
 الهجرة 
  والتركيب االجتماعي للمدينة

 (1أ.د. مضر خلٌل عمر)

 ، مقدمة

تحت عنوان )التحدٌات االجتماعٌة لمدن الغد(  Jan Vranken(2)ممال للكاتب هذا 

الكاتب ٌعرض  . لموضوع الهجرة واثرها على المدٌنةمع تعلٌك وتوضٌح مترجم بتصرف 

المتبعة فً السوق االوربٌة وجهة نظره فً موجات الهجرة االخٌرة نحو مدن اوربا والسٌاسة 

ة الستدام. وموضوع الهجرة من الموضوعات المدٌمة والمهمة  مهاجرٌنالمشتركة تجاه ال

وأثرها اشبعت تمصٌا وتحلٌال لتعدد ابعادها لد و، متباٌنة أٌضا  حدوثها والسباب مختلفة ونتائج

هجرة اما تكون . وال ومجتمعهاالستضافة  مكان وومجتمعه  التصدٌرالطرفٌن : مكان على 

عٌة او جماعٌة لسرٌة ، وفً كلتا الحالتٌن هنان عوامل طرد و ظروف جذب . افردٌة طو

ٌبمى خلفها عامل سٌاسً بشكل  )فردٌة أم جماعٌة( ، ومهما كانت االسباب وحجم الهجرة ،

بارز مباشر ومباشر وغٌر مباشر . وفً حالة الهجرة الجماعٌة ٌكون للعامل السٌاسً دور 

تحمٌك بمصد   ةمكانٌ – ةدٌموغرافٌ اتتغٌٌرنجاز سكانً الالجرف لل اأسلوبللعٌان ، فمد عد 

  .بعٌدة المدى اهدافا سٌاسٌة 

وفً غالب االحٌان تكون الهجرة من الرٌف الى المدٌنة ، او من مدٌنة صغٌرة الى 

ك تتسم باالزدهار اخرى كبٌرة ، ومن مناطك او بلدان متخلفة حضارٌا و التصادٌا الى مناط

االلتصادي و المستوى الحضاري العالً واالستمرار السٌاسً . فاضواء المدٌنة مصدر جذب ، 

والتخلف الحضاري والركود االلتصادي و فمدان االمن تشكل عوامل طرد ، وبٌن مناطك الطرد 

  و مراكز الجذب تحدث الهجرة . 

 المشكلة 

موالع كثٌفة المبانً ، مجرد ، فهً اكثر من  التنوع السكانً من سمات المدن الكبرى 

سكانً . فهً اماكن لالسواق وتجذب التدفمات البشرٌة التركز اللموة االلتصادٌة او لومراكز 

للفن واالدب   امراكز صبحلتبادل البضائع واالفكار . و التدفمات الداخلة الغرٌبة عنها تحفزها لت

التنوع بعدا جدٌدا ، اللها التنوع العرلً . ولد ساهمت مفهوم ولالبداع و التجدٌد . والٌوم اخذ 

،  االلتصادٌةوالسٌاسٌة ، التركٌبة النظر فً اعادة : العولمة ، ، منها تطورات عدة لهذا 

واالن ، واالجتماعٌة ، واعادة الترتٌب االداري . ٌضاف الى ذلن االزمات المالٌة وااللتصادٌة 

 االجتماعٌة . 

الشبكة االجتماعٌة لد ادى  ضمندن على بعضها البعض إن العولمة وتزاٌد اعتماد الم

الى تسارع حركة الناس والسلع ورأس المال ، والهوٌات والصور خالل فضاء عالمً ، وكذلن 

فً ذلن الى تزاٌد  أدى، والسٌاسات و طرز الحٌاة .  زٌادة حركة االفكار والمبادئ االلتصادٌة

                                                           
1
 جغرافٌا االجتماعٌة ، متماعد . ( استاذ ال 

2)http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesofto

morrow_social.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_social.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_social.pdf


ن الناس ، وبٌن المدن والبلدان بٌالمدرة على االنتمال والحركة فً والتحول وفً صالت ال

والبلدان ، التركٌبة السٌاسٌة التً بدأت من اوائل تسعٌنات المرن الماضً  بناء واعادة

جدٌدة من حالة الالمساوات  اانماط ظهور ت الىأد حٌث، لذلن االشتراكٌة افضل مثال 

 .  المكانٌة - الجتماعٌةا

 توضيح ،

، وفً مختلف معطٌاة فٌه هنان عاللة طردٌة بٌن حجم السكان و درجة التنوع والتباٌن  

ٌادة الحجم السكانً : االلتصادٌة ، االجتماعٌة ، الثمافٌة ، والحضارٌة . وبزومعاٌٌرها الحٌاة 

الى العٌش فً اماكن تمثلهم اجتماعٌا والتصادٌا وحضارٌا ، فتتشكل  هاسكانللمدن ٌمٌل 

)االحٌاء السكنٌة( طبما لذلن و تصبح الخرٌطة االجتماعٌة للمدٌنة امرا ال مناص من الجٌرات 

اعتماده فً تمدٌم الخدمات . ٌرافك ذلن ، ومع زٌادة عدد السكان وتزاٌد الطلب على السلع من 

حٌث الكم والنوع تمٌل استعماالت االرض الى التخصص )سكنً ، تجاري ، صناعً ، خدمً( 

زٌادة فً الحجم السكانً تزداد درجة التخصص ضمن النوع نفسه )فً  ، و مع كلأٌضا 

التجارة تصبح االسواق اكثر تخصصا ، سوق للمالبس ، اخر للخضرة ، اخر لبٌع الحبوب ، 

 بعبارة اخرى ، عملٌة االستمطاب والتكتل سمة من سمات المدن ، )سكانٌا وهكذا( . 

لتحدٌد . فافراد االللٌات االجتماعٌة و العرلٌة واستعماالت أرض( ، الكبٌرة منها على وجه ا

تمٌل الى العٌش مع بعضها البعض لضمان امنها وسالمتها ، ولكً تتمكن من ممارسة تمالٌدها 

وشعائرها بحرٌة اكثر . وهذه حالة طبٌعٌة جدا و موثمة عبر التارٌخ . فعندما بنٌت االمصار مع 

وسبك ذلن التمسٌم الطبمً فً  كنٌة تحدد حسب المبائل .بداٌة الفتح االسالمً ، كانت االحٌاء الس

 دوٌالت المدن و مدن العصور الوسطى . 

  بلدان السوق اوربية المشتركة

جرت . والمشتركة تسارعت التغٌرات بانضمام عدد من البلدان الى السوق االوربٌة 

)فً بداٌة التحول من االلتصاد الصناعً الى التصاد  ةااللتصادٌ ةلتركٌببناء لعملٌة اعادة 

 التًاعتماد المجتمع على تمنٌات المعلومات( مع وتسارعت التغٌرات  تالخدمات ثم تزاٌد

. إن التوسع الواسع جدا فً والمجتمع غٌرت بشكل جلً معانً المجال والمكان فً حٌاة االفراد 

البداعٌة و خدمات الرفاه وزٌادة اهمٌة الصناعات امتطورة( )الخدمات االعمال المتمدمة 

المكانٌة  –االجتماعٌة  نظرٌاتالمجتمعات معمدة تتحدى بشكل كبٌر جدا  لد انتجاالجتماعً 

بالتحول من  ةاالجتماعٌ ةالتركٌبالنظر فً مد تجسدت عملٌة إعادة فو تطبٌماتها . التملٌدٌة 

االكثر تجزأة . ، ه الى مجتمع ما بعد المعاصرة مجتمع معاصر ٌعتمد الطبمة االجتماعٌة اساسا ل

مسم الى عدد اكبر من المجامٌع التً نوفً الجوهر فان هذا ٌعنً ان مجتمع المدٌنة )الحضري( ٌ

ها عامة ولكن فً الغالب تعٌش جنب بعضعاللات احٌانا بشبكة مع بعضها البعض لد ترتبط 

ولكن بدون اي نوع من أنواع التفاعل او التواصل . والهجرة الدولٌة تساهم بشكل كبٌر فً 

