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 المقدمة
 مناقشتنا في إطار الظاهرة األوسع لما بعديجب تحديد  جيد  لفهم اقتصاد المدن بشكل 

مفهوم أكثر  . هذه العملية نفسها تتعلق بـ اعالمي هيكلة االقتصادإعادة  :الحرب العالمية الثانية 
أهمية  طى، تع حضريال قتصادالاالتغيير في نظر الفصل األول(. في سياق يعمومية للعولمة )

 ، الرأسمالية هي القوة الدافعة وراء العولمة االقتصاديةف ، عملية العولمة االقتصاديةلخاصة 
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المدن العالمية  على النطاق الحضري ، تتجلى العولمة االقتصادية من جهة في صعود 

. إن فهم طبيعة االقتصاد العالمي شرط  ، وفي تراجع الصناعة وتدهور المدن الصناعية القديمة
مفاهيم  المتغير . نبدأ مناقشتنا في هذا الفصل من خالل تحديدالمدن قتصاد ا مسبق للفهم

دور الشركات عبر  . ندرس في حقبة ما بعد الحربالمتغير  هوتحديد هيكلاالقتصاد العالمي 
 الصناعية فضاءاتوال صعود أنظمة اإلنتاج الجديدة، داخل االقتصاد العالمي  الوطنية والدول

 .وفحص النظام الحضري  ةلمونمو مدن العثم .  كجزء من االنتقال إلى الرأسمالية المتقدمة

 
 االقتصاد العالمي العولمة و

االقتصاد الذي  . األخير هو يلماقتصاد العالاو ةلمويمكننا التفريق بين اقتصاد الع 
عائدات دول قومية مختلفة و،  يكون فيه تراكم رأس المال في شكل تجارة بين الشركات القائمة

هو  ةلمو. اقتصاد الع القرن السادس عشرفي الغرب منذ  اموجود هذافي جميع أنحاء العالم ، و
على مقياس كوكبي . فقط مع ظهور المعلومات  االقتصاد القادر على العمل كوحدة حقيقية

في المقام األول  أصبح االقتصاد عالمًيا ،االتصاالت الجديدة في أواخر القرن العشرين تقنيات و
 . في سياق النظام المالي الدولي

 -: بما يلييمكن تلخيصها قتصاد الاعولمة السمات الرئيسية للعالم الرأسمالي /  
الستخدام ، مع تحديد األسعار من قبل ل للتبادل وليس يكون اإلنتاج فيه، سوق عالمية واحدة . 1

ض اآلخرين وزيادة أنه يمكن للمنتجين األكثر كفاءة تقويهذا ، . يعني  التنظيم سوق ذاتي
 . ماكن األخرىعلى حساب المنتجين واأل حصتهم في السوق

حيث يسعى كل  يدولتنافس نظام قتصاد العالمي إلى تؤدي االنقسامات اإلقليمية بين دول اال - 2
من خالل الحواجز التجارية(  منها إلى عزل نفسه من قسوة السوق العالمية )على سبيل المثال

لصناعات على اتقديم حوافز ضريبية  أثناء محاولة تحويل السوق العالمية لصالحها )من خالل
 . القادمة(

ا المتقدمة الدخل والتكنولوجي ةحديث من جوهر )يتسم بارتفاع نسبيتألف االقتصاد العالمي ال - 3
العالقات بين  .  فائض نموهدعم لتوفير  االطرافمركز اليحتاج  ، أطرافواإلنتاج المتنوع( و

على جميع المستويات الجغرافية ، بما في ذلك ، على )المركز واالطراف( النواة و محيط ال



شمس" في جنوب إنجلترا مستويات الرخاء بين مدن "حزام ال سبيل المثال ، االختالفات في
 . في شمال بريطانيا القديمة الصناعيةمدن و
هذه   Kondratieffتتميز دورات  ، اتبع االقتصاد العالمي نمطاً دورياً للنمو والركود - 4
آثار تظهر عالقة عالية مع التغيير التكنولوجي والتأكيد على و المراحل البديلة للنمو والركودب

( 1815–1790. المرحلة األولى من توسيع كوندراتييف ) االبتكار التكنولوجيو ديالتجد
 الحديد(إدخال إنتاج النسيج اآللي وتحسين إنتاج  ترة الثورة الصناعية األصلية )معارتبطت بف

التحكم في العمليات  الخامس واألخير دور اإللكترونيات الدقيقة )في ، الحوسبة ،المرحلة برز ت
 .ي ل االقتصادتحوالالصناعية واالتصاالت( في 

مع االقتصاد  هخاصعالقاته الوأخيرا ، من المهم التأكيد على أن لكل جزء من العالم  - 5
 تتألف من مجموعة  التي االقتصاد االجتماعيمنظومة العالمي على أساس أنماط محددة من 

، تنظيم العمل ، استثمارات البنية  كةاالشرهياكل إلدارة ومتطلبات المهارة واستراتيجيات ا
مؤسسات والترتيبات المؤسسية جميع ال، والسياسات الحكومية  التحتية ، معايير االستهالك و

 . مار واالستهالك والعمالةتؤثر على اإلنتاج االقتصادي واالستث التي
 االقتصاد العالمي ما بعد الحرب

 مبشرةنهاية االزدهار الصناعي في فترة ما بعد الحرب في أوائل السبعينيات  تكان 
في  اضعاف ةأسعار البترول أربع تتضاعف دلنظام عنلصدمة حدثت .  صناعةرأسمالية البأزمة 

( 1984. كما أوضح هاميلتون )  القتصادالنكماش ارئيسي  كمسببأوبك  واتهمت 1973عام 
 : ما يلي، وهي ك كانت مسؤولة أيًضا عن الركودعدد من االتجاهات ، 
ارتبطت التي  . تباطؤ النمو االقتصادي وانخفاض األرباح في الدول الصناعية األساسية1
 على السلع الرأسمالية )خاصة بانخفاض مستويات الطلب ، منظمة التعاون االقتصادي والتنميةب

 . في النقل والصلب والبناء(
أدى إلى زيادة  ، مما األرباح وعرقل تراكم رأس المال . ارتفاع مستويات التضخم مما قلل من2

االستثمار  العالية أسعار الفائدةقيدت .  لصناديق االستثماريةوااالعتماد على القطاع المصرفي 
كانت النتيجة الصافية ف.  كما رفع التضخم تكاليف العمالة ، التنافسيةنولوجي وأعاقت القدرة التك

كثيفة رأس المال )مثل الصلب ، وبناء السفن : صناعات على حد سواء  الكساد على نطاق واسع
 )مثل المنسوجات والمالبس(. كثيفة العمالة صناعات، والمركبات( و

 -: شكلين . تزايد عدم االستقرار النقدي الدولي الذي اتخذ3
من سبعينيات ال من التقليل أو المبالغة في تقدير أسعار الصرف نتيجة للتحول في وقت مبكر■ 

أقل من  اكانت عمالته تيال في البالدف ، أسعار الصرف الثابتة إلى أسعار الصرف العائمة
الطلب على  تم تحفيز اإلنتاج من خالل زيادة مثل ألمانيا واليابان( والصناعيةقيمتها الحقيقية )

البلدان التي بها عمالت مبالغ فيها )مثل منتجي النفط والغاز مثل  الصادرات ، بينما في تلك
ما يترتب  والمملكة المتحدة( أدى فقدان القدرة التنافسية الدولية إلى اختراق الواردات و النرويج

 ة المحلية ؛قدرة الصناععلى ذلك من انخفاض في 
« النفط»من فوائض الهائل نتيجة االقتراض  ناميةعض البلدان الوب NICsالمديونية بين ■ 

تلك  البلدان المدينة لزيادة الصادرات من السلع المصنعة الرخيصة إلى . حفز هذا لدول أوبك
الضغط التنافسي على  منهذا . زاد  المناطق من أجل الحصول على النقد األجنبي الالزم

