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 الفصل السادس عشر
 الجغرافيا كوعاء فكري عظيم و علم بيئي متداخل التخصصات

Geography as a Great Intellectual Melting Pot  And 
The Preeminent Interdisciplinary Environmental Discipline 

 
 David L. Skole ديفد سكول 

Michigan State University 

ن البحوث الجغرافية ، فان المسارات تتالقى بدخولنا للقرن الثاني م 
لوضع علم الجغرافيا في المقدمة لخلق المعرفة في العلوم البيئية ، وبتأكيد 

البيئة ، وستعرض هذه المسارات فرصا  –رئيسي على تفاعل اإلنسان 
وتحديات جديدة للجغرافيا كعلم تكاملي . أريد أن اركز هنا على هذه 

 مينها الواسعة لمجتمعنا الجامعي .المسارات البحثية ومضا
 تحديات بحثية جديدة في القرن الحادي والعشرين

ركززز المسززار البحثززي اىول علززى تقصززي التغيززرات البيئيززة العالميززة ،  
علززززى الم ززززاكل التززززي تعمززززق الحاجززززة تلززززى أبحززززاث متداخلززززة التخصصززززات 

-synthesisوأبحززاث تسززتند علززى التوليزز   interdisciplinaryالعلميززة 
based  الفكززززرس، وسزززززتدفع باتجزززززاه دراسزززززة المزاوجزززززة بزززززين الزززززن م الب زززززرية

والطبيعية . فالمجتمعات تواجه تحديا صارما للتغيرات البيئية على مستوى 
العززالم ، بمززا فيهززا التغيززرات المتسززارعة فززي المنززا، واديكولوجيززا ، وتززداعي 

حة نوعيزززة مصززززادر الميززززاه العذبززززة ، وعالميزززة اىمززززراض ، ومخززززاطر اىسززززل

                                                 
 Annals of the Association of American Geographers , 94(4) , 2004 , 

pp. 739 – 743  
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الكيماويزززة والبيولوجيزززة واإلرهزززاك . والم زززكلة اىكثزززر تعقيزززدا ، هزززي كيفيزززة 
ضمان بيئة آمنة للمدى البعيد . فالن اطات الب رية وتأثيراتها قد أصبحت 
عالميززززة المقيززززاا وادهتمززززام ، مززززوثرة علززززى البيئززززة ومززززا بعززززد الززززن م البيئيززززة 

يززاة النززاا حتززى المحليززة لت ززمل الكززرة اىرضززية ون ززم الحيززاة المسززاندة، وح
البعيززدين عززن مصززادر التغييززر . فالنززاا فززي قززارة يتززأثرون بأفعززال ا خززرين 
فززي قززارة بعيززدة ، وحتززى بطززرع  يززر متوقعززة . فعلززى سززبيل المثززال ، فززان 
ادنبعاثززات مززن وقززود المتحجززرات فززي أمريكززا ال ززمالية تززوثر علززى اىنمززا  

والتغيرات في أسعار  المناخية واىمن الغذائي في أجزاء أخرى من العالم .
الطاقززة التززي يسززددها المسززتهلي فززي أمريكززا ال ززمالية وأوربززا ف نهززا ، وب ززكل 
 ير مبا ر ، توثر على سياسزات اسزتعمادت اىرض فزي جنزوك البرازيزل 
مززن خززالل القززروض التززي يمنحهززا البنززي الززدولي لم ززاريع تحززديث الزراعززة 

. ويساهم الب ر وب كل والتي بدورها تودس تلى قطع الغابات في ادمزون 
متزايزززد فزززي تصزززميم وادارة العالقزززات المعقزززدة بزززين النزززاا والزززن م البيئيزززة ، 

 والغالف الحيوس برمته . 
تن التوجهززات البحثيززة والتعليميززة الجديززدة للعديززد مززن المسززائل البيئيززة  

العالمية اىكثر ضغطا ستمتد تلى ما بعد الهياكزل العلميزة الراهنزة وتتطلزك 
ليزززا وتن يمزززات موسسزززية جديزززدة . وفزززي الوقزززت الزززذس تسزززتمر فيزززه تمزززويال ما

أهمية الهيكل العلمي الراهن مستمرة و بحاجة تلى تقوية ، تد أن التحديات 
 scalesالراهنززة والمسززتقبلية سززتركز علززى الصززلة عبززر العلززوم والمسززتويات 

وب زززكل   synthesis studiesمعزززززة الدراسزززات والن زززاطات التركيبيزززة 
 مة ، ربززززززززززع العلززززززززززوم مززززززززززع التقنيززززززززززات و صززززززززززناعة القززززززززززرار صززززززززززرا أكثززززززززززر
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و تحقيززق قززدرة علززى التوقززع حيثمززا أمكززن . وتقززع الجغرافيززا فززي صززلك هززذا 
 التكوين الجديد لعلم تركيبي تحولي .

في المحصلة النهائية فان التغيرات البيئية سيكون تأثيرها على  
الهواء ، والماء  الحياة المحلية والمجتمعات اله ة مميزا، موثرة على نوعية

، والتربة ، واإلنتاجية الزراعية ، وخصائص الم هر الحضرس ، وانت ار 
وحدوث اىمراض الوبائية ، والمعطيات الصحية والرفاهية لإلنسان . لذلي 
فالبيئة العالمية ت كل عنصرا مهما في تستراتيجيات التنمية العالمية . 

و لقاء القمة عن  1992عام وموتمر اىمم المتحدة عن البيئة والتنمية 
قد ركزا ادهتمام العالمي على م اكل البيئة  2002التنمية المستدامة عام 

العالمية ىنها ترتبع بالتنمية ادقتصادية . ومثل هذا ادهتمام البيئي جاء 
على قمة البرامج العالمية الرئيسية للتنمية ، واىدوات الجغرافية والن ريات 

 هذه المساعي . ستكون مهمة لنجاح 
ولننززاقب بطريقززة اىمثلززة بعززض التحززديات التززي تواجززه العززالم خززالل  

القزززرن الحزززادس والع زززرين فزززي مجزززالي البيئيزززة العالميزززة واسزززتدامتها ، وكمزززا 
موضحة في الجدول . توضح هذه اىمثلة الطبيعة المعقدة للمسائل البيئية 

ة معقزززدة مزززن التزززي تواجزززه الكزززائن الب زززرس ، وحيزززث ت زززكل العناصزززر  زززبك
الضزززغو  المتداخلزززة والتزززي تضزززع بعزززض اىقزززاليم فزززي خانزززة الخطزززر علزززى 
اإلنسززان والحيززاة . تضززافة تلززى ذلززي ، ف نهززا تركززز علززى ضززرورة أن يكززون 

التخطزززيع  –ادسزززتجابة  –مسزززتوى مناق زززاتنا مزززا بعزززد خزززع منحزززى الم زززكلة 
باتجاه منحى متعدد التخصصات يعنى بن رات ثاقبزة متنوعزة وطرائزق مزن 

ختل  العلوم . وضمن هذا السياع ، فان البعد الب رس للتغيرات العالميزة م
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يمثل اكثر المناطق البحثية تحديا خالل اىعزوام القادمزة . وخزالل العقزدين 
القادمين فان عناصر العلوم ادجتماعية عن التغييرات العالمية ، مثل تلي 

كون اىكثزززر المرتبطزززة باسزززتعمادت اىرض والغطزززاء اىرضزززي ، ف نهزززا سزززت
تميزززا وتززأثيرا مبا ززرا علززى صززالحية المكززان لسززكنى اإلنسززان ، وحتززى اكثززر 

. لتي هي اىخرى مسالة مركزية أيضامن التغيرات الطبيعية في المنا، ، ا
واىكثزززر مززززن هززززذا ، فززززان اكثززززر الم ززززاكل ال ززززائكة المتعززززددة التخصصززززات 

ية ، والحاجززة تلززى ، والتنميززة ادقتصززادبطززة بالسياسززة المحليززة ، واإلدارةمرت
صناعة قرارات تواجه م كلة ادنتقال في المقياا من العالمي تلى المحلي 
بسززززبل د نزززززال د نعرفهززززا ، ولحززززين ا ن فززززان اىبحززززاث تفصززززل الطرائززززق 

 العالمية عن المكان أو الطرائق المحلية . 
 التحدي : من العالمي إلى المحلي

حثي للتغيرات العالمية ، وما لقد لوحظ دور الجغرافيا في البرنامج الب 
طرأ في السنين الحالية هو ادعتراف بذلي ، فالمالح ات على مستوى 
العالم للتغيرات البيئية يمكن أن تكون على مستويات مكانية تفصيلية من 

التي تقود هذه التغيرات .  agentsاجل فهم العمليات الحقيقية والوكادت 
عالمي هو أن العديد من التغيرات في ومن التحديات للبحث في التغير ال

  aggregateن م اىرض د يمكن قياسها على المستوى التراكمي 
خاصة تلي المصاحبة دستخدام اإلنسان للمصادر الطبيعية واىرض . 
يضاف تلى ذلي ، فان اكثر التفاعالت أهمية بين وكادت التغيير تتطلك 

فان التحدس البحثي البيئي  قياسات مكانية دقيقة جدا و تحليل . لذا ،
العالمي هو اكت اف ما يعنيه ادنتقال من المقياا العالمي تلى مستوى 
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اىرض )المحلي( في محاولة لبناء نماذج ون ريات الجزء المركزس فيها 
هو الوص  التفصيلي المكاني والزمني للتغيرات البيئية فوع مساحة كبيرة 

  driversفهم السواقات من اىرض . ومثل هذا المنحى جوهرس ل
ادجتماعية التي تقود تغيير البيئة والعمليات اديكولوجية التي تبرز جراء 
ذلي . فعلى سبيل المثال ، سوال واحد يواجه مجتمع الجغرافيين يقود 
استعمادت اىرض و تغيير الغطاء اىرضي مفاده : كي  نمثل وننمذج 

ق بطريقة ن رية و تجريبية سواقات تغيرات الغطاء اىرضي بمستوى دقي
تستند على الفهم ادقتصادس وادجتماعي لألفراد وادقتصاديات ، والقيام 
بذلي على مستوى تقليم كبير بقصد اإلجابة عن التساودت المطروحة 
على مستوى العالم . وفي هذا الخع الجديد من التقصي ، فان تمييز 

يم بنوع جديد من برامج المحلي قد تت كل عند دراسة اىقال –المكان 
اىبحاث المبنية على المكان ، والتي هي متصل محلي وعالمي ، والقدرة 
على حل المحلي ضمن بيئة العالمي الذس يصغر بالتقدم الجديد في ن م 

المكانية . وسيكون هذا -المالح ة اىرضية وتقنيات المعلومات الجغرافية
الجغرافية -علومات المكانيةتقدما في ن م مالح ة اىرض ، وتقنيات الم

و النماذج التحليلية التي تركز على القياسات والنماذج على المستوى 
التفصيلي الدقيق فوع مساحة كبيرة جدا من اىرض التي تقود المفاهيم 
الجديدة والن ريات للعلوم المستندة على المكان ، وتوسيعها لت مل القارة 

 ذس ندرسه .  أو العالم كحدود جغرافية للمكان ال
توفر اىقمار الصناعية معلومات جديدة ذات تفاصيل ودقة عالة ،  

متر للمربع الدقيق في الصور( يسجل  30)تفصيل  7ودند سات 
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مالح ات عن اىرض ب كل منت م ولجميع القارات . وبنبرة افتخار قال 
البعض بأننا نعمل في عصر المالح ات الع يمة ، فالتكنولوجيا تمكن 

قيام علم جديد . ففي مختبرس الخاص و في أقسام الجغرافيا حول من 
العالم ، ف ننا نستخدم آدف المرئيات الفضائية من دند سات لقياا 
بتفاصيل عالية أنما  تغيير الم هر اىرضي وعلى مستوى القارات . 
فمن هذه المجسات تكتسك المعلومات وتجزأ وبصيغ متنوعة لجعلها 

من العلوم الطبيعية وادجتماعية . وهذا اد تراي في متوفرة للباحثين 
البيانات بدوره قد خلق فرصا للتعاون بين العلماء ، مع تضمينات للحركة 

. طوير تقنيات وميادين معرفة جديدةعبر الحدود بين العلوم ، وبمن ور لت
وتزاوج مع هذا التقدم في اكتساك واستخدام مجاميع بيانات هائلة الكمية 

كسيادة لعقلية الجغرافيا الريادية ، والذس يتطلك  GIScهد بروز أن ن 
طرائق تحليل مكانية ، وتبنى التعاون بين العلوم . يضاف تلى ذلي ، 
ومع المالح ة المستمرة والمتصلة لألرض ولفترة طويلة ، فقد ت كلت 
فرصا مثيرة لتحليل متعدد اىبعاد وحادت دراسية مقارنة بين عناصر 

لعالمي . وفي الوقت نفسه ، فان قواعد البيانات الكبيرة هذه قد الهيكل ا
المكانية قد -طورت ، والتقدم الحاصل في تقنيات المعلومات الجغرافية

جعل تدارة  بكة كبيرة من البيانات ممكنا ، كذلي تكامل العديد من قواعد 
با ر البيانات في النماذج وفي التحليل . وىول مرة ، فقد أمكن الربع الم

لمجاميع بيانات عن مناطق كبيرة مع دراسات تفصيلية ، موفرة فرصة 
ع يمة ، عبر عنه بلي تيرنر " بجعل البكسل اجتماعيا" . ومن ابرز 
نتائج هذا السعة الجديدة في خزن البيانات ،  هي تنامي تمكانية فهم 
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ن العمليات على المستوى التجزيئي ، وفهم العالقات المتداخلة مكانيا بي
انيا بين الم هر اىرضي وكادت متعددة مع عالقات متداخلة مك

 .والوكالة
تن تطززززور تقنيززززات مالح ززززة اىرض الززززذس رافقززززه تقززززدم تقنيززززات ن ززززم  

مكانيزززة سزززيودس تلزززى تغيزززر الكيفيزززة التزززي نزززدرا بهزززا  –معلومزززات جغرافيزززة 
. البيئة ، مثيرا تساودت جديدة تعنى بالن ريزة والطرائزق فزي علزم الجغرافيزا 

والزززى يومنزززا هزززذا ، فزززنحن نملزززي النززززر القليزززل مزززن معلومزززات عزززن التغييزززر 
المكزززاني والزمنزززي لخصزززائص اسزززتعمادت اىرض و طائهزززا . تضزززافة تلزززى 
ذلزززي ، فزززان نماذجنزززا تتوقززززع بصزززيغة تراكميزززة علززززى أسزززاا العزززالم ، بينمززززا 
افتراضزززاتنا الن ريزززة ، نزززادرا مزززا تختبزززر علزززى هزززذا اىسزززاا ، وتركزززز علزززى 

ادقتصادية التي تعمزل علزى المسزتوى الزدقيق . وعلزى الزر م مزن  الوكادت
وجززود أدبيززات ن ريززة ذات صززلة  بالجغرافيززا ادقتصززادية والعلززم اإلقليمززي ، 
فانززه نززادرا مززا تحمززل فززي طياتهززا مسززالة أن التغييززر فززي اسززتعمادت و طززاء 
اىرض همزززا مزززن وكزززالء التغييزززر العزززالمي . وبيانزززات اسزززتعمادت اىرض 

ا والتغيززرات الحاصززلة فيهمززا هززي علززى  ززكل جززداول أرقززام مززأخوذة و طائهزز
من ملخصات تحصائية أو حادت دراسية منفصلة و ير متصلة ببعض . 
يززوفر النززوع اىول وسززائل لتقززديرات لمسززاحة كبيززرة مززن اىرض ولكززن يفتقززد 
الن رة الداخلية لألنما  التفصيلية . واىخير قد يوفر تفاصيل عن مواضع 

ولكن د يمكن استخدامها في التقصيات لهيكل كبيزر المسزاحة .  أو أماكن
لزززذا فزززان عملنزززا ادختبزززارس ، وليومنزززا هزززذا ، هزززو موائمزززة بزززين المغالطزززات 
اديكولوجيززة وفقززدان العموميززة . ومززن اجززل المسززاهمة فززي تغييززر المجتمززع 
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العزززالمي ، علينزززا أن نتبنزززى ن ريزززات لطرائزززق جديزززدة تعنزززى بالتحليزززل علزززى 
عززالم ، والقيززام بززذلي بطريقززة حساسززة للن ريززة والطززرع العلميززة . مسززتوى ال

وبوضززوح فززان اىسززباك التقريبيززة وعمليززات تغيززر اسززتعمادت اىرض هززي 
باىصززززل ذات مسززززتوى دقيززززق ، وحتززززى عنززززدما تززززتم اإل ززززارة تلززززى تأثيراتهززززا 
التراكمية على مستوى العالم . لذا فان كوامن تقويم العمليات والتغيرات في 

استعمادت اىرض  و طائها على المستوى الدقيق فزوع تقلزيم كبيزر  أنما 
جزززدا لزززم تكزززن مركزززز تقصزززي جغرافزززي، ولعزززل ذلزززي راجزززع جزئيزززا تلزززى فقزززدان 
ا البيانزززات علزززى المسزززتوى التفصزززيلي لمسزززاحة كبيزززرة مزززن اىرض . وهزززذا مززز

 . ستساعدنا فيه التقنيات الجديدة
يززززززززة المكانيززززززززة الجغرافيززززززززون هززززززززم أبطززززززززال اسززززززززتخدام تقنيززززززززات الجغراف 

geospatial  ورواد تطورها وتنقيح الطرائزق ، ومعززوهزا ، و فزي الواقزع ،
يراجعوهزززا نقزززديا . وفزززي كزززل مكزززان وفزززي المراكزززز الراقيزززة ىبحزززاث التغيزززرات 
العالميززززة هنزززززاي جغرافيزززززون يقزززززودون المحزززززاودت علزززززى مسزززززتوى المالح زززززة 

لمتقدمزة للتحليزل العالمية والتحليل ، مستخدمين التحسا النائي والتقنيزات ا
المكززاني . لقززد تنازلززت الجغرافيززا عززن حقهززا فززي قيززادة التقنيززات الحديثززة تلززى 
 يرهززا مززن العلززوم ، والتززي تجززد ا ن أن اسززتعمالها ضززرورس جززدا لتحسززين 

 استيعاك التغيرات البيئية . 
 أصالة الجغرافيا

ثالثة اتجاهات لها مضامينها لمجتمع الجغرافيين : مع تنامي التوجه  
للبحث في الن م البيئية المعقدة ، فان الجغرافيا سزتجذك أعضزاء جزدد مزن 
علزززوم أخزززرى ، ومناق زززات و طرائزززق أخزززرى  ممزززن يبحثزززون عزززن ملجزززأ فزززي 
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أقسززام الجغرافيززا . وهززودء  قززد ينجزززون أبحاثززا  متداخلززة التخصصززات عززن 
البيئززة ، أو أبحاثززا أكاديميززة مركزززة علززى التخصززص بموقزز  عززدائي للعمززل 

لي . وبارتبززا  هززودء بأقسززام الجغرافيززا فززانهم يحصززلون علززى سززهولة التكززام
 –الوصززززول تلززززى القواعززززد التقنيززززة والفكريززززة لتقنيززززات المعلومززززات الجغرافيززززة 

المكانية المطلوبة لإلجابة عن تساودت بيئية . و يتوقع أن يتغير المجتمع 
رى ، الجغرافززي واصززالة الجغرافيززا بانضززمام المهززاجرين الجززدد مززن علززوم أخزز

الززرا بين فززي ادسززتفادة مززن التقنيززات والتركيبززة المتززداخل التخصصززات فززي 
الجغرافيزززا . ومزززن اجزززل اد تنزززاء فزززي هزززذا البرنزززامج ، علزززى الجغزززرافيين أن 
ينفتحززوا ويه مززوا أفكززار العلززوم اىخززرى وأناسززها . ففززي المائززة عززام القادمززة 

يك اىعضزززاء نحتزززاج اكثزززر فزززاكثر لتبنزززي هزززذا العلزززم ليكزززون وعزززاء كبيزززرا يزززذ
 الجدد وأفكارهم بدمجهم في تركيبته.

وسززواء اختززارت الجغرافيززا أن تأخززذ زمززام المبززادرة أم د ، فززان التغييززر  
حاصززل بطريقززة علميززة . وموسسززة العلززوم الوطنيززة قززد طززورت برنامجززا عززن 
اىبحاث البيئية والتعليم ، مع التركيزز علزى تزوفير فزرص ىبحزاث متداخلزة 

لززن م البيئيززة المعقززدة . والحززافز فززي البرنززامج الجديززد التخصصززات لدراسززة ا
 ير موجه لعلمنا وحده ، ولكننا في موضع قيادة ما سيأتي دحقا . يسعى 
مجتمع علم البيئة اىوسع تلى تقصزي الصزالت بزين الزن م الب زرية والزن م 
الطبيعية . وكمثال ، ضزمن حقيبزة البحزث البيئزي والتعليمزي فزان الموسسزة 

برنامجا عن التعقد الحيزوس فزي البيئزة ، وبموضزوع مركززس عزن قد اقترحت 
تزززاوج الززن م الب ززرية والطبيعيززة . ومززن التقريززر المقززدم مززن اللجنززة الم ززرفة 
))الزززن م البيئيزززة المعقزززدة : تركيبزززة اىرض ، الحيزززاة و المجتمزززع فزززي القزززرن 
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 (( ورد أن البحوث المعنيزة بتززاوج الزن م الب زرية والطبيعيزة تسزعى تلزى21
 فهززم ال ززبكة المعقززدة مززن التغذيززة الراجعززة للبيئززة  وبمسززتويات متنوعززة زمنيززا 
ومكانيا . والتساودت الرئيسة هنا هي : كي  تعمل البيئة ؟ كيز  يسزتخدم 
الناا البيئزة ؟ كيز  يغيزر هزذا ادسزتخدام البيئزة ؟ وفزي بعزض اىحيزان د 

ي علزى النزاا ؟ يمكن نقض هذا التغيير ، وكي  توثر نتزائج التغييزر البيئز
تنهزززززا ت زززززمل اهتمامزززززات فزززززي اىبعزززززاد الطبيعيزززززة والب زززززرية لتغيزززززر البيئزززززة ، 
وبضزززمنها مختلززز  تراتزززك الزززن م الب زززرية ادجتماعيزززة، والسياسزززية وتركيبزززة 

 الموسسات ، والطبقة ، والعرع ، والعالقات بين الجنسين .
ي ومززن اىمززور المميزززة لتكززون مثززل هززذه البززرامج هززو دورهززا النقززدس فزز   

صزززالحية مسزززعى البحزززث المتعزززدد التخصصزززات مزززن خزززالل آليزززة التمويزززل 
المالي والفرص المبا رة للتعزيز . وعلى الر م من أن العديد مزن الميزادين 
الدراسزززززية ب مكانهزززززا اددعزززززاء فزززززي انتمائهزززززا لهزززززذا العلزززززم الجديزززززد المتزززززداخل 
ة التخصصات ، تد أن التغير الواضح في تكون مثل هذه البزرامج التكامليز

هززو فززي الززربع العلنززي بززين الززن م الب ززرية مززع الززن م الطبيعيززة وصززالحية 
البيئززة والزذس لززه تزاري  عريززق فزي الجغرافيززا . تتمثززل  –التقليزد المهززم للنزاا 

تيجابيتزززه للجغرافيزززا بقزززدرتنا كجغزززرافيين علزززى الزززربع بزززين التقنيزززات المكانيزززة 
ة ممكنزززا . البيئززز –ومقاييسزززها والمالح زززات التزززي تجعزززل مزززن منحزززى النزززاا 

وسززيعتمد نجاحنززا فززي جزززء كبيززر منززه علززى قززدرتنا علززى جعززل مززن هززم مززن 
داخل ادختصاص يسزعون تلزى مثزل هزذه اىعمزال و جزذك أكزاديميين مزن 
خارج الجغرافيا للعمل معنزا . وفزي الوقزت نفسزه ، علزى الجغرافيزا أن تتجزرأ 
وتخززززرج عززززن  ززززرنقتها لتكززززون خززززارج اختصاصززززها اىصززززلي والتفاعززززل مززززع 
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تمزززع العلمزززي اىوسززززع . فحيويزززة التخصززززص تعتمزززد قلززززيال علزززى كيزززز  المج
نسززتوعك أنفسززنا ،  أو علززى طبيعززة الحززوارات الجاريززة داخززل التخصززص ، 

نملكززززه ضززززمن المجتمززززع العلمززززي ولكنهززززا تعتمززززد اكثززززر علززززى التززززأثير الززززذس 
. وكززززذلي ، الم ززززاركة فززززي  مجتمعززززات وموسسززززات مثززززل المجلززززا اىوسززززع

العالميززة التززي تعززرف بززرامج اىبحززاث يسززاعد القززومي لألبحززاث والمن مززات 
 في نمو تخصصنا . 

لقززد اسزززتفادت الجغرافيزززا دومزززا مزززن انضزززمام المهزززاجرين تليهزززا ، ولكزززن  
لززيا هززذا تاريخززا هادئززا . فقززد وصزز  تيرنززر تززاري  الجغرافيززا بأنززه "تنززافا 
الهويات"  ، وكأحد التعارضات المميتة . ومن وجهة ن ر واحد من أولئي 

، فانززه يصززعك علززي أن أرى الحاجززة تلززى المنافسززة واسزززكت :  المهززاجرين
الطبيعيززة  –فعززال هنززاي حاجززة إلعززادة تعريزز  ن ريززة تزززاوج الززن م الب ززرية 

ضمن مملكة عالمية للمعلومات المكانية العالية التفاصيل والتي تجعل من 
الهدنززة ضززرورة ملحززة . وبززأس مسززتوى ، فززان ادنجززذاك تلززى الجغرافيززا مززن 

رى قد يودس تلى تعزيز اندماج الهويات من اىفكار والناا تخصصات أخ
في وعاء واحد . وبالتأكيد فان هذه م كلة صعبة . ففي القسم الذس انتمي 
تليززه ، وكمززا هززو حززال العديززد مززن ا خززرين مززن المهززاجرين تلززى الجغرافيززا ، 
فززز ني افتزززرض أن علزززى طلبزززة الدراسزززات العليزززا مزززن ذوس الخلفيزززات العلميزززة 

جغرافية اخذ كورسزات دسزتكمال الزنقص فزي تكزوينهم المهنزي . وقزد  ير ال
. جميع الم رفين من  ير الجغرافيين هدت فصال دراسيا طويال أزيح فيه 

وكزززان الهزززدف هزززو مسزززاعدة الطلبزززة الجزززدد ممزززن لزززيا لزززديهم خبزززرة مسزززبقة 
بالن ريززة الجغرافيززة للنجززاح والتقززدم وفهززم التخصززص وأفكززاره . ولكززن أيضززا 
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ي الوقت نفسه عندما نرى في كزل مكزان هنزاي توكيزد علزى تزداخل حقيقيا ف
التخصصزززات فزززي تركيبزززة علميزززة واحزززدة . تن العقزززود القادمزززة سزززتكون فيهزززا 
الن زززرة ليسزززت تلزززى الزززداخل بزززل تلزززى الخزززارج . وقزززد سزززمعت سزززواد فيمزززا تذا 
سزيعاد اسززتحداث قسززم الجغرافيززا فززي جامعزة هززارفرد . الجززواك بسززيع ، نعززم 

 لقسم الجديد سيدعى قسم الجغرافيا ؟ولكن هل أن ا
 جدول التغيرات البيئية العالمية للقرن القادم

: وصل العلمزاء حاليزا تلزى فهزم لزدور ثزاني أو كسزيد  تغيير المناخ العالمي
الكربزززززون فزززززي التغيزززززرات المناخيزززززة  النزززززاتج عزززززن ن زززززاطات اإلنسزززززان جزززززراء 

ن التزززأثير اسزززتهالي الطاقزززة وتغيزززر اسزززتعمادت اىرض ، مزززع مقترحزززات عززز
دارتها .  الكبير على تنتاج الن م البيئية وا 
: في الخمسين سنة الماضية كان  النمو الحضري وما بعد المدن العمالقة

النمو السكاني والتوسزع المسزاحي للمنزاطق الحضزرية كبيزرا ، وقزد أديزا تلزى 
، وبالتزالي  هزور مزدن وبولوتيني في مختل  أرجاء العالمسيادة النمو المتر 

قززة بم ززاكلها : تركززز الفقززر فيهززا ، والتجزئززة ادجتماعيززة والسياسززية ، عمال
 وتداعي نوعية البيئة .