 هذا التنوع فً السكان الحضر . زٌادة 
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لرٌة واحدة ، ما ٌحدث فً  تاصبح كرة االرضٌة لدمن ابرز سمات العولمة ان ال 

، فتمنٌة لت لٌاسً بوالغربً  بطرفها الشرلً ٌحس به و ٌطلع علٌه السكان فً الجان

مد اصبح االتصال بٌن اي شخصٌن او مؤسستٌن حدٌثة لد الغت الزمان والمكان . لاالتصاالت ال

على سطح االرض متٌسر و بلمح البصر ، متجاوزٌن عمبة المسافة والزمن . ادى هذا الى 

الصعدة . اعادة تنظٌم العاللات الشخصٌة واالجتماعٌة و الرسمٌة ، وعلى مختلف المستوٌات وا

ٌتواصل ٌومٌا مع العدٌد فً لد ان اي منهما  فً ولتفالجٌران لد ال ٌعرف احدهما االخر ، 

. فشبكة )داخل المدٌنة وخارجها ، داخل البلد وخارجه( اماكن مختلفة من سطح االرض 

. فالمجامٌع النسمٌة لد حل محل بعضها ، ان لم ٌكن  كبٌراعٌد ترتٌبها بشكل لد العاللات 

اصبحت منتدٌات الشبكة الدولٌة هً البدٌل عن لمد  .مٌعها ، مجامٌع االهتمامات والهواٌات ج

الممهى فً الجٌرة ، وبدٌل عن النادي التملٌدي فً وسط المدٌنة . انعكس هذا حتى على 

على المستوى العالً و العالم العاللات االسرٌة . بعبارة اخرى ، السى اثار العولمة انها وحدت 

على المستوٌات االدنى والتفصٌلٌة . للبت المٌم والموازٌن رأسا على عمب ، العاللات شرذمت 

فحتى المهاجر ، بمً على تواصل ٌومً مع اهله والرانه فً بلده ، مع فرص  كما ٌمال .

 محدودة للتفاعل مع البٌئة والمجتمع الجدٌد . 

 تكملة الترجمة

مسألة ممٌزة عن هذه الحالة . فالسلطات على  داريباعادة التدرج االوما ٌعرف 

المستوى الوطنً ، واالللٌمً و المحلً تشكو )وتعزز( من هذه الحالة ، وفً بعض االحٌان 

 والذي ادى الى منالشات المشتركة وطنٌة خاصة ، كما فً السوق االوربٌة تستبدل بحكومات 

لتصادي الركود االٌرا هنان االن مٌات االجتماعٌة . واخومعارضات عن اٌن وكٌف تنظم التن

سٌاسات صارمة . فالعدٌد من افتراضات صانعً  جراءتطور ازمة اجتماعٌة الذي أدى الى 

المرارات )واالكادٌمٌٌن( عن التوسع االلتصادي لد فمدت لٌمتها ، او على االلل تم تحدٌها . 

، واالحتمال االكبر زٌادة من االفراد مل للعدٌد فالركود االلتصادي ٌعنً تراجع فرص سوق الع

دافعً )نحن   عنداالجتماعً ، وحتى االستمطاب فً عدم التحمل باتجاه االللٌات وعدم التجانس 

ان الحدٌث عن اٌجابٌات المستفٌدٌن من التوزٌعات االجتماعٌة( . )االخرٌن  الضرائب( و 

التنوع صعب جدا فً بٌئة الركود االلتصادي ممارنة مع بٌئة االزدهار االلتصادي . نتٌجة ذلن 

فان العدٌد من مدن الدول المتمدمة التصادٌا تواجه فمدان كبٌر فً الموة الكلٌة و التالحم 

 . ٌضا ا االستمطاب  التهمٌش وفًمع زٌادة فً اشكال االستبعاد واالجتماعً 

 توضيح ،

فً فترات الركود االلتصادي ٌتنالص عرض العمل و ٌزداد الطلب علٌه مما ٌؤدي الى  

تنافس حاد بٌن طالبً العمل والمبول  ٌحدثٌه واستدامته ، وبالتالً نمص فً فرص الحصول عل

وفً مثل هذه الظروف باجور ادنى ، والعمل فً مهن لد ال تتناسب مع المؤهالت المتوفرة . 

جرٌن ، فالتنافس على لممة العٌش ٌصل الى تتفالم المشاكل بٌن سكان المدٌنة اصلٌٌن والمها

، لذا ٌكونوا لممة سائغة لصائدي فً هذا والمهاجرون هم الطرف االضعف .  السى حدوده



. ولكً ٌحافظوا على حٌاتهم ورجال العصابات الفرص من المستثمرٌن و تجار الممنوعات 

ة عملٌتً المنٌة نتٌجتتأزم حٌنها االوضاع اف، لون فً مجامٌع ، او حتى عصابات ٌتكت

ٌة منهما تولد الثانٌة تلمائٌا ، فلكل فعل رد فعل كل عمل. و االجتماعً االستمطاب و التهمٌش

  مساوي له فً الموة ومعاكس فً االتجاه .

حاجة الى اٌدي عاملة فً مهن هنان أما فً حالة الرخاء االلتصادي ، وعندما تكون  

مما فً المجتمع المضٌف ، و ٌرافك ذلن تثلم فً الهرم السكانً وبمستوى تاهٌل محدد  معٌنة 

تكون هجرة  عندئذٌستوجب اٌجاد الحلول السرٌعة له كً ٌحافظ المجتمع على نسمه الطبٌعً ، 

مرغوبة و تتولى الدولة والمجتمع تسهٌل عملٌة االستضافة  (على وجه التحدٌد )الشبابالبعض 

 والتكٌٌف والتأهٌل للدم الجدٌد المضاف للمجتمع . 

 تكملة الترجمة

ما دة عن مشاركة المهاجرٌن فً المجتمعات المضٌفة لهم واؤالت عدٌدة وحاتستطرح 

ابٌات من حٌث منوعة من المهاجرٌن معها عددا من االٌج موجاتولد جلبت مدنها . فً  ٌجري

ن من العمالة و الموازنة مع تاثٌر العمر وحالة الفتور او التداعً السكانً . ادامة المستوى الراه

لد غطتها مشاكل اكبر منها مثل التكامل و زٌادة حاالت التعصب الحاالت هذه وٌبدو ان 

العنصري والخوف من االجانب ، واالستمطاب و التهمٌش . وبشكل ادق فان صناع السٌاسة 

ن المهاجرٌن )تكامل ، استٌعاب ، وتثمٌف المادمٌن اشرإتضمٌن سٌاسات  اتواجهوا تحدٌ

، اضافة الى الحاجة الى تطوٌر )ثمافة عامة( لدٌمومة  الجدد( فً مختلف لطاعات المجتمع

التنافس االلتصادي و التالحم االجتماعً فً المدٌنة . ادى هذا الى رفض مفهوم التنوع المعرف 

بمصطلحات المشكلة االجتماعٌة ولٌس كحزمة فرص جدٌدة . مع هذا ، فهنان حالٌا تاثٌرات 

 فالفوائد االجتماعٌة و الخلٌط العرلً فً العاللات االجتماعٌة وراس المال االجتماعً اٌجابٌة 

التركٌب بناء فً العدٌد من المماالت وتجددت فً ادبٌات اعادة  تورد و االحترام المتبادل لد

 الحضري .