 . ات األساسيةيالقطاعات كثيفة العمالة في االقتصاد
زيادة التكاليف  بالرفاه االجتماعي وحماية البيئة. نمو القيم االجتماعية الجديدة المتعلقة 4

 . والمستهلكين المنتجين من اهمت في زيادة العبء الضريبي لكلسالتي الصناعية 
انخفاض أدت تكاليف العمالة إلى ف ، استجابة لتصاعد الطاقة كنولوجية . إدخال االبتكارات التك5

أدت التصميمات الموفرة للطاقة في النقل  . فمثال، الطلب في بعض القطاعات الصناعية التقليدية
انخفاض الطلب  إلى تقليل الطلب على الفوالذ ، بينما أدت االبتكارات في اإللكترونيات الدقيقة

 . على المنتجات الكهروميكانيكية



 خفضتالتي  في الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا( التقلبات السياسية )على سبيل المثال. 6
 التجارة العالمية .قيدت مجال األعمال المستقرة و

التصنيع في  تحرير التجارة ، وانتشارالى  حدة المنافسة الدولية فترة ما بعد الحرب أدت -7
، وركود األسواق العالمية بعد عام  NICدور الحكومات في بطاقات  المحيط ، وعدوانية

 وكان األثر الصافي لهذه االتجاهات هو الشروع في عملية إعادة التنظيم الصناعي و .1970
أو  التغيير الهيكلي الذي يشير إلى االنتقال من الرأسمالية الصناعية إلى ما بعد الصناعية

دورة من  الرابع إلى الخامس ه االنتقال منالرأسمالية المتقدمة )بدالً من ذلك يوصف بأن
 كوندراتييف(.

 االقتصاد العالمي الشركات عبر الوطنية والدولة في
ما بعد لقتصاد العالمي الشركات عبر الوطنية هي الجهات الفاعلة الرئيسية في اال 
 توجيه االستثمار واإلنتاج على أساس عالمي مع مراعاة محدودة فقطحيث يتم  الصناعة ،

شركة عبر وطنية تضم أكثر  37000. وبحلول أوائل التسعينات ، كان هناك  الوطنيةللحدود 
 مليار دوالر أمريكي 2ات أكثر من . يمثل هذا المجمع من الشرك اأجنبي افرع 170.000من 

مليار دوالر أمريكي في المبيعات العالمية . بحلول  5.5وبلغ إجمالي االستثمار األجنبي المباشر 
ألف شركة  500ألف شركة عبر وطنية في جميع أنحاء العالم ، مع  60ن هناك كا 1999عام 

من  % 15على والشركات عبر الوطنية غير المالية  شركة 100أكبر تسيطر .  تابعةأجنبية 
من إجمالي المبيعات العالمية لجميع الشركات عبر  % 22األصول األجنبية العالمية وتمثل 

في العديد من  افوق مثيلهت لبعض الشركات عبر الوطنية الفردية. القوة االقتصادية  الوطنية
( من الشركات % 43العالم ، ثالثون ) أكبر ثمانين منظمة اقتصادية في . من الدول القومية

. تعد  أوروبا مكاتب رئيسية في الواليات المتحدة أو اليابان أولها عبر الوطنية ، وجميعها 
 . علة رئيسية في االقتصاد العالميالشركات عبر الوطنية جهات فا

مناطق  تتجلى القوة االقتصادية والسياسية للشركات عبر الوطنية مكانيا في إنشاء 
من  . ضمن هذه الجيوب تستفيد الشركات عبر الوطنية تجهيز الصادرات في دول العالم الثالث

في كثير من األحيان  تكاليف األجور المنخفضة ، واالمتيازات الضريبية الحكومية ، والتحرر
. مناطق تجهيز الصادرات هي مراكز تصنيع تعتمد على العمل والتي  من تشريعات العمل

أنشأت  . أكثر من تسعين دولة جات المصانعاستيراد المواد الخام وتصدير منت تنطوي على
وسيلة  و االجنبية مناطق تجهيز الصادرات بنهاية القرن العشرين استجابة لمشاكل المديونية

المواقع المشتركة كانت ساحلية ، كما  . في حين أن معظم فة لبدء التصنيعفعالة من حيث التكل
واحدة من أكبر مناطق تجهيز و  هو الحال في المناطق االقتصادية الخاصة في الصين ،

 . (5نظر الفصل يعلى طول حدود الواليات المتحدة المكسيكية )تقع الصادرات 
 الفاعلين االقتصاديين الرئيسيين الرأسمالي العالمي هي أن من سمات االقتصاد 

لمؤسسات المالية ا -ألي كيان سياسي السيطرة عليها  يعملون في منطقة أكبر من تلك التي يمكن
يمكن أن تؤدي  . حرية المناورة القائمة على أساس هيكليوتتمتع ب –والشركات عبر الوطنية 

والحكومات الوطنية  مال "فوسترلوز" إلى توتر بينهماممارسة هذه الحرية من خالل رأس 
التكرار واالنحدار االقتصادي( ألماكن أقل  المقيدة إقليمياً ، وتؤدي إلى عواقب سلبية )مثل

من قدرة  قللالذي  ى الرغم من نمو االقتصاد العالميمن المهم أن ندرك أنه عل . تنافسية
على  العولمة االقتصادية لم تقضي  الحكومات الوطنية على التحكم في اقتصادها المحلي ،

على العكس من ذلك ، رفع القيود واالندماج العالمي  . قوميةاألهمية االقتصادية للدولة ال
قبل الدول رويج لها من لحكم الذاتي الوطني( تم التامناظرة )وخسارة  المتزايد لألسواق المالية

االقتصاد  . مشاركة الدولة في أكبر من "السوق الحرة" في التمويل العالمي امكسب نالتالتي 
. ال يوجد  يةالعالممنافسة الالعالمي واضح أيًضا في محاوالت الحكومات لمساعدة شركاتها في 

تدويل البالد اليابان ، حيث  فيتم تطويره كالذي  مكان أقوى من الشراكة بين الدولة واالقتصاد
دولة )وزارة ك يقوم على شراكة وثيقة بين اليابانيينالذي إلنتاج ورأس المال المالي لالناجح 



لعبت دورا حاسما في إعادة  (MITI) فالوزارة.  ( والصناعةMITI التجارة الدولية والصناعة ،
والمستهلكات المعمرة اإللكترونيات والسيارات و توجيه االقتصاد بعيدا عن الصناعات الثقيلة

رأس المال الياباني إلى الواليات المتحدة األمريكية  تدفقتوجيه بل األخرى لألسواق العالمية ، 
لقد غيرت العولمة الدور االقتصادي للدولة   . وبريطانيا والبر الرئيسي في جنوب شرق آسيا

 . القومية بدالً من القضاء عليه
غير الوطنية االقتصادية المنظمة ليدية داخل حدود لتقالسياسات االقتصادية اأصبحت  

أو االبتكار  الفائدةمعدالت فعالة بشكل متزايد ، حيث أن العوامل الرئيسية مثل سياسة التسويق و
. في حين أن قوة القوى العالمية للتأثير  التكنولوجي تعتمد بشكل كبير على الحركات العالمية

. اإلجراءات االقتصادية  القدرة ةكلي تليسولكنها الحضري عميقة ،  ترديلعلى النمو أو ا
 خفيفت منلدول تمكن التجمعات اإلقليمية ا والسياسية المتخذة على المستوى الوطني أو من قبل

 . آثار النظام االقتصادي العالمي
 تشكل السياسات التنظيمية والضريبية البيئات التي تجذب أو تصد المستثمرين ؛ 