: تن تالقززززززي الكثافزززززززات السزززززززكانية العاليززززززة ، مزززززززع دورة طاقزززززززة  الضـــــــعف 
هيدرولوجيززة علززى مسززتوى العززالم ، مززع قززرون مززن سززوء اسززتخدام اىرض ، 

ى فززي العززالم ،  وسززحق للفقززراء و تززدخالت  يززر مدروسززة فززي اىقززاليم اىخززر 
ف نها قد أنتجت عالما فيه الكل  عالية ، وفيه تكزرار ممزل و عزدم اسزتقرار 

 سياسي وكوارث بيئية .
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: عبر الوديات المتحدة والعالم فان الماء يسحك من جوف اىرض  المياه
ألزز  سززنة لخدمززة التنميززة ، والزراعززة ، والصززناعات الجديززدة ، وفززي  20و 

لميزاه قزد تلزوث مزن خزالل الميزاه السزطحية وعزدم الوقت نفسه فان مخزون ا
 التنقية للمياه المستخدمة بكثافة متنامية من مختل  استعمادت اىرض .

: تن الموازنة بين اإلنسان والمكروبات  األمراض المعدية وصحة اإلنسان
قد اختلت من خالل  نمو السكان، وانتقال اإلنسان من مكان تلى آخر ، 

ويعتقد العلماء ، يوما بعد آخر ، أن توافق الضغع  والتغيير الجيني .
الناتج عن تغير استعمادت اىرض والتغيرات المناخية يلعبان دور كبيرا 
في ذلي .  تن دورهما الحقيقي واىهمية النسبية دزالتا بحاجة ماسة 

 للتقصي .
: تن تنامي عولمة ادقتصاد والتقنيات لهمزا تزأثير كبيزر جزدا علزى  العولمة

التحزززول الصزززناعي واسزززتعمادت اىرض، وعلزززى حيزززاة النزززاا فزززي اىمزززاكن 
المحلية ، مع زيادة مستمرة لثروة اى نياء  وزيادة فقزر الفقزر وانتزاج بيئزات 

 مهم ة. 
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 الفصل السابع عشر
 المنظور الجغرافي

ترتبع الجغرافيا بالمجتمع و بالعلم في جوانك مميزة ت كل مع 
املة من زوايا الن ر التي يعتمدها الجغرافيون لروية بعضها مجموعة متك

العالم .وهذا الفصل مخصص لتوضيح ما المقصود بالمن ور الجغرافي 
سواء أكان مطبقا في البحث والتقصي أم في التعليم أو من خالل ممارسة 
الجغرافيا عمليا . وبسبك الفسحة الضيقة المتاحة في هذا التقرير لهذا 

تم التركيز على نماذج من اىمثلة البحثية لتوضح زوايا الموضوع فانه سي
الن ر الجغرافية ، ولهذا ستكون اإل ارة موجزة عن أبحاث جغرافية لتكون 
مصادر لقراءات دحقة لمن أراد زيادة المعرفة . تن استيعاك المن ور 
الجغرافي يتطلك وقتا وذلي لصعوبة تحديد موقع الجغرافيا بين مجاميع 

إلنسانية ، ادجتماعية، البيئية ، المكانية ، علوم اىرض( . وبما العلوم )ا
أن جميع ال واهر توجد في زمان ولهذا لها تاريخها ، وهي توجد في 
مكان بالضرورة وبهذا تكون لها جغرافيتها ، لذا فان التاري  والجغرافيا 
موضوعان مركزيان لفهم العالم وما يجرس فيه ، وقد حددا ضمن 

ت المركزية في التعليم في الوديات المتحدة اىمريكية . الموضوعا
 وبوضوح فان هذا التحديد قد امتد عبر حدود العلوم اىخرى الطبيعية 
و ادجتماعية . ونتيجة ذلي فان الجغرافيا ين ر لها أحيانا من قبل  ير 
المعتادين عليها كتجميع لتخصصات علمية وليا لها موضوع مركزس أو 

 ا تدرسه .تكامل في م
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تن ما يجعل مع م التخصصات متماسكة ببعضها هو وجود     
مجموعة متماسكة من زوايا الن ر التي ت كل بمجملها من ورا لذلي 
التخصص والتي من خاللها يتم تحليل العالم . وكما هو حال العلوم 

 -اىخرى ، فللجغرافيا  مجموعة من زوايا الن ر المتطورة ، مثل :
و المجال  placeرافيا للعالم من خالل عدسات المكان تن ر الجغ -1

 ، scaleو المقياا )المستوى(  space)الفضاء( 
للجغرافيا ميادين بحثية متعددة العالقات تهتم بالتفاعل والترابع بين   - 2

 عوامل :  
المجتمع لتربع ب كل حيوس بين ن اطات  -البيئية  -أ 

 اإلنسان مع البيئة الطبيعية 
 بيئة  مع الن م الفيزياوية ، ال -ك 
ن اطات اإلنسان ادجتماعية بالن م ادقتصادية  -ج

 وادجتماعية والسياسية ،
التمثيل المكاني باستخدام وسائل بصرية و لف ية و رياضية و رقمية  -3

 و تدراكية .
وهذه المناحي الثالث يمكن تمثيلها بمصفوفة لألبعاد الجغرافية وكما 

 1.  3موضح في ال كل 
يمثل مصفوفة المن ور الجغرافي ، الطريقة التي ترى  1.  3 كل 

الجغرافيا فيها العالم )من خالل تركيزها على المكان و المقياا )المحور 
 -اىفقي( وتقطع عبر مجادتها التركيبية : دينامية التفاعل اإلنساني 
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 -اعي ادجتماعي ، حيوية تفاعل الن م البيئية ، وحيوية تفاعل ادجتم
البيئي )المحور العمودس( . والبعد الثالث من المصفوفة للتمثيل المكاني 
حيث تسند اىبحاث أو توجه أحيانا نحو احد فروع الجغرافيا . ومصطلح 

يستخدم في هذا التقرير ليعني الطريقة التي يعبر بها  synthesis تركيبي
 ها من طبيعية الجغرافيون الحدود التقليدية التي تفصل العلوم عن بعض

و اجتماعية و تنسانية بقصد توفير مجال تحليلي واسع لل اهرة قيد 
الحدودية( ليا بجلك  -الدرا . وفائدة مثل هذه البحوث )عابرة الحدود 

اىفكار التحليلية التي تعامل ب كل منفصل في العلوم اىخرى مع بعضها 
تناقضات فيما بينها بل لت كل اختبارا حرجا لنقا  التالقي بين العلوم وال

 . عند اختبار العلوم المختلفة ل اهرة معينة
  1.  3 كل 
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 طرق الجغرافيا للنظر للعالم
 locationالمبدأ المركزس في الجغرافيا مرهون ك" أمور الموقع 

matters لفهم التنوع الكبير والواسع من العمليات و ال واهر . وفي "
الموقع يوفر طريقا متعدد ال عك للن ر الحقيقة ، تن تركيز الجغرافيا على 

تلى العمليات و ال واهر التي تدرسها العلوم اىخرى ب كل منفصل . 
يركز الجغرافيون على عالقات العالم الحقيقي و تداخلها عبر ال واهر و 
العمليات التي تعطي خصائص الموقع أو المكان . ويهدف الجغرافيون 

ىماكن ، فمثال تدفقات السكان و السلع أيضا تلى استيعاك العالقات بين ا
و اىفكار التي تعزز التباين المكاني أو ت ابهها . يدرا الجغرافيون 
التكامل العمودس للخصائص التي تعرف المكان وكذلي الصالت اىفقية 
بين اىماكن. ويركز الجغرافيون أيضا على أهمية مستوى الدراسة )في 

ت . تن دراسة هذه العالقات تمكن المجال و الزمان( لهذه العالقا
الجغرافيين من ادنتباه تلى التعقيدات التي تحتويها اىماكن و العمليات ، 
 التي تعامل بصيغة تجريدية في كثير من اىحيان من قبل العلوم اىخرى.

 التكامل في المكان
تمثل اىماكن مختبرات طبيعية لدراسة العالقات المعقدة بين 

واهر . وللجغرافيا تاري  في استيعاك كيفية تفاعل مختل  العمليات و ال 
العمليات وال واهر في اىقاليم و اىماكن المحلية ، بما فيها كي  أن هذه 
التفاعالت تعطي المكان سماته و خصيته المميزة . و تن التحليل 
الن امي للعمليات ادجتماعية و ادقتصادية و السياسية والعمليات البيئية 

تعمل في المكان يوفر فهما متكامال لتميز المكان أو خصائصه . و  التي
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مثاد جيدا حيث درا الكيفية  1970يعطينا العمل الريادس لهيكرستراند 
التي ترتبع بها أنما  الن اطات اليومية للسكان بالعمليات التي تحدد 
 حركة اىفراد جغرافيا وبالتالي تفاعالتهم . فالنمع قد فسره على أساا
سهولة وصول اىفراد . واىبحاث التي أجريت من حينها عرضت التتابع 
الزمني والمكاني لن اطات اىفراد التي تأخذ نمطا تقليديا في أنواع معينة 
من البيئات ، وان العديد من الخصائص المميزة لالماكن ناجمة عن 
ي تقاطع سلوكيات تتابعية مقيدة بفرص سهولة الوصول تلى أماكن التالق

والتفاعل . ومثل هذا التحليل الن امي مركزس للجغرافيا اإلقليمية و 
الب رية ب كل خاص ، وانه موضوع يعود تليه البحث الجغرافي ب كل 
مستمر . وعندما يطبق التحليل الن امي في مختل  اىماكن ينتج عنه 
 استيعاك للتنوع الجغرافي . وبالطبع فان التحليل الكامل للتنوع الجغرافي
يجك أن يأخذ بالحسبان العمليات التي تعبر حدود اىماكن و تربطها 

 ببعض ، وبهذا تنتقل من مقياا تلى آخر .
 اعتماد األماكن على بعضها )مقياس واحد(

انتبه  الجغرافيون تلى أن )المكان( د يتم التعري  به على أساا 
ع خصائصه الداخلية فقع بل ومن خالل تدفقات الناا والمواد )سل

مصنعة ، ملوثات مثال( و اىفكار  وانتقالها من مكان تلى آخر . وهذه 
التدفقات تودس تلى ادعتماد المتبادل بين اىماكن التي قد تعزز أو تقلل 
من الفروقات بين اىماكن . فمثال ، فان الممارسات واستعمادت اىرض 

سافة عن الزراعية قد تتطور تحت   روف بيئية محلية معينة نتيجة الم
 macroالسوع موثرة على ربحية المحصول . وعلى المستوى الواسع 
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scale  فان تدفق قيم الحضارة الغربية الواسع وعلى مستوى الكرة اىرضية
و الن م ادقتصادية قد أديا تلى تقليل الفروقات بين العديد من ال عوك 

 والدول في العالم . 
ستيعاك هذه التدفقات ود ننا التركيز الجغرافي المهم على ا

والكيفية التي توثر بها على اىماكن . وان عملية تحليل التدفقات و 
تأثيراتها ت كل تحديا كبيرا للباحثين . فمثل هذه العالقات لها جميع 
خصائص الن م  ير الخطية المعقدة ، التي يكون تمثيلها صعبا وكذا 

لعلوم و لصانعي القرارات التنبو بها . وهذه العالقات قد ازدادت أهميتها ل
 وكما يرد في الفصل الخاما والسادا .

 مقاييس المكان و مستوياته
دحظ الجغرافيون أن المقياا الذس تسجل به ال اهرة مهم 
دستيعاك العمليات الجغرافية و ال واهر في المكان . وعلى الر م من أن 

عد ألدائمي للمن ور الجغرافيا معنية بالمقياسين الزمني والمكاني تد أن الب
الجغرافي هو تمييز المقاييا المكانية بدء من المستوى العالمي تلى 
المحلي التفصيلي . وقد دحظ الجغرافيون ، مثال ، أن تغيير المقياا 
المكاني في التحليل يمكن أن يوفر ن رة ثاقبة للعمليات الجغرافية و 

يات وال واهر في مختل  ال واهر و استيعاك للكيفية التي ترتبع بها العمل
المقاييا والمستويات . وادهتمام الجغرافي التليد هو ))الم كلة 
اإلقليمية(( ، أس ترسيم حدود اىقاليم المتصلة المتسمة بخصائص 

 جغرافية عامة . 
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و يرى الجغرافيون أن التعقيد الداخلي لإلقليم و التباين الجغرافي بين 
ا فان مجموعة معينة من اىقاليم د ت كل اىقاليم يعتمد على المقياا  لذ

كل متكامل و قد تكون مضللة عند تمثيلها  واعتمادها لتعكا التباين 
 الجغرافي للعالم . 

يمثل تحديد المقاييا التي على أساسها تعرض  اهرة معينة أقصى 
تباينها مفتاحا مهما للم هد الجغرافي و الزمني للسيطرة على آلية 

،  ان التحليل الطيفي لبيانات درجات  الحرارة يوحي  ال اهرة. فمثال 
بالمقاييا حيث توجد أقصى الت ابهات في الحرارة والتي قد توفر مفتاحا 
مهما للتأثير النسبي على مستوى المنا، التفصيلي ، والكتل الهوائية و 
أنما  دورات الحرارة العالمية . تن ارتفاع معدل الحرارة العالمي يمكن أن 

متباينا بدرجة كبيرة بتأثيراته المحلية وقد يودس تلى انخفاض درجات  يكون 
الحرارة في بعض اىماكن المحلية بسبك طريقة تفاعل العمليات على 
المستوى العالمي أو اإلقليمي أو المحلي . و بالسياع نفسه فان التنميات 
نة القومية و ادقتصاد العالمي و السياسي قد يكون لها تأثيرات متباي

بدرجة كبيرة على التنافا ادقتصادس بين المدن والدول . فالتركيز على 
المقياا يساعد الجغرافيين لتحليل تأثير التغيرات العالمية على اىحداث 

 المحلية ، وتأثير اىحداث المحلية على التغيرات العالمية للحرارة .
 المجاالت البحثية المشتركة

عن التخصص العلمي التقليدس هو  تن ادبتعاد الجذرس للجغرافيا
باهتمامها بالكيفية التي يستخدم اإلنسان بها البيئة الحياتية و الفيزيائية و 
يعدلها والتي هي التي عماد ديمومة الحياة واستمرارها ، أو دينامية البيئة 
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المجتمع . كما أن هناي ميدانين مهمين آخرين ضمن المجادت  -
  -فية هما : التركيبية للدراسة الجغرا

العمل دختبار العالقات المتبادلة بين العمليات البايوفيزياوية ،  (أ)
 أو الدينامية البيئية ،

العمل على تحليل ا لية ادقتصادية ، السياسية ،   (ب)
 ادجتماعية و الحضارية ، أو الدينامية اإلنسانية ادجتماعية . 

نه ، والذس هو وتقطع هذه الميادين المكان و تستمد ادهتمام بها م
 من ور جغرافي وطريقة لروية العالم من خالل المكان .

 المجتمع -تفاعلية البيئة 
لعل هذا الفرع من المن ور الجغرافي هو اىكثر قدما في ادهتمام 
والتطبيق لذا هناي تراث فكرس  نى فيه . والعالقات التي درست )دينامية 

هي اليوم مركز اهتمام ليا  صلة المجتمع ببيئته الحياتية الفيزياوية(
الجغرافيا فقع بل و تخصصات علمية أخرى و محع اهتمام صانعي 
القرارات و الناا أيضا . وعلى الر م من أن عمل الجغرافيون في هذا 
المجال متنوع بدرجة كبيرة تد انه يمكن تحديد ثالثة فئات بحثية متداخلة 

، تأثيرات التغيرات البيئية على هي : استخدام اإلنسان للبيئة وتأثيره عليها 
 اإلنسان ، و تدراي اإلنسان و استجابته للتغيرات البيئية .

 استخدام اإلنسان للبيئة وتأثيراته عليها
تن ن اطات اإلنسان وب كل د يمكن تجاوزه تودس تلى تغيرات و 
تحويرات للطبيعة ، وفي الواقع تنها تقوم بذلي ب كل مقصود . وان 
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ان بتأثيراتها الواسعة جدا والعميقة يصعك حاليا القول بان ن اطات اإلنس
هناي بيئة )طبيعية( . وقد ساهم الجغرافيون في دراسة ثالث على اىقل 
من مجادت تأثيرات لإلنسان على البيئة ، كما ساهموا في الكتابات 
التقويمية و وص  التأثيرات و النقاب حول أهميتها و تميزها . والدراسات 

لمستوى المحلي واإلقليمي قد أوضحت ما فعله اإلنسان من تحويل على ا
للم هر اىرضي ، فمثال التداعي البيئي في الهماليا ، أنما  وعمليات 
تزالة الغابات في الفلبين وادمزون ، وتجفي  بحر آرال ، تداعي م اهر 
سطح اىرض في الصين ، وكمية وخصائص التغيرات الحاصلة في 

 قبل ادستعمار الحديث لها . اىمريكتين ما
يدرا الجغرافيون الطرع التي تستثمر بها المجتمعات مواردها 
الطبيعية ، وما يرتبع به من تداعى ، تدامة ، تحسين أو تعادة تحديد 
للموارد الطبيعية . فالجغرافيون يسألون عن أسباك قيام اىفراد آو 

طريقة التي يعتمدوها . وهم المجاميع بمعالجة البيئة والموارد الطبيعية بال
يختبرون المقودت وا راء عن دور الطاقة ادستيعابية و الضغو  
السكانية في التأثير على البيئة و تداعيها ، وهم يهتمون بعمق للطرع 
التي تدري بها المجاميع الحضارية المختلفة لبيئاتها  والكيفية التي تتعامل 

ادقتصادية ، البنى  -السياسية معها. وقد ركزوا على دور الموسسات 
التركيبية و حادت الالمساوات في استخدام البيئة و التعديالت الحاصلة 
فيها رافضين و مقاومين فكرة أن البيئة تمثل مسرحا خاليا يعرض 

 التصارعات ادجتماعية .
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 تأثيرات البيئة على اإلنسان
سواء أكانت ذاتية تن نتائج التغيرات في البيئة الحياتية الفيزياوية )

المن أ أم من فعل اإلنسان( هي أيضا من ادهتمامات التقليدية للجغرافيين 
. فقد لعك الجغرافيون دورا بارزا في توسيع دائرة تحليل التأثيرات المناخية 
على البيئة . فقد أنتجوا دراسات مهمة عن تأثيرات التباينات المناخية 

ن على ادحتباا الحرارس واثر ذلي على الطبيعية و توقعوا تأثيرات اإلنسا
اىقاليم اله ة و على التموين الغذائي العالمي و بالتالي م كلة الجوع في 
العالم . فقد درسوا تأثير العديد من ال واهر الطبيعية والبيئية المنوعة من 
فيضانات و جفاف و أوبئة و تسرك اإل عاعات الذرية . وهذه اىعمال 

ى تباين اىفراد والمجاميع و اىماكن في القدرة على ركزت ب كل عام عل
تحمل التغيرات البيئية ، موضحة أن التغير البيئي لوحده  ير كاف لفهم 
تأثيرات اإلنسان على البيئة . بل فان لهذه التغيرات تأثيرات مقابلة على 
التركيبة ادجتماعية التي بدورها تعطي معنى وقيمة للتغيرات و تحدد جزء 

 را من ادستجابة التي تعتمد .كبي
 إدراك اإلنسان واستجابته للتغيرات البيئية

لقد ميز الجغرافيون ومنذ القديم العالقات بين اإلنسان والبيئة و تنها 
تتأثر بدرجة كبيرة ليا فقع بن اطات معينة أو تقنية محددة بل باىفكار 

. ولبعض و المواق  المختلفة التي تعتمدها المجتمعات عن البيئة 
الجغرافيين مساهمات جوهرية لتوثيق جذور وسمات بيئات معينة . وهم 
أيضا قد ميزوا تأثير التغيرات البيئية على المجتمعات السكانية التي يمكن 

 التخفي  منها أو حتى الحيلولة دون حدوثها. 
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يمثل ادستيعاك الدقيق للتغيرات وما ينجم عنها مفتاحا لنجاح 
في  من تأثيراتها .  ودراسة الجغرافيون للمخاطر قد تستراتيجيات التخ

ساهم في استيعاك كي  أن تدراي الخطر يختل  عن الواقع و كي  أن 
ادتصادت يمكن أن تضخم أو تخفي اإل ارات التي تسبق حدوث 
دراي دقيق لالستراتيجيات المتوفرة لتخفي  اىضرار ي كل  الكارثة.  وا 

مفهوما  Gilbert F. Whiteوقد استحدث معطيا مهما في هذا المجال . 
الذس اعتمد لي كل  range of choiceجغرافيا  هو " مدى الخيار 

سياسة اإلعالم عن الفرص المتوفرة لمختل  اىفراد العاملين و لمختل  
المستويات . ففي حالة السهول الفيضية فان الخيارات ت مل أعمال بناء 

لى التنميات في المناطق المعرضة للسيطرة على الفيضانات ، السيطرة ع
للفيضانات ، السماح لألفراد بتحمل كل  الكارثة . وفي حالة التغيرات 
المناخية العالمية فالخيارات تمتد ما بين  التخفي  من اثر انبعاث  ازات 
قناع الصناعات و المهن  البيوت الزجاجية )ثاني اوكسيد الكاربون مثال( وا 

التغيرات عند حدوثها . وقد أنجز الجغرافيون للتعود على و التكي  مع 
دراسات عن استجابات المجتمع للتغيرات البيئية الواسعة كمثيل لمواجهة 
المنا، و التغيرات البيئية اىخرى و اختبار الطرع التي تفسر بها 

 المجتمعات المختلفة لتفسير التغيرات قيد الدراسة .
 البيئة حيوية

ينامية البيئة من نقطة العلوم الطبيعية . يميل الجغرافيون لدراسة د
ويبقى المجتمع ودوره موضوعا رئيسيا ، ولكن ن ا  اإلنسان يتم تحليله 
كأحد ا ليات التي تودس تلى التنوع البيئي أو التغيرات البيئية . وكذلي 
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فان محاودت استيعاك التغذية ادسترجاعية عبر العمليات البيئية بما فيها 
ان هي اىخرى موضوعا مركزيا في الدراسات الجغرافية ن اطات اإلنس

لدينامية البيئة . وكما في العلوم الطبيعية اىخرى ، فان الوصول تلى 
ن رية متقدمة لذا بقي موضوعا حاسما و استمرت التجارك للبرهنة 

 كمعيار رئيا للوصول تلى حكم ك ء . 
ت والميادين و قد تطورت الجغرافيا الطبيعية من عدد من الموضوعا

المتداخلة ، ومع هذا ثالث فروع رئيسة يمكن تحديدها هي : جغرافية 
و علم  Climatology، علم المنا،  Biogeographyاى ياء الحية 

. وأولئي الذين يعرفون بأحد   Geomorphologyأ كال سطح اىرض 
هذه الفروع أكثر مما في  يره ف نهم يستخدمون نتائج و منهج الفروع 

خرى في أبحاثهم و تدريسهم . ويوعز هذا تلى تكامل الجغرافيا اى
الطبيعية و المنحى التقليدس في عبور الحدود  عند التقصي ، كما تنهم 
ي تركون مع العلوم الطبيعية اىخرى في المن ور . يضاف تلى ذلي أن 
الحدود بين الفروع الثالث ليست واضحة . فالجغرافيون المعنيون باى ياء 

 spatial dynamicية على سبيل المثال يهتمون بالدينامية المكانية الح
للمنا، ، و التربة و م اهر سطح اىرض عندما يبحثون في التغيرات 
الحاصلة في توزيع النباتات و الحيوانات ، أما المعنيون بالمنا، فكثيرا ما 
يحسبون ويهتمون بتأثير تنوع م اهر سطح اىرض و التغيرات الحاصلة 
فيها على المنا، . كما يهتم الجيمورفولوجيون بقوى المنا، ودينامية 
النباتات وأثرها على عمليات  التعرية والترسيك .  وفروع الجغرافيا 
الطبيعية الرئيسة الثالث بعبارة أخرى ليست فقع ت تري مع العلوم 
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الطبيعية في المن ور فقع بل تختل  معهم في ما تركز عليه . وكل فرع 
 ا سيسلع الضوء عليه دحقا .منه

 جغرافية األشياء الحية
هي دراسة توزيع الكائنات الحية عند مختل  المقاييا المكانية 
والزمنية ، وكذلي دراسة العمليات التي تنتج أنما  التوزيع هذه . وهي 
تقطع في دراستها العديد من الميادين التي تمارا من قبل الجغرافيين و 

ي أقسام الجغرافيا في أمريكا و بريطانيا فان مادة علماء الحياة . فف
. ويختص  Ecologyجغرافية اى ياء الحية لصيقة بعلم البيئة 

الجغرافيون بتقصي اىنما  المكانية ودينامية النباتات والحيوانات و 
مجتمعاتها والبيئات التي يوجدون فيها من حيث عالقتها بالعمليات 

دراساتهم على المستوى المحلي واإلقليمي . الطبيعية والب رية . وتكون 
وتركز دراساتهم على الخصائص المكانية للمجاميع أو المجتمعات كما 

 أو تحليل المرئيات الفضائية . \توحي الدراسة الميدانية و 
تركز البحوث أيضا على التغيرات الزمنية )عبر التاري ( في 

عيد بنائها ، فمثال من الخصائص المكانية للمجاميع و المجتمعات كما أ 
خالل التسجيالت المسحية و الصور و التركيك العمرس للمجتمع و  يرها 
من وثائق أو براهين ميدانية . كذلي يهتم جغرافيو اى ياء الحية ب عادة 
بناء صورة للنباتات والحيوانات قبل أعمار اإلنسان لألرض وما قبل 

 pollenة مثل تحليل  بار الطلح التاري  باعتماد تقنيات علم البيئة القديم
المأخوذ من ترسبات في بحيرة أو تحليل بقايا حيوان مطمور في اىرض 
أو ترسبات كه  . ولهذه اىبحاث مساهمات مهمة لفهم الدينامية المكانية 
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والزمنية للمجتمعات الحية وكما أثرت بها تاريخيا ن اطات اإلنسان والتنوع 
 سطح اىرض . والتغير الطبيعي الحاصل على

 علم المناخ
يهتم جغرافيو علم المنا، ب كل رئيا بوص  و تفسير التباين 

المكاني والزمني لدرجات الحرارة والرطوبة على سطح اىرض ، وب كل 
 -خاص قرك اىرض .ومنحاهم للقيام بذلي متنوع وي مل :

( النمذجة العددية للطاقة وحركة الكتل الهوائية من سطح اىرض الى 1)
 طبقات الجو

( قياا حركة الكتل والطاقة ، خاصة في البيئات التي قام اإلنسان 2)
 بتعديلها

( وص  و تقييم خصائص المنا، عند سطح اىرض باعتماد تقنيات 3)
 التحسا النائي

 ( تحليل تحصائي و تصني  بيانات الطقا .4)
ولجغرافيي المنا، مساهمات عديدة لفهم الن م المناخية للمدن 

قاليم ، وقد بدئوا تختبار التغيرات المناخية على المستوى الواسع . كما واى
اختبروا اإلحصاءات ذات الصلة بالطقا والمنا،  مع البيانات 
ادجتماعية . مثل هذا التحليل أوحى بعالقات ا تراي عجيبة ، على 
سبيل المثال ، بين النمو الحضرس و موجات الدفء و دورة الحرارة 

 تكرار حدوث الجرائم .الموسمية و 
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 علم أشكال سطح األرض
يركز البحث الجيومورفولوجي في الجغرافيا على تحليل و توقع 
عمليات سطح اىرض و أ كالها . وسطح اىرض متغير باستمرار جراء 
ت ابي تأثير القوى الب رية والطبيعية . عمل الجليد المتحري ، هبوك 

واحل ، انهيار و حركة اى ياء نتيجة الرياح ، اىمواج المتكسرة على الس
قوى الجاذبية ، وخاصة النحت المائي على السطح فهي جميعا عمليات 
 مستمرة وتتجدد من خالل ن ا  البراكين و الحركات اىرضية الباطنية .