إٌجاد جرت خالل العمود الملٌلة الماضٌة ، لم تؤدي الى لد إن هذه التغٌرات الكبٌرة التً 

 -من حالة الالمساواة و انماطا جدٌدة من العزل االجتماعً  اجدٌد افمط ، ونوع اجدٌد اتنوع

الى االدارة   وما صاحب ذلن من اهمٌة  وكمةالمكانً ، بل لادت اٌضا الى التحول من حالة الح

مٌع ، وبٌن مؤسسات المطاع العام ، ومنظمات المطاع الخاص و المجا ودورهم فٌها المشاركٌن

المواطنة الفاعلة ، و المحلٌة مفهوم المطاعٌة . وفً السوق االوربٌة ٌتنامى التركٌز على 

. وٌتولع انه ضمن هٌاكل الحوكمة  ان االجتماعًعلى الحرالمجتمعات المحلٌة  لدرةالجدٌدة ، و

ههم مسئولٌة اكثر حفاظا على رفا االجدٌدة ان ٌمارس المواطنون والمجتمعات المحلٌة دورا فٌه

سٌاسة المحلٌة التً تحدد شكل حٌاتهم واالماكن التً ٌعٌشون فٌها . و العملٌات ال، االجتماعً 

فالنماذج المدٌمة للتمثٌل الدٌممراطً المصاحبة لفترة سلطة الحكومة المحلٌة لد استبدلت تدرٌجٌا 

جدٌدة ت مد وفرت هذه التغٌرات احتماالوارتباطا و مسئولٌة . لاكثر مشاركة  فٌهابنماذج 

 لسٌاسات جدٌدة .
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و التغٌرات التً اثمرتها العولمة والتمنٌات )مساحة وسكانا( نتٌجة النمو المتسارع للمدن  

، و المستجد من مشاكل تعٌشها المدن وتطبٌماتها فً االدارة وتنظٌم لواعد البٌانات الحدٌثة 

، فاصبحت ادارة المناطك دارة من االالمدٌنة استوجبت صٌغا جدٌدة  حوكمةفان المعاصرة 

تطالب بتغٌٌر صٌغ  افً الولت نفسه اصوات . تنامتالحضرٌة موضوعا للتخصص االكادٌمً 

اصبح الرفاه والمدن و على مختلف المستوٌات . فمد التمثٌل الدٌمولراطً فً مجالس البلدٌات 

الفمراء ، معالٌن ، الطفال ، ال، ا الجندراالجتماعً و الحفاظ على حموق االللٌات و المهمشٌن )

أدى هذا الى اعادة النظر فً  عنه . وغٌرهم( مطلبا تتسابك االحزاب السٌاسٌة تتبناه وتدافع

السٌاسات االجتماعٌة السابمة ، واالخذ بالحسبان االوضاع الجدٌدة )التصادٌة ، اجتماعٌة ، 

 - البٌئة االجتماعٌةٌئة واستدامتها ، )حضارٌة( والتوجهات العالمٌة فً الحفاظ على الب

فاصبح التنوع بانواعه : الحٌوي ، البٌئً ، .  (ئةلبٌل العام  طارالمنضوٌة ضمن ا الحضارٌة

االجتماعً ، الحضاري هدفا ومطلبا لمنظمات المجتمع المدنً ، التً دخلت المعترن السٌاسً 

  من خالله . 

 تكملة الترجمة

حتى النصف الثانً من تسعٌنات المرن الماضً فان االكادٌمٌٌن وكذلن صناع 

السٌاسات ٌركزون على مشاكل المدٌنة والتعمٌد فٌها ، فالمدن فً نظرهم اماكن تلتمً فٌها االف 

لنزعة لعرلٌة ، التعصب واالمشاكل )بطالة ، تردي المساكن ، تركز الفمراء والمجامٌع ا

، التمٌٌز العنصري ، التهمٌش االجتماعً ، و التلوث البٌئً( . باختصار ، فان المدن العرلٌة

مكب نفاٌات ٌجب تجنبها . وفمط خالل العمد االخٌر ، تشكلت وجهات نظر اٌجابٌة عن تعد 

حزمة المدٌنة هً باختصار و ،المدن : فالمدن نظر لها اٌضا كمراكز لالبداع و االستثمار 

، االٌجابٌة والسلبٌة مازالتا سائدتٌن ، ولكنهما هذه فرص ٌجب تبنٌها . كال وجهتً النظر 

 urban diversityدور التنوع الحضري  بمًجدٌد . ففٌهما واحد ٌمٌالن الى التكامل فً نموذج 

التنافس االلتصادي و نمو استٌعاب فً . فهل سٌمود التنوع الحضري الى زٌادة  اغٌر واضح

سٌنتج حالة ال مساواة  والواسع إن التنوع الكبٌرام  ؟وشٌوعه ٌن المجامٌع االجتماعٌة والعرلٌة ب

التمسن العرلً والتعصب والخوف بٌن مختلف الى و ؟وٌؤدي الى سوء فهم  ؟وٌعززها 

 المجامٌع فً المنطمة الحضرٌة ؟ 

حلٌا ولكن ماذا ٌمصد بالتنوع ، وهل ٌمثل سمة محددة عندما ٌطبك على الحضر ؟ )م

 ٌةكٌفو ؟ االٌجابٌةلتنوع الحضري امعطٌات  تحفٌز ٌةكٌفعن جواب وبممٌاس اكبر( فاٌجاد 

الهدف الرئٌس الٌة سٌاسة حضرٌة او حتى على المستوى  وه ؟طٌات السلبٌة له عتالشى الم

 الوطنً )نظرا للدور المركزي للمدن فً االلتصاد الوطنً وفً الحٌاة االجتماعٌة والسٌاسٌة 

. والبرامج االوربٌة ، على  على اٌة حال الحضارٌة ( وان المدن ستبمى تلعب هذا الدورو 

المستوى الحضري والوطنً ما زالت بطٌئة فً تمٌٌز المساهمات االٌجابٌة للتنوع الحضري . 

وتفسٌر ذلن ان السٌاسات و االفعال الهادفة نتائج اٌجابٌة للتنوع تكون دائما فً مٌادٌن معمدة 

تنالضات بٌن مجامٌع السكان ، و بدرجات متباٌنة من السلطة ، الضمنٌة والتعارضات بال تتسم

جراءات . الولٌس هنان براهٌن على ان هذا ٌؤخذ بالحسبان عند تطوٌر سٌاسات او اتخاذ ا



ولٌس تلن للمدى التً تعالج الموضوع  المدى فالسٌاسٌون متلهفون و ٌفضلون النتائج المرٌبة

 . البعٌد 

مان ، فالتالحم رات : التالحم و التهمٌش فهما توأفً الحوا داكنةنماط الال ومن

االجتماعً ٌشٌر الى التماسن الداخلً فً النظام االجتماعً وهو ما تحتاجه اٌة مجموعة 

لالتصاالت االجتماعٌة ، والشعور باالنتماء من خالل تعرٌف عام و تماسن لوي بالمكان حٌث 

 : بلتالحم االجتماعً اابعاد لنوعٌة المجتمع الحضري . ولد حددت هذا مهم جدا و ،ٌعٌشون 

التكافل ،   والسٌطرة االجتماعٌة،   النظام االجتماعً ،و الحضارة المدنٌة  شائعةالمٌم ال

، ، و راس المال الجتماعً ، شبكة العمل االجتماعٌةاالجتماعً ، و تملٌص التباٌنات فً الثروة 

عددا من هذه االبعاد  كادٌمٌٌن. ولد اعتمد العدٌد من اال على اساسهو االنتماء للمكان والتعرٌف 

أما  .  االرتباط بالمكانجتماعٌة ، واال شبكةال المٌم االجتماعٌة ،: فً ابحاث تجرٌبٌة ، مثل 

التباٌن فً الثروة فهً  النظام االجتماعً و السٌطرة االجتماعٌة و التكافل االجتماعً و ابعاد

. عوضا عن ذلن ، فان )المحلة(ابعاد ٌجب ان تماس بمستوٌات مكانٌة اعلى من مستوى الجٌرة 

اٌجاد ابعاد تعنى بمدى من المعانً . اجماال ، انها  ٌغطًالتماسن االجتماعً ٌبمى ضبابً 

. فالتالحم  مدنٌة اتعاللات بٌن االفراد وتمكٌن االفراد والمجتمعات المحلٌة من خالل ارتباط

ٌشٌر الى خصائص مختلفة ، فً الوهلة االولى تعارض بعضها البعض : فالتكافل والتناغم 

االعتماد السائد انه على الرغم من االختالفات فان ٌمابله االختالف )او التنوع( والتنافر . 