ح اسمال و عدمقرارات المتعلقة باالستثمار العام تحدد ما إذا كان سيتم إعادة بناء البنية التحتية أال
ومدفوعات التحويل الحكومية  قتصاد الخاص ؛؛ سياسة المشتريات الحكومية تحفز اال هابتدهور

العالمية  عالوة على ذلك ، تتجلى آثار العمليات . الدولية يمكن أن تمنع انهيار االقتصاد المحلي
 . تتنوع بين األماكنفهي  ذات طبيعة  في سياقات محلية معينة ،

 

 صناعية جديدةفضاءات أنظمة إنتاج جديدة و
المفترض  التكنولوجياالبتكار و ةتصاد ما بعد الفورديأنظمة اإلنتاج المرنة الق 

صناعية جديدة  فضاءاتأماكن معينة أو في  معا انيأتي Kondratieffكأساس لالندفاع الخامس 
ينتج تطوير تكنوبولس عن  . مدن العلوم أو تكنوبوليس يشار إليها على أنها حدائق التكنولوجيا ،

: رأس المال والعمالة والمواد الخام ،  عوامل اإلنتاج المعتادة أصناف معينة منطريق تجميع 
 ينمع اجتماعي تنظيمرجال األعمال المؤسسين ، ويتكون من  التي يجمعها بعض

organisation’ (Castells 1996) المثال الكالسيكي هو تطوير "سيليكون فالي" في سانتا .)
، تم  1950في عام  300،000. من كونها منطقة زراعية يبلغ عدد سكانها  كالرا كاليفورنيا

 1.25 ابلغ عدد سكانه،  تحويل المنطقة إلى أكثر مجمعات التكنولوجيا المتطورة كثافة في العالم
المعرفة التي تنتجها المراكز الرئيسية لالبتكار  كانت المواد الخام حيث1980في  نسمة مليون

العمل من مخرجات العلماء والمهندسين من  أصبح، لقد  MITأو  مثل جامعة ستانفورد ، كالتيك
 . الجامعات المحلية

 أيًضا تم تجهيز رأس المال لتحمل مخاطر االستثمار في التكنولوجيا المتقدمة الرائدة 
، تنشيط عوامل اإلنتاج ل. المحفز  ت المرتفعة المحتملةبسبب اإلنفاق المتعلق بالدفاع أو المكافآ

ساهمت . أخيرا ، على مر السنين  حديقة ستانفورد الصناعية ي حالة وادي السليكون ، إطالقفف
جذب ت ر والدينامية التيفي تطوير الثقافة المحلية لالبتكا لشبكات االجتماعية بمختلف أنواعهاا

أفكار وروح المبادرة  شجع على تداولتأنحاء العالم و رأس المال والقدرة العقلية من جميع
مكتفية ذاتيا لتصنيع  ابتكاروادي السيليكون بيئة  . كان التأثير المشترك هو جعل التجارية

 . خدماتال تقديم  التكنولوجيا العالية و
إنشاء تكنوبوليس في  لوادي السيليكون من قبوقد بذلت محاوالت الحقة لتكرار نجاح  

غرونوبل )فرنسا( ، كامبريدج وممر  أجزاء أخرى من العالم ، بما في ذلك ميونيخ )ألمانيا( ،
M4  إلى الغرب من لندن )إنجلترا( ، بنغالور )الهند( ،  شينزن )الصين( والممر الفائق للوسائط

وزارة  كنوبوليس الياباني المدبر من قبلو برنامج تالنهج األكثر شموال ه المتعددة في ماليزيا .
لعلوم في جديدة ل ةنيمدهدف إلى إنشاء ستة وعشرين  الذي ، (MITI)التجارة الدولية والصناعة 

 وتطوير المناطق المتخلفة . الجديدة لتقنياتلالمناطق الطرفية للبالد ، من أجل الترويج 



الصناعية الجديدة على األنشطة القائمة على مستوى داخل المدن ، ركزت التجمعات  
مثل رسومات الكمبيوتر والتصوير وتصميم البرمجيات  اعلى المعرفة والمكثفة تكنولوجي

تم تحديد ، و وصناعات الوسائط المتعددة وكذلك "المعاد تجهيزها" من الناحية التكنولوجية
داخل تصاد جديد" ناشئ مكونات "اقل الصناعات مثل العمارة والتصميم الجرافيكي كمفتاح

النواة الحضرية من قبل الموئل اإلبداعي ، احتمال الى  لمدينة . تنجذب مثل هذه الشركاتا
لتفاعل االجتماعي عبر العمل والحياة خارج العمل ابين الشركات ، وفرص  "التبعات المعرفية"

في  Telok Ayer اإلنتاج فضاءاتتشمل  الجديدوالمرافق الثقافية والبيئية . أمثلة على  ،
زقاق السيليكون في نيويورك  سكو ،في سان فرانسي Multimedia Gulchسنغافورة ، و 

التكتالت الصناعية باختالف  من طبيعة الجديد تختلف.  والجزء الشرقي الداخلي من لندن
 -: السياق المحلي ويمكن أن تشمل اآلثار اإليجابية العامة ما يلي

 ، مخرجات عالية القيمة ات المحلية ، مع نمو العمالة وياالقتصاد. المساهمة في تجديد 1
 . الحفاظ على المباني التراثية من خالل إعادة االستخدام التكيفي ؛2
 . زيادة حيوية األحياء الداخلية للمدينة ؛3
 لنمو اإلقليمي .يجابية لا. آثار 4

نظر يطوير األحياء الصناعية الثقافية )من ت أشار النقاد إلى آثار سلبية مماثلة لتلك الناشئةوقد 
 -: . وتشمل هذه (16الفصل 

 . خلع المجتمع بسبب التعدي المادي على األنشطة الصناعية الجديدة.1
  قدرة الصناعات عدمالقادرين على التنافس مع  . تشريد الشركات القائمة والمقيمين غير2

 ؛ المتصاعدةيجارات العلى دفع إالقائمة     
 المقيمين والعمال االستقطاب االجتماعي بسبب فروق االستمرارية ونمط الحياة بين. زيادة 3

 . القادمين    
 التثبيط واالنسالخ

 اهذو.  متقدمةرأسمالية مرحلة  ول إلىإن نمو االقتصاد العالمي هو جزء من التح 
.  نظام تراكم مرنب ةما بعد الفوردينموذج إلى ، تحول من نموذج فوردي ما بعد الحرب 

 1990و  1960. بين  هذا التحول هو توسيع قطاع الخدمات في االقتصاد عنصر رئيسي في
حصة قطاع الخدمات من الناتج العالمي ، مقاسة كنسبة مئوية من الناتج المحلي ارتفعت 

"البلدان من الناتج في  % 70،  2000بحلول عام و. % 62.4إلى  % 50.6من  اإلجمالي ،
ظاهرة عالمية ، على الرغم من أن  هدو أن هذ. يب من قطاع الخدمات ستمدةعالية الدخل" م

 ،  حجم األصغر نسبًيا لقطاع الخدماتالبلدان النامية ، حيث ال نطاق الثالثية أبطأ نسبًيا في
الوظائف التي يضطلع بها قطاع  وجود قطاع غير رسمي أكبر يلبي العديد من ، وأوضح جزئيا

(. من حيث خدمات المنتجين 24 نظر الفصليات المتقدمة )يادالخدمات الرسمية في االقتص
من "ممرات الخدمة  اإلى ظهور عدد حضرية اتعمليفقد أدت المتقدمين أو األعلى رتبة ، 

 -المراكز في سياتل  مدن آسيا والمحيط الهادئ ، بما في ذلك داخلمناطق الحضرية" في 
 كوااللمبور . - كيوتو وسنغافورة -بورتالند ، طوكيو 