وعبر مع م القرن الع رين اهتم الجيمورفولوجيون باختبار استقرارية 
لتعرية و البناء . وفي العقدين ال هير اىرضي و توازنه بين قوى ا

الماضيين تحول ادهتمام باتجاه  تحديد خصائص التغيير والسلوي 
الدينامي لن م سطح اىرض . ومهما كان ادهتمام ، فان الوسيلة في 
التحليل ت مل تحديد تدفقات الكتل والطاقة عبر ن م سطح اىرض ، و 

ا التحليل مميز دن تقييم و قياا القوى و المقاومة القائمة . وهذ
الجيومورفولوجيين تذا توقعوا و للفترة القصيرة التغيرات السريعة )مثل 
انزدع اىرض ، الفيضانات ، تعرية السواحل بالعواص ( أو توقعوا 
للمدى البعيد من تغيرات سريعة )مثل التعرية الناجمة عن تدارة اىراضي 

 ات الطبيعية .أو حفر المناجم( عندها يمكن فهم نسبة التغير 
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 الفصل الثامن عشر

 إعادة إكتشـاف الجـغـرافـيــــا
 ملخص تقرير اللجنة التنفيذية المكلفة بالكتاك

Rediscovering Geography: 
 New Relevance for Science and Society 

Rediscovering Geography Committee, National Research Council  
ISBN: , 248 pages, 6 x 9, hardback (1997) http://www.nap.edu/catalog/4913.html 

خالل العقد الماضي كان ادهتمام منصبا على )أمية الجغرافيا( 
محفزا للتركيز من جديد على أهمية تدريا الجغرافيا في مدارا الوديات 
المتحدة اىمريكية . وعلت أصوات تنادس لعمل  يء ما لمحو أمية 

البلد ، وادهتمام بموضوعات تتعلق بجغرافية الوديات  الجغرافيا في هذا
المتحدة ، والتنافا في ادقتصاد العالمي ، رافق ذلي مسح لدرجة تهمال 
دراسة جغرافية بلدان العالم اىخرى . وفي الوقت نفسه تنامى وعي 
جماهيرس للرفاه ادجتماعي الوطني وعالقته باىسواع العالمية و التنمية 

الدولية ، وادهتمام المتزايد بالمسائل البيئية في المناق ات و السياسية 
الحوارات ادجتماعية ، و  هور تقنيات حاسوبية و اتصادت تركز على 
المرئيات و الرسوم و الخرائع و  يرها من التمثيالت المكانية، وجميع 

 هذه في أذهان الناا مرتبطة بالجغرافيا بطريقة أو أخرى .
أعيد اكت اف أهمية الجغرافيا في الوديات المتحدة  نتيجة ذلي فقد

اىمريكية ، وحددت كموضوع مركزس في المدارا اىمريكية ، تضافة تلى 
العلوم و الرياضيات ، وذلي في سلسلة من السياسات الحديثة و 
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المقترحات الت ريعية إلصالح التعليم على المستوى الوطني . ومن 
في  1989ادجتماع المنعقد في ت رين أول الوثائق ذات الصلة : تقرير 

( حاكم ودية ، و حضره 50جارلوتا فيل في فيرجينيا والذس حضره )
بوب ، وكذلي خطع بوب و كلنتن إلصالح التعليم ، وقانون التعليم 

 . 1994اىمريكي الذس صادع عليه الكونكرا في آذار 
ا ، ففي المدة وقد أعيد اكت اف أهمية الجغرافيا من قبل الطلبة  أيض

ازداد عدد طلبة الجغرافيا  94 \ 1993تلى  87 \ 1986الممتدة بين  
و في الدراسات العليا بنسبة  %47في الدراسة الجامعية اىولية بنسبة 

نمت برامج تدريا الجغرافيا في  1991و  1985. وبين عامي  60%
للعلوم ادجتماعية و  %15.3مقارنة مع  %33.4الجامعات بنسبة 

للعلوم البيئية . وقد انعكست عملية تعادة اكت اف  %5.4ناقص بنسبة ت
أهمية الجغرافية من خالل اىبحاث العلمية أيضا ، فاىبحاث في العلوم 
الحدودية مثل التخطيع ، ادقتصاد ، المالية ، الن رية ادجتماعية ، علم 

حيوية و اىمراض ، علم اإلنسان ، البيئة ، تاري  البيئة ، الصيانة ال
العالقات الدولية ف نها جميعا قد برزت أهمية المن ور الجغرافي في 
دراساتها  . وعلى وجه التحديد المن ور المكاني من خالل مفاهيم المكان 

، والتي اعتمدت في العديد من الميادين ، موسعة  scaleو المقياا 
من ور و تأثير الجغرافيا لما بعد التخصص المهني . وزيادة استخدام ال

المعرفة الجغرافية و التقنيات المصاحبة لها ، مع بروز تخصصات علمية 
 قليلة أثارت تساودت عدة في المجتمع اىكاديمي . أكثرها مبا رة هو : 
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ما هي الجغرافيا ، وكي  ترتبع باهتمامات واسعة تخص المجتمع و 
ذا كانت الجغرافيا ستعلك دورا مهما في التعليم و  صناعة العلم ؟ وا 

القرارات ، فهل أسسها العلمية بحاجة تلى تقوية لتعزز ذلي و لتنهض 
 بمسئولياتها المتسعة ؟

استجابة لمثل هذه اىسئلة فقد استحدث "مجلا البحث الوطني" 
مجموعة مهمتها تعادة اكت اف الجغرافيا ، و لتقوم بتقييم  امل للجغرافيا 

هداف التقويمية التي اعتمدتها في الوديات المتحدة اىمريكية . و ملت اى
 -المجموعة :

 تحديد المسائل الحرجة و العقبات التي تواجه الجغرافيا كحقل معرفي ، -
 توضيح أولويات تعليم الجغرافيا والبحث فيها ، -
 ، يجرس في العلوم اىخرى  ربع التطورات الحاصلة في الجغرافيا مع ما -

 تعليم الجغرافيا ،و مع الحاجات الوطنية ل             
 زيادة تقدير وتقييم المجتمع العلمي للجغرافيا وأهميتها ، -
مي حول اتجاهات مستقبل التواصل مع المجتمع العلمي العال -

 . الجغرافيا
ولمعالجة هذه المسائل ، فان التقرير ركز على موضوعات عالمية 

م معرفي واسعة في العلم و المجتمع، و مضامين الجغرافيا كمن ور و جس
يساعد في معالجة هذه الموضوعات ، و المحددات الذاتية للتوسع في 
الجغرافيا كميدان معرفي أكاديمي . فعلى سبيل المثال ، فان نتائج الدراسة 
قد ا تقت من خبرة رئيسة في الجغرافيا ، و ر م أن الكثير من العمل 

ة هم من الجغرافي قد أنجز خارج حقل الجغرافيا وىن الهيئة المكلف



 .د. مضر خليل عمرأ لجزء الثالثا في الفكر الجغرافي المعاصرقاالت م

 290 

الجغرافيين المهنيين ، فان اىمثلة المختارة جاءت توضح التداخل بين 
العلوم وهذا ما يميز الكثير من التقصيات و التسهيالت الجغرافية و 

 اىفكار و المفاهيم و التقنيات التي تمر عبر حدود العلوم .
 منظور و موضوعات و تقنيات الجغرافيا

ريكان هي معلومات )و أسماء الجغرافيا بالنسبة لمع م اىم
اىماكن( . وادهتمام الجغرافي يركز عادة  على عدم قدرة الناا لتوقيع 
المدن و البلدان و اىنهار على خارطة العالم ، والتعليمات الجغرافية في 
الغالك تعطي المعلومات عن اىجزاء النائية من العالم . ومن هذا 

كون لعلم الجغرافيا تمكانية ع يمة المن ور فان من المفاجئ للبعض أن ي
 في مسائل حرجة تواجه المجتمع أواخر القرن الع رين .

لقد ارتبطت الجغرافيا بأبحاث قيمة و تقنيات تمتد من التغيرات 
البيئية تلى الصراع ادجتماعي. وقيمة هذه الن اطات م تقة من تركيز 

ي ، بطرع الجغرافيا على تطور خصائص سطح اىرض وتن يمها المكان
تتفاعل فيها ال واهر الطبيعية والب رية في المجال إلنتاج أقاليم ذات 
طبيعة مميزة أو خصائص اجتماعية أو أماكن مميزة ، وتأثير هذه 
اىماكن على سلسلة واسعة من اىحداث الطبيعية والب رية و العمليات . 
ة ومثل هذه ادهتمامات هي ليست ببساطة توسيع للمعرفة الموسوعي

لالماكن البعيدة ، تنها تذهك تلى قلك التساودت الملحة الراهنة التي 
 تطرح قبيل صناعة القرارات هذه اىيام . 

المفهوم المركزس في الجغرافيا ))الموقع(( فهو هدف و وسيلة 
دستيعاك تنوع كبير من العمليات و ال واهر على سطح اىرض . وفي 
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على الموقع ف نها توفر طريقا مستعرضا  الحقيقة ، فان الجغرافيا بتركيزها
للن ر في العمليات وال واهر التي تميل العلوم لمعالجتها معزولة عن 
بعض . والجغرافيون يركزون على عالقات )العالم الحقيقي( و اعتماده 
على ال واهر و العمليات التي تعطي المكان سماته و خصائصه 

ستيعاك العالقة بين اىماكن و خصيته . ويهدف الجغرافيون أيضا تلى ا
: فمثال ، تدفق الناا وانتقالهم بين اىماكن ، السلع ، اىفكار التي 
تفرض ادختالفات أو تعزز الت ابهات  بين اىماكن . بعبارة أخرى ، فان 
الجغرافيون يدرسون التكامل اىفقي في الخصائص التي تحدد هوية 

وكذلي يركز الجغرافيون على  المكان و الصالت اىفقية بين اىماكن .
وأهميته )عبر المكان والزمان( في هذه العالقات .  scaleالمقياا 

ودراسة هذه العالقات توهل الجغرافيون لالنتباه تلى تعقد اىماكن و 
 العمليات التي تعامل في الغالك بطريقة تجريدية من قبل العلوم اىخرى .

تقنيات المميزة لتسجيل والمن ور الجغرافي مزود بمجموعة من ال
المالح ات مثل ادستك اف الميداني ، التحسا النائي ، العينات 
المكانية ، تحليل وعرض البيانات الجغرافية مثل الخرائع و المرئيات و 
اإلحصاءات المكانية و ن م المعلومات الجغرافية . وهذه ت تري فيها 

بتطويرها و تحسين  العلوم اىخرى ، ولكن الجغرافيا قد أسهمت جوهريا
 تطبيقاتها . 

والخارطة هي أداة جغرافية تقليدية لعرض المعلومات ذات المرجعية 
المكانية . وبالنسبة للعديد فان الخارطة مرتبطة ببعدين على الورقة وتضم 
نقا  و خطو  و بيانات مساحية . وخالل الجيل الماضي فقد حدث تقدم 
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و عرضها مما جعل هذه الطريقة  في جمع البيانات و خزنها و تحليلها
للن ر لألمور محدود الفائدة  . فالخارطة الحديثة أكثر حيوية )دينامكية( 
و متعددة اىبعاد وبصيغة رقمية ، فاتحة أماكن جديدة للتقصي  والتطبيق 
في اىبحاث الجغرافية . وهذا قاد تلى تطوير علم المعلومات الجغرافية 

GISs غرافية  اىخرى في العرض المرئي و طرائق الذس مع التقنيات الج
وتنوعه و التحليل المكاني قد سهلت استيعاك العالم بتعقيده وبيئاته 

. واىبحاث الراهنة في علم المعلومات الجغرافية توسع التقنيات و حركته
 تكاملها مع المفاهيم الجغرافية المتقدمة و طرائق التحليل .

 العلمي و في صناعة القرارات مساهمة الجغرافيا في االستيعاب
توفر الجغرافيا ن رة ثاقبة لإلجابة عن بعض اىسئلة الرئيسة التي 
تواجه العلوم الصرفة والتطبيقية . باإلضافة تلى ذلي ، فان المجتمعات 
ذاتها قد تحسست تن العديد من اىسئلة التي تتعرض لها على المستوى 

اد جغرافية مهمة جدا . المحلي أو الوطني أو الدولي هي ذات أبع
مع  processesوادهتمام التقليدس للجغرافيا المتمثل في تكامل العمليات

في أماكن محددة ، على سبيل المثال ، له صلة  phenomenaال واهر 
راهنة بمجتمع اليوم ، وبالبحث عن ما سماه البعض بعلم التعقيد . فعند 

، اىموال ، اىفكار ، ال   )حركة الناا  flowاستك افها كعلم للتدفقات 
فان الجغرافيا قد قادت تلى استيعاك التفاعالت المكانية ، بين اىماكن( 

وهذا موضوع واسع ادهتمام من قبل العلوم و المجتمع في الوقت نفسه . 
ذس  scaleيضاف تلى ذلي ، فان ادهتمام القديم للجغرافيا بمقياا الرسم 
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ن مختل  العلوم و العالقة ما بين المحلي  أهمية في المناق ات الدائرة بي
 و العالمي و ما بين العمليات و ال واهر . 

فالمن ور الجغرافي والتقنيات الجغرافية قد وجدتا تطبيقات مهمة في 
صناعة القرارات في القطاعين الحكومي و الخاص ، وب كل خاصة في 

معاصرة التي مسائل ادقتصاد العالمي و البيئة و تقنيات المعلومات ال
تتزايد أهميتها يوما بعد آخر . فالجغرافيون قد ساهموا ب كل مميز في 
صناعة القرارات على المستوى المحلي واإلقليمي و العالمي و بمسائل 
منوعة جدا . فعلى سبيل المثال د الحصر : تدارة المخاطر ، استيعاك 

ع التغيرات المحلية و التغيرات البيئية و ادقتصادية العالمية و تفاعالتها م
 تطوير تستراتيجيات مهنية فاعلة .

 تقوية أسس الجغرافيا
تن قدرة الجغرافيين على ادستجابة للطلك المتزايد للخبرة الجغرافية 
و المن ور الجغرافي محدودة وهذا مو ر بوقائع عديدة . فعلى الر م من 

، فان مجتمع  تنامى عدد الجغرافيين المهنيين خالل ثالث عقود من الزمن
الجغرافيين ما زال صغيرا مقارنة مع مجتمع العلوم الطبيعية و 
ادجتماعية. فعدد الكليات والجامعات التي تضم أقسام جغرافية كبيرة قليل 
، و العديد من موسسات التعليم العالي د تحتوس أقساما للجغرافيا ، بما 

ذه حالة  ير فيها بعض الجامعات الريادية على مستوى الوطني . وه
طبيعية وذلي ىن الجغرافيا تمثل موضوعا مركزيا في مع م الجامعات 
في أوربا و  رع آسيا . يضاف تلى ذلي ، فان نسبة تمثيل اإلناث و 
اىقليات القومية والعرقية و الدينية قليل في المناصك اىكاديمية و 
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فان عدد المهنية قياسا بعددهم من مجموع السكان ، وفي الوقت الراهن 
اىقليات التي انضوت لميدان الجغرافيا قليل . وان هذا اىساا الب رس و 
ألبرامجي الصغير سيجعل من الصعك ادستجابة للطلك المتزايد الذس 

 سيتزايد في السنين القادمة ، وفي سلي التعليم على وجه الخصوص . 
 اكل ويتطلك تدراي تمكانات الجغرافيا الذاتية أكثر من مواجهة للم

و محدودية التنوع . ففي العديد من الموضوعات الحرجة فان أسا 
الجغرافيا الفكرية بحاجة تلى تقوية وضمان أن تكون مساهمتها في العلوم 
والمجتمع مبنية على أرضية صلبة . فالجغرافيا بحاجة تلى تقوية 
لفة استيعابها للن م المعقدة : التفاعل ما بين المستويات و المقاييا المخت

، التفاعالت بين المجتمع و الطبيعة ، التعلم الجغرافي ، بما فيها أدوات 
التعلم التفاعلية الفاعلة في التعليم الجغرافي . وبنفا المستوى من 
اىهمية، تن لم يكن أكثر ، تقدير  ير الجغرافيين للجغرافيا و استخدامهم 

جغرافي وتطوير لها ، وهذا يجك أن يتم تبنيه لتنمية طاقة المن ور ال
المعرفة والتقنيات الجغرافية لتتواءم مع طاقة العلوم المساندة لها . ويضم 
هذا تعزيزا لكفاءة الجغرافيا في خدمة المجتمع و تبني تدريك جغرافي 

 أفضل في الكليات والجامعات .
يتطلك ملء هذه الفرا ات تعزيزا خارجيا ىنواع و مستويات تفوع 

جود في السابق ، وحيث تكون التعزيزات من في خصائصها ما كان مو 
المصادر التقليدية مقيدة من قبل حادت خارجية . وللن ر للقرن الحادس 
والع رين ، فكما يبدو تن تمييز اإلمكانات الذاتية للجغرافيا يتطلك 
م اركات جديدة بين الممون و المستخدم ، بين المعطي و المستلم ، بين 
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ث اىساسية و تطبيقات المعرفة العلمية . ف ذا علم وآخر ، وبين اىبحا
كانت الجغرافيا كعلم قادر على تيجاد هذه المسالي لتطوير وملء مثل 
هذه الفرا ات و المساهمة في الم اركات الجديدة حينها يمكن أن تلعك 
دورا مميزا في تبراز تمكاناتها الذاتية وبدون ادعتماد كليا على أفعال 

بذلي فان الجغرافيا تواجه تحديا داخليا . ومن اجل خارجية . وللقيام 
ادستجابة تلى الطلك الخارجي و اكتساك تعزيزا خارجيا فان الجغرافيا 
بحاجة تلى المزيد من التركيز على القوة التقليدية الكامنة فيها مثل التكامل 
في المكان ، و المالح ات الميدانية و اىبحاث في الميادين الخارجية ، 

لي في تعليم الجغرافيا كتحدس في البحث و الممارسة . وهي أيضا وكذ
بحاجة تلى تعزيز التفاعالت المهنية مع العلوم اىخرى ومع مستخدمي 
المعرفة الجغرافية سواء في الموسسات الحكومية أو القطاع الخاص وعلى 
مختل  المستويات واىصعدة . و أيضا عليها تعزيز تنوع التخصصات 

 تقدير و تقييم لهذا التنوع .فيها مع  
تن لجنة تعادة اكت اف الجغرافيا قد خلصت تلى عدد من اىفعال 
الداخلية والخارجية المطلوبة لتقوية الجغرافيا وبذلي تزيد من مساهمتها في 
خدمة العلوم و المجتمع في الوديات المتحدة خالل العقود القادمة . 

رحات . والمقترحات اىحد ع ر ويضم الفصل الثامن كامل مجموعة المقت
قد صنفت تلى ثالث فئات موجهة نحو المتلقين الخارجيين لهذا التقرير ، 

 ومنها مقترح عن عملية تضمين المقترحات الع ر السابقة .
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 -من اجل تحسين استيعاب الجغرافيا ترى اللجنة ضرورة :و 
يك تعد زيادة اهتمام اىبحاث الجغرافية بمفاهيم ومسائل و أسال -1

 مركزية للمجتمع .
زيادة التركيز على أولويات تودس تلى القيام بم اريع بحثية تمر عبر  -2

ادختصاصات اىخرى )اد تراي مع التخصصات العلمية اىخرى في 
 م اريع بحثية( .

زيادة ادهتمام باىبحاث التي توصل تلى فهم أفضل لألدبيات  -3
الموجهة لمعالجة الم اكل ، و دور الجغرافية ، وتعلمها ، و اىبحاث 

الجغرافيا في تعليم ن م المعلومات الجغرافية و في صناعة القرارات ، بما 
 فيها استراتيجيات التعلم التفاعلي و الن م المعززة للقرارات المكانية .

 -وبهدف تحسين األدب الجغرافي تقترح اللجنة :
المدارا بقصد تحديد تعادة اختبار معايير تعليم الجغرافيا في  - 4

 الموضوعات التي تكون فيها المعرفة الجغرافية الراهنة بحاجة تلى تقوية .
استحداث برنامج مميز على المستوى الوطني لتحسين القدرة  -5

الجغرافية لعموم سكان الوديات المتحدة وكذلي قادة المهن واىعمال الحرة 
 اىصعدة . والموسسات الحكومية و ير الحكومية وعلى جميع

 تقوية الصالت بين الجغرافيا اىكاديمية و مستخدميها في اىبحاث . -6
 -ولتقوية المؤسسات الجغرافية ترى اللجنة :

اىولوية العليا تعطى لزيادة التفاعل بين الجغرافيين و زمالئهم من  -7
 العلوم اىخرى .
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امي القيام بمحاودت مخصصة لتحديد و مواجهة التفاوت بين تن -8
الطلك على الجغرافيا كموضوع و اإلمكانات الجغرافية الحالية قصد 

 ادستجابة .
القيام بمحاودت مخصصة لتحديد و اختبار الحاجات و الفرص  -9

لمهنة الجغرافيا والتركيز على اىبحاث و التعليم المتعلق بم اكل معينة 
 ة .أو بيئات أو مكان وتأ ير عوائق الموارد الب رية و المالي

على اىكاديميين في الجامعات والكليات تعادة تركيك الجغرافيين  -10
اىكاديميين من اجل ت جيع و تمييز و تعزيز فئات معينة من الن اطات 

 المهنية التي في بعض اىحيان تكون )قليلة القيمة(.
 -ومن اجل تضمين هذه المقترحات والتوصيات :

تي لها صلة بها ، عليها العمل على الموسسات الجغرافية وتلي ال -11
 مع بعض لتطوير و تنفيذ خطة تتضمن مقترحات هذا التقرير .

هذا ما يتعلق بالجغرافيا وتدريسها في بلد متقدم علميا وحضاريا 
وتقنيا ، ماذا عن الجغرافيا في بلداننا العربية ؟ ماذا عن تدريسها ؟ عن 

د تحت عناوينها ؟ اىبحاث التي تنجز باسمها ؟ عن الكتك التي تنض
والتطبيق ماذا عن التقنيات المعتمدة فيها من حيث ادستيعاك وادستخدام 

ن العرك )المع م وليا الجميع( لماهية و ؟ ماذا عن فهم الجغرافي
الجغرافيا علما وفكرا و من ورا ؟ ماذا عن طلبة أقسام الجغرافيا و 

غرافيا ؟ ماذا استيعابهم لمادة تخصصهم ؟ ماذا عن رأس الناا في الج
؟ والجغرافيين ؟ ماذا و ماذا وماذاعن تعامل موسسات الدولة مع الجغرافيا 

 أسئلة بحاجة تلى تجابة من الجغرافيين أود و من  يرهم ثانيا .
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 الفصل التاسع عشر
 أكثر األشياء تغيرا

 كوردن وولمن ، جامعة جونا هوبكنا
مززززع اىرض ،  الجغرافيززززون معنيززززون بتفززززاعالت المجتمعززززات الب ززززرية

ومنغمسون بالخرائع رسما وقزراءة ، ومهووسزون بالن زاطات ذات المرجعيزة 
المكانية ، ومولعون بمزا ي زكله المكزان مزن معنزى و م زكلة . ودستك زاف 
أس واحزززد مزززن هزززذه فزززان المسزززعى  نفسزززه . فاإلنسزززان واىرض همزززا مركزززز 

  ، ادهتمززام  ، بعززد تعريزز  كززل منهمززا ب ززكل صززريح و واضززح . فززالتعري
فززي الغالززك يمتززد بززين السززطحية والعمززق لفهززم العالقززات المتداخلززة المعقززدة 
بززززين اإلنسززززان واىرض . ويتجنززززك المع ززززم  اىول  )اإلنسززززان( والكثيززززرون 
 يزززر قزززادرين علزززى الثزززاني )اىرض( ب زززكل جيزززد . لزززذا ، فالقلزززة هزززي التزززي 

، وفززي تمززارا الجغرافيززا بمعناهززا الحقيقززي ، واىكثريززة تمززارا أجزززاء منهززا 
بعض اىحيان تمارا أجزاء متداخلة منها . وخالل القزرن الماضزي ، فزان 
موضوعات الجغرافيزا ، مثزل الجيوبوليتكزا ، الدراسزات اإلقليميزة ، التحضزر 

، والعولمزززززة قزززززد لعبزززززت أدوارا رئيسزززززية فزززززي حيزززززاة  GIS، دراسزززززات بيئيزززززة ، 
. وكزل فزرع المجتمع . وما زال الحتم البيئي ي كل هاجسا عنزد الجغزرافيين 

مززن فززروع الجغرافيززا قززد اخززذ تخصصززه الخززاص بززه وتززري الجغرافيززا خلفززه . 
ويعكزززا عزززدد المجزززاميع التخصصزززية ضزززمن جمعيزززة الجغرافيزززة اىمريكيزززة 
التنززوع الكبيززر فززي خصززائص الميززادين الدراسززية وصززعوبة تحقيززق التماسززي 

                                                 

728  -Annals of the Association of American Geographers , 94(4) , 2004 , pp. 723   
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ة و بينهززا . فالجغرافيززا الطبيعيززة ، تمتززد جسززرا بززين ن ززم اىرض الديناميكيزز
 اديكولوجيا السياسية .

