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٧,٥ عددھم البالغ السكان متنوعة صغیرة دولة في الكبرى المدن حكم یبدو كیف
القوي لاللتزام یحدث ماذا بلدیة؟ ٢٧٠٠ و كانتونًا ٢٦ من تتكون والتي ملیون نسمة
ستلعبھ الذي الدور ما ھو الفرص؟ نفس المناطق یعطي جمع الذي بالالمركزیة
التي األسئلة ھي في المستقبل؟ ھذه الحكم الذاتي التعاونیة والبلدیات ذات الفدرالیة

القادمة. خالل السنوات علیھا اإلجابات أن تجد سویسرا على یتوجب

الذي تطلقھ وھو االسم - Agglomerations أن "التجمعات" سویسرا في نجد
ھي صغیرة المدن الكبرى ومناطق - بھا المحیطة المدن والبلدیات سویسرا على
١,١ ملیون سكانھا عدد یبلغ زیورخ التي التجمعات ھي ھذه أكبر حیث الحجم. من
كل سكان یبلغ عدد الالتي Geneva وجنیف  Basel بازل مدینتي وتلیھا نسمة،
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مثل سانت الصغیرة التجمعات سكان عدد یبلغ نسمة. ملیون نصف واحدة منھما
نسمة. آالف عشرة حوالي Interlaken وإنترالكن St. Moritz موریتز

ھنالك معقدة. داخلیة بتقسیمات سویسرا في المدن ومناطق التجمعات تتمیز
أو الواحد التجمع من یتواجد جزء وقد بلدیة،  ألف حوالي  من تتكون تجمعًا ٥٠
صعوبة من یزید مما أخرى، دول في أو حتى مختلفة كانتونات في المدینة منطقة
الكانتونات أن كما على سیادتھا تصر المختلفة أن الدول حیث بینھا التعاون عملیة

الذاتي. باستقاللھا ایضًا تطالب والبلدیات

األفقي البعدین في مشاكل الفدرالي، النظام  ضمن السویسریة، المدن تواجھ
تضع أن في صعوبات العمودي، البعد على تواجھ، أنھا حیث والعمودي.
الفدرالیة لإلجراءات  وفقًا ألنھ، الوطنیة السیاسات أجندة على مباشرة اھتماماتھا

البلدي المستوى بین مباشر ربط یوجد ال المتبعة،
حسب – الوطنیة السیاسات إن الوطني. والمستوى
مصالح تتناول التي السیاسات ھي – السائد القول
أكثر الصغیرة والكانتونات البعیدة الجبلیة المناطق
أن األفقي البعد على ونجد المدن. مشاكل حل منھا
في تشكل بھا المحیطة والبلدیات المدن بین العالقة
تقدمھا التي والمرافق فالخدمات مشكلة. ذاتھا حد
الذین المواطنین من كبیر عدد یستخدمھا المدن
المشاكل العدید من أن كما خارج المدینة، یسكنون
البیئیة والمشاكل المختلفة المناطق عبر السیر مثل
وتزداد منفرد. بشكل حلھا یمكن ال والتخطیط
الضریبیة االستقاللیة بسبب سوءًا المشاكل 

حیث المدن من بكل مدینة تحیط التي البلدیات من بھ بأس ال عدد للبلدیات. ویوجد
ذاتھا. المدن في المفروضة تلك من أقل الضریبیة األعباء

تحسن أن  السویسریة السیاسیة األنظمة في  األخیرة اإلصالحات حاولت
ذكر تم أوًال: خاصة. أھمیة اإلصالحات ھذه من ثالثة وتكتسب المدن. في الوضع
(٣ (الفقرة ٥٠ تشیر المادة حیث ،١٩٩٩ عام في دستور واضح بشكل التجمعات
االعتبار بعین تأخذ أن أعمال، یجب تقوم بھ من الفدرالیة، فیما السلطات أن إلى
ھذا أن – نظرھا وجھة –حسب المدن وتعتبر وللتجمعات. للمدن الخاص الوضع
ال تشارك الكانتونات أن سلطات إال الوطنیة. السیاسات إلى مباشرًا یعطیھا مدخًال
عام ٢٠٠٤ السویسریون في المواطنون وافق ثانیًا: الفكرة. ھذه المدن حماسھا تجاه

التي والمرافق فالخدمات
یستخدمھا المدن تقدمھا
المواطنین من كبیر عدد
خارج یسكنون  الذین 
العدید أن كما المدینة،
السیر مثل المشاكل  من
المختلفة المناطق عبر
البیئیة والمشاكل 
حلھا یمكن ال والتخطیط

منفرد. بشكل
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یعمل ال والكانتونات. بین الكونفدرالیة وتوزیع المھام المالیة المساواة على إصالح
كما فحسب الجبلیة المناطق اإلنتاج الزائدة في تكالیف تعویض على اإلصالح ھذا
التي الكانتونات لصالح من األموال المزید أیضًا یخصص وإنما القدیم النظام فعل
التحتیة بسبب والبنیة الضمان االجتماعي مجال للفرد في العالیة التكلفة من تعاني
والبطالة للمسنین الكبیرة األعداد المشاكل ھذه تتضمن مراكز المدن. في المشاكل
العام والمواصالت لألمن الباھظة والتكالیف المخدرات على والمدمنین والمھاجرین
للتجمعات إستراتیجیة تطبیق الفدرالیة السلطات بدأت ،٢٠٠١ عام في ثالثًا: العامة.
التعاون وتحسین التجمعات مشاكل على الفدرالیة السیاسات تركز أن تتطلب والتي
المدن شبكة في  السویسریة المدن دمج وتعزیز  والعمودي األفقي البعدین على

األوروبیة.