أن اٌجاد من رغم ال علىفً انسجام  ها البعضالمجتمعات المحلٌة ٌمكن ان تعٌش مع بعض

لتالحم او التماسن او إن  ،توازن بٌن التنوع والتكافل )التناغم والتنافر( ٌبدو مهمة صعبة 

ٌع السلوكٌات المنحرفة( ، ولد عٌك او ٌعارض و ٌهمش االخرٌن )اضافة الى جماالجتماعً لد ٌ

 و التجدٌد .  ان االجتماعً حول دون المدرة على الحرٌ

التهمٌش لٌسا ظاهرتٌن متعارضتٌن ، فكل واحدة منهما وهنان من ٌرى ان التالحم و 

رص خارج المجموعة )مجتمع االفراد من فتتضمن االخرى . فالتالحم الموي لد ٌستبعد 

واٌضا فان التماسن االجتماعً فً مستوى مكانً ما لد ٌتضمن غٌاب التماسن فً  . المحلة(

من محلة ما )االرتباط المكانً( لد مستوى آخر . فالمستوى العالً من التماسن االجتماعً ض

ٌؤدي الى مستوى الل من التالحم على مستوى المدٌنة ، حٌث افراد محلة ما ٌصبحون الل 

المحالت االخرى . االكثر من هذا ، فان العاللات الموٌة بٌن االفراد  منغٌرهم  فًاهتماما 

او دٌنٌة وتعارض بٌن  ضمن مجتمعاتهم المحلٌة لد ٌمود الى تعارضات اجتماعٌة او عرلٌة

من خارج المجموعة . لذا فان  هماالشخاص الذي ٌعودون الى تلن المجتمعات المحلٌة الذٌن 

التماسن االجتماعً ٌنمً حالة التعصب . ٌعنً هذا ، ان التنوع االجتماعً والعرلً عندما 

على  اب التكاملٌتركز فً اماكن معٌنة فان تماسكهم االجتماعً سٌتم تبنٌه وتموٌته على حس

المستوى االعلى ، وان هذا سٌزٌد من مخاطر استبعاد االفراد والمجامٌع على المستوى االكبر . 

مع هذا ، فعندما تكون العاللات غٌر متماطعة بٌن المجامٌع واالفراد على المستوى المكانً 

الحضري باكمله .  االدنى )المحلة او المنطمة(  فانه ٌمكن ان ٌكون التالحم على مستوى النظام

تركٌز صناع  فالتركٌز على هذه النماط والعاللات غٌر المتماطعة بٌن مختلف المجامٌع فان

التالحم على المستوى االكبر . ومن الضروري توضٌح ان التماسن السٌاسة ٌنصب على 

االجتماعً لٌس سمة اٌجابٌة عند الجمٌع وفً جمٌع االحوال . لذا ٌفضل ان تحدد الظروف 



ما اللٌة الشمول او االستبعاد فً وظٌفة التالحم االجتماعً ، وفٌما اذا ٌحافظ على التوازن طب

 احدها دون االخر ، او االثنٌن مع بعض . لصالح بٌنهما او العمل 

الجدال عن العزل االجتماعً و االستمطاب لدٌم ولكنه مازال لائما الن العملٌات التً 

الولت الراهن . وكلتا الظاهرتٌن ٌفترض انهما ناتجتان عن تؤدي الٌهما مازالت نشطة فً 

 االلتصاد على مستوى العالم . فهنان من ٌرى العاللة مابٌن العولمة  ةعملٌة اعادة تركٌب

االلتصادٌة التً تعرض اعادة التركٌبة  –االجتماعٌة  -و االستمطاب ، وان الترتٌبات المكانٌة 

. فزٌادة االستمطاب فً توفٌر العمل وما  اكبٌر اراعوص اضمنٌا تضارب حويااللتصادٌة ت

ٌصاحبه من توسع فً الدخول العالٌة فً مناطك على امتداد مناطك االجور الواطئة والمتدنٌة ال 

عالٌة واخرى الدخول الوأن نمو طبمة ٌتوافك مع كٌاسة الطبمة الوسطى وطموحاتها وتولعاتها  . 

ذوي الدخل العالً على امتداد مناطك الفمر فً المدٌنة دخل واطئ للعمال ، وطبمة جدٌدة من 

 الى حالة غٌر مرٌحة ومرفوضة . وهذه الرؤٌة هً التً غذت االكادٌمٌٌن هذا صل ولد ٌ حٌث

منمسمة على نفسها ، خاصة وان حالة الالمساواة االلتصادٌة فً المدٌنة الو السٌاسٌٌن بصورة 

 طفٌفة ، مما عزز هذه المخاوف . زٌادة  امعظم االلطار االوربٌة ٌبدو فٌه

نمو  ٌؤدي الى مماالدخل مستوٌات تنامً االستمطاب للتراكٌب المهنٌة و ٌالخالصة 

على واوطأ نهاٌة فً توزٌعات الدخل مع تداعً فً وسط التوزٌعات . ولد ٌناسب هذا أل مطلك

حٌث تواجه مستوى عال من الهجرة وتنتج عددا كبٌرا من المهن االمرٌكٌة  الوالٌات المتحدة

التركٌز ٌكون الواطئة الخبرة و االجور ، ولكن اوربا تختلف الظروف فٌها . عوضا عن ذلن ، 

تركٌبة الرفاه االجتماعً لطبمات المجتمع . وفً على مستوى التأهٌل العام للموة العاملة واهمٌة 

دراسات الحمة الى للة البراهٌن اشارت  لدهً السائدة . و بعض المدن فان المهنٌة تبدو

التجرٌبٌة لثنائٌة المدٌنة ، وبعض التحلٌالت اعطت امثلة صلبة لمدن تتزاٌد فٌها حالة الالتوازن 

 المهنً . 

ضعٌف وغٌر االجتماعً الرفاه فٌها المثال الواضح عن االستمطاب جاء من بلدان 

. ففً جنوب اوربا حٌث التاثٌر البسٌط لنشاطات  تصادٌة، بلدان تعانً من ازمات السائد

العولمة المالٌة ، ولطاع خدمات متمدم ، ودور مهم للدولة فً العمل ، و وجود طبمة مهن واطئة 

متوسطة تملٌدٌة ، وطبمة عاملة مجزأة ، وعدد كبٌر من المهن العرضٌة و غٌر النظامٌة التً  –

مطاب اكثر مما فً المناطك الحضرٌة لدول السوق مستوى عال من االست ٌجةلد تكون نت

سموط النظام االشتراكً فً اوائل تسعٌنات المرن بعد . ففً شرق اوربا و المشتركة االوربٌة 

 ،الى زٌادة فً تركٌز الفمر و الفمراء فً المناطك الحضرٌة المتدنٌة التغٌٌر الماضً ، لاد 

وحتى عندما ترفض .  مجتمعالات سلبٌة على له تاثٌر الذيوزٌادة سوق العمل غٌر النسمً 

فرضٌة االستمطاب ، فال ٌعنً هذا انه لٌس هنان اماكن هامشٌة فً المدن الكبرى . والسؤال هنا 

بما للدور الذي تلعبه فً المناطك طبٌن فٌما اذا كانت هذه المناطك نظٌفة . فعلٌنا ان نمٌز 

تلمائٌا االثنٌن مع بعض ،  تكوننطاق انتمالً ، اوك، فمد تلعب دور الشارع المغلك ، او المدٌنة

هً التً تجٌب عن هذه التساؤالت . وبالتاكٌد فان مدن الٌوم بحاجة الى المٌدانٌة وفمط االبحاث 

 اماكن هامشٌة )مناطك انتمالٌة( لتعمل كمختبرات اجتماعٌة للفنون و االستثمار االلتصادي 

لم ٌأخذوا  نالع للتكامل االجتماعً للمادمٌن الجدد الذٌلد تعمل كمووو العاللات االجتماعٌة . 