ان ادنتمزززززاء تلزززززى مزززززواد دراسزززززة الجغرافيزززززا قزززززد تضزززززخم ، فالمسزززززاهمة 
الجغرافيززا مبززرهن عليهززا فززي العلززوم اإلنسززانية و اىخززرى ، وتززم اإل ززارة تلززى 
ذلززي فززي وسززع الصززفحات اىولززى لألخبززار .  فهززل سززيزدهر ادختصززاص 

ها وقد تساعد في توضيح في هذا القرن ؟ ولربما د . ولكن للمحادثة أهميت
الصززززورة الحقيقيززززة للجغرافيززززا ، وبسززززبك المززززردود الكبيززززر والمنفعززززة المتزايززززدة 

 للمجتمع ، فان ممارسة الجغرافيا يجك ان تستدام .
ان الجغرافيين المهنيين هم المدافعين اىساسيين عن العالقات 

يون ، المتداخلة بين اإلنسان والبيئة و ضرورة ادهتمام بها . والجغراف
طبعا ، ليسوا وحدهم المعنيون في فهم هذه العالقة الجوهرية المعقدة بين 
اإلنسان والبيئة ، ولكنهم مهنيا مطالبون بفهم التفاعل بين المجتمع الب رس 
والطبيعة . وفي الوقت الذس من السهل تأييد هذا الطلك تد انه من 

ي الدراسات الصعك تحقيقه بالكامل . ومع هذا فالمحاودت موثقة ف
الجغرافية اىكاديمية من الماضي تلى الوقت الحاضر . وان هذا قد اصبح 

 اهتماما حيويا وضروريا إلدامة الجغرافيا وبقائها في المستقبل . 
وفي الوقت الذس نركز فيه هنا ، على ان المجتمع والبيئة من 
ام الموضوعات اىكثر تستقرارية و حضورا في الجغرافيا خالل المائة ع

الماضية . فأربع موضوعات بقيت تقليدية هي : اإلنسان واىرض ، 
المكان أو اإلقليم ، الموقع و الخارطة . وهذا الثبات قد أوحى عنوان 

،  1904ليا كما كان عام  2004المقال . بالتأكيد فان العالم في عام 
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ر ومع هذا  فالقول الفرنسي المعروف ) اى ياء اىكثر تغيرا ، هي اىكث
 بقاء كما هي(  صحيح .

اىسماء المخصصة للموضوعات اىربعة الدائمة متنوعة بتنوع 
الباحثين ، والى حد ما ، مع الزمن أيضا. وان الفصل بينها تما يضفي 
عليها بريقا أو يفقدها ذلي ، بين الفصل الكامل و التفاعل القوس .  وقد 

ة وأخرى طبيعية حصل فصل تضافي آخر في الجغرافيا  : جغرافيا ب ري
، ومتخصصون بالموضوع أو في التوجه والمنحى البحثي ، مثل جغرافيا 
سياسية أم تاريخية ، أو موارد طبيعية  أو مدن . وقد عدت بعض هذه 
التفرعات من الجغرافيا علوما بحد ذاتها . ويبدو ان هذا مرتبع 

موضة بالجغرافيين المعنيين  وبالتوسعات في الموضوع نفسه ، و في ال
وباهتمام قادة الميدان ، أو  هور وجهات ن ر جديدة تتعلق بحدود ميدان 
التخصص . ولما كان تعري  التاري  بأنه دراسة ال اهرة عبر الزمن ، 
فان الجغرافيا هي دراسة ال اهرة في المجال ، وقد يوفر هذا دليال بسيطا 

 لماهية الجغرافيا . 
 استمرارية التغير في اىرض والمجتمع

لقززد  ززهد القززرن الماضززي تبززددت كبيززرة فززي العلززم ، وفززي التقنيززات ، 
وفزززززي الحضزززززارة ، وفزززززي المجتمزززززع . ومع زززززم هزززززذه التغيزززززرات حاضزززززرة فزززززي 
موضززوعات الجغرافيززا اىربززع . باختصززار فززان وصزز  أس منهززا و باهتمززام 

اىرض ، والززذس   –خززاص ، فززان التركيززز ينصززك علززى موضززوع اإلنسززان 
 البيئة .يسمى ا ن  المجتمع و 
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 العلم و التقنيات
بسبك ارتبا  الجغرافيزا بزاىرض فزان الن زرة ادسزترجاعية لمائزة عزام 

الثوريزززززززززة ، الفائزززززززززدة ،  الماضزززززززززية تميزززززززززز الم زززززززززاهر الرئيسزززززززززية التاليزززززززززة  :
. ان مفهززوم الصززفحة التكتونيززة  وقززاع البحززر قززد فصززال ب ززكل والموضززوعية

باعتماد الذبذبات الصوتية ثورس ميدان الجيولوجيا أواسع القرن الماضي . 
لقاع المحيع خالل الحرك العالمية الثانية قد أوجدت المفزاهيم الثوريزة عزن 
التنوع الكبير لطوبو رافية قاع المحيع واىقزاليم التزي ي زكلها . بالمثزل فزان 
تحليل العديد من الم اهر الطبيعية )الفرع الواضح بزين نطاقزات السزواحل 

يع المكزاني للعديزد مزن اىقزاليم الطبيعيزة ، كزذلي في حافات القارات ، التوز 
مواقززع النطاقززات الن ززطة تكتونيززا و بركانيززا(  يمكززن وضززعها ضززمن هيكززل 
الصفحة التكتونية . وهذا الهيكل له أهمية رئيسية في الجغرافيا سواء أكزان 
التركيزز علزى التززاري  ، الجيومورفولوجيزا ، أو الفيزيو رافيزا ،  ززكل اىرض 

 ت ، فالمصطلحات تستخدم في بعض اىحيان كمرادفات .و العمليا
التقنيات الجديدة  ير ادعتيادية قد أمكنت اإلنسان من قياا الوقت 
و المجال بدقة اكثر موفرة أدوات لتحليل المواد الفيزياوية ، الكيماوية و 
الحيوية . باإلضافة تلى الكومبيوترات و اىقمار الصناعية ، الن ائر 

يرها من قائمة طويلة . فاىقمار الصناعية قد مكنت اإلنسان  الم عة و  
من مالح ة اىرض ب كل مستمر )يابا ، ماء ، وهواء( . والن ائر 
الم عة قد وفرت آلية تحديد تدفق المواد عبر الن م اىرضية والقدرة على 
توفير توقيت مطلق ،  ليا لمتابعة الطبقات وت كلها فقع ، ولكن 
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ة( ،  أ كال سطح اىرض . أما قياا الكتل الطيفية فقد )واىكثر حداث
طور القدرة على قياا التركزات الصغيرة للتراكيك الكيمياوية في ما د 
يحصى عدده من المواد الجوهرية ، طبيعية وب رية ، الم كلة للغالف 
 اليابا ، والغالف الغازس ، والغالف السائل، و الغالف الحيوس للعالم .

السائد في الجغرافيا الطبيعية ،  وا ن متميز في الموضوع   
الجغرافيا الب رية ، وعلى اىقل خالل النص  الثاني من القرن الماضي ، 
هو المنا، . فالمنا، قد اصبح من اكثر العوامل أهمية في تحديد اىقاليم 
الجغرافية وهو من اكثر العوامل سيادة في تحليل استعمال اإلنسان للبيئة 

معها . وعلى الر م من آلية و من ور مساهمات اإلنسان في  وتكيفه
ادحتباا الحرارس الذس قد تم وصفه قبل قرن مضى ، تد ان تمييز 
اهتمامات العامة والمختصين في المنا، عبر اىربعين سنة الماضية يدل 
على تمييز مساهمة اإلنسان في التبددت المناخية المعاصرة . وهذا قد 

حثية رئيسية وتوجيهها دكت اف قوة التبددت وا لية التي حفز م اريع ب
أدت تلى ذلي ، والتأثيرات الضمنية لتبددت المنا، على البيئة وعلى 

  وون اإلنسان المختلفة .
مززع أواسززع القززرن الماضززي كانززت الثززورة الكميززة الم هززر البززارز فززي 

في العديد مزن الدراسات الجغرافية ، صاحبها التوجه نفسه في الجيولوجيا و 
العلززززززوم ادجتماعيززززززة . وفززززززي الجغرافيززززززا الطبيعيززززززة ، وب ززززززكل خززززززاص فززززززي 
الفيزيو رافيزززا ، فزززان التوجزززه الكمزززي قزززد اسزززهم فزززي التركيزززز علزززى العمليزززات 
الجيمورفيززة مقابززل تطززور الم هززر اىرضززي . وقيززاا مورفولوجيززة ال هيززر 

حززواض اىرضززي ، اىنهززار ، سززفوح الززتالل ، والمرتفعززات وعلززى امتززداد اى
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النهريززززة . و قززززد تززززم تركيززززز التقصززززي عززززن التن ززززيم والتراتززززك فززززي ال هيززززر 
اىرضززي الززذس يوحيززه ثبززات أو انت ززام القياسززات التجريبيززة .  وفززي الوقززت 
الززذس كززان ادهتمززام بتطززور الم هززر اىرضززي عبززر فتززرة جيولوجيززة كبيززرة ، 

لزززة ادسزززتجابة فزززي محاو  –فقزززد تحزززول ادهتمزززام تلزززى فكزززرة نمزززاذج العمليزززة 
لتفسير أ كال سزطح اىرض . وقزد  هزرت مفزاهيم التزوازن و  زبه التزوازن 
مع توازن كتل الماء وتدفقات الترسبات في ن م هياكل العمل . وبطرع ما 
 ، فقد تطابق ادهتمام بالتوازن مع وجهات الن ر في اديكولوجيا آنذاي . 

تزان ، وكما هو في اكثر اىبحزاث الجغرافيزة ، فهنزاي مسزالتان جوهري
الوقت و المجال فقد واجها وباستمرار اكثر الم زاكل تحزديا . ففزي المع زم 
فزان الجيومورفولزوجيين و جغرافيزو الطبيعزة قزد اسزتبدلو المجزال للززمن عنززد 
 يزززاك مالح زززات متتابعزززة فزززي مكزززان معزززين ولفتزززرة زمنيزززة طويلزززة . وفزززي 

تززوني ، أو الفتززرات الزمنيززة القصززيرة فززان الحززدث المفززرد ، منززاخي كززان ، تك
ب رس ، فانه قد يبدل جذريا الم اهر في سطح اىرض أو يحزول الم هزر 
اىرضززي بكاملززة تلززى  ززكل آخززر . والتبززددت المناخيززة ذات مقيززاا زمنززي 
طويززل تكززون عالماتهززا بفتززرات تززتم خاللهززا عمليززات معينززة ذات أهميززة قززد 

يولوجيزة تنتج أ كاد مختلفة من سطح اىرض .  بالمقابل فان اىزمنة الج
تكزززون أطزززول . تنهزززا تقزززدم عنصزززرين مهمزززين  ولكنهمزززا متزززرابطين ، فزززبعض 
الم زززاهر الجيمورفولوجيزززة قزززد نتجزززت عزززن الماضزززي ولكنهزززا تقزززاوم لماليزززين 
السززنين . وفززي الوقززت نفسززه ، فززان العديززد مززن أ ززكال سززطح اىرض وعبززر 
 فترة زمنية طويلزة قزد )ذابزت( ونزتج عزن ذلزي أقزاليم ذات مرتفعزات واطئزة .
ومززززن اىسززززئلة ، الصززززعبة كيفيززززة ترجززززاع تززززأثير العمليززززات وعبززززر مختلزززز  
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المقاييا الزمنية تلى استيطان اإلنسان لألرض . وبالعودة تلى بداية القرن 
الع رين فان نموذج تطور الم هر اىرضي عبر فترة زمنيزة طويلزة نتيجزة 
 التركيزززك ، العمليزززات ، ومرحلزززة الت زززكيل الزززذس قدمزززه ويليزززام مزززورا ديفزززز

( يبزززززدو  يزززززر ذس عالقزززززة لتحليزززززل الم هزززززر اىرضزززززي الب زززززرس . 1899)
بالجانك ا خر ، فزان خصزائص العمليزات الحديثزة ، علزى سزبيل المثزال ، 
وحدوث المخاطر الطبيعية فانه ذس عالقة واضزحة . بالمقابزل فزان تذبزذك 
العمليززززات وتبززززددت فززززي  ززززكل سززززطح  اىرض تصززززاحك الززززن م المناخيززززة 

 المختلفة . 
المقياا المكاني م اكل أخرى ، فدراسة انتقال الحصى في  ويفرض

لتالل د يفسر كيفية تكون الجداول أو السيول لتقييم التعرية في سفوح ا
. فادثنان مساهمان ، الزمن والمجال . وفي العقود الماضية فان الجبال

نماذج الحاسبة اإللكترونية عن تطور الم هر اىرضي بدأت بتوفير 
لدراسة كمية ى كال سطح اىرض . فالنماذج الكمية عن هيكل جديد 

تطور المقطع الطولي لألنهر مستندا على افتراض بسيع عن ادرتفاع 
uplift  ، والتعرية يمكن ان تحاكي مفاهيمنا عن العمليات . واكثر حداثة

نماذج تضم مبادئ نقل الترسبات والتعرية لصخور الق رة ، حيث يبدو 
 اهر مورفولوجية الجبال ، قدمات الجبال ، وأقاليم أنها تتطابق مع م

اىراضي المنخفضة . ويبدو ان مثل هذه النماذج تمتد بين المقاييا من 
الدقيق تلى الكبير . مع هذا ، فان اختبار درجة توافق العمليات مع 
ال كل يبقى  ير واضحا .   ان القدرة على تحديد تاري  تعرض سطح 

 التعرية قد أضافا بعض المحددات للنموذج .  اىرض تلى ادرتفاع و
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قادت ثالثة اتجاهات رئيسية في علوم اىرض العديد من المعطيات 
في أبحاث الجغرافيا الطبيعية والب رية . وب كل مصاحك فان الجغرافيا 
الطبيعية قد تغيرت تلى ن ام علوم اىرض محتف ة بمفاهيم المنهج 

ء و الحياتية . وعلى طول الن رة الكلية التكاملي لألرض ، الماء ، الهوا
فان المختصين يزداد عددهم . و تعكا موضوعات الفيزيو رافيا و 

الطبيعة وجهة الن ر هذه . وعدد من معطيات هذه القصة  –المجتمع 
 قابلة للتطبيق في العديد من الموضوعات الجغرافية .

 المجتمع والبيئة 
لبيئززة الطبيعيززة مززن ادهتمامززات ان التفاعززل بززين ن ززاطات اإلنسززان وا  

الثابتة في الجغرافيا ،  وتعود في جذورها تلى كتابات هيزرودوت فزي القزرن 
الخزززاما قبزززل المزززيالد ، والزززى ادلكسزززندر فزززون همبولزززت فزززي القزززرن التاسزززع 

في أطروحته الموسزومة "آثزار علزى  Glackenع ر . وقد عرض كالكن 
اق  تجاه الطبيعة ومكان اإلنسان ساحل روديسيا" التغيرات والتنوع في المو 

فيها . والى حد ما ، فان تفاعل اإلنسان مع عمليات الطبيعة فزي تيجزاد و 
تعديل الم هر اىرضي قد اصبحا قريبين لدرجة ي كالن تركيبا للعديد من 
الم اهر الجغرافية . فخصزائص اىقزاليم أو اىمزاكن د يمكزن فصزلها عزن 

وف بالرسززززم ، وبززززالخرائع تتضززززح هززززذه التوزيززززع المكززززاني ، كالهمززززا موصزززز
العالقزززات ، وهزززي تتسزززع مزززع اىيزززام . وفزززي الوقزززت الزززذس يكزززون فيزززه ن زززا  
اإلنسان على اىرض )فزي المجزال( مزوثرا أو متزأثرا بالبيئزة ، فزان ال زواهر 
المهمزززة ادقتصزززادية ، وادجتماعيزززة و الحضزززارية ف نهزززا فزززي الغالزززك تضزززم 
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، وعناصر أخرى تكزون فيهزا العناصزر  العديد من العناصر المكانية القوية
البيئيززززة الطبيعيززززة أو الحيويززززة صززززغيرة جززززدا . وقززززد ميززززز كالكززززن خطززززرين ، 
التزززأثير البيئزززي و اإلنسزززان كعوامزززل جغرافيزززة . واليزززوم اكثزززر مزززن أس وقزززت 
مضى ، فان الم هر الطبيعي يرى كمسرح يمثل عليه اإلنسزان . بالمقابزل 

العميقة ، فان تأثير البيئة على  زوون ، وعلى الر م من الجذور التاريخية 
( و آرائزززه انت زززرت  فزززي 1945اإلنسزززان قزززد وردت فزززي كتابزززات هزززوتنكتن )

القرن الماضي وتتوجت بفكرة الحتم البيئي . وعلى الزر م مزن تمييزز أهميزة 
الجغرافيززا والعمليززات الطبيعيززة ، ور ززم ان الجغززرافيين قززد استعرضززوا ب ززكل 

انه كان بسيع جدا لدرجة د يساعد في تفسير  واسع مفهوم "الحتمية" ، تد
العديززززد مززززن العوامززززل المززززوثرة فززززي توزيززززع المسززززتقرات الب ززززرية علززززى سززززطح 

 اىرض . 
وبتمييزززز واضزززح لزززدور اإلنسزززان كعامزززل جغرافزززي جزززاء كتزززاك جزززورج  

بيركنززز مززارب )اإلنسززان والطبيعززة أو الجغرافيززا الطبيعيززة كمززا عززدلها ن ززا  
ير التززززأثيرات المززززدمرة علززززى الزراعززززة ، وعلززززى ( . وبتأ زززز1864اإلنسززززان( )

اىع ززاك ، وأثززر قطززع الغابززات علززى الم هززر اىرضززي ، فانززه فززي ال ززرع 
اىوسع وفي أوربا فان التأثيرات العديدة لن اطات اإلنسزان واضزحة حسزك 

( صززدر كتززاك بعنززوان )دور اإلنسززان فززي 1956رأس مززارب . وفززي عززام )
( صزززدر كتزززاك ) اىرض كمزززا 1990تغييزززر وجزززه اىرض( ،  وفزززي عزززام )

حورهززززا ن ززززا  اإلنسززززان( ، وكالهمززززا يعكسززززان التززززأثير التراكمززززي لن ززززاطات 
 اإلنسان على اىرض و منافسته للقوى الطبيعية في التغيير . 
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و يتفززاقم تززأثير اإلنسززان  بنسززبة أسززية )مرفززوع تلززى قززوة( جززراء انبعززاث  
ء وانت ززارها علززى الملوثززات وانت ززارها علززى اىرض، وفززي الهززواء وفززي المززا

مسزززتوى العزززالم . وبمفزززردات اليزززوم فزززان تزززأثير التوسزززع الحضزززرس د ي زززمل 
م كلة الفضالت فقع ، بل وم كلة توفير الطعام و الماء الصزالح لل زرك 

 للسكان الحضر .
وبحززدود فززان الثززورة الكميززة ت ززكل قززوة موحززدة للجغرافيززا ، علززى اىقززل  

ع م ززتري عززام ، رافززق ذلززي فززي جلززك مختلزز  ادهتمامززات لمناق ززة موضززو 
تطززور النمذجززة باسززتخدام الكومبيززوتر ، ون ززم المعلومززات الجغرافيززة ، التززي 
حولزززت الميزززدان تلزززى تجسزززيد الكترونزززي ومكنزززت مزززن القيزززام بدراسزززات اكثزززر 
 ززمولية لعمليززات سززطح اىرض ون ززاطات اإلنسززان و تفاعلهمززا . ونتيجززة 

تكامليزززة  عزززن ديناميززززة ادهتمزززام بزززالتغيرات المناخيزززة، فقزززد طززززورت نمزززاذج 
الغالف الغازس ، ودرا التنوع في  طاء اىرض فزي المجزال والزمزان فزي 
وقززت واحززد ، ون ززر لهززا مززع خيززارات صززناعة القززرارات . وقززد جززاءت هززذه 
الدراسزززات نتيجزززة تعزززاون الجغرافيزززون مزززع بزززاحثين فزززي تخصصزززات علميزززة 

بيزرة . ومزن متنوعة .، وقد كانت الخطزوات الجبزارة لتطزوير نمزاذج معقزدة ك
فضزززالت تخزززرج ، وهزززل  –هزززذه اىبحزززاث جزززاء التحزززذير : فضزززالت تزززدخل 

ادفتراضززات معقولززة ؟ هززل تمثززل الواقززع ؟  وب ززكل اكثززر صززعوبة ، كيزز  
يمكززززززززززن ان يززززززززززدري ال ززززززززززخص مخرجززززززززززات نمززززززززززوذج مكززززززززززون مززززززززززن آدف 

)وحززززدة قيززززاا كبيززززرة جززززدا لززززذاكرة الحاسززززبة    gigabytesالكيكابايززززت
 صعبة ، تد ان المن ور يأخذ باىنفاا .اإللكترونية( ؟ هذه أسئلة 
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وبتمييزززز مسززززتوى و عززززدد التفززززاعالت الزززذس د يعززززد ود يحصززززى بززززين  
اإلنسززان والبيئززة فززان الصززعوبة تزززداد إليجززاد تمييززز حززاد فاصززل بززين تززأثير 
البيئة على المجتمع ،  و اإلنسان كعامل جغرافي موثر على البيئة . اكثر 

تبادلة  تمييز حقيقة مفادها ان الطريقزة التزي من هذا ، فان هذه العالقة الم
تستخدم بها اىرض في مكان معزين هزي ليسزت ناتجزة عزن  زواهر أصزلية 
فزززي الم هزززر اىرضزززي ولكزززن فزززي الغالزززك عزززن قزززوى اجتماعيزززة مزززن مواقزززع 
بعيدة. فالن زاطات الب زرية ليسزت ببسزاطة ))تعزدل(( ولكنهزا ت زكل و تنزتج 

 بيئات جديدة .
تحمسزززين للكميزززة و النمزززاذج يزززدعو تلزززى اسزززتجابة لزززذا فزززان ثزززوران الم 

العديد من الجغرافيين و يرهم القائلين بالتنوع الالنهائي للموثرات الب رية ، 
والحضزززارية ، وادجتماعيزززة ، و ادقتصزززادية علزززى سزززلوي اإلنسزززان ، فهزززي 
عديدة د يمكن حصزرها  بالعزدد الزذس تتقبلزه نمزاذج الحاسزبة علزى كثرتهزا. 

ن محزززاودت تكمزززيم السزززلوي الب زززرس قزززد يحجزززك أو يضزززلل وفزززي الواقزززع فزززا
اسززتيعاك أسززباك وكيفيززة اسززتخدام المجتمعززات و تبززديلها لم هززر اىرض . 
مع هزذا ، فزان هزذه الخصزائص ادجتماعيزة هزي مركزز تفسزير كيز  يزدري 
اإلنسززان المجززال وينتجززه ، وهززذه هززي الجغرافيززا . وهززذا تعززارض مهززم بززين 

 ا تلى تعليق موجز عن اإلقليم و المكان .العام و الخاص ، وسيخضع هذ

 تتغير الصورة وتبق الموضوعات ثابتة
تتززوالى البززراهين عززن تززأثير اإلنسززان علززى الززن م الطبيعيززة فززي         

اىرض ، بمززززا فيهزززززا تزززززأثيره علزززززى التغيزززززرات المناخيزززززة ، وقزززززد حفززززززت هزززززذه 
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ل ، ف نهزا التغيرات طلبات لصيانة الطبيعة والحفاظ عليها . بالطرف المقاب
وان محدوديزززززة  staticحملزززززت أفكزززززارا مفادهزززززا ان البيئزززززة الطبيعيزززززة سزززززاكنة 

ن ززاطات اإلنسززان لززم تززوثر علززى المن ززر الطبيعززي الززذس لززم يت ززوب بعززد . 
ولكن هذا  ير صزحيح . ومزن الصزعك تصزور ان تزدميرا مسزتمرا للم هزر 

 الطبيعي  سيجعل من موطن اإلنسان  )اىرض( فعاد في المستقبل . 
ومزززن وجهزززة ن زززر مهنيزززة فزززان دراسزززة المجتمزززع والبيئزززة هزززو موضزززوع  

تقليدس في الجغرافيا وله عمر بحزد ذاتزه . فهنزاي بزرامج ، وأقسزام علميزة ، 
ومززدارا وحتززى جامعززات متخصصززة بالبيئززة ، قززد ازدهززرت ، والعديززد منهززا 
مستقلة عزن الجغرافيزا . وكثيزر منهزا اقترحزت وتمزت رعايتهزا فزي موسسزات 

دها جغرافيون ، ولم يكن هذا عرضيا ولكن ليقودوها تلزى رحزاك مزدهرة يقو 
الجغرافيززا . وهززذه ال ززاهرة ليسززت حكززرا علززى موضززوع اإلنسززان والبيئززة فززي 

 الجغرافيا .
لقزد ازدهززرت الدراسززات الحضزرية فززي سززتينات القزرن الماضززي ، وفززي  

بعض اىحيان باد تراي مع التخطيع . وكزان الجغرافيزون فزي مقدمزة هزذا 
مسززعى ، الززذس  ززهد وددة عززدد مززن التخصصززات الثانويززة مثززل ادقتصززاد ال

الحضرس و التخطيع الحضرس . والنماذج الجغرافيزة الكالسزيكية لكرسزتالر 
و لززززوب والتززززي أكملزززززت بنمززززاذج جديزززززدة تسززززتند التوزيزززززع المكززززاني المتوقزززززع 
لإليجززارات والتززأثير اىكثززر أهميززة ديزززارد الززذس طززور ن ريززة الموقززع وعلززم 

 قليم الذين لعبا دورا رئيسيا في الدراسات اإلقليمية . اإل
يمكن تصني  الدراسات الحضرية كدراسة منطقة )تقليم( ، أو مكان  

 \، أو موضوع مكاني ، وجميعها جغرافيا . وان التركيز على الحضر 
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اإلقليم  له توجهه الكمي القوس . فالفرضيات العلمية قد وضعت لتفسير 
تاج الجغرافية ادجتماعية ، والحضارية ، والعمرانية القوى المحفزة إلن

استنادا تلى ن ريات اقتصادية ، أو كالسيكية ، أو ماركسية قصد 
استيعاك المجال والعرع . وقد خصص التقصي الفلسفي الغني 
دستك اف سبال جديدة للن ر تلى اإلقليم والمكان ، بما فيها التمييز بين 

دد ، وقد كان هذا ليا في الجغرافيا وحدها بل العلم الن رس و العلم المح
في الن رية ادجتماعية ، كما ورد في أعمال هارفي و انتريكن و توان و 
العديد  يرهم. وهذه التقصيات هي التي أعطت الجغرافيا  مولية لمع م 
وجهات ن رها . لقد عززت الخصائص ادنتقائية للميدان ، موفرة سبل 

عات اىربع : المجال ، المكان ، الخرائع ، و استيعاك معطيات الموضو 
المجتمع و البيئة . وقد رفد الجغرافيون وما زالوا ، الدراسات الحضرية 
واإلقليمية بمساهمات رئيسة ، لكن وزن البحوث ، وميزانية البحث العلمي 

 ، واستيعاك هذه الميادين يقع خارج الحقل اىكاديمي .
ي دراسززززة المنززززاطق اىجنبيززززة )خززززارج وكززززان للجغززززرافيين دور قيززززادة فزززز 

الوطن( بعد الحزرك العالميزة الثانيزة  ، وضزمت الدراسزات طيفزا واسزعا مزن 
باحثين في اللغات ، التاري  ، علم اإلنسان ، ادقتصزاد ، العلزوم السياسزية 
، وصاحك ذلي  كوي عديدة . وعلى الر م مزن وجزود العديزد مزن البزرامج 

 همزززال مزززا يتعلزززق بال زززرع اىوسزززع ، فزززان تد ان عزززددها بزززدأ يتضزززاءل ، وب
نتائج ادختبارات العرضية للمعرفة الجغرافية تأتي متطابقة ، ولعلها تنعب 
الجغرافيزززززا اإلقليميزززززة . فادنتمزززززاء تلزززززى دروا الجغرافيزززززة متزايزززززد ، و زززززكرا 
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للمحاودت التي قام بها العديد من الجغرافيين ، و زكر أيضزا تلزى الجمعيزة 
 . الجغرافية الوطنية

لقد جرى تحول في التحليل المكاني وبمختل  المستويات باسزتحداث  
ن م المعلومات الجغرافية . ان تكامل عدد  فيزر مزن المتغيزرات الم زتركة 
فززززي المكزززززان أو المجزززززال فززززي العزززززالم أمزززززر مسززززتحيل علزززززى الزززززورع ، وا ن  
أصزززبحت ممارسزززة  زززائعة تيجزززاد  زززبكة متغيزززرات باعتمزززاد ن زززم الملومزززات 

ة . واىكثر من هذا ، فان التكامل قد سمح ب جراء تحليزل رياضزي الجغرافي
و تحصزززائي للبيانزززات بمزززا يعززززز وصززز  اىنمزززا  المكانيزززة . وبزززالربع بزززين 

، ورسم الخرائع باعتماد التقنية الرقميزة ، والزرادار  GISالتحسا النائي و 
فقززد  GPS، وتقنيززات معالجززة المرئيززات ، تضززافة تلززى ن ززم تحديززد المواقززع 

نفتحززززت آفاقززززا واسززززعة للتحليززززل المكززززاني و دراسززززة العمليززززات علززززى سززززطح ا
فزززي موقزززع القلزززك فزززي   GISاىرض مزززن الفضزززاء. لقزززد أصزززبحت تقنيزززات 

الم زززززروع الجغرافزززززي ، وبقزززززي الجغرافيزززززون المسزززززاهمون الرئيسزززززيين فيهزززززا . 
يضاف تلى ذلزي ، فزان الجغرافيزون مسزتمرون فزي المسزاهمة فزي اسزتيعاك 

الخززرائع ، ومززا تحسززن القيززام بززه ومززا د توديززه ب ززكل  و تفسززير مززا تقززوم بززه
جيززد . وبمززا أن تنتززاج الخززرائع يسززتغرع وقتززا وبكلفززة عاليززة ، لززذا د يمكززن 

 السيطرة عليه لمن يرون أنفسهم جغرافيين فقع . 