 شهدت الدول النامية نمو التصنيع )من حيث اإلنتاج المطلق والنسبي وقتفي  
حصة التصنيع من إجمالي اإلنتاج  ا فيكبير انخفاضاوالتوظيف( ، شهدت "الدول الصناعية" 

ستبدال التقسيم الدولي القديم للعمل القائم على الاالتجاه  من اكبير اجزءهذا  يعكس.  والعمالة
أعلى مراحل التصنيع ذات  قطاع األساسي في الدول النامية و)مع نشاط ال يالقطاعمايز الت

م العمل على تقسالتي  جديدةالدولية ال اتشركالالقيمة المضافة في الدول المتقدمة( من قبل 
توجد وظائف القيادة في شبكة من المدن  حيثأساس فصل الوظائف )التي فيها السيطرة و

بينما يتفرق اإلنتاج المادي بشكل متزايد على مجموعة من البلدان ،  الدول المتقدمةالعالمية في 
خفض تكاليف العمالة(. في اآلونة األخيرة بحيث يمكن التحالف مع التكنولوجيا الجديدة  النامية



 الشركاتتنقل "النقل إلى الخارج" حيث  الثالث بظاهرة القتصاد اعلى قطاع  NIDL أثرت
 . يضاء إلى الخارجالوظائف الب
 الحضرية الوطنيةالنظم توسع قطاع الخدمات واضح في المدن على جميع مستويات  

 اإلقليمية إلى اآلخرين الذين يخدمون السوق العالمية.ومن أولئك الذين يخدمون األسواق المحلية 
قلب . في  في العديد من المدن ، ظهر جوهر اقتصادي جديد لألنشطة المصرفية والخدماتية

خدمات المنتجين المقدمة للشركات )مثل القانونية والمالية  تأتي اد الحضري الجديداالقتص
وخدمات المحاسبة(. ومن المفارقات ، على الرغم من استخدامها  واإلعالنية واالستشارات

، تميل خدمات المنتجين إلى التركيز المكاني في وسط المدن االكثر تقدما تقنيات المعلومات 
من الوظائف في المالية والتأمين والعقارات  % 90على سبيل المثال ، أكثر من ف.  يسيةالرئ

(FIRE) يتم  من وظائف خدمات األعمال % 85في مانهاتن ، وكذلك تقع يورك  في نيو
التي توفرها هذه المواقع ،  ات التكتليفي المدن المركزية عالية التكلفة من قبل اقتصاد هاتركيز

عالية التخصص ومقدمي الخدمات المبتكرة ، والرغبة في االعمال واالعتماد المتبادل بين 
اد في نعكس هذا التحول القطاعي في االقتصا . الحفاظ على روابط وثيقة مع الشركات العميلة

 . المجتمع الرأسمالي المتقدم الطبيعة المتغيرة للعمل في
  هوتقسيم طبيعة العمل
لسكان الحضر. ل ة متاحال فرص العملمن على مزيج تؤثر عمليات إزالة الصناعة  

في عصر ما  .جيًدا  قوة عاملة متعلمةو ةتقنيات إنتاج ضخملم تتطلب الفوردية في األساس ، 
ستراتيجيات  فرص العمل الجديدة  . قدوم لهميمكن أن توفر  مدربين جيًداالفقط ،   ة بعد الفوردي

لخطوط جديدا يخلق تقسيًما  هرةامال العمالةودفع الشركات لجذب ،  Fordistما بعد لاإلنتاج 
تضم موظفين متعددي المهارة والمدربين تدريباً جيداً في  النواةف.  التجانس داخل القوى العاملة

ثر عرضة للتسريح ، في حين أن القوى العاملة الطرفية هي األك أجور عالية وآمنة بشكل معقول
وقد  . من حيث سوق العمل يشير هذا إلى فجوة متزايدة بين ما االنكماش االقتصادي في أوقات

لوضع المهني" لالعمل وفقا " . تقسيم االخرينإلى عمال المعرفة و  Drucker (1993)) أشار
 . الشكل الرئيسي لتجزئة سوق العمل والمؤهالت المهنية( ه )على أساس المعايير التعليمية و

 -: االتيعد الصناعة التقسيمات المهمة للعمل في مجتمع ما بتشمل   
 لعمل المؤقت يمكن أن يكون. على الرغم من أن ا . العمل بدوام كامل مقابل العمل المؤقت1

 ،غالًبا مااالستجابة لمطالب األنشطة المتنافسة )مثل العمل المنزلي من قبل اإلناث(  طوعي    
 -يكون غير إرادي ، ينشأ بسبب:    

محاوالت أصحاب العمل لتطوير قوة عمل "مرنة" وخفض التكاليف عن طريق ■ 
من  وغيرها تقاعدوال يالصحالضمان ين وتجنب تخفيض أجور العمال المؤقتو الدفع

 الفوائد المرتبطة بالعقود الدائمة ؛
الذي يتطلب من الناس مستويات األجور المنخفضة في العمل بدوام جزئي ، األمر ■ 

 7،  1994. في الواليات المتحدة األمريكية عام  من وظيفة واحدةكثر ا ممارسة
 . مليون وظيفة 15شغل ت من القوة العاملة( % 6ماليين شخص )

 المنزل مكان للمرأة قد انقلب بسبب. الجنس. الفكرة "التقليدية" للعمل المأجور كعالم الرجل و2
 . في ترافق مع تراجع الصناعة وظهور اقتصاد قائم على الخدمة ذينمو العمالة النسائية ال     
 في عام % 50و 1972من القوة العاملة في عام  % 38شكلت النساء  المملكة المتحدة     
 من النساء في سن العمل يشاركن في % 70وبحلول التاريخ األخير ، كانت  .1996    
 . سوق العملفي  اإلجراءات الرسمية    

، ال تزال  لذكور واإلناثبين االنشاط االقتصادي بالرغم من التحرك نحو معادلة  
 : . وينعكس هذا في ختلف عن معظم الرجالت تجربة معظم النساء في العمل من الناحية النوعية



، كان العمل بدوام  1995. وبحلول عام  ئيمشاركة أعلى في العمل بدوام جز■ 
من جميع الوظائف المسجلة رسميا في المملكة المتحدة ، حيث تشغل  %27جزئي 
  ؛% 80النساء 

 تركيز النساء في بعض القطاعات الصناعية مثل قطاع الخدمات ؛■ 
.  جزئيالعمالة بدوام  جزئياً بتركيز اإلناث فيها فروق الدخل التي يمكن تفسيرها■ 

من أجر  % 75، تتلقى في المتوسط  حتى في العمل بدوام كامل ، ومع ذلك ، النساء
يعكس االختالف في جزء منه دور العمل اإلضافي هذا  الموظف ، على الرغم من أن

 . في بعض القطاعات
 "حيث تميل الوظائف داخل المدينةفجوة . الفضاء. التقسيم المكاني ألسواق العمل واضح في 3

 ، البعيدة السكنية سر الفقيرة ذات المهارات المنخفضة إلى أن تكون راسخة في األحياءاأل    
 . السمات "عدم التطابق المكاني"  ذلك تفسير عن مناطق نمو الوظائف في الضواحي .   
 إلى جانب النقص في الوظائف المناسبة في المنطقة الشخصية ، مثل مستوى المؤهالت ،   
 العوامل تشمل احتكاك المسافة مع ضعف وسائل النقل . آخر رئيسيةالمحلية هي عوامل    
 (.15نظر الفصل يلعمل )ل ساهم في االنقسام المكانيالتمييز العنصري حيث  العام ، و   

 
 البطالة

. إعادة الهيكلة  عاطلين عن العملال سوق العمل هو ذلك بين العاملين وأكبر تقسيم في  
األتمتة في كل من التصنيع والخدمات ، والطلب على العمالة و التصنيع ، الثالثية ))االقتصادية 