 بعد دورا فً المؤسسات النسمٌة للمدٌنة . 



 توضيح ،

ن تشكل ، وبذلٌنمو و ٌمرض ، وٌترهل ، و ٌنشط  :ٌنظر للمدٌنة ككائن عضوي  

تركٌبته االجتماعٌة وااللتصادٌة والحضارٌة فً عناصره تتجسد  System االمدٌنة نظام

، وتتفاعل هذه العناصر مع بعضها ومظهرها الحضاري  استعماالت ارضنعكاسها على إو

لٌة عمل البعض بطرق مختلفة ومتباٌنة . فما ٌحدث فً احد عناصر المدٌنة ٌنعكس على ا

النظام الحضري صر اعن ضمنعنصرا  لمدٌنةا تشكل. وفً الولت نفسه فٌها العناصر االخرى 

االخرى . الحضري تأثر بكل ما ٌحدث فً عناصر النظام تؤثر وت فالمدٌنةفً االللٌم او الدولة . 

، ان ما ٌحدث فً حً سكنً فً المدٌنة له أثره على االحٌاء االخرى ، وعلى  دقبعبارة ا

بصماته على  تبدو المدٌنة عندهافً سطح الرات على ٌعندما تتجلى التاثدٌنة باكملها ، والم

والعكس صحٌح ، فما ٌحدث على ، المرٌبة والبعٌدة . بشكل مباشر وغٌر مباشرالمدن االخرى 

 Meso-scaleله امتداداته على المستوٌٌن المتوسط  Macro-scaleكبٌر والواسع المستوى ال

وهذه سنة فالتاثٌرات متبادلة بٌن عناصر النظام )اي نظام كان( . .  Micro-scaleالدلٌك و

االنسان  جسمٌنعكس على مجمل ومرض احد عناصر جسم االنسان من الم ب الحٌاة ، فما ٌصٌ

 .  ، وبذلن تتأثر حٌاته وسلوكهالذي ٌتداعى له بالسهر والحمى 

تعصبا تجاه المجامٌع االخرى ، ولد التماسن االجتماعً فً حً سكنً معٌن  ٌولدولد  

ٌصل االرتباط بالمكان الى درجة عدم لبول االخرٌن من اماكن اخرى وان كانوا من المجموعة 

 . المدٌنة مجتمعللمكان له سلبٌاته واثره على  وأائد للمجموعة االجتماعٌة نفسها . فالتعصب الز

لذا فان عملٌة ادارة المدٌنة والحفاظ على امنها االجتماعً تستوجب االنتباه الى مثل هذه 

   الحاالت ومتابعة اتجاهاتها من خالل دراسات تتبعٌة و نظام مرالبة اجتماعٌة . 

 تكملة الترجمة

؟ فالمشكلة االجتماعٌة تكمن فً  االجتماعً السؤال االن هل انتهى عهد التضامن

ٌعمل كوسٌط و آلٌة غٌر الذي ضامن ، السٌاق التملٌدي المعتمد فرضٌة تداعً الشكل المدٌم للت

واذا كانت االجابة اٌجابٌة  ؟نسمٌة للسٌطرة االجتماعٌة . فهل استبدلت هذه االلٌات االجتماعٌة 

مٌادٌن والنشاطات الالدخول تدرٌجً للتنافس فً ف، حالٌا ؟ سنترن ذلن جانبا فما هو البدٌل 

ا ثانوٌا . سنركز على مدخل حٌث المبادى غائبة فً الولت الراهن او انها تلعب دورالمختلفة 

االدنى من المبادرات من لبل الدولة وعلى التغٌرات فً دور المجتمع المدنً )والرفاه  –االعلى 

ضعف او حتى غٌاب هذه االجراءات  اناالجتماعً فً حمل توفٌر الخدمات االجتماعٌة( . 

او تكملها بعضها البعض ل الباب لعدد من المبادرات لتحل مح و الذي فتحالتلمائٌة والتبادلٌة ه

جعل بالممعٌة اكثر وضوحا ، االجراءات )من الحماٌة االجتماعٌة الى الخدمات االجتماعٌة( . و

نظم سٌطرة اجتماعٌة وعمرانٌة لتعزٌز اعتماد ، والطابع االجواء الخاصة والعامة بولٌسٌة 

: اماكن مرالبة بالكامرات ، خدمات امنٌة خاصة ، زٌادة الموة االمنٌة فً بعض اشكال االمن 

اضافة الى امور اخرى لربما تكون اكثر اهمٌة للمدى البعٌد بسبب استٌعاب الناس  الشوارع . 

وزٌادة االلٌات المانونٌة وغٌرها للحٌلولة المنظور ة احادٌة ٌثمافمحاضرات  من خاللالعمٌك لها 

 ات المنحرفة )بما فٌها بعض السلوكٌات المرتبطة بالثمافة االجتماعٌة( . دون او اٌماف السلوكٌ



ٌشمل : التكٌف )تكٌف مع الوضع او غادر( ، االجتماعً عن التكامل الدائر والجدال 

معالجة التسول وممارسات الشارع االخرى غٌر الممبولة ، شغب الٌافعٌن ، من ٌعد عنٌدا ٌودع 

بمبادرات اعادة تعلٌمه . وهذه التطوٌرات ال توازن سجنا خاصا بمصد حماٌة المجتمع منه ، و

تعزٌز التماسن )او التضامن( ، مثل تموٌل االحتفاالت العفوٌة فً المحلة . وهذه االشكال 

تعارض وفً ت، بل انها فً الغالب لبعضها البعض المختلفة من التضامن لٌست فمط مكملة 

ذات اهمٌة كبرى عند االجراءات . وبادران ان هذه بعضها البعض بعض الحاالت تستثنى 

، على اي مستوى من التماسن ٌمكن الحفاظ على او استبدال اشكال التضامنالموضوع ومنالشة 

االعلى )وفٌما اذا كان االتجاهٌن المستوى م من ٌتنظالأن ٌتم لموى السوق او االمر ترن ٌان  أو

جع لبعض الولت . الرفاه فً تراحالة  عندما تكونٌزداد اثر لوى السوق لم ٌتم استبعادهم( .  و

هل ٌموم المجتمع المدنً بملء الفجوات ؟ وبشكل  ؟والسؤال حٌنها عن كٌفٌة تعوٌض التغٌٌرات 

فالسؤال هو : هل ان حالة الرفاه الرسمً من  ؟و المجامع المهمشة خاص لتوفٌر الرفاه للفمراء 

منظمات : ومن سٌكون له الدور االكثر نجاحا الدولة لد استكملت برفاه  اجتماعً لوي ؟ 

لد تحولت باتجاه األخٌرة ل ؟ والمنظمات لعمل افرصتمدم التً منظمات ال مالمجتمع المدنً  ا

منظمات الخدمات المهنٌة ، ولها الفرصة لملء الفجوة التً تركتها حالة الرفاه واحتالل االماكن 

لمرن الماضً . وبشكل عام فان الرفاه االجتماعً ات اٌالتً فمدتها المبادرات العامة فً خمسٌن

 اه فً توفٌر خدمات الرفاه ، مالم)كجزء من المجتمع المدنً( لد استكمل حالة الرف

جاوزمسئولٌات الدولة . ولد وجد طرٌمٌن لملء الفجوة : اما بالعودة الى الطراز المدٌم من تٌ

لحالة االولى فان منظمات توفٌر الفرص المعونات او بابراز نوع جدٌد من نظام الرفاه . فً ا

من خالل الدور المتبادل بٌن الحكومة وبغطاء نسبً من الحكومة  ستوفر المساعدة االجتماعٌة

من المركزٌة الى واالنتمال ركزٌة الم، والحالة االخٌرة تتسم بالالمجتمع المدنً المفعل والمحلٌة 