 المستقبل
باسزززززتعراض التبزززززدل المزززززذهل خزززززالل القزززززرن اىرضزززززي فزززززان مغزززززامرة  

الماضزي القريزك قزد تزوحي باتجاهزات المستقبل ي زوبها الهلزع . وان تجربزة 
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التقصززززي فززززي المسززززتقبل القريززززك . وبينمززززا تعكززززا الموضززززوعات توجهززززات 
الجغرافيززا الطبيعيززة ، تد ان تغطيززة السززلوي الب ززرس ومززا يحززيع بززه ي ززكل 
اهتمامزززا وتنوعزززا . وفزززي الوقزززت نفسزززه فزززان اسزززتمرار المسزززاعي المسزززتقلة و 

 تها .النوعية و التحليل الذاتي ستحافظ على أهمي
ان النماذج الكبيرة والمعقدة وال املة للن م اىرضية و تفاعالتهزا مزع  

ن ززاطات اإلنسززان سززيبقى لهززا دور فززي الم ززاريع الجغرافيززة . وعلززى الززر م 
مززن توجيززه ادهتمززام نحززو البيئززة تد ان النمززاذج ستسززلع الضززوء علززى عززدد 

ثال . كبيزززر مزززن العناصزززر المنفصزززلة فزززي النقزززل أو التصزززاميم الحضزززرية مززز
وسيصزززاحك ذلزززي عزززكء فزززي الفهزززم وتفسزززير النتزززائج لمثزززل هزززذه النمزززاذج ، 

 ويجك ان يكون هذا مرافقا لتطويرها ونموها .
ان تقنيات المالح ة ، وعلى مختل  المقاييا الجغرافية ، ستسمح  

بزيادة التغطية المكانية في جانك، مع تعا م الدقة في الجانك ا خر . 
ائق تبويك و معالجة البيانات المكتسبة كذلي ستتطور و تزداد  طر 

بواسطة هذه التقنيات . وببعض الوسائل في ادستقطاك المقابل من 
المقياا و التقصي ، وجزئيا موجه إليجاد نماذج تتطلك استيعاك 
العمليات ، و جزئيا لتسهيل تقنيات المالح ات و القياا فان الدراسة 

. فالنماذج الذكية هي ليست  الميدانية ومعالجاتها ستزدهر هي اىخرى 
بديال عن مالح ة البيانات اىساسية ، بل ان ادثنين مكمالن لبعض . 
وب كل مهم وخاص في الجغرافيا الطبيعية ، ولربما في اىجواء 

 ادجتماعية تكون الحاجة تلى برامج مالح ة لفترة زمنية طويلة .
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رية في ان وجهة الن ر المكانية ، أو الجغرافية هي جوه    
تضفاء معنى لتاري  اإلنسان و الحاضر المتبدل ب كل مستمر . فالتولي  
)التركيك( مهم وجوهرس تذا كان الهدف تيجاد  يء جديد وافضل من 
مجموع أجزاء منفصلة . وتتطلك العديد من العناصر التي توثر  بالطريقة 
التي يستوعك بها اإلنسان و يمارا فيها ن اطاته على سطح اىرض 
عمقا وسعة أفق و ارتبا  نادر . فالمسالة محيرة و لها م اكلها ، ولكنها 

 مهمة و ساحرة . 
وعلزززى الزززر م التغيزززرات التزززي د يمكزززن تفاديهزززا ، تد ان الموضزززوعات  

اىربززززع للجغرافيززززا )المكززززان، الموقززززع المكززززاني ، الخارطززززة ، والتفاعززززل بززززين 
ه آنفزا ، ف نهزا متداخلزة ، المجتمع والبيئة( سزتبقى ثابتزة . وكمزا تزم مالح تز

وللجغرافيزززا حزززق تزززاريخي متفزززرد فزززي كزززل منهزززا . تضزززافة تلزززى ذلزززي ، ففزززي 
اللح ززززة التززززي يسززززتفيق العززززالم فيززززه علززززى اىهميززززة للعالقززززة المتبادلززززة بززززين 

جغرافيززززة( فززززان  –اجتماعيززززة  –المجتمززززع والبيئززززة )م ززززكلة حقيقيززززة طبيعيززززة 
لية لتزززوفير ن زززرة ثاقبزززة الجغرافيزززا تبنزززى علزززى ارثهزززا المتفزززرد فرصزززة و مسزززوو 

لمسزززائل العزززالم . فزززاىدوات الجديزززدة للمالح زززة ، وعلزززى مقزززاييا مختلفزززة ،  
تسزززهل عمليزززة التعزززاون واقامزززة دراسززززات م زززتركة . يصزززاحك ذلزززي تعززززا م 

البيئة ، وهذا ما يعزز الفرصة للتعاون  –اإلدراي بأهمية موضوع المجتمع 
يات الجديدة ، و اإلقرار الواسزع العلمي الم تري . والنتائج الجديدة ، والتقن

بالمسالة وأهميتها ، ف نها جميعا تودس تلى تغير هائزل . ومزا بقزي كمزا هزو 
 ، موضوع الجغرافيا نفسه . 
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الطبيعة سيكون وحده الموحد  –هل ان التركيز على المجتمع  
لتعري  الجغرافيا وبما يرضي مختل  التخصصات و زوايا الن ر ؟ 

 أند من م اهر ن اطات اإلنسان و سلوكه يمكن ولربما د ، فالعدي
تستفيد من المن ور الجغرافي الذس يركز على المجال أو المكان أو على 
الخارطة كوسيلة إلدراي توزيع الخصائص في المجال . وفي الوقت نفسه 
، وعلى امتداد الميدان تبقى تقصيات خاصة وأماكن طموح و جدال و 

وبة كمن ور و طموح لروية سلوي اإلنسان تقناع في حقل الجغرافيا مطل
 تاريخيا ، و بيئة العالم هي التي تدعو تلى ذلي.
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 الفصل العشرون 
 النشاطات اليومية و المسافة عن البيت

1Kajsa Ellegard    وBertil Vilhelmson  

 المدخل
مزززززع تتززززززوفر لزززززه الكثيزززززر مززززززن مزززززاذا يحزززززدث فعزززززال للمسززززززافة فزززززي مجت

   local spaceفزي هزذا المقزال نتقصزى دور المجزال المحلزي ؟ المعلومزات
عنزززد الحيزززاة  distance-decay effectsوتزززأثيرات تزززداعي المسزززافة  

اليوميززززة ىنززززاا يعي ززززون فززززي مجتمززززع اتسززززم بتزايززززد قدراتززززه علززززى الحركززززة 
وادنتقززززززال  نتيجززززززة تززززززوفر وسززززززائل السززززززفر السززززززريعة و التحويززززززل المبا ززززززر 

 المختلفة . لالتصادت و وسائل اإلعالم 
مفتاحزا لهزذه الحالزة مزن خزالل اإل زارة تلزى   Bo Lenntorpلقزد قزدم 

التكامل المعقد للقدرة على ادنتقال و عالقته بالن اطات الثابتة المكان في 
 -أطروحتزززه عزززن جغرافيزززة الززززمن الموسزززومة )مسزززالي فزززي بيئزززات المجزززال 

ر . ومزن المن زو ’Paths in space–time environments‘الززمن( 
الززدقيق الززذس ركززز عليززه لمعرفززة الكيفيززة التززي تت ززكل بهززا أنمززا  الززرحالت 
اليومية لألفراد من خزالل مسزاهماتهم فزي مختلز  الن زاطات داخزل المنززل 
و خارجززه . ونززاقب بعززد ذلززي تززراكم أنمززا  اىفززراد ليخززرج بززنمع عززام واحززد 

( . فززي هززذا المقززال سززنعود 1يطززابق نمززوذج تززداعي المسززافة )ين ززر  ززكل 

                                                 
1 Ellegard, K. and Vilhelmson, B. 2004: Home as a pocket of local  order: Everyday activities 

and the friction of distance. Geogr. Ann., 86 B (4): 281–296. 
 



 .د. مضر خليل عمرأ لجزء الثالثا في الفكر الجغرافي المعاصرقاالت م

 316 

تلى تقصي مينتورك على ضوء المسائل المعاصرة و الن ريات و البيانات 
 ادختبارية .

 ( 1 كل )
 
 
 
 
 
 
 

 نقاط االبتعاد
ان المحاور السائدة في المجتمعات العصرية المتزأخرة تضزم مفاهيمزا 
عن القدرة العالية للحركة وادنتقال المكاني ، وتوسيع ل زبكات ادتصزادت 

برهزا . فالنزاا وب زكل متزايزد يقضزون أوقاتزا أكثزر فزي و التدفق العزولمي ع
ادنتقال و ادتصادت عبزر مسزاحة جغرافيزة كبيزرة ، وبزذلي تغيزر التركيزك 
 الجغرافي اإلجمالي للمجتمعات ، وكذلي تغيرت  أنما  الن زاطات اليوميزة 
و مجززادت مختلزز  طززرز الحيززاة و الحضززارة . فاى ززخاص يفتززرض أنهززم  

اجززد" فززي مع ززم اىمززاكن ، وقززادرون علززى ادرتبززا  بززأس قززادرون علززى "التو 
 ززيء تقريبززا ، وعلززى خززع ادتصززال المبا ززر والمززرأى مززع أس  ززخص  فززي 
أس مكان . فب مكزانهم اسزتخدام وسزائل النقزل السزريعة للوصزول تلزى أمزاكن 
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     الن اطات حيثما كانزت ، واسزتخدام تقنيزات المعلومزات و ادتصزادت
(ICT) صول على معلومات عن ن اطات و أمزاكن أخزرى في منازلهم للح

بغض الن ر عن المسافة الفاصلة عنها . فهم يتفاعلون مزع  يزرهم بغزض 
الن ر عن مزواقعهم المكانيزة . وقزد تنتهزي مثزل هزذه الحكايزات بقزرك مزوت 
الجغرافيا ، ومجيء بدو العولمة لما بعد المعاصرة  و سزيناريوهات مجتمزع 

رة أخزرى ، ان تقنيزات تجزاوز المسزافة )المجزال( بدون تجزئزة مكانيزة . بعبزا
قدمت تمكانية ان يكون هناي انتقال مستمر )حقيقي وافتراضي( وبدون ان 
يكون هناي عائق بين اىماكن . وفي بعض اىحيان تنتهزي هزذه الروايزات 
بنهايززة معاكسززة ، مستخلصززة ان المجتمززع المعتمززد  ززبكة ادتصززادت هززذه 

زل ، وان  أفراد المجتمع معزولون عن بعضزهم  يقضي مع م وقته في المن
 أمام  ا ات التلفاز و العاك الفيديو و الكومبيوتر .

ومعززززززروف ومتأصززززززل أيضززززززا فززززززي التقنيززززززات العصززززززرية ذات العالقززززززة 
بززاإلعالم المتنقززل تمكاناتهززا الذاتيززة الكامنززة دنتززاج أنمززا  طززرز حيززاة ثابتززة 

ة اكثززر توازنززا ، ب مكززان المكززان و محليززة الن ززاطات. و بمفززردات اجتماعيزز
ال خص ممارسة أنما  ن زاطات مزدوجزة الوجزود )مفتوحزة و منعزلزة( فزي 
وقت واحد  ، و تمتلي التقنيات الراهنة اإلمكانات الكامنزة لتعزيزز كليهمزا . 
وبمفردات جغرافيزة ، ب مكزان ال زخص ان يتسزاءل عزن كيز  ان هزذا ال زد 

سزتخدام المزرن لالمزاكن ، فزي بين  بكات انفجارية مكانيا التي اتسمت باد
جانززك ، و خصوصززية الن ززاطات الفرديززة فززي الجانززك ا خززر قززد اثززر فعززال 

 على الحياة اليومية )المجتمعات المحلية ، استخدام الناا للمكان( .
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ان استيعاك هذا التوجه المزدوج وما يصاحبه من  د بين المحلي و 
ماعية المعاصرة . وهي  ير المحلي موجود في العديد من الن ريات ادجت

أيضا في موقع مركزس بالنسبة لألبحزاث الجغرافيزة المعنيزة بالحيزاة اليوميزة 
يبدو انه  ، و التغيرات التقنية و المجال و المكان . وباىخذ بها مع بعض
  . من المعقول ادفتراض بان تجزئة المسافة تزول ب كل مستمر

  ’friction of distance‘ومع هذا ، فان معنى " تجزئة المسافة " 
قد تغير ب كل كبير منذ  هوره نتيجة الثورة الكمية في عقد ستينات القرن 
الماضي . فما يبقي الناا مرتبطين بمكان معين لفترة زمنية طويلة اليوم 
د يتحدد بالكل  المادية للسفر أو الفقدان العام لتقنيات النقل و 

محدد هو مسألة عالقات ادتصادت المناسبة . فادرتبا  بمكان 
اجتماعية ، والتزامات  خصية و ثقة بالمكان و ما يتوقع منه ، و ما 

المكاني . باختصار ، الناا  -يقابلها من تطابق في التن يم ادجتماعي 
بحاجة تلى ، و لديهم الر بة في الم اركة في م اريع ذات ارتبا  مكاني 

الرحالت و السفر يزدادان   و ضمن تن يم معين . وبالطريقة ذاتها ، فان
مع الن اطات و المقاصد المرنة من حيث الزمن والمجال )الن اطات 
 ير المرتبطة بالزمن( ، فالثبات في المكان قد اصبح خيارا و اقل تلزاما 
مما كان عليه سابقا . ومن مو رات هذا التوجه ، تزايد وصول المعلومات 

ثير ذلي على مواقع الن اطات تلى المنازل و أماكن العمل و يرها وتأ
واإلعالم الجماهيرس قد وفرا كميات  ICT المختلفة . واىكثر أهمية ان

هائلة من المعلومات و التسليات السهلة الوصول تلى المنازل . وطبقا 
لمسح ميداني عن اليافعين في السويد ، وجد ان معدل الوقت المستغرع 
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قراءة الصح  في المنزل يصل و  CD لم اهدة التلفاز و سماع المذياع و
تلى ساعات عديدة . وكما هو حال جميع أنواع ادنتقال و ادتصادت و 
اإلعالم التي تداخلت ب كل نسيجي مع الممارسات اليومية في م اريع 
الناا م كلة تراتبا لالماكن اجتماعيا و ماديا عندهم . فب مكانها القيام 

 .  CD يه التلفاز أو المذياع أوبأعمال أخرى في الوقت الذس يتابعون ف

 الهدف و األسئلة و البيانات
مقابل هذه الخلفية ، الهدف من المقال هو استك اف فيما تذا كان 
للمسافة اثر ولها  دور في التجاور والقرك وربع الناا ببعض ضمن 
الجيرة و المحالت السكنية أو تنها فقدت تأثيرها في مجتمع المعلومات 

ما هو حال المجتمع في السويد . والتن ير الراهن موجه )المعاصر( ، ك
تلى المجتمعات عالية القدرة على الحركة وادنتقال و ذات صالت و 
مرونة و تدفق للمعلومات ، وكذلي التوسع الجغرافي في استخدام المجال 
و المكان . وسنولي ادتجاه المعاكا اهتماما أيضا ، آخذين بن ر 

 كاني و ادستقرارية و التجاور في استخدام المكان . ادعتبار الثبات الم
مصطلحان من جغرافية الزمن يفيدان في فهزم هزذا التوجزه : )جيزوك 

الززززذس قدمززززه   ’pocket of local order‘التن ززززيم المحلززززي ( 
Hagerstrand  و طزززورهLenntorp  )ومفهزززوم )مبزززدأ العزززودة ،‘the 

principle of return’   الززذس اكت ززفهLenntorp  عنززد كتابتززه رسززالته
الجامعية . فالناا ين ئون جيوبا للتن يم المحلي حيث يمارسزون ن زاطات 
وم ززاريع محززددة ، يجززك ان تنجززز فززي مكززان معززين يحميهززا مززن التززأثيرات 
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التدميريززززة للعززززالم الخززززارجي . ولتحقيززززق ذلززززي فززززان المززززوارد تجمززززع و تهيززززأ 
من اجل تحقيق أهداف ال روف الضرورية لتتابع الن اطات و ادستقرارية 

م ززاريع ذات صززلة بمع ززم مجززادت الحيززاة. وفززي بعززض ادعتبززارات فززان 
جيوك الن ام المحلي تنتج خمود و ثباتا. ومع هذا ، وضمن هذه الجيزوك 
، هنزززاي فسزززحة للمنزززاورة و التكيززز  لتسزززهيل تغيزززرات داخليزززة ، مثزززل ، فيمزززا 

خارجيزززة فزززي البيئزززة يتعلزززق بالسزززكان و القزززيم ، وكزززذلي التكيززز   للتغيزززرات ال
المحيطززة. فجيزززك التن ززيم المحلزززي يسززمح بنفاذيزززة مززدخالت مزززن خارجزززه و 

 . واى ياء مثل اىفكار و الرسائل العكا صحيح أيضا فيما يتعلق بالناا
ويقودنززا هززذا تلززى سززوال مهززم يتطلززك استك ززافا وعمقززا ابعززد : مززا هززي 

، فعلي و وسائل كثافة ادتصادت اليومية للناا واتساعها المكاني )بدني 
اإلعزززالم( خزززارج الجيزززوك المحليزززة ؟ باختصزززار ، نزززرى ان اىنمزززا  اليوميزززة 
للسفر و ادتصادت ، ور م التأكد من كثافة اسزتخدام تقنيزات العصزر مزن 
سززززيارات و كومبيززززوتر و انترنيززززت و هززززات  نقززززال ، فززززان المجتمززززع مززززا زال 

اريع و مرتبطزززززا مكانيزززززا بدرجزززززة كبيزززززرة . يضزززززاف تلزززززى ذلزززززي ، فزززززان الم ززززز
الن ززاطات التززي أنتجززت هززذه اىنمززا  لهززا ركائزهززا فززي نقززا  قليلززة العززدد . 
ولززبعض الجيززوك ، فززان المنزززل يعززد واحززد مززن أهززم نقاطهززا . فززالمنزل هززو 
المكان الذس تمارا فيزه العديزد مزن الم زاريع الفرديزة ، و بزذلي تزرتبع بهزا 

ئززة المسززافة مبزادئ العززودة تلزى المكززان نفسزه . يضززاف تلزى ذلززي ، فزان تجز 
ما زالت ذات أهمية ع يمة لمع م الناا في حياتهم اليومية ، على اىقل 
هناي أ خاص يعتمدون على  يرهم ويعملون كعوائق مخفية لتدفق  يرهم 
تلززى المسززتويات العالميززة أو  يرهززا . فادلتزامززات ادجتماعيززة تحززدد حريززة 
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البدنيزة . فحزواجز حركة النزاا ، وكزذلي يفعزل تدراكهزم المحزدود و قزدراتهم 
الززززمن الجغرافزززي مزززن تززززاوج و توجيزززه و طاقزززه مسزززالي اىفزززراد  أو مسزززار 

الزززمن تجعززل وبطززرع متباينززة ، مززن المسززتحيل ان يتمتززع الفززرد  -المجززال 
بكامل اإليجابيات و الفرص التي وفرتها له التقنيات العصزرية ، سزواء مزن 

 الناحية الفعلية أو ادفتراضية .
ضيح الجانك الن زرس لهزذا الموضزوع ، بزل مواجهزة وليا توجهنا لتو 

مختصززرة لالعتبززارات الن ريززة مقابززل بيانززات اختباريززة قصززد تسززليع الضززوء 
علزززى العمليزززات الفعليزززة واعطزززاء بعزززض المو زززرات عزززن المعزززاني الجديزززدة 
لمفهوم "تجزئة المسافة" وتضميناته . وسنوضح ذلي تجريبيا وبمستوى عام 

ان ، وسزيتم مناق زة  تفاصزيل التعقيزد والعالقزات باستخدام بيانات عن السك
 على ضوء بيانات جمعت عن ساكن مفرد .

و أخززززذت  البيانززززات عززززن السززززكان مززززن مسززززوحات عززززدة جززززرت علززززى 
المسززتوى الززوطني تعنززى باسززتخدام العينززات للوقززت ، وللمعلومززات و تقنيززات 
ادتصادت و النقزل . وقزد اسزتخدمنا وبعمزق بيانزات عزن السزاكنين جمعزت 

، وقزززد اخترنزززا عوائزززل مكونزززة مزززن أدم واىك  وابزززن مراهزززق و  1996عزززام 
طفلززين دون سززن العا ززرة يعي ززون فززي مززدن متوسززطة الحجززم فززي السززويد .  
ثالث من أفراد اىسرة يحتف ون بتسجيل يومي لعطلة نهاية اىسبوع وليزوم 

. وكززززل عائلززززة تمتلززززي سززززيارتان  وحاسززززبتان و ارتبززززا    1996عمززززل عززززام 
 الدولية )ادنترنيت( .   بال بكة
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 المنزل كجيب رئيس للتنظيم المحلي
سكان السويد اليوم قد تجاوزوا المسافة الجغرافية ، عمرانيا باستخدام 
تقنيات النقل و فرضيا باستخدام تقنيات المعلومات و ادتصادت المبا رة 

ذا ، ، ولذلي فقد انتفعوا من الخدمات المقدمة في اىماكن البعيدة . ومع ه
ما زال هناي ناا مرتبطين بالجوار الجغرافي فيما يخص الن اطات 
اىساسية للحصول على الغذاء و مكان للنوم أو استخدام الكومبيوتر ، 
و خص ما للتعاون حيثما د تكون اىمور كما يرام ، أو كما يتوقع . 
وعندما ين ر تلى سياقات ن اطات و م اريع الحياة اليومية على 

الدقيق والتفصيلي كجزء من عملية الحياة المتصلة في الزمن و  المستوى 
المجال ، فان ضوء جديدا مهما يضيء دور الثبات المكاني و أهمية 
المسافة في حياة الناا . ولذلي سنعد المنزل كجيك جوهرس للتن يم 

 المكاني حيث يقضي الناا مع م الوقت فيه . 
 ( 1جدول ) 

 اىماكن \ضي في مختل  المواقع النسبة المئوية للوقت المق

 المكان \الموقع 
 20السكان بعمر 

 سنة 64 –
 المعدل اليومي

 العائلة )ا(

 أيام اىسبوع نهاية اىسبوع

 في المنزل
62.6 89.5 64.6 

 - 4.2 1.0 المحيع المجاور للمنزل
 - - 0.7 المنزل الريفي

 32.4 0.3 18.3 الدراسة \مكان العمل 
 - - 3.6 ين في منازلهمزيارة ا خر 
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 0.9 3.3 6.9 أماكن أخرى خارج المنزل
 - - 0.1 موسسات
 - - 0.5 خارج البلد
 2.1 2.7 5.7 السفر
 - - 0.7  يرها
 100.00 100.00 100.00 المجموع

Sources: Population data from Swedish National Time Use Survey, 1990–
1991 (SCB); household  data from a Pilot Household Time Use Survey (SCB, 
unpublished). 

تن أهمية المنزل كجيك للتن يم المحلي قد يفهم و يتقصى تجريبيا 
من خالل استك اف، مثال ، الن اطات وما توحيه من استهالي ، 
المنجزات المتحققة ، المواق  و التوجهات ، القيم اىساسية ، اىحالم و 

لمنزل . وسنبرهن على ذلي من خالل عرض الوقت كل ما يصاحك ا
 المستغرع في المنزل فعال ومقارنته مع الوقت في اىماكن اىخرى 

 و أنواع الم اريع التي ي تركون فيها في المنزل . 
ان الوقت المستغرع في مختل  المواقع من قبل سكان السويد ب كل 

( ، بينمززا 1رقززم )عززام موضززح فززي العمززود الثززاني مززن اليمززين فززي الجززدول 
العمود اىيسر يوضزح الوقزت عنزد العينزة المختزارة . وان تزراكم الوقزت لكزل 
موقززع يعطززي وزنززا للن ززاطات التززي تمززارا فززي المنززازل . فالسززكان عمومززا 
يمضزون حززوالي ثلثززي الوقزت اليززومي فززي المنزززل أو فزي البيئززة المحيطززة بززه 

أماكن العمل تأخذ  مبا رة. يضاف تلى ذلي ، فان الن اطات التي تقع في
حزززوالي خمزززا سزززاعات اليزززوم . لزززذلي د  رابزززة ان المنززززل ومكزززان العمزززل 
ي ززكالن جيبززين أساسززيين للتن ززيم المحلززي الززذس يفززرض تن يمززا علززى حيززاة 
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مع ززززم اى ززززخاص . وقضززززاء بعززززض الوقززززت خززززارج المنزززززل ، مثززززل زيززززارة 
مي من الوقت اليو  %10اىصدقاء أو اىقارك في منازلهم ، يحتل حوالي 

مزززن الوقزززت ، أو  %6، بينمزززا الوقزززت المسزززتغرع فزززي السزززفر يأخزززذ حزززوالي 
 ساعة و ع رون دقيقة .