سویسرا في الكبرى المدن في الحكم ألسلوب أساسیان تحدیان ھنالك أن  إال
األول التحدي یكمن باآلخر. مرتبط وكالھما األعمال، جدول على یزاالن  ما
والتضامن الداخلي التنظیم في  فیكمن الثاني التحدي أما  العالمیة، المنافسة في
في تتنافس مدن إلى بحاجة الدول  أن القول الصحیح من  كان إذا والدیمقراطیة.
فیصعب بالتالي معینًا، حجمًا لھا یكون أن العالمیة المدن على وأن االقتصاد العالمي
زیورخ السویسریة مثل المدن تمتع المستقبل. في سویسرا ستلعبھ الدور الذي رؤیة
وبازل والبنوك) العالمیة وجنیف (حیث المنظمات التأمین) وشركات البنوك (حیث
إال تخصصھا مجال حیث من بھا خاصة قوة بمناطق الكیمیائیة) الصناعات (حیث
تجمعات تصبح المدن أن ھذه أرادت وإذا الحجم. حیث من صغیرة جدًا تبقى أنھا
أن اإلقلیمیة أراضیھا فإن على مناطق مدن كبرى الدولي أو المستوى على تقارن

الداخلي. التوازن الدولة مما سیؤدي إلى زعزعة مساحة معظم تغطي

معیشة مختلفة وذات مستویات ذات بلدیات بین الجمع في یتمثل التحدي الثاني
الدیمقراطیة. وحقوق المواطنین استقاللیتھا على التعدي دون ضریبیة مختلفة أعباء
من موافقة على یحصل فلن أعلى ضریبیة أعباًء أیضًا یعني التجمع كان وإذا
المباشر في التقریر على قد اعتادوا المواطنین السویسریین أن وبما األغلبیة. قبل
البلدیات إلى االنضمام في دائمًا تتردد الصغیرة  البلدیات فإن السیاسیة القضایا

الساحقة. باألغلبیة محاطة ستكون حیث حجمًا األكبر

الحكم مستویات  أقامت إذ  التحدیات. لمواجھة األولى الخطوات اتخاذ تم لقد
التعاون لتعزیز الثالثي السویسریة التجمعات مؤتمر ٢٠٠١ عام  في الثالثة 
المؤتمر ھذا یضم الكبرى. المدن بمناطق المتعلقة السیاسة مجاالت العمودي في
المدن واتحاد السویسریة الكانتونات واتحاد الكونفدرالیة من كال الرسمي غیر
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األفقیة السویسریة الفدرالیة تراجعت لقد السویسریة. البلدیات واتحاد السویسریة
المراقبین إلى ھذه بعض ینظر الثالثة. الحكم مستویات الشراكة عبر أمام مرة ألول
واالتجاه التقلیدیة التعاونیة الفدرالیة عن لالبتعاد األولى اإلشارة أنھا على المسألة
قدم كانتون الفدرالیة، إلستراتیجیة التجمعات ونتیجة المستویات. متعدد حكم نحو
في بھا، المحیطة والبلدیات بیرن یتم تمثیل مدینة واعدًا. جدیدًا نموذجًا Bern بیرن
أنحاء مختلف في التصویت إجراء ویتم البلدیات، رؤساء طریق عن إقلیمي، مؤتمر
وبلدیاتھم البلدیات رؤساء ویحظى الھامة. القضایا على المنطقة لھذه التابعة البلدیات
نشاطاتھ المؤتمر اقتصر  وقد البلدیات. تلك حجم إلى استنادًا مختلفة  باعتبارات
أن الثقافیة. وعلینا والنشاطات اإلقلیمي، والتخطیط المواصالت، على البدایة في
الفدرالیة الدول  كانت إذا المحاوالت. ولكن ھذه فشل أو نجاح مدى لنرى ننتظر
للدمج حلول إیجاد نحو أكثر فیھا، وإذا كانت تمیل مھیمنة مدن لوجود عرضة أقل
ولتحقیق أسس دیمقراطیة على المختلفة للمناطق واالجتماعي واالقتصادي الثقافي
الرشید تحقیق الحكم طرق یستطیع رسم الدول الفدرالیة غیر مشتركة، فمن فوائد

المدن الكبرى؟ في