 رص العمل بشكل خاص . المحلٌة و توسٌع دور المنظمة المعنٌة بتوفٌر ف

اعادة ادخال اعمال الخٌر فً الموضوع من الباب الخلفً .  ٌتعدىمع هذا ، فان االمر 

فالٌوم منظمات توفٌر الفرص ال تستبعد العمل الخٌري وهً تحوي سلسلة من المعتمدات غٌر 

من هذا ،  . أكثر االمسٌحٌة و غٌر الغربٌة ، وان اثرها السٌاسً واالجتماعً مازال غٌر واضح

نٌة الى توزٌع خدمات فان منحاها لمحاربة الفمر و الالعدالة متباٌن و ٌمتد بٌن منالشات دٌ

الشًء العام المشترن بٌن البلدان  ود مع سلطات عامة ، و التوافك بٌن التطرفٌن .اجتماعٌة كعم

معالجة مسائل لٌست ربحٌة من وجهة نظر السوق ، والتوجه بزٌادة نحو نشاطات فً هو 

،  المهاجرٌن ، الطفولة ، التهمٌش ،  مخاطر االمهات العازبات:  تتعلك بالمطاع الخاص والعام 

،  دعارةبدون هوٌة تعرٌفٌة ، ساكنً الشوارع ، المصابٌن بمرض االٌدز ، ال من همالمسنٌن ، 

بشر . وٌبمى السؤال : هل هنان حاجة الى صٌغة مٌكانٌكٌة للتضامن لتكمل و االتجار بال

 التضامن العضوي المتجذر فً تمسٌم العمل ؟ 

 ماذا مع التنوع ؟

ما دعاه دوركهاٌم بالتضامن العضوي )التضامن بٌن وحدات مختلفة( ٌسمى الٌوم 

 –من المجامٌع االجتماعٌة لعدد  االشتران فً الوجودبالتنوع . وٌعرف التنوع بانه وجود او 

عددا من مدٌنة تضم فالااللتصادٌة ، والعرلٌة و الحضارٌة ضمن وحدة مكانٌة معٌنة ، 

االلتصادي ٌمصد به الساكنٌن من االغنٌاء والفمراء و  –. والتنوع االجتماعً الجٌرات



االشخاص ذوي التعلٌم الواطئ و ذوي المستوى العالً منه الذٌن ٌعٌشون مع بعض فً المدٌنة 

 ً ٌشار به الى الخلٌط من مجامٌع االللٌات )المحلة( . والتنوع العرلالواحدة او فً الجٌرة 

االعراق )فً حالة المهاجرٌن( . والتنوع الحضاري الخلط بٌن مختلف السكان االصلٌٌن ، وو

 ٌمصد به المشاركة فً الوجود لمجامٌع ذات انماطا لٌمٌة مختلفة ، )معاٌٌر واهداف( ، 

هذا الى عزل مكانً وسلوكٌات . والمدن االوربٌة المعاصرة ذات تنوع كبٌر جدا ، ولم ٌؤدي 

صل المكانً بٌن االغنٌاء والفمراء وبٌن السود كما فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ، حٌث الف

والبٌض اكثر وضوحا . وهذا ما ٌمٌز المدن االوربٌة عن االمرٌكٌة وٌكون لصالحها . وفً 

الولت نفسه فان درجة التنوع لم تصل بعد الى االهمٌة التً ٌتولعها فً المستمبل )نتٌجة 

 عٌة وااللتصادٌة . التً تحتاجها اوربا لضمان االستدامة االجتما (الهجرة

 توضيح ،

 عند دراسة التركٌب االجتماعً للمدٌنة تبرز مسمٌات ، مثل : المناطك الطبٌعٌة   

و المناطك االجتماعٌة . االولى هً مناطك ذات تجانس اجتماعً ولكنها مفصولة عن غٌرها 

والمنطمة . )خلف السدة مثال (ناطك المدٌنة اما بسكة حدٌد او طرٌك سرٌع او مجرى مائً من م

مجرد شوارع ضمن شبكة المدٌنة . فواصل )طبٌعٌة( ،  بدوناالجتماعٌة مشابهة للسابمة ولكن 

فٌها ، لسكن مكاتب العمار دورا مهما فً تشكٌل هذه المناطك حٌث تحدد من ٌسمح له با لعبوت

. وهذه الحالة تتسم بها المدن فً الوالٌات   Gate Keepersحراس البوابة لذا ٌطلك علٌهم 

المتحدة االمرٌكٌة اكثر من غٌرها من مدن العالم ، رغم ان المناطك االجتماعٌة حالة منتشرة 

 فً جمٌع اصماع االرض . 

ٌاء مغلمة لمجموعة عرلٌة او فهً اح  Ghettosأما ما تعرف باالحٌاء الخاصة  

اجتماعٌة محددة . ونتٌجة االنمسام الطبمً الكبٌر فان الكٌتو لم ٌعد حصرا على المجامٌع العرلٌة 

اصبحت اماكن سكن االغنٌاء و المسئولٌن عبارة لد )االللٌة ، المنبوذة فً بعض االحٌان( ، بل 

فالمدٌنة عبارة عن لوحة .  عن كٌتو خاص ال ٌصل الٌها اال من لدٌه رخصة للدخول الٌها

مكونة من اشكال هندسٌة ملونة بلون ساكنٌها ، لوحة فسٌفسائٌة . نتٌجة ذلن برز لول : لل لً 

واالن مع اٌن تسكن الل لن من انت . فعنوان السكن اصبح ٌؤشر الهوٌة االجتماعٌة للشخص . 

 ٌة الطائفٌة . المؤلم ان ٌؤشر الهو
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والعاللة بٌن التماسن االجتماعً والتنوع االجتماعً ، العرلً و الحضاري لد عده 

وإن العدٌد من البعض كخطر على التماسن االجتماعً : فكلما تنوع السكان ازدادت التجزئة . 

.  الاتهوشبكةعال ةاالجتماعٌ ةااللسام االجتماعٌة فً المجتمع لد ترسخت وانصهرت فً التركٌب

مع هذا ، فان التغٌرات الرئٌسة التً تؤثر على التراكٌب االجتماعٌة تنتج شدا ولفترة زمنٌة 

. فزٌادة الهجرة وتنوعها لد اثر بشكل كبٌر على حٌنها لصٌرة نسبٌا ، مما تثٌر اهتمامات معٌنة 

رات حضرٌة فً جٌعال تركٌبة السكان فً المدن المضٌفة . فمعظم المهاجرٌن ٌعٌشون بتركٌز 

محددة لعدم لدرتهم على العٌش فً االماكن االخرى من المدٌنة .  وهنان فرولات مهمة بٌن 

مختلف اجزاء اوربا من حٌث العزل المكانً . فبٌنما استلمت دول غرب اوربا كتل كبٌرة من 

وسٌطرة حٌث المهاجرٌن من مختلف اصماع االرض ، كانت دول شرق اوربا اكثر تحكما 



ولد تاثرت مدن شرق اوربا بعد الحرب العالمٌة جات الهجرة منذ بداٌة التسعٌنٌات . اولفت مو

 الثانٌة بغزو من الرٌف ، ونتٌجة المستوى المتدنً فً التعلٌم و طرز حٌاتهم فمد تركز

االحٌاء العرلٌة )الكٌتو( فً  معفً خصائصها فً مناطك معٌنة وجٌرات تشابهت  المهاجرون

 نظر لهماثرت على معظم بلدان جنوب اوربا . والمهاجرون لد رب . وهجرات كبٌرة حالٌا الغ

مجامٌع موحدة المظهر رغم انهم من بلدان مختلفة ومجامٌع عرلٌة ثانوٌة مختلفة ، و بخبرات ك

 .  ٌةالخلفٌة العائلٌة او الدٌنفً ، و ًفً المستوى التعلٌمً ، و المهنتباٌن كبٌر مختلفة جدا ، و

لمدن من خالل تنوعهم احٌاة ل ا جدٌدةهم االلتصادي ضعٌف ولكنهم اضافوا خطوطو وضع

وللجٌرة اهمٌة خاصة فً حٌاة المهاجرٌن واعادة تاهٌلهم العرلً والحضاري واالجتماعً . 