ممارسات  لمرونة" في مرحلة ما بعد الصناعة"تأنيث" أسواق العمل ومتطلبات "ا الماهرة ،
 .منها خاصة  في نمو البطالة وطويلة األمدجميعها ساهمت  ((العمل 

المجتمعات منذ منتصف السبعينيات أصبحت البطالة طويلة األمد سمة لمعظم  
 هرةغير مأو  عادة ما يكون العديد من العاطلين عن العمل لفترات طويلة شبه مهرة ة ،الرأسمالي
، مع صفوف العاطلين عن العمل على  رائدةكمشكلة برزت بطالة الشباب  الثمانينات. خالل 

 % 54،  1987. في غالسكو ، بحلول عام دراسة التاركي من قبل  تضخمةمالمدى الطويل 
عاطالت عن العمل منذ أكثر من عام ، من اإلناث  % 39عاطلين عن العمل و من الذكور 
من اإلناث  % 6ن عن العمل و يعاطلالذكور من لم يعمل  من % 16 النسبة  بينما كانت
. وفي الوقت نفسه ، بلغت مستويات البطالة بين الشباب  خمس سنوات لمدة تزيد عن عاطالت 

. استمرت هذه االتجاهات لتميز االقتصاد  سنة 25لإلناث تحت سن  % 52و  للذكور % 73
البطالة واضح على أثر ة االجتماعي ةلمكانيل .العشرين  الحضري خالل العقد األخير من القرن 

في ليفربول ، حيث سوق العمل المحلي  كيركبيعقارات ئات الحضرية المحرومة مثل في البي
مزقها االستقطاب يئف بأعداد كافية للباحثين عنها ووظا غير قادر على نحو متزايد على توفير

 (.Meegan 1989)األجر وشروط العمل المتاح  المتزايد في
 

 معلومات
في  لم يكن النمو في التوظيف في قطاع الخدمات كافياً لتعويض فقدان الوظائف 

)بدوام جزئي ،  طلوب في العديد من قطاعات الخدمة. باإلضافة إلى نوع العمل الم التصنيع
. تنظيم الصناعات  عمال التصنيعمن  مؤقت وإناث( ال يتناسب مع قدرات الذكور الزائدة

 تغييراتت ، مع نمو في إنتاج الدفعة الصغيرة ، وتمايز الاتغير التحويلية المتبقية لديها أيضا
. وقد أدى هذا إلى مزيد من التعاقد من الباطن وزيادة في  اإلنتاجعملية في  ةالية والسريعالع

. في هذه الظروف ، قد يقلل  القطعة والعمل المنزليعلى اساس دوام جزئي والعمل المؤقت و
استحقاقات الموظفين والنقابات العمالية وحتى في  أصحاب العمل من تكاليفهم عن طريق التحايل

اإلن "قطاع تصنيع منخفض المستوى"  هو مثال على ظهر .  جة إلى توفير مكان عملالحا



 تجلى بشكل متزايد في البلدان المتقدمةيفي مدن العالم الثالث ولكنه  اشائع الطابع غير الرسمي
 . في شيكاغو ، يعتمد "االقتصاد الطارئ" في المدينة على المرونة والوقت القصير والمؤقت

وقد  ، العمل خالل التسعينات مع توفر فرص عمل آمنة بأجر الئقاتسعت فرص  
أرباب العمل المحليين الرئيسيين  من قبلفي بعض أحياء المدينة الداخلية ،  رفض ذلك

من خالل شبكة  متخصصين في وضع العمل اليوميال)السائدة و "الخلفية"(  مؤقتةالكاالت الوو
ين كل يوم ، كمكونات في "نظام العمالة غير قاعات التوظيف حيث يجتمع العمال المحتمل

 المستقرة" .
تشمل األشكال األخرى للنشاط االقتصادي غير الرسمي في المجتمعات الصناعية ما  

 يلي:
الستهالك ل لع والخدمات في المقام األول. االقتصاد المحلي أو األسري ، الذي ينتج الس1

 األطفال وخدمات رعاية الكبار المعالين ؛رعاية  هالذي يمثل الجزء األكبر من، الخاص 
على أساس غير  السلع والخدمات تبادلفيه يتم  الذي. الجوار أو اقتصاد المساعدة المتبادلة 2

 تجاري أو غير مالي داخل مجتمع محلي ؛
 شكل من أشكال االقتصاد االجتماعي )مثل األميشك. الثقافة البديلة أو المضادة التي تتكون 3

 على أساس رفض قيم المجتمع السائد ؛ (Mennonitesظام القديم أو الن
 . االقتصاد الجوفي أو الخفي أو األسود ، الذي يتضمن أنشطة غير مشروعة ، إبداعية4

 . إمساك الدفاتر لغرض التهرب من دفع الضرائب والعمل غير المسجل
 

 حضري الر يتغيال
م حكم ذاتي نظ كونها نالتمييز بين المد عالمي فيال قتصاديالنظام االأثير ت ريظه 

أوروبا في العصور الوسطى قبل تطوير اقتصاد قائم على التجارة  )والذي كان موجوًدا في
القوى بلسلع( والظروف الحالية ، التي تتأثر بموجبها تنمية المدينة إلى درجة كبيرة ل المسوقة

في شركة عبر وطنية  ات االستثمار من قبل المديريناليوم ، قرارو.  الخارجة عن سيطرتها
يمكن للنظام أن يكون له تأثير مباشر حيث ،  "مدن القيادة" لالقتصاد العالمي مقرها في إحدى

. من أجل مواجهة هذه القوى ،  العالم على رفاهية األسر التي تعيش على جوانب مختلفة من
 . ، للتنافس في المجتمع العالمي يجب على المدن أن تسعى لوضع نفسها ، وبشكل متزايد

أن المدن تختلف اختالفا كبيرا في قدرتها على مواجهة التحدي الذي تفرضه  الحقيقة  
تفاعل ببساطة مع القوى تشكل أو تأن  ةفي المدى الذي يمكن لكل واحدذلك ينعكس ،  العولمة
 استقرارها من قبل عالتحدي حاد بشكل خاص للمدن الصناعية القديمة التي زعز . هذه العالمية

االنتقال إلى  كجزء من السبعينياتعملية إعادة الهيكلة االقتصادية ، التي تسارعت منذ أوائل 
 . الرأسمالية المتقدمة

ظهور المدينة العالمية ، (1)يمكن توضيح التأثير الحضري التفاضلي للعولمة بدراسة  
 . المدن الصناعية القديمة عاني منهات( مشاكل التدهور االقتصادي التي 2و )

 المدينة العالمية
إعادة ترتيب  التي حدثت داخل االقتصاد العالميلقد ساعدت التغييرات الهيكلية  

تصبح نقاط قيادة وسيطرة القدرة ل . بعض "مدن العالم" لديها األهمية النسبية للمدن حول العالم
ال تتميز بحجم سكانها )كما هو الحال في المدن  . مثل هذه المراكز رئيسية للرأسمالية العالمية

استندت  . لكبرى( ، أو وضعها كعواصم لبلدان كبيرة ، ولكن حسب مدى قوتها االقتصاديةا
معينة  اأن "هناك مدن على الفرضية Hall (1966)محاولة مبكرة لتعريف مدن العالم بواسطة 

يتم إجراء األعمال الهامة ". حيث  لممتناسب من أكبر المدن في العا رائعة ، فيها نصيب غير
مؤسسات هذه المدن كمراكز رئيسية للسلطة السياسية ومقاعد وطنية وعمل ة ، تدبالنسبة للقاع

النقابات واتحادات  يكون عملها الرئيسي مع الحكومة ، بما في ذلك الهيئات المهنية ، دولية
اور الرئيسية للمطارات والمراكز الموانئ والمحأيضا  . رائعة ومقار الشركاتأصحاب العمل 