هذه المعلومات استندت على بيانات تراكمية  ير م ذبة ، وبالتأكيزد 
ف نها تخفي عددا من العوامل والعالقات الجوهرية . فالصزالت بزين اىفزراد 

العالقزات الموجزودة و  تم تجاوزها ، ممزا جعزل مزن المسزتحيل التحزدث عزن
التفاعل بين اى خاص سواء في المنزل أو فزي العمزل . يضزاف تلزى ذلزي 
، فززان سززمات كززل حالززة و مكززان )أيززن ، متززى و كيزز ( وفززي أس وقززت قززد 
أهملززت كليززا . ولززم ي ززمل المسززح د ال ززباك )اىقززل مززن ع ززرين سززنة( ود 

ادعتيززادس ،  سززنة فززاكثر( . وكززان اليززوم المقصززود هززو اليززوم 65المسززنين )
 لجميع أيام اىسبوع . 

والطريقززة الجذريززة لتعزيززز الصززورة هززي بززالتركيز علززى أعضززاء سززكن 
واحزززد واسزززتخدامهم للوقزززت فزززي أمزززاكن معينزززة  خزززالل أيزززام العمزززل ، وخزززالل 
عطلة نهاية اىسبوع على التوالي . وعلى المسزتوى التفصزيلي الزدقيق لهزذه 

لة المختزارة بأعمزار تزيزد عزن ع زر الدراسة وجد ان ثالثة أعضاء من العائ
سنوات تمضي وقتا يفوع المعزدل بكثيزر فزي المنززل . وهزذا صزحيح بغزض 
الن ر عن أس يوم من أيام اىسبوع . ومثل هزذا ادخزتالف د يفاجئنزا ، و 
هزززدفنا ك ززز  اىسزززباك وراء ذلزززي وتسزززليع الضزززوء علزززى ال زززكل المعقزززد و 

معينة و ن اطات تمارسزها نسزبة المنوع للعالقات التي تربع الناا بأماكن 
كبيززرة مززن النززاا يوميززا . واحززد مززن هززذه اىسززباك ان هنززاي طفلززين بحاجززة 



 .د. مضر خليل عمرأ لجزء الثالثا في الفكر الجغرافي المعاصرقاالت م

 325 

تلززى رعايززة حيززث عنززدما د يكونززوا فززي الحضززانة فززان أفززراد اىسززرة ا خززرين 
يقومون برعايتهم . يضاف تلى ذلي ، فان المراهقين يخصصون وقتا  يزر 

، ومقارنزززززة مزززززع الوقزززززت قصزززززير لن زززززاطات تمزززززارا فزززززي المنززززززل . كزززززذلي 
المستغرع في المدارا وأماكن العمل ، فان اى خاص البالغين في اىسرة 
يعملون لكسك عي هم ، والمراهقين في المدارا فزي أيزام الزدوام الرسزمي ، 

 واىطفال الصغار في دور الحضانة .
ان قضاء الوقت الواسع في المنزل من قبل الناا ب كل عام ومن قبل 

ن مختارين كعينات حفزنا للتقصي عن دور المنزل كجيك أعضاء ساكني
ذس سيادة للتن يم المحلي و كمنتج لتجزئة المسافة  .مركزس في هذا 
الموضوع هو الفرع بين أنواع الم اريع التي تدفع الناا لتري المنازل و 
تلي التي تنجز فيها . فمع م اىفراد الذين ي تركون في المنزل قد قرروا 

يع حياتهم الكبرى  ، )البقاء والعيب مع بعض( ، واستخدام تنجاز م ار 
المنزل لممارسة و ائ  متعددة ، م بعة بسلسلة من الرموز والمعاني . 
انهم أوجدوا جيبهم الخاص بهم للتن يم المحلي . تنها ببساطة د تعمل 
كمحطات تحتوس أو تعمل لجمع أفراد يستقرون فيها موقتا أو معتادين 

فيها . تنها على اىقل ، أماكن مركزية ، عقد لتعزيز ،  على التواجد
وتحويل واتخاذ القرارات و تربع بين أعضاء السكن ، وينعكا هذا في 
الن اطات والم اريع المنجزة و مع من و أين ومتى وكي  . فالمنزل 
معني في جميع الن اطات اليومية ، توخذ هناي ، وي كل م اريع الحياة 

ة و اىطفال ، المرض ، المسنين و المعوقين( ، ) العناية ال خصي
رعاية الساكنين ، وانعكاا و تعادة ت كيل اى ياء ، النقل ، تهيئة و 
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الطعام وانتاجه ، العمل و الن اطات المدرسية . وجميع هذه الن اطات 
تتطلك منازل فاعلة تخدم كمكان لالتصادت الم تركة والتعاون في 

 الن اطات . 
و تكامل ن اطات الساكنين الثابتة مكانيا و المتحركة  سنناقب تتابع

( 1من ناحية مختل  البيئات . وباستخدام البيانات الواردة في جدول )
فان معدل الوقت المستغرع يقلل من التعقيد و محتويات الحياة اليومية 
لدرجة تختفي فيها الصالت العالقات المتداخلة المهمة . ومع هذا ، تنها 

من الحياة الفعلية ، لذا فان فقدان التطابق بين ادثنين يصعك د تختفي 
عملية حساك تعقد الحياة اليومية باستخدام مثل هذه المعددت . وطريق 
واحد لتجاوز ذلي هي باستخدام مفاهيم جغرافية الزمن )بيئات الن اطات ، 

تماعية، البيئة اليومية و بيئة الم اريع( ، البيئات الجغرافية ، البيئة ادج
 البيئة التقنية ذات العالقة دنها تعتمد اىفراد كنقا  مرجعية 

( توضح هذه 2و جميعها ترتبع في المكان زمنيا . في ال كل رقم )
البيئات من يوميات عطلة نهاية اىسبوع للعائلة المختارة . وجميع البيئات 

جميع تتابعية ، أس ان ال كل ي ير تلى رتبتها الحقيقية في الزمن ول
اىحداث الموضحة . وي ير ال كل تلى ثنائية كل حدث ، وهذا مهم حين 
تقصي فرص الناا إلنجاز ن اطاتها بدون أس تدخل من البعض أو أس 

 .جعل المكان هادئ لتركيز ادنتباه يء و 
ان مسلي اىفراد الموجه نحو الن ا  يوضح بيئة الن ا  اليومي 

يمثل  xالزمن اليومي و المحور  yلألك في المخطع حيث يمثل المحور 
فئات الن اطات السبع لم اريع الحياة . و فئات الن اطات هي ، ادعتناء 
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بذات ال خص ، ادعتناء با خرين ، ادعتناء بالساكنين ، التفكير و 
اإلبداع ، السفر ، تهيئة الطعام وانتاجه ، واخيرا ن اطات العمل أو 

في مخطع المسلي يعرض متى ينجز المدرسة . والخع العمودس السميي 
اىك ن اطاته ، بينما الخع الرفيع اىفقي ي ير تلى ادنتقال من ن ا  
تلى آخر . والمسلي يبدأ في اىسفل )الساعة صفر عند النوم ، ثم ينهض 
اىك ، لينجز مهام الن افة الصباحية و يستريح لبرهة من الزمن )جميعها 

ن يقرأ الصحيفة )في فئة التفكير و اإلبداع( . في فئة الرعاية الذاتية( قبل ا
. اىطباع وبعض أعمال  سيل المالبابعد ذلي يهيأ الحاسوك ، ويغسل 

ثم ينتقل بالسيارة تلى مكان عمله ، ليقوم ببعض اىعمال ، ويعود بعدها 
تلى المنزل ، وهكذا دواليي . وت ير البيئة الجغرافية أنواع اىماكن التي 

.  ها وما هي وسائع النقل المستخدمةوالوقت المقضي فيزارها اىك ، 
الوالد في المنزل ، انتقل باستخدام السيارة للعمل وعاد بها . وبعد ساعتان 
من الن اطات داخل المباني يذهك خارجها ، ومن البيئة اليومية نرى ان 

 السيارة مرتبة ون يفة ، ويتحدث تلى الجيران .
ى اىسززواع حيززث ين ززر تلززى اىثززاث فززي وبعززد ذلززي ينتقززل بالسززيارة تلزز

الحوانيززززت ، ويقززززوم بززززبعض المهززززام المصززززرفية ومززززن ثززززم يتسززززوع الخضززززرة 
وي ززززترس طعامززززا للع ززززاء واىسززززبوع القززززادم . وتعززززرض البيئززززة ادجتماعيززززة 

. لتقنيات يتعامل في حياته اليوميةوالتقنية نوعية اىك ، ومع أس نوع من ا
ع جميزززع أفزززراد أسزززرته وبمختلززز  فمزززثال ، فانزززه فزززي سزززاعة الراحزززة جلزززا مززز

أعمزززززارهم . تسزززززاعدنا هزززززذه البيئزززززات لمناق زززززة فقزززززع الن زززززاطات المبا زززززرة و 
اىماكن و النزاا والتقنيزات . ولكزن أيضزا فزان م زروع أس ن زا  هزو جززء 
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نهزا فزي  من )بيئة الم روع( . وان تتابع و بقاء و التدخالت مهمزة أيضزا وا 
 يئات .الغالك عوامل مهملة توحيها بعض هذه الب

 تكامل النشاطات الثابتة والمتحركة في المنزل
ان تنجززاز الم ززاريع م ززتركة و ب ززكل مكززرر فززي المنزززل هززو وسززيلة 
إلدامززة وحززدة العائلززة. فالعديززد مززن الم ززاريع تكززون ابسززع عنززدما تنجززز فززي 
جيك محلي التن يم ، مثل المنززل ، طالمزا ان العديزد مزن المزوارد مخزونزة 

للم ززاريع ذات الصززلة . وفززي العديززد مززن الحززادت  هنززاي وبتن ززيم مناسززك 
 فان ن اطات الم اريع تصبح سياقا روتينيا بعد فترة من الزمن .

ومن وجهة ن ر الناا ، فان نسبة عالية من الوقت المستغرع في 
المنزل يكون بن اطات ذات عالقة بالساكنين ، مثل رحالت التسوع و 

ة تراكمية مهمة افرزها المسح ( . ومالح 2تناول الطعام )ين ر جدول 
هي ان النساء في السويد مازلن يقضين أوقاتا في أعمال المنزل اكثر من 
الرجال ، وهذا ر م التوجه لتقليل الفاصلة بين الجنسين . والحال نفسه 
بالنسبة تلى وقت التسوع ، بينما كان وقت ادنتقال لن اطات ترتبع 

ا بين الجنسين . ومع هذا ، وكما بأعمال للساكنين كانت متساوية تقريب
أ ير آنفا ، فان معطيات مهمة قد حجبت نتيجة مثل هذا التحليل ، وعلى 
وجه الخصوص تتابع الن اطات ، وتقسيم المهام بين أفراد السكن وكذلي 

 صلة الرحالت و السفرات بن اطات المنزل الثابتة .
قزال الزداخلي من اجل تقصي التعاون بين أفراد السزكن ، وكزذلي ادنت

والخززززارجي سززززنعتمد مثززززاد تفصززززيليا معنززززي بمززززا عززززرف بالم ززززروع اىسززززاا 
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لجميززع السززاكنين ، وعلززى وجززه التحديززد : تهيئززة الطعززام .  وسززيعمل المثززال 
للتوضزززززيح التفصزززززيلي عزززززن اسزززززتخدام الززززززمن للزززززذكور واإلنزززززاث فزززززي البيئزززززة 
ة ادجتماعيززة للسززكن . وسززنتفحص تضززمين م ززروع "تعززداد الع ززاء" للعائلزز

المختززارة . وينقسززم الم ززروع تلززى أربعززة ن ززاطات ، هززي :  ززراء الطعززام ، 
تهيئة الطعام ، تن ي  طاولة الطعام و  سل الصحون . وهذه الن زاطات 
يجززك ان تنجززز بالتتززابع المززذكور أعززاله ، ويبقززى موضززوع  مززن يقززوم بمززاذا 
 مزززن ن زززاطات مسزززألة عائليزززة ، وكزززذلي كيفيزززة القيزززام بهزززا . تكونزززت العائلزززة
المختارة من أدم واىك و مراهق جميعهم ساهموا في م زروع الع زاء ليزوم 
السززبت . الوالززد ا ززترى الطعززام مرتززان فززي ذلززي اليززوم ، وكمززا موضززح فززي 

( دقيقة لل راء ومزن ثزم 50أمضى ) 14.00( ، في الساعة 2ال كل رقم )
 سزل  وقتا قصيرا في المرة الثانية . أدم وادبن ن فا طاولزة الطعزام واىك

الصززحون . وهنززا تقسززيم للعمززل فززي م ززروع يززوم السززبت . فززي اىول اىك 
أدم كالهمزززا فززززي المطززززب  ، وبعزززد انتهززززاء عمليززززة الطهزززي ولززززبعض الوقززززت 
اكت ززفا ان اىك قززد نسززي  ززراء مززواد أساسززية عنززد ذهابززه تلززى السززوع أول 
مززرة. لززذلي فقززد عززاد تلززى السززوع مززرة أخززرى ل ززرائها . ودنهززم يملكززون سززيارة 
فليا هناي تردد للقيام بذلي . ولو  لم يكونا يملكان سيارة فزان علزى اىك 
ان يكزززون اكثزززر حرصزززا فزززي المزززرة اىولزززى ، أو ان يزززتم الطهزززي ب زززيء مزززن 

( مززززأخوذ مززززن يوميززززات اىك أدم 3ادبتكززززار و المرونززززة . وال ززززكل رقززززم )
 وادبن ليوم السبت لتوضيح م روع تعداد الع اء .

( دقيقة كان 20وبعد حوالي ) 16.00اعة بدأ اىك بالطهي الس
عليه القيام بعمل ما على الحاسبة ، وادتصال هاتفيا . ولما كان يعمل 
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لحسابه الخاص ، فان فترات قصيرة من ن اطات الحاسبة قد انزلقت في 
الم اريع اىخرى ذات الطابع الخصوصي ، مثل تعداد الطعام. وبعد ان 

ى الطهي ، وبعد وقت ليا بالطويل اكت   أنهى المكالمة الهاتفية عاد تل
انه نسي  راء مواد مهمة دعداد وجبة الطعام عند ذهابه تلى التسوع 
ذلي اليوم . لذا فقد اخذ السيارة تلى محل بائع الخضرة وا ترى المطلوك 
من مواد وعاد تلى المنزل ، ليعاود استكمال عملية الطهي . واثناء عملية 

للعك مع أطفاله الصغار . وبعد أن أنهى عملية الطهو كان يسرع الوقت 
طهي الطعام ، و تناول الع اء و  سل الصحون ، فان البيئة الجغرافية 
ت ير تلى ان مع م وقته كان في المنزل  وانه ذهك تلى التسوع لوقت 
قصير . وتعرض البيئة ادجتماعية انه عندما بدأ تعداد الطعام في 

المطب  ، والتحقت به زوجته دحقا ، وعندما  الساعة الرابعة كان وحده في
ذهك تلى التسوع اخذ معه أحد أبناءه الصغار وبعد الساعة السادسة كان 

 مع أفراد عائلته كل الوقت . 
فزززي السزززاعة الرابعزززة كانزززت أدم منهمكزززة فزززي عمزززل علزززى حاسزززبتها ، 
وبعد ان أنهت العمل بدأت تعداد الطعام . وقامت بذلي حتى توقفزت لعزدم 
وجود بعض المواد ، وانت رت زوجها حتى عاد بالمواد لتعاود ما بدأت بزه 
. وقبل تناول الع اء قرأت الصحيفة اليومية ، وبعدها تناولزت الع زاء ، و 
ن فت طاولة الطعام ، وهيأت الحلويات و تناولتهزا . وقبزل السزاعة الثامنزة 

نيززة يمكننززا كانززت تتحززدث ، ولكززن مززع مززن ؟ ومززن البيئززة ادجتماعيززة و التق
سنوات . في مع م  9القول بأنها كانت تتحدث مع أحد أفراد اىسرة بعمر 

هززذا الوقززت كانززت مززع واحززد أو اكثززر مززن أفززراد اىسززرة ، الحالززة ادسززتثنائية 
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كانزززت عنزززدما ذهبزززت لتهيئزززة الفزززراب للنزززوم . وكزززذلي اسزززتمعت تلزززى الراديزززو 
. ومززن البيئززة  خززالل السززاعة اىولززى ، واسززتخدمت الحاسززبة لززبعض الوقززت

 .المنزل ، داخل جدرانه ، كل الوقتالجغرافية يمكننا القول بأنها في 
ذهزززك المراهزززق يلعزززك بدراجتزززه الهوائيزززة فزززي السزززاعة الرابعزززة ول زززراء 
بعززض الحلويززات . وعنززدما عززاد تلززى المنزززل لعززك ألعابززا بالحاسززبة تلززى ان 

، ون زز  دعززي مززن قبززل والديززه . وبعززد ذلززي سززاعدهم ، ثززم تنززاول الع ززاء 
الطاولززة و تنززاول الحلويززات وبقززي معهززم تلززى السززاعة الثامنززة . لقززد قضززى 
مع م الوقت في المنزل عدا حزوالي نصز  سزاعة علزى الدراجزة والتزي قزام 
بها لوحده . سزاهم فزي تعزداد الطعزام مزع والديزه ، واكزل مزع أفزراد اىسزرة و 

 ن   الطاولة و  اري العائلة في هذا الم روع .
ا اليززوم للعائلززة المختززارة فززان مبززدأ العززودة قززد توضززح مززن من ززور هززذ

ب كل جيد ، من خالل سيادة المنزل كجيك للتن يم المحلي . ومزن خزالل 
تفحص اىوقات التي انزلقت في الم اريع اىخرى فان ذلزي لزم يزوثر علزى 
تنجاز الم اريع حيث تمت العودة إلنجازها بعد فترة قصيرة . وبسبك توفر 

ل خصية ىفراد اىسرة ودستخدام الفرص المتاحة التي يمكن وسائل النقل ا
ان تنجزززز فزززي المنززززل . ولكزززنهم لزززم يتركزززوا المنززززل بزززدون سزززبك ذس عالقزززة 

 بر باتهم أو الم اريع الجارس تنفيذها.
وهنا فان وجود فرص لتري المنزل من قبل أفزراد اىسزرة د يعنزي انزه 

ة قيمزوا  يزابهم عزن المنززل و من الضرورس ان يقوموا بذلي . فقبل المغادر 
مساهمتهم الفردية في م روع م تري مع اىسرة . فقد كان مهما لزألك ان 
يعزززود تلزززى التسزززوع ثانيزززة فعليزززة تصزززالح خطزززأ وقزززع بزززه هزززو ، و ن الوقزززت 
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المتاح قصيرا فقزد اجبزر للزذهاك تلزى محزل قريزك مزن المنززل . وهنزا سزبك 
 ها .بسيع و بديهي للعودة تلى المسافة وتأثيرات
 ( 3 كل ) 
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 (2جدول )
 20الوقت المستغرع في قضاء اىعمال عند الساكنين في السويد بعمر 

 سنة  60 –
  1991 – 1990والتغيرات الحاصلة عن عام  2001 – 2000عام 
 الجنا المعدل

عمل  الزمن
 الساكنين

 راء السلع 
 والخدمات

وجبات 
 الطعام

تنقالت ذات 
 صلة

مجموع 
 الساكنين

 نساء
 0.29 1.24 0.30 1.57 ساعة
 1 - - 32- الفرع 

 رجال
 0.26 1.18 0.21 0.57 ساعة
 1 7 - - الفرع 

مساهمة 
 الم تركين

 نساء
% 95 55 99 64 
 1 1 5- 1- الفرع 

 رجال
% 78 43 97 58 
 1 1- 4- 4- الفرع 

المساهمة في 
 الن ا 

 نساء
 0.45 1.24 0.53 2.02 ساعة
 1 8 5 32- الفرع 

 رجال
 0.44 1.20 0.48 1.12 ساعة
 - 8 4 4 الفرع 

Swedish National Time Use Survey , 1990-1991 and 
2000-2001 

( 4 كل )  
   مخطع اىك
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 مخطط األم
 
 
 
 

 مخطط االبن
 
 
 
 
 

 ( 4 كل )
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 المنزل وحركة الجسم و تجزئة المسافة
الموجود في المجتمعات المعاصرة يبرز  المجال -ان ضغع الزمن 

في الغالك على المستويات اإلقليمية و الدولية و العالم ، ويفترض انه 
يعمل على مستوى الحياة اليومية . وتدريجيا ونتيجة التكي  مع وسائل 
النقل السريعة )السيارات ، مثال( فان مع م الساكنين قد تمدد نمع 

المحلية . وقد ثبت ذلي من خالل بيانات رحالتهم لما بعد حدود البيئة 
عن السكان والتغيرات الطويلة اىمد للتوزيع المكاني للرحالت التي تعتمد 

( من %66كانت ) 1078( . في عام 4المنزل أساسا لها . )ين ر  كل 
كلم ، و  5الرحالت المنطلقة من المنازل محلية و لمسافة د تبعد عن 

أصبحت هذه النسك  2001وفي عام كلم .  2( لمسافات ضمن 42%)
( على التوالي . ان التوسع المكاني للن اطات خارج %36( و )61%)

المكانية و التراخي في  -المنازل جاء نتيجة التكي  لنمع الن اطات 
خصوص المسافة ، ويعني هذا ان الناا يخصصون أوقاتا اكثر للتنقل 

. ومع هذا فان تراكم  والسفر ، ولذلي يبقون أوقات اكثر خارج المنازل
البيانات تاريخيا ي ير تلى نوع من ادستقرار الزمني في خصوص 

( . وهذا ادتجاه 5ادنتقال البدني على مستوى عموم السكان )ين ر  كل 
واضح عند النساء عموما ، حيث يقضين ساعة يوميا في الرحلة للمدة 

الت عند ، بينما هناي تقليص طفي  في زمن الرح 2001 - 1978من 
 الرجال .
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فزززان طزززول الرحلزززة اليوميزززة لعمزززوم  2001 - 1978عمومزززا ، للمزززدة 
السززكان قززد ازدادت ب ززكل كبيززر مو ززرة مجززادت الن ززا  و الوصززول تلزززى 

(. وقزد كانزت نسزبة التغيزر كبيزرة 6أماكن  الن زاطات اليوميزة )ين زر  زكل 
اء فززي عنززد النسززاء مقارنززة بالرجززال ، ولعززل هززذا يعكززا زيززادة م ززاركة النسزز

 قوة العمل ، والتغيرات في العالقات في المجتمع السويدس .
. وان ازداد عدد السيارات بحوالي الثلزثوفي الفترة الزمنية نفسها فقد 

توافزززق ثبزززات كميزززة الوقزززت المسزززتغرع فزززي الزززرحالت اليوميزززة علزززى مسزززتوى 
عموم السكان و تحسن سهولة الوصول تلى وسزائل النقزل يعنزي ان الزيزادة 

في مجال عمل الناا وليا في استخدامهم للوقت الفائض لممارسة كانت 
الن ززاطات الثابتززة المكززان عنززدما تزززداد سززرعة ادنتقززال . وبالجانززك ا خززر، 
وبأهميززززة خاصززززة فززززي مجززززال هززززذه الدراسززززة ، فززززان الزيززززادة فززززي الوصززززول 
الجغرافي و طول الرحلة اليومية للسكان عموما لم يوثر فعليا على مجموع 

لمسززتغرع للن ززاطات الثابتززة المكززان فززي جيززوك التن ززيم المحلززي ، الزززمن ا
 مثل المنزل .

ومززع هززذا ، فززان المعززدل التراكمززي للمسززافة المقطوعززة يوميززا مززن قبززل 
اىفزراد وعلزى المسزتوى اإلجمزالي للسزكان لزم تأخزذ بالحسزبان مبزدأ العزودة . 

ي تعكزززا تنهززا تعزززرض كميزززة الكيلزززومترات التزززي ينتقلهزززا اىفزززراد يوميزززا ، وهززز
التوسع المكاني للمجتمع الراهن . ومهم أيضا مالح ة ان مع م الناا د 
يذهبون بعيدا ، انهم يعودون تلى منازلهم للنوم و تلبيزة ادلتزامزات اىخزرى 
. نتيجززة ذلززي فززان مجززال اىفعززال يمثززل نصزز  المسززافة المقطوعززة يوميززا . 

 8هززززي حززززوالي وفززززي الحقيقززززة ، فززززان القيمززززة الوسززززيطة لمجززززال الفعززززل هززززذا 
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تليززززه النززززاا مززززا زال محززززدودا كيلززززومتر يوميززززا ، م ززززيرة تلززززى ان مززززا يصززززل 
 . ومتوقع

وب مكاننززا توضززيح هززذا بززالعودة تلززى العوائززل المختززارة للدراسززة )ين ززر 
( ، فالوالد فجأة بحاجة تلى  راء ما يحتاجه من مواد للطب  عندما 7 كل 

تليززه بززائع الخضزززرة انهمززي مززع زوجتززه فززي م ززروع الطعززام. فمهززم بالنسززبة 
المحلزززي )القريزززك( ، لجلزززك مزززا نسزززي  زززراءه والعزززودة بسزززرعة تلزززى المنززززل 
دكمززززال عمليززززة الطهززززو . مثززززال آخززززر مززززن العائلززززة يوضززززح الصززززراع بززززين 
الن زززاطات التزززي تجزززذك النزززاا خزززارج منزززازلهم و الن زززاطات اىخزززرى التزززي 

م رئزززيا تزززدفعهم للبقزززاء فزززي المنزززازل ، قزززدمها ابزززنهم المراهزززق . فلديزززه اهتمزززا
يدفعه خزارج المنززل ، لعزك كزرة القزدم مزع أصزدقاءه . وجزئيزا رحالتزه علزى 
دراجتزززه الهوائيزززة و التزززدريك علزززى كزززرة القزززدم ، فانزززه يقضزززي مع زززم الوقزززت 
داخل المنزل ، وذلي قضاءه مع م الوقت يلعك ألعابا في الحاسبة . ومزع 

ك على هذا فقد سحك خارج المنزل لمرة أخرى ل راء بعض الحلويات فذه
دراجته الهوائية من الحانوت القريك . وبعد عودتزه تلزى المنززل جلزا أمزام 
الحاسززبة مززرة أخززرى لسززاعة يلعززك و يأكززل حلويززات . فززي هززذه اىمثلززة كززال 
اىك وادبن تركا المنزل استكماد لم اريع بزدءوها هنزاي . فزي اإلجمزال ، 

من الوقت  %2 فان أعضاء اىسرة المختارة كعينة قضت وقتا قليال حوالي
الكلززي لغززرض التنقززل ، م ززيرة تلززى أنهززا د تتسززوع مززن أمززاكن بعيززدة عززن 
المنزل . فاىك لديه السيارة لذلي ذهك تلزى مسزافة ابعزد مزن ابنزه ودراجتزه 

 الهوائية بينما بقيت أدم في المنزل طوال اليوم .
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 المنزل واالنتقال الفرضي و تجزئة المسافة
ان التغلغل تلى المنزل لم يتم تحديه فقع من خالل ادنتقال البدني 
للساكنين ، فعبر العقد الماضي توسعت الن اطات التي وفرتها أجهزة 
ادنتقال الفرضي مثل وسائل ادتصال عن طريق الكومبيوتر و ادنترنيت 

ات  النقال والتي  زت البيت السويدس ب كل واسع . وقد استفاد و اله
الناا من هذا التغلغل التقني تلى منازلهم ، تضافة تلى النفاذية البدنية . 