 للتكٌف مع الوضع الجدٌد . 

 أهمية الجيرة 

حسب ما جاء فً الدراسات فمد اختلف التاثٌر طبما )الحً السكنً( تباٌنت اهمٌة الجٌرة 

مؤكدة بالنسبة الجٌرات أهمٌة . وٌبدو من خالل العدٌد من الدراسات ان لٌد الدرس مٌع للمجا

واطئة لهم الدخول فً التعلٌم والمجامٌع ذوي الللساكنٌن من الفمراء . فذوي المستوٌات المتدنٌة 

. الدخول العالٌة  ذوياكثر ضمن الجٌرة ممارنة بذوي المستوٌات التعلٌمٌة العالٌة و تاتصاال

لٌد ذوي الدخول الواطئة بشكل عام بحاجة الى بعض استراتٌجٌات البماء على من فالساكنٌن 

الجٌرة لعدم توفر  ضمنوالجٌرة جوهرٌة فً ذلن . وٌبدو انهم ٌعتمدون على عاللاتهم الحٌاة 

المجامٌع العرلٌة تتركز فً سمات  ، خاصة وأنالفرص المالٌة للتنمل الى االماكن االخرى 

. فالعزل المكانً للمهاجرٌن له سببه فً عوامل متعددة ، ولكن للمهاجرٌن حدٌثا بشكل  ةالجٌر

. فمهم جدا تلمٌهم مساعدة الٌجاد مكان للبماء شكل عامال مهما ٌخاص فان اٌجاد تعزٌز متبادل 

ذٌن ال ٌتحدثون لغة البلد عمل اولً . والمهاجرون الالحصول على )مؤلت( للعٌش او 

ذوي المستوى التعلٌمً الواطئ ٌمٌلون الى الجٌرة اول من اولئن أن المحتمل ومن ، المضٌف

 .  منهم االمر حٌث ٌعٌش ابناء بلدهم ، وبتولع تلمٌهم  اسناد اجتماعً والتصادي وعاطفً

 توضيح ،

ال تكون الهجرة الى مكان ما اال بعد معرفة بسٌطة عنه وعن المعارف فٌه ومن ٌتولع  

نطمة المدٌمة ان ٌمدموا ٌد العون . وفً الغالب ٌسكن المهاجرون اما فً مركز المدٌنة ، فً الم

الحضرٌة . وكال المولعٌن  - ٌسكنون االطراف حٌث الحافات الرٌفٌة، وهم الملة منها ، او 

ٌمثالن مناطك االستالم االولى للمهاجرٌن ، وبعد التكٌف مع المجتمع المضٌف والتعرف على 

ان  نظم الحٌاة فٌه ، وعند توفر فرص التطور والتمدم ٌنتمل المهاجر الى اماكن اخرى بعد

وللمستوى على عمل ٌدر علٌه ما ٌساعده للعٌش فً ظروف افضل من السابك .  لٌحص

والطموح دور فً تحسٌن ظروف معٌشة المهاجر وتكٌفه مع للتكٌف التعلٌمً والمدرة الذاتٌة 

باعتالئهم مستوٌات المجتمع المضٌف . ولد وصل بعض المهاجرٌن الى مرحلة متمدمة 

 اجتماعٌة عالٌة . التصادٌة و
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إن التركٌزات المضافة للسكان من المجامٌع العرلٌة ٌمود الى نوع من التطورات 

لب على منتجات خاصة( و تسهٌالت عامة حوانٌت جدٌدة )حٌث الطاٌجاد االٌجابٌة ، مثل 

عزز انشاء ٌ ماوتسهٌالت دٌنٌة جدٌدة )المساجد مثال( . و ترافك هذه التطورات جمٌعا جدٌدة 

عدد من  ولد ورد فًمجتمعات عرلٌة او تطوٌر )مشاتل( لكافة انواع التنمٌات االلتصادٌة . 

كٌف عن سات تمصت بطرٌمة كمٌة الدراسات عدم اهمٌة الجٌرة لمن ٌسكن فٌها . فهذه الدرا

االلتصادي( على المٌم الشخصٌة . وبالنسبة للبعض  –تؤثر الجٌرة )على الوضع االجتماعً 

مجامٌع معٌنة )ذوي الدخل على وبتمصٌات نوعٌة )غٌر كمٌة( فان للجٌرة تاثٌرات واضحة 

تكوٌن تلمً ووابً فان الجٌرة تؤدي الى تعزٌز ففً الجانب االٌجالواطئ و المهاجرٌن( . 

تنمٌة معاٌٌر االنحراف والمٌم نتٌجة التواصل  تؤدي الى تماعٌة ، وبالجانب السلبً صالت اج

حالة ٌمكن ان تبرز وتموى من خالل التالحم االجتماعً الحرمان .  بٌن افراد ٌعانون من حالة

 .رابط   ضها البعضمن الجٌرة حٌث تضم المدٌنة العدٌد من الجٌرات بحٌث ال ٌربطها ببعض

ولكن ٌزداد فٌها االنمسام على اساس على المستوى العام فالمدٌنة ٌمكن ان تضم تالحما اجتماعٌا 

. وكلما تموت الصالت داخل المجتمعات المحلٌة من الناحٌة  فً الولت نفسه الجٌرات

االجتماعٌة والعرلٌة او الدٌنٌة كلما تصاعد ممابل ذلن التعارض و التنافر بٌن المجامٌع . النمطة 

الجتماعً على مستوى الجٌرة شًء جٌد . فوظٌفة الجٌرة للسكان من ذوي ا، ان التالحم المهمة 

  لعاللات راسمالٌة ولٌس ارضٌة لجلب راس المال . الدخل الواطئ ان تكون مصدرا 

 ، االدارة الحضريةدور 

هل تشكل الحكومة الحضرٌة جزءا من الحل ام انها جزء من المشكلة ؟ سٌاسات  

بعد الحرب العالمٌة الثانٌة حٌث كانت صناعة المرارات بٌد الحكومة الحضرٌة ادت الحضر لما 

ات منوعة وكفاءات ٌالى زٌادة فً التنوع والتكتالت المنوعة من الفاعلٌن و الوكاالت و بخلف

متباٌنة ، وتموم بتوزٌع الخدمات وتحدٌد نوعٌتها بطرٌمة مستملة عن حدود المناطك ضمن 

  المحلٌة . والسبب وراء ذلن زٌادة فً التنافس و التنوع العرلً والل تماسكتركٌبة االدارة ا

حٌنها مجتمع المدٌنة اكثر من السابك  تنوعدٌنامٌة مكانٌة اكثر تمود الى زٌادة فً التعمٌد و مع

 فًٌدرس موضوعا سٌاسٌا و اكادٌمٌا  تادارة المجتمع اسهل . فادارة الحضر اصبحتكون 

السٌاسة الحضرٌة . فمد اتسمت بمعظم  رسمصناعة المرارات و ةعملٌ الجامعات وضمن مواد

بعض ان لم ٌكن جمٌع السمات االتٌة )طبما للمنظور المعتمد : من االدنى لالعلى او بالعكس( : 

اشكال التعاون بٌن مختلف اصحاب المصالح )الدولة ، المجتمع المدنً ، المطاع الخاص( 

 ختلفة من صناعة المرار )السوق االوربٌة ، الوطنً ، االللٌمً ، اللٌم المدٌنة ،ومستوٌات م

)تعرف عادة بمفردات االلسام ، االسكان ، التعلٌم ، عدة مٌادٌن المدٌنة ، الجٌرة ، المطاع( ، و

الصحة ، الثمافة ، التخطٌط الحضري( ، ونسبٌا من الالمركزٌة فً صناعة المرارات ، الثمافة 

سٌة الجدٌدة ، االدارة المرنة و المستجٌبة ، والمشاركات التركٌبٌة للمواطنٌن )كافراد او السٌا

جمعٌات متطوعٌن محلٌة( وغٌرها من الخبراء الفنٌٌن والمؤسسات العامة والمنظمات غٌر 

ات شبكة العمل هذه ، فمن لدٌه المسئولٌالنمطة المهمة هنا تتمثل بدور المشاركٌن فً الحكومٌة . 