لندن  كل من : هول قدرهذا األساس ،  . على المصرفية والمالية الرائدة والمواقع الثقافية
 . وطوكيو كمدن عالمية وباريس وراندستاد وراين رور وموسكو ونيويورك

ات ي"اقتصاد مصطلح "مدينة العالم" للداللة على مركز  Braudel (1985)استخدم  
موقع المرتفعات المؤسسية لتخصيص  " كونهاروس وتراشت مدن العالم  يرىالعالم" المحددة ؛ 

"دبابيس الكوتر التي تسيطر تراها   Feaginالموارد في جميع أنحاء العالم "،  بينما شركة 
. مدن  . األسس االقتصادية لهذه التعاريف واضحة معا " على النظام االقتصادي الرأسمالي

لكن المدينة  .  تنظيم األعمال والتمويل والتجارة العالميةومنها األماكن التي يتم فيها  هيالعالم 
"التسلسل الهرمي للمدن  حدد فريدمان  . العالمية تتميز أيًضا بسمات اجتماعية وثقافية مميزة

وتصنيع ونقل  العالمية" من ثالثين مركًزا ، تم تحديد كل منها من حيث دورها كمركز مالي
المؤسسات الدولية ، ومعدل  من اعددوجود  الشركات عبر الوطنية ، و اترئيسي ، موقع لمقر

 -: العالم نمد ثالثة مستويات رئيسية من ك إدرفنمو خدمات األعمال ، وحجم السكان . 
مكاتب المقار  العديد من المكاتب الرئيسية والفرعية واإلقليمية ضم. المراكز العالمية التي ت1

 نيويورك ولندن وطوكيو ؛، التجارة الدولية  للشركات والبنوك التي تمثل معظم الرئيسية
مع مهمة روابط ك د. مراكز المناطق التي لديها مكاتب الشركات بمختلف أنواعها والتي تع2

 باريس ولوس أنجلوس ؛نظام األعمال الدولي ، 
التي تستضيف العديد من مكاتب الشركات والمنافذ المالية األجنبية ولكنها . المراكز اإلقليمية 3

 سيدني وشيكاغو.ليست روابط أساسية في نظام األعمال الدولي ، 
قائمة مستمدة من خمسة وخمسين مدينة عالمية قدموا  ( 2000)  بيفرستوك وآخرون 

. على الرغم من  تكوين مدن عالمية مؤشراتتظهر  باإلضافة إلى ستة وستين أخرى
تفوق لندن  في التكوين التفصيلي لقوائم "مدن العالم" ، يتفق معظم المحللين على الختالفاتا

 . االقتصاد  ونيويورك وطوكيو كمراكز قيادة في العالم
 أنظمة الحضر عبر الوطنية

بين المدن داخل يركز مفهوم التسلسل الهرمي للمدن العالمية االنتباه على الروابط  
 -: الحدود الوطنية هي المدن عبرلروابط . أمثلة رئيسية  المشهد الحضري العالمي

ومقدمو  النموذجية للصناعات الرئيسية شبكات متعددة الجنسيات من الشركات التابعة و. 1
 خدمات المنتجين ؛

لتكنولوجيا اإللكترونية ل ضوابط وظهور متطورئ عن تحرير ال. السوق المالي العالمي الناش2
"مهما كان  الحقيقيالوقت "وفق  واالتصاالت السلكية والالسلكية التي تسمح للتجار بالعمل 

 موقعهم ؛
مبادرات  . العدد المتزايد للروابط االقتصادية األقل مباشرة التي تشمل مجموعة متنوعة من3

بمثابة نوع من "السياسة  أو الشقيقة( ذلك الحكومات الحضرية )مثل تعيين المدن التوأم
 . الخارجية" من قبل المدن ومن أجلها

ما إذا كانت هذه الشبكة الغنية من الروابط : السؤال الرئيسي للباحثين الحضريين هو  
المدن ف إذا أخذ المرء ذلك الرأي ؟ وطنالعبر  احضري اإلى تكوين نظامتؤدي مدن العالم  بين

تشكل  البعض بشكل أساسي على األعمال التجارية العالمية ، ثم المع بعضها تتنافس العالمية 
، إلى جانب  العالممدن  ، إذا جادل المرء في  . من ناحية أخرى وطنالعبر  احضري انظام

مواقع متعددة ،  ثم هناك مجال  المنافسة ، هي أيضا مواقع لعمليات اإلنتاج عبر الوطنية مع
نظام من األفضل مالحظة هذا المبدأ في سياق  . لهذه المدن ملزمة "ديناميكية منهجية إلمكانية "

 ادور نيويورك وطوكيو ولندن :المالية العالمي ، الذي تلعب فيه مدن العالم الرئيسية الثالث 
 .  اإلنتاج " "سلسلة  لعدها تمويالمليات التي يمكن في سلسلة من الع امختلف

المواد الخام المعروفة بالمال  الثمانينات المصدر الرئيسي لـكانت طوكيو في منتصف  
من خالل اختراع مجموعة من األدوات المالية  ، بينما كانت نيويورك مركز المعالجة الرائد

السندات والعقود اآلجلة ألسعار الفائدة( تم تحويل األموال إلى  الجديدة )مثل عملة اليورو



 . من ناحية أخرى ، كانت لندن سوًقا رئيسًيا عائد على االستثمارتعظيم ال "منتجات" تهدف إلى
من رأس المال المتاح في عدد  مع سوق دولية واسعة النطاق قادرة على تركيز كميات صغيرة

هذه المدن ال تتنافس مع بعضها فساس هذا ا . على كبير من األسواق المالية األصغر حول العالم
ولكنها تمثل نظاًما اقتصادًيا حضرًيا يعتمد على ثالثة أنواع ،  نفسه العملب البعض ببساطة

برزت على نطاق في شكل "مجموعات تعاونية"  النظم الحضرية عبر الوطنية من متميزة
جوهور  - مثلث سنغافورة إقليمي ، كما هو الحال في منطقة دلتا نهر اللؤلؤ في هونغ كونغ ، و

 رياو )سيجورا(.
 م الحضري عبر الوطني ، على أساس العالقات عبر الوطنيةإمكانية مثل هذا النظا 

الروابط بين مدن العالم  بين المراكز التجارية والمالية الرائدة ، يثير تساؤالت حول طبيعة
جزءا ال يتجزأ من اقتصاديات مناطقهم  ن. على الرغم من أن المد وأنظمتها الحضرية الوطنية

، جزئًيا ، إلى االنفصال عن منطقتهم يميل  االقتصاد ، ف العالم، التي هي مواقع استراتيجية في 
عدم المساواة بين المدن المدمجة في التسلسل الهرمي الحضري  إلى نموهذا . قد يؤدي  المحلية

 .)هامشية( خارج النظام ، والتي قد تصبح أكثر محيطية العالمي وتلك
الدول  ات معظميعلى اقتصاد املحوظ القد كان لعملية العولمة االقتصادية تأثير 

من  . االزدهار الذي ال مثيل له المتقدمة ، وليس أقلها على اقتصاد الفضاء في المملكة المتحدة
حفز رئيس الوزراء المحافظ هارولد ماكميالن ،  ( 1973-1945الطفرة الطويلة بعد الحرب )

 السبعينياتوأوائل  الخمسينيات. بين أوائل  "لم يكن جيًدا أبًدا" ليعلن لشعب بريطانيا أنه
. أسرع معدالت النمو كانت في  األجور الحقيقية على األقل تتضاعف إنتاجية العمل وتضاعفت 

الهندسة الكهربائية وتصنيع المركبات والمواد الكيميائية والمنتجات  : الصناعات الجديدة
،  توسيع المنزل والتصدير، وزيادة الدخل و انتشار قواعد االستهالك شامال وكان.  البترولية