من سكان السويد لديه اتصال بالحاسبة  %20اقل من  1997ففي عام 
وصلت النسبة تلى  2001و مرتبع بادنترنيت في منزله ، بينما في عام 
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( . و سهولة الحصول على الهات  النقال و 8( )ين ر  كل 65%)
، وهذا بعد المستوى المرتفع الذس  2001الكومبيوتر في تزايد حتى عام 

. وهذا صحيح جدا بالنسبة تلى ال باك ، فحوالي  1997كان عليه عام 
سنة لديهم هذا التسهيل عام  25 - 15( من السكان بأعمار 90%)

ان الذين لديهم سهولة الوصول تلى السيارات ، . وبمقارنة السك 2001
ما زالت  ير م بعة ،  2001في عام   ICTفان سهولة الوصول تلى 

 مما يعني ان ما زال هناي تمكانية لزيادة كامنة لنقل المعلومات . 
ان العالم الواقعي ونتائج هذه التنمية ما زالت مختلفة على المستوى 

فة الجغرافية و فيما تذا كانت الن اطات الن رس . فمثال ، هل تن المسا
المرتبطة بالمنازل قد توقفت تدريجيا عند مسألة التفاعل بين الناا ؟ 

  بكثافة ، ويكونون على الخع  ICTفاى خاص الذين يستخدمون 
online   ب كل متصل أو  به متصل لديهم الفرصة للعيب و العمل

لناا ب مكانهم تيقاف واللعك مع مجتمعات فرضية حيثما يحبون . فا
الفرصة ليكونوا اكثر ثباتا و تنقاص الرحالت  ير الضرورية ، وبالجانك 

ليكونوا أكثر قدرة لالنتقال الجسدس. تجريبيا  ICTا خر ب مكانهم استخدام 
، ما زال  ير واضح المدى و أجواء الحياة اليومية  دنفجار المعلومات 

عن المنزل أو   زيادة في  في المجتمع من حيث الن اطات البعيدة
 الن اطات التي تمارا في المنازل ، وبهذا تكون اكثر ثباتا مكانيا . 

ومركزس بالنسبة لهذا السوال ، أين يفضل الناا قضاء أوقاتهم بينما 
يرتبطون و هم فرضيا هم في تنقل عبر التقنيات الحديثة ، هل في المنزل 

ى يمكن لالتصادت وجها أم مكان آخر . ومهم جدا أيضا  الى مستو 
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لوجه ان تستبدل بأخرى افتراضية ، وما هو المدى الذس تحل به تقنيات 
ICT  . محل الن اطات التي تمارا في المنازل ، مثل م اهدة التلفاز

يضاف الى ذلي ، من المهم مناق ة المدى الذس توسع به  بكة 
ت الجغرافي نمع ادتصاد ICTادتصادت الحديثة المستندة على تقنيات 

للسكان . فدراسات السكان ت ير تلى ، على سبيل المثال ، ان صورة 
ادتصادت بواسطة الهات  النقال تت ابه مع اتصادت الهات  ذس الخع 
الثابت ، وان صورة المسافة للبريد ادلكتروني م ابهة للبريد اىرضي 

ة عززت ( . والتفسير هنا ان وسائع ادتصادت الجديد3)ين ر جدول 
 القديمة ولم تغير من أنما  ادتصادت . 

، ف نها كانت تمتلي  1996وبياناتنا عن العائلة المختارة كعينة عام 
خع انترنيت في المنزل وذلي دن اىك يعمل لصالحه وبحاجة تلى 
ال بكة الدولية ى راض العمل . ومع هذا ، د يمكننا تقرير بالضبع 

يوضح الوقت  4كة الدولية يوميا . جدول رقم الوقت الذس يستخدم به ال ب
المستغرع دستخدام الحاسبة لهذه العائلة . وادبن المراهق اكثر حيوية 
واستخداما للحاسبة في أيام العطل ، ويقضي حوالي ست ساعات . فهو 
معني بلعك اىلعاك ، وطالما ان الحاسبة تعود تلى العائلة وأنها في 

تري مع ا خرين من أفراد اىسرة. واىم تستخدم  رفة م تركة لذا فانه ي 
الحاسبة ثالثة أوقات في ذلي اليوم ، واىك سبع مرات و ادبن خما 

دقيقة . فاىم قد  110 - 10مرات . وكل مرة يكون ادستخدام بين 
. اعات ونص  في عطلة نهاية اىسبوعاستخدمت الحاسبة لحوالي أربع س

تخدما الحاسبة ى راض اجتماعية ، طالما وادثنين ، اىم وادبن ، اس
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انهما لم يستخدماها ىكثر من ع ر دقائق بدون الم اركة مع  خص 
آخر . ومع م وقت اىم عند الحاسبة كان معها ابنها المراهق ، وحوالي 
ع ر دقائق مع أبنائها الصغار . وادبن المراهق كان لوحده على الحاسبة 

لطعام . وكان الوالد وحده عندما هيأ الحاسبة عندما ان غل والداه ب عداد ا
و عندما أنجز ن اطات ترتبع بعمله . وعندما لعك اىلعاك مع أطفاله 
الصغار على الحاسبة كان أفراد اىسرة حاضرون جميعا . ويمكن ان 
نخلص انه بينما اىسرة المختارة أمضت وقتا طويال أمام الحاسبة في 

 سبة قد استخدمت بطريقة اجتماعية .عطلة نهاية اىسبوع فان الحا
وخالل أيام اىسبوع فان نمع استخدام الكومبيوتر من قبل أفراد 
اىسرة المختارة يختل  كليا عن يوم العطلة ، طالما انهم من غلون بالعمل 
والمدرسة و الن اطات اىخرى ذات العالقة باىطفال . وفي الواقع فان 

المنزلية أثناء أيام العمل . وادبن  اىك واىم د يستخدمان الحاسبة
المراهق يقوم بالعمل عليها لحوالي ثالث ساعات ونص  ، يلعك اىلعاك 
بعد ال هيرة و عند المساء . وقد دعى الوالدين بعض اىصدقاء ، ولكن 

 ادبن فضل اللعك على الحاسبة على مجالسة الضيوف .
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 ( 3جدول ) 
 

 خارج السويد السويد \داخل البلد  ياتصال محل نوع جهاز ادتصال
 2 33 57 هات  بخع محلي
 1 34 56 هات  نقال
 8 55 24 بريد ارضي
 15 39 29 فاكا

 13 37 29 بريد تلكتروني
Swedish National Communication Survey , 1999 and 2000  

 ( 4جدول ) 
 وقت استخدام الحاسبة 

 
 أيام عطلة نهاية األسبوع

 ل اىسبوعيةأيام العم

 أعلى -أدنى  التكرار دقيقة أعلى -أدنى  التكرار دقيقة
 0 – 0 - - 110 – 50 3 260 أدم
 0 – 0 -  - 30 – 10 7 105 اىك
 80 – 60 3 210 110 – 50 5 350 ادبن
  80 – 60 3 210 110 - 10 15 715 المجموع
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 الفصل الحادي والعشرون 
 ما بعد الفرق :

 إلى جغرافيات هجينة افيا أصوليةمن جغر  
Mei-Po  Kwan  
لقززززد تطززززورت الجغرافيززززا فززززي مجززززادت متنوعززززة وعديززززدة خززززالل القززززرن 
الماضي ، وفي الوقت الذس كان فيزه هنزاي من زور فكزرس واضزح ومزداخل 
ومناحي ن ريزة متعزددة ت زكلت فزي أوقزات مختلفزة ، كزان هنزاي مزد وجززر 

ي اتسزمت بالحديزة . واسزتجابة للرويززا فزي المنزاهج واىسزاليك الجديزدة ، التزز
الجديززدة للجغرافيززا ، مززا هززي و مززا يجززك ان تكززون عليززه ، فقززد زادت حززدة 
الجدل الذس اتسم بالت زنج . وأثنزاء هزذه العمليزة فقزد تزايزد تميزز الجغزرافيين 
كززأفراد فززي الجغرافيززا التقليديززة أو التخصصززات التززي أدري بأنهززا  يززر قززادرة 

. والمجزادت الجغرافيزة التزي أدري بعزدم كفاءتهزا تزم  على المنافسة والثبزات
 ادنسحاك منها تدريجيا لتصبح من تاري  الجغرافيا .

 هد القرن الع رين تنقسامين )على اىقل( في الجغرافيا ، فصل  
اىول بين الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا الب رية ، جراء فكرة عزل دراسة 

التحليل  و  -لثاني فصل المكاني الطبيعة عن دراسة المجتمع . وا
الحضارس في محاولة إليجاد وسيلة لفصل التحليل  –ادجتماعي 

الجغرافي الذس يفرز اىنما  المكانية وعالقاتها عن العمليات ادجتماعية 
السياسية . ونتيجة عملية الفصل هذه وما تبعها من نقد  –الحضارية  –

والنسوية ، وما بعد البنيوية ،  )من قبل من رس الماركسية ، والواقعية،
                                                 

 AAG  94(4) , 2004 , pp. 756-763 
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الحضارية   -و يرها من المذاهك الفكرية( ،  فان الجغرافيات ادجتماعية 
التحليلية قد أضحت اكثر تماسكا و تنا ما من قبل . وفي  -و المكانية 

هذه العملية أصبحت الجغرافيا الب رية محددة بثنائية  ريبة : )تما  أو( و 
صط  المن رون ادجتماعيون وما بعد بمصطلحات  ير جيدة . وا

المعاصرة في ص  ، يقابلهم المحللون المكانيون و الكميون و مستخدمو 
 الن م الجغرافية في الص  ا خر . 

وعلزززى الزززر م مزززن المحزززاودت العديزززدة لمناق زززة الن ريزززة ادجتماعيزززة  
وفصززلها عززن التحليززل المكززاني فززي الجغرافيززا ، وتصززور بززدائل ممكنززة ، تد 

ن الفاصززززل بينهمززززا كمززززا يبززززدو مززززا زال عميقززززا ، وبززززاع ب ززززكل يززززوثر علززززى أ
الجغرافيززا المعاصززرة . يضززاف تلززى ذلززي ، ويبززدو ان هنززاي تضززخيما عبززر 
الززمن وتنضزيجا للفروقززات ، رافقزه  يزاك التحززاور بزين الجبهتزين المعنيتززين 
فززي الجغرافيززا . وهنززاي انعكاسززات واضززحة حاليززا عنززد بعززض الجغززرافيين ، 

  كل اهتمامات متزايدة في دينامية الجغرافيا . تبرز ب
 تحليلي –حضارس  و  مكاني  –ادنقسام : اجتماعي 

فززي محززاودت مكززررة لعززرض الجغرافيززا كعلززم واحززد متماسززي و جسززم  
دراسززي لززه احترامززه وهويتززه فززي العلززم و مجتمززع العلززوم ادجتماعيززة خززالل 

فير روى منفزردة عزن القرن الع زرين ، فقزد هزدف بعزض الجغزرافيين تلزى تزو 
التخصص ، مع التركيز على مفهوم العلم وخصائصه. وال يء المهم هنزا 
، وضززمن هززذه العمليززة ، القززول بززان اىعمززال الجغرافيززة السززابقة لززيا لهززا 
قيمة ، واإلفصاح بوجزود محزاودت للوصزول تلزى اىحسزن واىكثزر تحزديا ، 

 و وجود طريقا واحدا للجغرافيا.
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لززى مززن ت ززكيل الرويززا الجديززدة للجغرافيززا ، وقعززت ففززي المراحززل اىو  
أحززداث عديززدة ، فززالمن ور عززد  يززر متوافقززا مززع الرويززا الجديززدة ، لززذا فانززه 
 يززززر مقبززززول ، أو نززززاقص أو  يززززر نقززززي ، ىنززززه لززززم ينززززتج عززززن ممارسززززات 
جغرافيززززة مقبولززززة . وقززززد تعززززززت الحززززدود الفاصززززلة بززززين المن ززززورين القززززديم 

صصززة عززن موسسززات مهنيززة ، التززي بززدورها والجديززد ب صززدار دوريززات متخ
 ساهمت في ت كيل الهوية الفردية لجغرافيين . 

ومن خالل عمليات ادستقطاك و ترسيم الحدود بين التخصصات  
لم تت كل بدائل ، ومال الجغرافيون تلى الهويات ذات الصبغة السلسة 

كانت و ير المتكاملة ، وبمن ور أحادى و التعري  بمفهوم تما أو د . و 
 الخصائص الم تركة بين الفئات الجديدة ، في الغالك ، ابتسامة خفيفة .

 ما بعد علم المعرفة
لعقززود مززن الزززمن كززان هنززاي نضززاد و محززاودت جززادة لتوحيززد هويززة  

الجغرافيززا ، ولكززن بمن ززور و رويززة أحاديززة ، لززذا لززم تززنجح هززذه المحززاودت 
 يززر متجززانا و  يززر  ب ززكل كامززل ، وبقيززت الممارسززات الجغرافيززة خلززيع

موحززد الرويززة . والحقيقززة ان مززا جززرى هززو تغييززر فززي المن ززور الجغرافززي و 
الممارسززات عبززر الزززمن ، وقززد عززد هززذا تطززورا ، وأدى تلززى تركيبززة جغرافيززة 
معقززدة . وان وصزز  الطرائززق اىولززى المعتمززدة  فززي الجغرافيززا بأنهززا كميززة 

عبززارة أخززرى ، فززان علززم والراهنززة بأنهززا نوعيززة فيززه  ززيء مززن المغالطززة . ب
الجغرافيا هزو خلزيع مزن العلزم ، والعلزوم ادجتماعيزة ، و اإلنسزانيات ، وان 
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هنززاي تنوعززا كبيززرا فززي كززل مجززال أو ميززدان ، ولززيا هززذا وليززد اليززوم ، بززل 
 عبر التاري  .

وعوضزززا عزززن اإلصزززرار علزززى هويززززة موحزززدة لعلزززم الجغرافيزززا ت ززززكلت  
دقيقززززة والميززززادين الثانويززززة . عالقززززات منتجززززة بززززين مختلزززز  التخصصززززات ال

ويبززدو ان هززذه سززتراتيجية فاعلززة لهززا جاذبيتهززا فززي مختلزز  فززروع العلززوم ، 
وفززي المجتمززع اىكززاديمي ، وفزززي المصززادر الماليززة ، وقزززد يززودس هززذا تلزززى 

 تقوية مبادرات العلوم اىخرى لتحذو حذونا .
وعلزززى ضزززوء هزززذا ، فمزززن المناسزززك التسزززاول عزززن سزززبك عزززدم تعزيزززز  
التحليليزززة لبعضزززها و  –الحضزززارية و المكانيزززة  –فيزززات ادجتماعيزززة الجغرا

دراسززة مختلزز  تمكانززات الززربع بينهززا .  وفززي الواقززع فززان الطرائززق العلميززة 
عزززدت وسززززائل تززززودس تلززززى تغيززززرات اجتماعيززززة ، نحززززو التقززززدم ولززززيا أدوات 
تحبززا  . وجززاء النقززد النسززوس ليوكززد قززدرة التقنيززات المعاصززرة علززى تحريززر 

مززن كثيززر مززن انززواع التسززلع المفززروض عليززه . ويززوحي هززذا بززان  اإلنسززان
التحليليزة يجزك  –العلميزة( للجغرافيزا المكانيزة  \الخصائص البارزة )التقنيزة 

 –لجغرافيززززززززات ادجتماعيززززززززة ان د تحززززززززول دون تمكانيززززززززة تكاملهززززززززا مززززززززع ا
 . ومع هذا فان الفروقات الجوهرية بينهما تحدد مدى تكاملهما . الحضارية
لعودة تلى العالقات بين علم المعرفة والطرائق المستخدمة في تن ا 

الجغرافيا ضرورية و مهمة إلعادة الربع بين المعطيات التقليدية لكل من 
التحليلي . فهناي العديد من  –الحضارس و المكاني  –ادجتماعي 

المو رات والمعطيات المهمة والمهملة عن الثورة الكمية مبررها المعرفي 
ء متأخرا بسنين بعد أن أخذت الطرائق الكمية مكانها في التطبيق . قد  جا
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ويرى بارنز بان ديفد هارفي بتحوله تلى الفلسفة الواقعية ، وان التفحص 
 –الدقيق التاريخي يوحي بان التبرير المعرفي للجغرافيات المكانية 
،  التحليلية نابع عن الر بة في تيجاد نوع جديد من الممارسة الجغرافية

وليا من الضرورس ان تكون هناي صلة بالفلسفة الواقعية واستخدام 
الطرائق الكمية في البحوث الجغرافية . كذلي فان ن م المعلومات 
الجغرافية موجودة قبل ربطها كأساا علمي جغرافي جديد ، وان 
استخدامها د يتطلك  تبريرا معرفيا مسبقا . فالتقنية د تحدد مستخدميها 

 نك معرفي معين .في أس جا
ان العالقة بين معرفة معينة و نوع محدد من الطرائق البحثية ليست  

عالقززة سززببية ، لززذا د يمكززن ا ززتقاع بززان المعرفززة الجغرافيززة أو السياسززية 
تستند فقع على الطريقة المعتمدة . فقد يكون هناي استخدام لها في فلسفة 

جغرافية . لذا من الواضح ان أخرى  ير الواقعية للتحليل الكمي و الن م ال
ادختيززار بززين الن ريززة ادجتماعيززة والتحليززل المكززاني  يززر حقيقززي ، ولعلنززا 
وقعنززا فززي فزز  التعززارض بززين الطريقززة والمعرفززة ، وان ذاكرتنززا تركززت لعقززود 
 –ممززا أثززر علززى القززدرة علززى تصززور الصززلة بززين الجغرافيززات ادجتماعيززة 

يضزاف تلزى ذلزي ، مزن المهزم التمييزز  التحليليزة . –الحضارية و المكانيزة 
 تميزززززل تلزززززى هزززززذه المسزززززو ات ان مزززززا بعزززززد الطبيعزززززة للعقالنيزززززة المعرفيزززززة د

. عوضزززا عزززن ذلزززي ، فزززان ادنعكاسزززات الن اميزززة للعقالنيزززة التزززي بالكامزززل
تضززمها ممارسززة البحززث يمكززن ان تعتمززد لتطززوير مفززردات جديززدة و بززدائل 

 –الحضزارس و المكزاني  – عيعقالنية تسزاعد إلعزادة الصزلة بزين ادجتمزا
 . التحليلي
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 حدود المشاريع البحثية والجغرافيات الهجينة
ان مفهوم الهجين يساعد في التفكير لتجاوز الفصل بين ادجتماعي 
الحضارس و المكاني التحليلي في الجغرافيا . فالهجينية في الدراسات 

فات الفئوية الحضارية ت ير تلى القلق و اىداء الذاتي المقاوم للتعري
الصارمة و الثابتة ، مثل الجنا ، العرع و القومية . وتستخدم أيضا 
لتجاوز البناء الثنائي الذس يفترض استقاللية الطبيعة عن الحضارة و 
العلم عن المجتمع أو ادقتصاد عن الحضارة وكاجواء  ير متداخلة مع 

 ياء ، بعضها . والهجينيات هي موجودات ب رية و ير ب رية )مثل اى
الم اريع( التي تنتقل بين و تربع بين أقسام موجودة ، و الهجينية تعني 

قد بأنها  ير متوافقة أو الحركة الهادفة تكامل العناصر التي يعت
. فالهجين ينتهي الحدود بين الثنائيات ويستبدلها وهو بذلي ينتج متعارضة

وية لذا تبقى  يئا جديدا ، وحركة الهجين هذه تستسلم لبعض الحدود الق
كما هي . و بالنسبة لكاتك المقال هي ممارسات جغرافية )أو م اريع 
حدودية( تتحدى الحدود و تفرض صلة جديدة بين الجغرافيات ادجتماعية 

 الحضارية و المكانية التحليلية. 
وبعض الجغرافيين قد مارا  كال من أ كال الجغرافيات الهجينة 

وجود هذه الممارسات يساعد في تجنك الم ار تليها هنا . ان تدراي 
الميل للتفكير بان الممارسات الجغرافية نقية و ثنائية التقسيم وتديم الفجوة 
بين ادجتماعي الحضارس و المكاني التحليلي .  واكثر الممارسات 

و تناقب مسائل  GISالهجينة  يوعا هي التي تعتمد الطرائق الكمية أو 
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ر من الجغرافيات الهجينة تهدف تلى عبور جغرافية حرجة . والنوع ا خ
( و ادستيعاك GIS , GPSالحدود بين التقنيات المكانية الجغرافية )

الكمي لخبرة اىفراد الحياتية في مختل  البيئات الحضارية . وفي الغالك 
تخلع هذه الدراسات بين الطرائق دستك اف الحقائق المتعددة و القصص 

ت المعقدة بين المعرفة و السلطة و التغيرات التي ت كلت عبر التفاعال
ادجتماعية و السياسية . النوع الثالث من الجغرافيات الهجينة جاء 
كمحاولة لتكامل ن رية النقد ادجتماعي و طرائق التحليل المكانية . فمثال 
، أقوم بعمل يتطلك الربع بين ن رية ما بعد البنوية النسوية و استخدام 

الن م الجغرافية و طرائق العرض الجغرافية السائدة هذه  الحاسك باعتماد
اىعوام . فبحثي ي مل تنمية طرائق ن م المعلومات الجغرافية بقصد 
السيطرة على التعقيد في الخبرة المعا ة من قبل اىفراد أثناء قيامهم 

و نقد  GISبالن اطات وادنتقال في حياتهم اليومية . فقد تنقلت بين 
ماعية وكل واحد منها له تأثيره و مكانه في عملي هذا . وهذا ن رية ادجت

ادنتقال جعل تطوير الن رية النسوية لغرض ن م المعلومات الجغرافية و 
 الممارسة النقدية لها ممكنا .

وباإلضافة تلى تمييز الجغرافيات الهجينة الموجودة ، فان الهجينية 
يات ادجتماعية يمكن مساومتها كموقع )أو موضعيا( بين جغراف

الحضارية و المكانية التحليلية تقديرا للموجودات الثنائية المصاحبة لهما . 
فالموجودات السائلة تسمح وتسهل عملية تيجاد صالت منتجة بين هذين 
النوعين من الجغرافيات التقليدية . تضافة تلى ذلي ، من المهم تطوير 

الثنائية النقية و تسمح بدائل مفردات و استعارات تسهل ادنتقال بين 
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ب مكانية ان يكون الجغرافي من را اجتماعيا و محلال مكانيا في الوقت 
 نفسه )مثل : ن م معلومات جغرافية نقدية ، أو تحليل مكاني نقدس( .