؟ وهل ان جمٌع المباشرالرئٌسٌة ؟ والى أٌة درجة المسئولٌات مشتركة ؟ ومن هو المسئول 



الصوت نفسه عند اتخاذ لرار ؟ وعلى اي مستوى مكانً تكون السٌاسة  لوة المشاركٌن لدٌهم

  ؟اكثر فاعلٌة 

 الدارة الحضرٌة ، وتشكل هذه الشبكات افً مركزٌة العملٌات لل العمل مهمةشبكات و

ن الفاعلٌن ذوي الصلة . وألن هؤالء الفاعلٌن لدٌهم فً الغالب استٌعابات و تدام بالتفاعل بٌ

للوصول الى االهداف ، لذا متباٌنة مختلفة و استراتٌجٌات و سلوكٌات  امختلفة للوالع ، واهداف

هنان عملٌة ثابتة لتعرٌف العاللات و التفاعل و االعتمادٌة المتبادلة بٌن اطراف الشبكة . ولٌس 

ان  ن فً الشبكة لدٌه تمثٌل مكافئ فً تركٌبة االدارة الحضرٌة . واشرت الدراساتكل من شار

االلتصادي ، بل  –السكان المهاجرٌن ال ٌعانون من مستوٌات عالٌة من الحرمان االجتماعً 

ن مجرى السٌاسات وعملٌات صناعة المرار .  فً التمثٌل السٌاسً و االستبعاد عمن نمص 

مسالة المشاركة . ولنسأل عدد من االسئلة . هل المشاركة لتمثٌل االصوات وٌسحبنا هذا لمنالشة 

 تفىللمشاركة ؟ هل ٌك تصاعدٌااو اعطاء االصوات الى اناس معٌنٌن ؟ هل هنان سلم متدرج 

اعالم الناس كزبائن ام ان علٌهم ان ٌشاركوا مباشرة فً استٌعاب وتضمٌن المشارٌع والبرامج  ب

احتلت اللٌة مختلف المنواة )كحراس للبوابة( و تملٌل او اضعاف للصوت  كمواطنٌن ؟ وماذا اذا

بحٌث ٌمكن اسكاته ؟ هل ان ذوي المستوى التعلٌمً المنخفض ، واالمهات العازبات ، 

واالللٌات العرلٌة ، و العاطلٌن عن العمل لفترة طوٌلة ٌسكتون امام الطبمة المتوسطة التً 

 لادة الوٌاء غٌر نظامٌٌن ؟ وجود ر ؟ ما هً اهمٌة بعملٌة صناعة المراعادة تتحكم 

إن عملٌات و ممارسات االدارة الحضرٌة حرجة فً تشكٌل وتحدٌد أثر الخصائص 

االلتصادٌة لمبادرات السٌاسة الحضرٌة . طبما لوجهة النظر هذه فان االدارة  –االجتماعٌة 

التعاون ولٌس من خالل مؤسسات بصٌغ مرنة من ووبشكل متزاٌد  الحضرٌة واالللٌمٌة تمارس

، اال ان ثالً لالدارة الحضرٌة واالللٌمٌةمكانٌة صلبة . وعلى الرغم من عدم وجود نموذج م

 لٌس فمط فً اعادة تشكٌل المؤسسات ، فً االدارة الحضرٌة  اواضح اهنان تحسن

 والسوق االوربٌة . identityوالمالٌة ، بل وفً تغٌٌر الموالف وثمافة االدارة و مسالة التعرٌف 

وبشكل متزاٌد حرٌصة على تبنً وتعزٌز صٌغ متعددة المستوٌات من االدارة تتطابك  المشتركة

وٌنظر فٌها جداول العمل على جمٌع المستوٌات من السوق االوربٌة و حتى المحلٌة والجٌرة . 

لجٌدة تفهم بانها للسٌاسة الفاعلة استنادا الى صٌغة نظم االدارة الجٌدة . واالدارة الحضرٌة ا

مهمة سٌاسٌة العادة توجٌه المٌم التملٌدٌة عبر العاملٌن فً الشبكة ، المادرٌن على االنتباه الى 

واعطاء معلومات عن الحاجات االجتماعٌة والخدمات التً ٌمدموها ، والمادرٌن على استخدام 

ت الخاصة بالمناطك الكوامن االلتصادٌة للتنوع كمٌم مضافة ، وتمٌٌم مختلف االستراتٌجٌا

الحضرٌة . وٌتم تمٌٌم مختلف النماذج والسٌنارٌوهات لالدارة الحضرٌة )بدء من الحلمة المغلمة 

الى النظم المفتوحة والمشاركة فً صناعة السٌاسة ، من شبكة المتطوعٌن الى المؤسساتٌة 

فً تبنً العاللة بٌن الٌجاد اٌها االفضل  اطٌة مباشرة(م النسمٌة مع تضمٌن الدوات دٌممروالنظ

 الحتواء والتنوع فً الجانب االخر . االتماسن االجتماعً و فً جانب و  االستبعاد و االستمطاب

لتجدٌد ل السعًعلى التصمٌم و االبداع وتموٌتها ، فٌجب  اتمدرالمن الجوهري استثمار  

واعطاء فرصة للمبادرات تحدٌد وتطوٌر استٌعاب افضل لتجدٌد المطاع العام ، ، واالجتماعً 

كون ضمن تركٌز الجٌل الجدٌد من برامج دم . فالتجدٌد االجتماعً ٌجب ان ٌالناجحة و تبنً التم

الدعم المالً االجتماعً االوربً . فمنحى التجدٌد االجتماعً من الضروري ان ٌعزز و ٌستمر 



 هو : كٌف ان التماسن لضمان المستمبل . ولعل السؤال االكثر اهمٌة لمستمبل اوربا ومدنها 

ل واالحترام فً لتحمعلى االتنوع ٌعودان الى لدرة االفراد والمجامٌع االستبعاد ، االستمطاب وو

عند زٌارة المدن االوربٌة ؟ فتعرٌف المدرة على التحمل بغٌاب اي تعارض المعٌشة والعمل و

ثر اٌجابٌة من مجرد التحمل اك عاللاتاه موالفهم والفاعل تجبٌن االفراد والمجامٌع ، واالحترام 

والتمبل . فمثال ، فان الصالت االجتماعٌة االكثر بٌن االفراد من مختلف المجامٌع االجتماعٌة 

ابتذاال ، اكثر تمبال ، او ربما ستضمن ان هؤالء االفراد سٌطورون نظراتهم لهذه المجامٌع )الل 

ف مع احترام وجود مختلف انواع ( ، وهل وجود معامل فً الجٌرات سٌؤثر على الموالااحترام

المجامٌع فً البٌئة المحٌطة ؟  فالتمبل واالحترام سٌؤدٌات الى تالحم اجتماعً افضل ، وانجاز 

 التصادي اعلى و حتى امكانات افضل للحران االجتماعً . 

 تعليق ،

اذا عن بعض كان هذا فً ما ٌخص المدٌنة االوربٌة ، ماذا عن المدٌنة العربٌة ؟ م 

الى جرف سكانً )اخالء احٌاء سكنٌة بالكامل( بمصد التغٌٌر  رضت المدن العرالٌة التً تع

؟ الٌس التنوع ، بجمٌع اشكاله مؤشر صحً ؟ التصادٌا ؟ اجتماعٌا ؟ الطائفً  –الدٌموغرافً 

والبعض ٌعمل على  ؟الٌس العالم باسره ٌمٌل وٌتجه الى التنوع و استدامته حضارٌا ؟ بٌئٌا ؟ 

 رع .ولٌس التصاهدفه التعاون ، ، لمصلحة من ؟  فالتنوع هدفه التعارف فً بلداننا ،  ترسٌخه

 

 