أدى  الطلب على السلع االستهالكية المعيارية الجديدة )مثل السيارات والتلفزيون والثالجات(و
غالًبا ما تكون شركات متعددة  ، اكبير اج خط التجميع الشامل ونموإلى اعتماد أساليب إنتا

 .  توسيع األسواق من خالل ومتعددة المناطق قادرة على استغالل وفورات الحجم فروعال
.  نمو في نطاق إنتاج الخدمات الشخصية والتجارية والعامة رافق التوسع في التصنيع 

في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي ، سجلت بريطانيا فائضا في تجارة  في أعلى نقطة
من الناتج المحلي اإلجمالي . كان ازدهار االقتصاد بحيث أن النمو  % 10التصنيع يعادل 
لبناء السفن ة : العمالة الكاملة مجتمعة إلخفاء مشاكل الصناعات القديمكذا و السريع ، يرتفع

فقد انخفض  حصة بريطانيا من 1960. بحلول عام  والفحم والحديد والصلب والهندسة الثقيلة
وقد توقع المزيد من  - % 16.5إلى  1950عام  % 25.5إجمالي الصادرات العالمية من 

. لقد أصبح اختراق 1979 عام % 9.7فاض في القدرة التنافسية الدولية للبالد إلى االنخ
في القطاعات التي هيمنت عليها المنتجات المحلية  الواردات استنزاًفا كبيًرا لميزان المدفوعات

سلع المعمرة(. بحلول أوائل السبعينيات كان من الواضح أن الطفرة الخالل الخمسينيات )مثل 
. كان لهذا عواقب جوهرية على االقتصاد البريطاني  النهاية من بت الحرب تقتربالتي أعق

 . والمدن البريطانية
 تفكيك التصنيع 

الرأسمالية هي في  متقدمةمواقع كما الحظنا ، واحدة من أبرز ميزات االنتقال إلى  
أقل من قطاع الخدمات( ،  انخفاض نسبي )مع نمو التصنيع ثم تبعه.  التصنيع السريع والمكثف

 مناختفت وظيفة  أكثر من مليون 1976و  1966. بين  انخفاض مطلق في التصنيع تاله
 من.  في وست ميدالندز صافي الخسارة % 13خسارة من حيث القيمة الصافية ، التصنيع 

 فيما يقرب من ربع جميع العمالة الصناعية ب تقدر 1981و  1978 تصنيع بينال ائفوظ
وساعدت في إعادة تعريف المنطقة التي كانت مزدهرة في السابق كجزء من الصدأ ، المنطقة 

وظيفة تصنيع  (39286)،  1982و  1978، بين عامي  خسرت كوفنتري وحدها .البريطاني 
 اإلجمالي( . كانت شدة فقدان الوظائف في ويست ميدالندز في جزء منها بسبب من % 39)



التي  قتصاد المحلي التي تركز على الصناعات المعدنية والسياراتالطبيعة المتكاملة لال
 .  تعرضت خالل الستينات والسبعينات لمنافسة خارجية مكثفة

،  الثمانيناتكان العامل المساهم اآلخر أن السياسات االقتصادية الوطنية في أوائل  
تفاقم(  التخفيف )ويمكن القولفشلت في ،  السوق الحرة والفلسفة المضادة للتدخل على أساس

الصناعة في  خرىالقطاعات أالآثار الركود وعدم القدرة على المنافسة في هذا القطاع و
 فقط من الوظائف في % 18شكلت الصناعات التحويلية  1993. بحلول عام  البريطانية

صنيع في وقد تم الشعور بحدة مشاكل الت .1971عام  % 38المملكة المتحدة ، مقارنة بنسبة 
فقدت صناعة  في المناطق الطرفية من كاليدسايد  وتينيسايد ، وفي النكشاير ، حيثبريطانيا 

متتالية خارج  اآثار كان له النسيج وحدها أكثر من نصف مليون وظيفة . تأثير إزالة الصناعة
الطلب من  تتأثر الصناعة سلبا من انخفاض يع ، على سبيل المثال ، مع الفحمقطاع التصن

مولدات الطاقة ، ويرجع ذلك جزئيا إلى قرار الحكومة استبدال النفط  التصنيع )وكذلك من
من  مماثلة اآثاراإلمدادات من أجل تقليل تكاليف الطاقة للصناعة التحويلية(.  والغاز أرخص

ت المتحدة الواليا األلمانية وحزام التصنيع القديم في الشمال الشرقي Ruhr45ذوي الخبرة في 
 . األمريكية

 التقسيم
مليون وظيفة أكثر من يث تم انشاء حالوجه اآلخر للعملة ، يمثل نمو قطاع الخدمات  

والتأمين  في مجاالت مثل البحث والتطوير والتسويق والتمويل 1988و  1971بين عامي 
الخدمات  )يشار إليها مجتمعة بخدمات المنتجين( ؛ النقل واالتصاالت )خدمات التوزيع( ؛

(؛ وإدارة الحكومة المركزية والمحلية )الخدمات المستهلكخدمات الترفيهية والشخصية )
 فرص العمل في التصنيع لم يكن كافيا إللغاء خسارةالعمالة في قطاع الخدمات ،  العامة(. النمو

. في اضطراب  ميةتوضيح بياني النخفاض العمالة غير الخدب. توفر األدلة من المدن الفردية 
إلى  1961في عام  387000ن كليديسايد ، انخفض التوظيف في الصناعات التحويلية م

 227000 . في مدينة جالسكو ، انهارت العمالة في التصنيع تقريًبا1981في عام  187000
 1991بحلول عام  48782( و % 61.4) 1981في عام  87،651إلى  1961في عام 

 38869، في حين ألغى التصنيع  1991و  1981، بين عامي  في غالسكو (% 44.3)
وظائف قطاع الخدمات تتناسب  ال.  فقط 2795زيادة العمالة بمقدار  وظيفة ، قطاع الخدمات

 .  ارتفاع البطالة كانت النتيجةف ،مهارات عمال التصنيع مع بالضرورة  الجديدة
 من اإلناث 10775و من الذكور  40،261، كان  1993في غالسكو في عام  

أكثر من  من اإلناث عاطلين عن العمل % 31من الذكور و  % 46عاطلين عن العمل؛ وكان 
 عاطل عن العمل ألكثر من خمس سنوات من اإلناث % 5من الذكور و  % 9عام ، بينما كان 

من الذكور  % 28يمثلون سنة(  25-16تتراوح أعمارهم بين . بشكل ملحوظ ، بطالة الشباب )
 تكررت هذه االتجاهات في جميع مدن المقاطعات البريطانية الكبرى  . من اإلناث % 44و 

 . السبعينيات بعد بداية الركود في منتصف 
الحضرية على  العوامل الرئيسية الكامنة وراء فقدان العمالة في المناطقواحدة من  

الستجابة للمنافسة قتصادي كما سعت الشركات الخاصة لتدويل النشاط اال،  مدى العقود األخيرة
وظيفية )من خالل التكامل الرأسي ال تهاأنشط الشديدة في ركود األسواق من خالل توسيع نطاق

 ةكبير يةتخصصمفارقة . وقد أنتج هذا  مل()عبر التقسيم الدولي الجديد للع واألفقي( وجغرافًيا
 ما بعد الحربسنوات حيث السجل المحلي الضعيف لرأس المال الصناعي البريطاني في فترة 

متعددة الجنسيات ذات ة الالبريطانيالشركات على النقيض من النمو الكبير الذي حدث في عدد 
شركة  100أصبحت أكبر  1970 سطة. بو تجارية الواسعة في الخارجالمصالح االستثمارية وال

على الرغم من أن هذه االستثمارات في الخارج سهلت  تصنيع بريطانية متعددة الجنسيات
النقص النسبي لالستثمار المحلي من قبل القطاع الرائد لرأس  اختراق األسواق الخارجية ، فإن

