ت���ص��اد الأم ��ر ال��ذي
جعل هذه املدن �أكرث ِا ِّتباعاً ال�سرتاتيجيات اال�ستثمار الدويل
مما �أ َّهلَها لتكون �أكرث ترابطاً مع مدن عاملية �أخرى �أكرث من
ارتباطها باملدن املن�ضوية معها قومياً.
وختاماً ..هناك ت�صنيفات �أوروبية عدة قائمة على منحنيات
الرثوة ُت ّكن من التع ّرف بني املركز والهام�ش يف �أوروبا ولكن
هذه الت�صنيفات ال تتنا�سب مع واقع �أوروبا ،خا�صة و�أ ّنها ُتقدم
ر�سومات ُمتزلة لها ال ُت�ساعد على الأخ��ذ بها ،لذلك ترى
الباحثة �ضرورة جتاوز هذه البناءات النظرية واالعتداد باملدن
و�شبكاتها ومنط عمرانها مع املدن الأخرى وفهم اندماجها يف
االقت�صاد العاملي لكي يتم تقدمي �صورة �أكرث مالئمة عن حال
املدن الأوروبية بعد ذلك.
bas2089@gmail.com