 مهما وراء فشل الصناعة البريطانية في المنافسة فيكان عامال  المال الصناعي البريطاني



 . خالل جزء من االستثمار الداخليتدويل لالقتصاد البريطاني في . كما حدث  االقتصاد العالمي
على الشركات  امتزايد االصناعات كان هناك اعتماد في كل من التصنيع والخدمة الثمانينات

العمالة المنزلية على القرارات التي تتخذها الشركات غير اعتماد  المملوكة لألجانب ، وازداد
 . البريطانية

 سياسة الدولة
قد تم ف ، بريطانيااقتصاد رئيسًيا في إعادة هيكلة كما لعبت سياسة الحكومة دوًرا  

، عندما كان هدف السياسة هو  الستينياتخالل الخمسينات وتوضيح تأثير سياسة الحكومة 
االستمرار في العمل كعملة احتياطي دولية  قرار الجنيه االسترليني لتمكينهالحفاظ على است

لندن(. وقد  على الدور الدولي الرئيسي لمدينةلتجارة الدولية )وبالتالي الحفاظ ل ووسيط رئيسي
الحفاظ على الثقة بالجنيه  استلزم ذلك بذل الجهود لتجنب العجز في ميزان المدفوعات من أجل

على التدفق الحر لالستثمارات الرأسمالية في  نه ال يمكن تحقيق ذلك بفرض قيود. أل االسترليني
. في الوقت  من أجل تقليل الطلب على الواردات الخارج ، انكمشت الحكومات المتعاقبة المحلية

مستويات العمالة المحلية وتمويل اإلنفاق الحكومي من من حدت هذه  ضرورة المحافظةنفسه ، 
 من هذه السياسة ، ونتيجة لذلك شهد االقتصاد البريطاني فترات متناوبةتحقيق   إمكانيات

أدوار اإلسترليني  وقف التراجع على المدى الطويل في. لم يفشل هذا فقط في  سيبان والركودال
توقف" لفترة أطول ، ال" أصبحت أقصر والتي  في النظام الدولي ولكن ، مثل فترات "الذهاب"

 . تحسين مستويات االستثمار واإلنتاجية والمخرجات الصعب على الشركات أصبح منف
القوة  تعامل آخر في تفسير المشاكل االقتصادية في بريطانيا بعد الحرب كان 

وضع العمال درجة كبيرة ،  بشكل أفضل ة. لجزء كبير من الفترة منظم منظمةالدفاعية للعمالة 
أدت إلى ممارسات تقييدية فيما يتعلق بتعيين  ما من السيطرة على عملية العمل ، والتي غالبا

العمل اإلضافي وكذلك مقاومة أرضية المحل  الحدود ، ومستويات التوظيف ، ومعدالت العمل و
كانت النتيجة أن رأس المال الصناعي كان متردًدا في إعادة التجهيز ف.  إلعادة تنظيم اإلنتاج

كلفة وغير النقابية في مار في أسواق العمل منخفضة التغالًبا ما يفضل االستث، و وإعادة الهيكلة
إدارة الطلب  فاظ على العمالة الكاملة من خاللالتزام حكومات ما بعد الحرب بالح.  الخارج

عززت قوة العمل المنظم )فضال عن كونه ، جزئيا ،  الكينزية وتوفير دولة رفاهية كبيرة كذلك
 قوة(. ال تلكانعكاسا ل

والستينات من القرن الماضي ، ساعدت ظروف النقص في العمالة خالل الخمسينات  
راسمال لمقاومة أي تخفيضات في األجور الحقيقية ، مما يضاعف الصعوبات  النسبية في العمل

. الضرائبمستويات . باإلضافة إلى ذلك ، استلزم تمويل نظام رعاية الدولة زيادة في  ةالصناع
االستهالك )الذي  ي تؤثر على الربحية( والدخل المكتسب وعلى كل من الصناعة )التهذا أثر 

 غذى التشدد النقابي والنزاعات الصناعية(.
 اآلثار الحضرية

يعني النمو البطيء لالقتصاد أنه بحلول أواخر الستينيات كانت الدولة البريطانية  
أوجدت وصًفا لـ "االنزعاج  ألزمة المالية الناشئة ،بسبب أزمة العالقات الصناعية وا محطمة

 لتدهور النسبي لالقتصاد البريطاني فيلقياس ك السخط " عقد" 1973" وفترة ما بعد البريطاني 
من انخفضت  حصة الدولة من التجارة العالمية في السلع الصناعيةكانت  ، حيث العالماق اسو
معظم هذا  . وكان1988في عام  % 7إلى أقل من  1972من حيث القيمة في عام  % 10

 تحدىتات الشرق األقصى التي تنمو بسرعة ، والتي ينتيجة للمنافسة من اقتصاد الخريف
بريطانيا في مجموعة متنوعة من الصناعات التحويلية ، بما في ذلك قطاعات السيارات 

 والمنسوجات.
وصلت 1986. في نهاية عام  كانت هناك أيضا منافسة شديدة من أوروبا واليابان 

في ميزان  اخطير اعجز . بحلول نهاية العقد كانت بريطانيا تدير مليون 3.25البطالة 
. تم التعبير عن  ات األوروبيةياالقتصادالمدفوعات ، مع أسعار تصدير أعلى من أسعار 



، حول عدم القدرة التنافسية لالقتصاد ين من حزب العمل والمحافظالمخاوف المتكررة 
 . البريطاني
الصناعات حصة غير متناسبة من الكثير من عبء الركود في المدن التي احتفظت ب 

. المناطق الحضرية ذات المصانع القديمة التي  الرأسمالية األكثر عرضة لمطالب متقدمة
ومع انخفاض مستويات إنتاجية العمل بشكل غير تنافسي ، تأثرت  تستخدم تقنيات إنتاج قديمة

 . هذه التدابير دة تنظيم رأس المال بهدف مواجهة انخفاض معدالت الربحعن طريق إعا بشدة
ذات  أخرىمواقع شملت ، في العديد من المناطق الحضرية ، إغالق المصانع ونقل اإلنتاج إلى 

من  % 27 ، كانت الخسائر بنسبة 1974و  1966. وهكذا بين عامي  مدخالت عمل مخفضة
كان بسبب إغالق المصانع  % 44 و ل الشركات ،في التصنيع في لندن الكبرى نتيجة لنق العمل
عالوة على ذلك ، فرضت العديد من ،  بسبب فقدان العمل من قبل الشركات المتبقية % 23، و 

منخفضة أجور عمل الطويلة ، وساعات  الشركات التي نجت في مناطق داخل المدينة أنظمة
الفئات االجتماعية القابلة لالستغالل ، بما في  ة منسيئة على القوى العاملة المستمدظروف و

  .  ذلك النساء واألقليات العرقية
ال مركزية  وقد صاحب فقدان الصناعة والوظائف من المناطق الحضرية الداخلية 

العقارات الخارجية والمدن  السكان من المناطق المركزية المكتظة إلى مواقع الضواحي ،
ار زادت آث ثلث سكانها . خسرت أكبر المدن في المتوسط  1981و  1951. بين عامي  الجديدة

تدفقات الهجرة ، مع المغادرة األكثر قدرة واألثرياء واالكتفاء  هذه التحوالت السكانية من قبل
نتظر وصول تعن طريق االختيار ، وترك المسنين والشباب وذوي الدخل دون المتوسط  الذاتي

احتل المهاجرون مساحات خالية في  بعض المدن الرئيسية في بريطانيا. في  جرافة المطور
ساهمت االتجاهات الديموغرافية واالجتماعية في تزايد االستقطاب .  المناطق الداخلية
وأدى إلى اعتراف الدولة بـ "مشكلة المدينة الداخلية" ، وهي ة البريطانيالمدن االجتماعي داخل 
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