 مستقبل ما بعد النظرية االجتماعية وما بعد التحليل المكاني
رافيزا فزي "مزا وللخروج بنتيجة ، اقدم بعض اىفكار عن مسزتقبل الجغ

بعززد الن ريززة ادجتماعيززة" و " مززا بعززد التحليززل المكززاني" . ويعنززي هززذا ان 
مستقبل الجغرافيات ادجتماعية الحضارية و الجغرافيات المكانية التحليليزة 
د يمثززل كأقطززاك متعارضززة أو ثنائيززة د تقبززل التوحززد، مسززتقبل د يخززاف 

بعزد الحداثزة " و "جغرافيزو  التقسيم  ير الضرورس أو التجسيم  كما في "ما
ن م المعلومات الجغرافية" . ان التحدس الزرئيا للجغرافيزا كعلزم هزو تعزيزز 
التنززوع و الغنززى فززي المن زززور والمنحززى وفززي الوقزززت نفسززه ، الحفززاظ علزززى 
الوحززدة أمززام المجتمززع اىكززاديمي والمجتمززع اىكبززر . ان اسززتحداث كيانززات 

يزة فرديزة هزو م زروع د يمكزن الزدفاع محترمة في الجغرافيا استنادا تلزى رو 
عنه . فنحن بحاجة تلى تيجاد سبل تجعل الجغرافيا علمزا محترمزا و نعززز 
الحالة بدون تلغاء الفروقزات داخزل علزم الجغرافيزا . نحزن بحاجزة تلزى قبزول 
المنززاحي المختلفززة  يززر المتوافقززة و نسززمح لهززا للززدخول فززي حززوار بنززاء فززي 

علزى اسزتيعاك الفروقزات و تحديزد الصزالت  الوقزت نفسزه . علينزا ان نركزز
البناءة معها واستك اف الكيفيزة التزي يمكزن ان تغنزي بعضزها الزبعض بزدد 
مززززن الن ززززر تليهززززا كمنززززاحي معارضززززة. ولعززززل تجززززاوز ادنقسززززام الحقيقززززي و 

 المتصور في مخيلتنا هو المهمة اىصعك لمستقبل الجغرافيا . 
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ىعمال التي أنجزها من رو ومن المصادر المهمة للن رة الثاقبة ، ا
النسوية و الجغرافيون . والموضوع الرئيا للجغرافيا النسوية هو الكتابة 
والتحدث عبر الحضارات و المجادت و المواقع ادجتماعية . فهذه 
الكتابات قد عززت استيعابنا للتفاوض ما بين الموجودات و ادختالفات 

خالل البحث في موضوعات  عبر الحدود ادجتماعية والجغرافية . ومن
مثل تحول الموجودات و الحضارات الهجينة فان الجغرافيا النسوية توفر 
روية ثاقبة عن مسائل معقدة ت مل التحدث عبر ادنقسامات المتنوعة 

 التي لها صلة حميمة بمستقبل الجغرافيا . 
ومن المهم مناق ة التطور الدينامي للجغرافيا اىمريكية . ولعل 

 Thomasالرئيا للم كلة راجع تلى نموذج توماا كون  المصدر
Kuhn  عن الثورة العلمية وأثره على تخصصنا . ولما كان نموذج كون

اعتمد إلدراي ان التغيرات في التخصص ناتجة عن تتابع في المن ور 
وكل واحد يفوع ا خر ، ولتخصيص وقفة واضحة مع الممارسات الراهنة 

ن ادختالف والتنوع في المن ور ليا له دور و سيادة روية أحادية ، فا
في تفسير هذا النموذج . تضافة تلى ذلي ، فان عمل كون يميل تلى 
تكثي  الخصومة داخل الجغرافيا ىنه يرى ان الحالة الطبيعية للجغرافيا 
الب رية ت مل من ورا واحدا ينتصر على  يره ، وان هناي خلال عند 

كافئة . لذا من المهم مالح ة ان نموذج مقاومة وجهات الن ر  ير المت
كون )كما استخدم(  ير مناسك للجغرافيا دنها تحتوس مناحي و مناهج 
عدة و ت تري فيها في الوقت نفسه . عوضا عن ذلي ، فان التطور 

قد توفر هيكال  thematic networkالمستند على  بكة عمل موضوعية 
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ل بكة الموضوعية تقطع عبر افضل لتطوير الجغرافيا في المستقبل . فا
مناحي عدة و تخصصات أو ميادين ثانوية تستند على الموضوع العام . 
تنها ت جع التعاون عبر مختل  ادهتمامات ويمكن ان تكون مرنة في 
تمييز ادستجابات للتغيرات الخارجية )مثل التغيرات ادجتماعية أو 

بعض من ذوس الفرص المعززة ماديا( . ومن خالل جمع الناا مع 
المناحي المختلفة أو حتى المتعارضة فان التطور يستند على ال بكة 
الموضوعية قد يوفر هيكال افضل في تحسين ادتجاه ادستقطابي في 

 التخصص . 
ان الطريقة التي يجرس فيهزا الحزوار لهزا تأثيرهزا الكبيزر علزى مسزتقبل 

الجغرافيزا بعيزدا عزن  الجغرافيا . فالكيفية التي يتم بها تبني التضامن ضمن
 cosmopolitanادختالفات والتنوع أمر جوهرس. ففكرة التحمل العالمي 

tolerance  و التضامن المميزdifferentiated solidarity  ذات صزلة
كانعكززاا عززن علززم  Denis Cosgroveخاصززة . الفكززرة اىولززى قززدمها  

ة معيارية لتجاوز كفكر  Iris Youngالنهضة ، بينما الفكرة الثانية جاء بها 
م كلة العززل السزكني . وكزال المفهزومين يركززان علزى الحاجزة تلزى اإلبقزاء 
علززى ادختالفززات وضززمان الحريززة الفرديززة والسززماح بوجززود المسززافات بززين 
المجزززاميع ، فزززي حزززين الحفزززاظ علزززى المجمزززوع مزززن خزززالل تحمزززل وادحتزززرام 

ذا أمكزززن  الناضزززج المسزززتند أولويزززات واسزززعة ولزززيا فقزززع مصزززالح محليزززة. وا 
وضع مثل هزذه اىفكزار قيزد التنفيزذ فزان مسزتقبل الجغرافيزا سزيختل  بدرجزة 

 كبيرة عن ماضيها .
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وأخيرا ، ما هو حرج انت ار الهجينيات ، أو الجغرافيات و 
الجغرافيون من النوع الثالث، أولئي الذين يقطعون عبر الفروقات بين 

ي و النوعي ، و الحاسم ادجتماعي الحضارس و المكاني التحليلي و الكم
والتقني وبين ادجتماعي العلمي و اىدبي و اإلنسانيات . انه مستقبل 

 الجغرافيا وليا أحد فروعها .
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 الفصل الثاني والعشرون 
 2ممارسة الجغرافيا 

 ايريك شبرد ، جامعة منسوتا
رن عموميززة واحززدة يمكززن قولهززا بسززالم عززن مسززتقبل الجغرافيززا فززي القزز 

الحادس والع رين ،  ود يمكننا ا ن توقع ما هو الطراز في المائة عزام أو 
حتزززى خمسزززة ع زززر عزززام القادمزززة )تذا بقيزززت الجغرافيزززا قائمزززة( . فالجغرافيزززا 
كغيرها معقدة وخارج التوازن ، وهزي بن زام مكزاني موقزت ، لزذا لزيا مثمزرا 

 . توقع أو ت ريع مسار الجغرافيا في عملية تنتاج المعرفة 
الجغرافيززون كغيززرهم خززائفون ويتهربززون مززن تخضززاعهم لن ززام علمززي  

واحزززد . وفزززي الحقيقزززة ، فزززان مع زززم المعرفزززة الجغرافيزززة المنتجزززة فزززي القزززرن 
الع رين محققزة تقزدما سزواء أكزان نحزو الجيزد أم د . وأفضزل مزا يمكزن أن 
نقوم به هو السعي لتطوير ممارستنا للجغرافيا وعكا ذلي علزى السزلوي . 

دقتززززراح طرقززززا لتنفيززززذ هززززذا ، سززززأركز علززززى مززززا أراه تحززززديا رئيسززززيا داخليززززا و 
وخارجيا لممارسة الجغرافيا ب كل جيزد دون التجزئزة وتغليزك ذاتزي ، فعلينزا 

 مواجهة ذلي .
تن القزوة الع مززى للجغرافيزا كن ززام معرفزي متززأت مزن فقززدانها ل ززريعة 

مقابززل فززان علززم واحززدة تحكمهززا )متفززق أنززه أفضززل طريززق للجغرافيززا( .  بال
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ادقتصزززززززاد حيزززززززث اإلجمزززززززاع علزززززززى النمزززززززوذج الكبيزززززززر والطريقزززززززة ومع زززززززم 
ادقتصزززاديين المزززوثرين و الزززدوريات العلميزززة تعززززز الن زززرة العامزززة العالميزززة 
الموحززدة ، بينمززا يكززافح الجغرافيززون إليجززاد أرضززية عامززة م ززتركة فلسززفيا ، 

عن معاري قاتلة  ن ريا ، و منهجيا . ففي هذا العلم جميعنا يمكنه الحديث
حززول مززا ت ززكله الجغرافيززا الجيززدة . وجززدالنا عززن أفضززل المنززاحي قززد دفززع 
طلبتنا تلى التكتل كمجاميع بين الفلسفة الواقعية و فلسفة ما بعد البنيويزة ، 
وبين الجغرافيا الطبيعيزة والجغرافيزا الب زرية ، و الطرائزق الكميزة ام النوعيزة 

ن مززززن أن الصززززراع الززززداخلي يقززززوس . وفززززي الوقززززت نفسززززه ،   فززززنحن خززززائفو 
ضعفنا الخارجي الرئيسزي ، فغيزر الجغزرافيين دزالزوا أقزل تمييززا ممزا نر زك 
في معرفة ما هزي الجغرافيزا ومزا هزي أهميتهزا )تضزافة تلزى تجميزع البيانزات 

 و نماذج عن اىرض( . 
تن تعصززززززك الجغززززززرافيين للتخصززززززص الززززززدقيق قززززززد اضززززززع  تماسززززززي  

ثززال ، فززان التقسززيم الموضززوعي لمجلززة الجمعيززة الجغرافيززا . فعلززى سززبيل الم
يخلق فرا ا بين مختل  أنواع الجغرافيين ، وهو يزدفع بزالجغرافيين إليصزال 
أبحززاثهم تلززى نززوع واحززد مززن التخصززص ، أو قززد يحززال المقززال تلززى المجلززة 
ولكن ولسبك ما يحال تلى مقومين من تخصص آخر فيرفض لعدم توافقزه 

. وكمزززا قزززال يونزززي فزززان المجتمعزززات التزززي مزززع الحقزززل المعرفزززي المناسزززك 
تصززادع علززى الفززرو قززات ف نهززا تخلقهززا و تعززهززا وتضززع حززواجز سياسززية 

 تجاهها . 
تتزززززوافر ر بزززززة قويزززززة لتجزززززاوز م زززززاكل التعصزززززك مزززززن خزززززالل وضزززززع  

ت ززريعات قانونيززة وأتصززور تننززا جميعززا سنصززل تلززى حالززة اإلنززذار هززذه فززي 
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حواجزه العديدة على الممارسزة  وقت من اىوقات . ومع هذا ، فالت ريع له
الجغرافية الفاعلة وكما كان الحال سزابقا مزع التعصزك اىعمزى . فالت زريع 
يضززع  التنززوع الجغرافززي ، وبالتززالي تميززز الجغرافيززا بهززذه السززمة الفريززدة . 
تضافة تلى ذلي ، فانه ليا هناي برهان كامل للمنهجيزة أو لحقزل المعرفزة 

صززبح  يززر معقولززة ، خاصززة فززي علززم تمززارا ، حينهززا فززان فكززرة الت ززريع ت
فيه العلوم اإلنسانية والطبيعية جنبا تلى جنك .  انه من الممكن ، مع هذا 
، تجنك السقو  في ف  التعصك أو الت ريع مزن خزالل ممارسزة الجغرافيزا 

 بطريقة تمييز و تسهل ادتصال بين مختل  طرع المعرفة . 
فقد قدمت بديال بناء يمكن  وقد حققت هيلين لونكينو هذه الرويا .

جميع الجغرافيين من ادستفادة من دراسته : تصور  ير أحادى ولكنه 
 ير نسبي لمنحى تنتاج المعرفة . فقد قالت بان تعددية التفاسير المقبولة 
معرفيا وكافية يمكن أن تنتج من قبل عوامل متنوعة ومتعددة عند 

مجموعة من المناهج  التقصي، وكل واحد منها مستند على أرضية من
وادفتراضات الموضوعية التي آخذت بالحسبان المعقولية واإلقناع . وقد 
ركزت ، أوافقها على ذلي ، في أن هذه التعددية في التفسير بحاجة د 
تلى أن تحفظ تلى حقيقة واحدة . في الواقع فان اىحادية في التفسير 

و عوامل اختيرت منفردة من تتأثر باستبعاد التفاسير المنافسة اىخرى ، أ
نقا ات أكاديمية وليا عن طريق اإلجماع . تنها ترى صيغة معيارية 
للحوار العلمي مستندا على أربع مسارات رئيسية ، امتصاص، معايير 

 عامة ، معتدلة و المساواة .
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وفززق هززذا المن ززور فززان هززدف الدراسززة اىكاديميززة يكززون  يززر مسززتقر 
لمعارف المحلية المختلفزة التزي لزن تزوفر معرفزة جراء الجدل المستمر بين ا

أكثر واقعية عن العالم مزن وجهزة الن زر اىحاديزة وبالتزالي ف نهزا تعززهزا . 
وفي هذه الرويا فان الموضوعية ليست مساوية للمنحى النزيه في التقصزي 
)وهززم وخيززال( ولكنهززا تكززون مززع  ززيء مززن الصززرامة و ادنفتززاح و الحززوار 

. وان الخبزززززززرات التزززززززي ت زززززززكل وضزززززززعنا فزززززززي الفهزززززززم  النقزززززززدس الزززززززديمقراطي
وادسززتيعاك وبالتززالي فززان طبيعززة الن ريززة لكززل تقصززي اختبززارس، ف نهززا فززي 
الغالززك ذات بعززد سياسززي فززي ادخززتالف عززن اىسززباك واىثززر علززى العززالم 
والبيئة العرقية توضح ذلي .  لذا وتحت هذا ال ر  فان كل موضزع يتقبزل 

حززددتها مفززاهيم لونكينززو عززن ادمتصززاص ،  تحمززل الوقززوع فززي الخطززأ كمززا
المعززززايير العامززززة ، الجززززدل اىكززززاديمي الززززذس يززززرتبع بادسززززتعارات و تنززززوع 

 المن ور السياسي . 
ومع أس هيكل معيارس فهناي عدد من الحواجز لتمييز مثل هذه  

الرويا ، ولكن فان ممارسة الجغرافيا طبقا لهذه اىعراف اىخالقية فان 
مصدر قوة د ضع  . الجغرافيون موهلين ب كل مثالي التنوع سيكون 

لالرتبا  بمثل هذا النوع من تنتاجية المعرفة ، وهذا ضمن الجغرافيا و 
خارجها نتيجة سعة ميدان ادختصاص . وب مكاننا القيام بأ ياء توفي هذه 
الن رة الواسعة .  محليا، فان أقسام الجغرافيا هي أماكن إلنتاج المعرفة 

انية تيجاد مثل هذه ادرتباطات كجزء من الممارسة اليومية ، حيث تمك
وجعل الطلبة يرون انه ليا عليهم ادختيار بين المناحي المختلفة ليكونوا 

 طلبة علم  رعيين.
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وب مكزززان الجمعيزززات الجغرافيزززة المحليزززة واإلقليميزززة والعالميزززة ممارسزززة 
افيزززا ب زززكل جيزززد دور التوجيزززه والتوعيزززة ، واىكثزززر مزززن هزززذا ممارسزززة الجغر 

بأخالقيززة واحتززرام وارتبززا  . وعلينززا أن نكززون فززاعلين فززي عمليززة ادنززدماج 
وا عطززاء الصزززوت الكامزززل لتنزززوع المعرفزززة الزززذس يحقزززق فهمنزززا للعزززالم . يقزززدر 
الجغرافيززون تنزززوع الخبزززرة عبززر العزززالم الواسزززع ، ولكننززا ن زززمئز مزززن السزززماح 

فيها الرجل اىبزيض ،  للعديد من هذه التطفالت في خيمتنا التي هي يسود
 الذكور الناطقين باإلنكليزية . 

لقد عزززت مسزاهمة العنصزر النسزوس الدراسزات الجغرافيزة ، وت زتري 
الجغرافيزززا مزززع العلزززوم اىخزززرى فزززي تنهزززا تأخزززذ القليزززل مزززن الفلسزززفات  يزززر 
اىوربيززة ، وان العززدد قليززل مززن البززاحثين  يززر النززاطقين باللغززة اإلنكليزيززة ، 

سزززمع رأس هزززودء علزززيهم التحزززدث باإلنكليزيزززة . وهزززذه حالزززة ومزززن اجزززل أن ي
تفقر الجغرافيا وان الممارسة الجغرافية الجيدة تتطلك عكا الحالة وتوسيع 
ذا كنا نريد اخزذ هزذا مأخزذ  الم اركات والتنوع ادجتماعي في الجغرافيا . وا 
الجززد فززان فكززرة الممارسززة الجغرافيززة الجيززدة تعنززي تعطززاء الصززوت ىوسززع 

ع ممكن فزي المعرفزة ، ويكزون العمزل الحقلزي  زامال اىنزاا فزي أمزاكن تنو 
الدراسززة كمسززاهمين مسززاهمة كاملززة فززي البحززث متحززدين سززلم الخبززراء الززذس 
يفتززرض فصززل اىكززاديميين عززن مسززاعديهم فززي جمززع المعلومززات . ويعنززي 
هززذا أيضززا بززان الجغززرافيين يجززك أن يتعززاملوا بالمثززل مززع اىنززاا واىمززاكن 

خززذون عنهززا المعلومززات ، وجعززل البحززث والبززاحثين فززي متنززاول يززد التززي يأ
المجتمزززع .فزززالجغرافيون يجزززك أن يكونزززوا فزززي الخزززع اىمزززامي لالهتمامزززات 
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الحديثززة للمجتمززع ، وان يكززون هززدف البحززث خدمززة المجتمززع ومسززتندا علززى 
 التعلم منه .

وهناي تحد خارجي يوثر على الممارسة الجغرافية ، فالعاملين في 
سسات اىكاديمية يخضعون تلى قوى سوع العمل ومعايير الليبرالية المو 

الجديدة . وقد انتقلت هذه الحالة من الت ريعات الحكومية تلى الجامعات 
و وصلت تلى اىقسام العلمية . فاىكاديميين مطالبون بزيادة اإلنتاج و 
المردود المادس . وفي جامعة منسوتا فقد تقلصت المساعدة الحكومية 

( من ميزانية الجامعة مما يعني أن الجامعة تعتمد أكثر %20بنسبة )
فاكثر على أجور الدراسة ، وهذا يضع  التوجه للتعلم لذوس الدخل 
المحدود والعوائل . وقد زاد هذا من الضغع على زيادة عدد طلبة 
الصفوف وعلى المنح الدراسية و الجغرافيا التطبيقية وعلى التعليمات التي 

ردود مالي خارجي ، خاصة من الموسسات العامة. تن سياسات تجذك م
عبئ العمل توفر حوافز خاصة عند تدريا الصفوف الكبيرة تد تنها 

 تهمل مسألة اإل راف على الخريجين . 
وفق هذه الن رة ، فان ممارسة الجغرافيا يتطلك الصبر ، والعمل 

نتائج الممارسة في الجاد للسماح لألصوات المختلفة ىن تسمع ، ومتابعة 
المجتمع و قيمه. كما يتطلك ممارسة الجغرافيا استقراء مرنا والر بة في 
اكت اف اىخطاء و الهفوات و معالجتها ، وتحدس افتراضاتنا حول 
المعايير ادجتماعية . تن الممارسة الجغرافية الفاعلة هي جغرافية 

و المقياا . مما بالضرورة ، افضل ما فيها التنوع المكاني و المجالي 
يعني أنها ذات معرفة متداخلة ترتبع بالعالم مبا رة ، تتحدى الن ريات 
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التي بنيت عليها خبراتنا ، والعكا صحيح . وان العمل الميداني جوهرس 
وبمعطيات متميزة في الممارسة الجغرافية الجيدة، ونحن بحاجة تلى 

لومات أو اعتماد اإلصرار على عدم ادعتماد على ا خرين في جمع المع
المصادر الثانوية و المور فة . فهناي الكثير للقيام به. فالممارسة 
الجغرافية الراهنة تتطلك تبدد في دواخلنا وفي الجغرافيا وداخل الجامعة 
وخارجها . تن تقويماتنا هذه هي التي ستحمل التغيرات و ت كل الجغرافيا 

 للمستقبل القريك .
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 الثالث والعشرون  الفصل  
 من نحن ؟ سؤال مهم لمستقبل الجغرافيا

من نحن ؟ وكي  حدثت التغيرات الكبيرة عبر القرن الماضي في  
ت كيلنا ؟ خاصة في الربع اىخير منه، وكي   يرنا علم الجغرافيا ؟ 
وكي  أن التغيرات في تركيبة المختصين قد  يرت ادختصاص ؟ 

يعة اىسئلة التي نسألها كجغرافيين ؟ وبصورة أدع ، التغيرات في طب
 ولماذا ما ن كله نحن الجغرافيون  يئا مهما ؟ 

تن ما نسأل عنه يحدد طبيعة الموضوع الذس ندرسه ، واىسئلة هي  
التي توطر ن اطنا و تعكا ، جزئيا ، خبرتنا أفرادا ومجاميع .  وتعتمد 

ص ، وأين ومتى هذه الخبرات على ما تدربنا على القيام به في ادختصا
وما هي ال روف التي نعي ها . كما تعتمد على الجنا )ذكر أم أنثى( ، 
سوس أم منحاز ، سليم بدنيا أم جالا على كرسي متحري ، أبيض أم 
أسود ، و يرها . تضافة تلى هذه الخصائص ، فللموقع ادجتماعي ، 

رها على الحضارية  لها تأثي –ادقتصادية  –و بكة العالقات ادجتماعية 
 القدرات الذاتية .

عندما يالحظ مجموعة من اىفراد حادثا ما )وليكن الطمر الصحي( فان  
كل واحد منهم قد يركز على جانك معين ، وين ر له من زاوية مختلفة ، 
أو قد يفكر في استثمار عملية الطمر الصحي في دراسة عن : أنما  

النقل التي ساهمت في  استهالي السكان ، العالقات الجنسية ، تقنيات
جمع النفايات ، مخاطر التسمم وتلويث المياه الجوفية ، و يرها . والقدرة 

                                                 
 AAG , 94(4) , 2004 , pp.715-722 
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على روية ما قد د يراه ا خرون هي في جوهرها عملية اإلبداع  العلمي ، 
وهي تعكا جزئيا التباين في وجهات الن ر الناجمة عن الموقع 

 ادجتماعي والخبرة .
فيين من الذكور ، وهذه هي التي  كلت تن مع م الجغرا  

الخبرة الذاتية والتراكمية لطبيعة اىسئلة التي يطرحها الجغرافيون ، وعلى 
أساا هذا جاءت المفاهيم الجغرافية ، حيث تم التأكيد على استجابات 

من اجل البقاء في بيئة  ير عضوية لعالم  ير عضوس ، والنضال 
كا( فان الخبرة المعا ة  تعكا سيطرة . ففي العالم الجديد )أمريودودة

البرية . فالمستوطنون اىوائل قد واجهوا صيفا حارا و  تاء قارا البرودة 
، ومواسم نمو  ير معروفة المدة )زمنيا( و تضاريا  ير مألوفة . وقد 

وقد عكست اىسئلة البحثية ، وب كل تجاوز اى لبية هذه الصعوبات . 
التي عاب فيها سائلوها . فاىسئلة د يمكن كبير ، اىزمنة واىماكن 

فصلها عن بيئتها الجغرافية وتاريخها ادجتماعي ، تنها ت كل أسئلة 
واجهوها بأنفسهم. وتتباين اىسئلة زمانيا ومكانيا ، كما تتباين مع الوضع 
الذس كان به الباحث من حيث الزمان والمكان . واىسئلة التي تطرحها 

أن تخدم المجتمع ، المجتمع ذس التنوع الكبير .  اىبحاث من الضرورس 
وىن موقع الباحث في هذا التنوع يوثر على اىسئلة التي يوجهها . وحتى 
يخدم المجتمع بكل تنوعاته ومصالحه نحن )الجغرافيون( بحاجة تلى ضم 
المواقع ادجتماعية المختلفة لما تمثله من خبرات المجتمع . وليا 

الباحث أو العرع الذس ينتمي تليه سيحدد اىسئلة  المقصود هنا أن جنا
التي يطرحها ، ولكن لها صلة بالخبرة الحياتية وباىسئلة التي يعدها 
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للتقصي . لذا فان تحديد هويتنا )من نحن( أمر مهم دنعكاسه في طبيعة 
 اىسئلة التي نوجهها .

 ززن نززحزززززنم
، وضززمت حينهززا  1904تأسسززت جمعيززة الجغززرافيين اىمريكززان عززام  

( 7500( أنثزززززى بزززززيض. وا ن تضزززززم الجمعيزززززة حزززززوالي )2( ذكزززززر و)46)
( مززنهم ذكززور بززيض ، وهززي فززي اتسززاع مسززتمر . وعلززى %40عضززوا ، )

الر م من النمو العددس الكبير ، تد أن تمثيل  ير البيض دزال ضئيال ، 
فاىعضزززاء متجانسزززون مزززن حيزززث الجزززنا و العزززرع ر زززم مزززرور قزززرن مزززن 

وخالل العقود اىولى من تأسيا الجمعية ، كانت العضزوية فيهزا  الزمان .
 تزززززززتم مزززززززن خزززززززالل توجيزززززززه دعزززززززوة لجغزززززززرافيين لهزززززززم نتاجزززززززاتهم  المن زززززززورة 
و مسززاهماتهم البحثيززة ، ولهززم مززن ير ززح قبززولهم مززن داخززل الجمعيززة . وقززد 
أبقت هذه السياسة الجمعية بحالة تجانا نسبي بزين اىعضزاء وحتزى عزام 

ت أبواك ادنتماء للرا بين والقادرين على تسزديد رسزوم ، حيث فتح 1963
اد تراي . ومع هذا بقيت م اركة ادقليات والنساء محزدودة. ولكزن  يزاك 

 النساء عن ادنتماء للجمعية د يعني أنهن بعيدات عن ادختصاص .
كانززت نسززبة مززن مززنح  ززهادة الززدكتوراه فززي  1970 – 50بززين عززامي  

 زكل العنصزر  1975ع الجغرافيين ، وفي عام ( من مجمو %6الجغرافيا )
( مززززن %7( مززززن مجمززززوع أعضززززاء الجمعيززززة ، و فقززززع )%16.7النسززززوس )

مجمززوع حملززة  ززهادة الززدكتوراه مززن أعضززاء الجمعيززة ، وكانززت نسززبة السززود 
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( مزززن مجمزززوع أعضزززاء الجمعيزززة، ومثلهزززا مزززن ا سزززيويين ، واقزززل مزززن 1%)
 نص  واحد بالمائة من أمريكا الالتينية . 

 2003منذ ذلي الحين بدأ التنوع بين أعضاء الجمعية . وفي عام و 
( كانت وددتهم خارج الوديات المتحدة ، %28ضمت الجمعية أعضاء )

( من أعضاء الجمعية من %31كان ) 2002( بلدا . وفي عام 61ومن )
( من الطلبة اىعضاء في الجمعية من اإلناث . %45اإلناث ، و )

ن أعضاء الجمعية من ا سيويين والسود و ( م%8ودزال اقل من )
( من مجموع سكان %30الالتينيين ، ر م أن هذه الفئات ت كل حوالي )

الوديات المتحدة . اىرقام أعاله هي نقطة البداية لفهم الت كيل الضمني 
 لالختصاص ، والذس يوثر على اىسئلة التي نطرحها كجغرافيين .

خصصات وطبيعتها هي فزي جوهرهزا تن التغيرات التي تطرأ على الت
عمليززززة اجتماعيززززة تعتمززززد التنززززوع والتفاعززززل الززززذس يحززززدث فززززي الغالززززك فززززي 
المجتمع . وبادنتبزاه تلزى اىسزاا ادجتمزاعي لخلزق وقبزول هيكليزة البحزث 
العلمي ومفاهيم التخصص ، حينها يمكن التعرف على المجاميع التزي لهزا 

ى اإلنززاث فززي ادختصززاص ، تززأثير علززى أسززئلة ادختصززاص . وبالنسززبة تلزز
فان اإلمكانات الضمنية للتأثير تعتمد على اىعضزاء فقزع ، ولكزن وب زكل 
دقيززق علزززى الموقزززع ضزززمن ادختصزززاص . فالنسزززاء قزززد تزززم تزززوقيعهن ب زززكل 
 يزززر متناسزززك فزززي مواقزززع صزززغيرة ، وموسسزززات ذات توجزززه تقنزززي ، وفزززي 

والي مجززززادت  يززززر أكاديميززززة . وفززززي دراسززززة حديثززززة للجمعيززززة وجززززد أن حزززز
( من اإلناث اىعضاء في الجمعيزة لسزن طالبزات ولزيا مزن حملزة 30%)

لقززك اىسززتاذية . وضززمن المجززال اىكززاديمي ، دزلززن فززي مواقززع هام ززية، 
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( مززن حملززة لقززك %3فقززع ) 1989-8خززالل عقززد الثمانينززات . وفززي عززام 
اىسززتاذية الكاملززة فززي الجغرافيززا مززن اإلنززاث ، ولززم تتغيززر هززذه النسززبة منززذ 

. ولهذا السبك فان تأثيرهن على اجندة البحزث الجغرافزي  زبه  1970 عام
 معدومة . 

 األسئلة الجغرافية
، جزئيا بحكم الزمن  1904لقد تغيرت طبيعة اىسئلة التي نوجهها منذ 

وجزئيا لتوسع وتراكم الخبرة البحثية . وفي الوقت نفسه ، وعند الن ر 
ية خالل السنوات السبع تلى الموضوعات المقدمة في موتمرات الجمع

 اىولى ف نها تعكا الم اكل التي كان الجغرافيون يعالجوها آنذاي .
وىجززل تعززادة قززراءة اىسززئلة الجغرافيززة المطروحززة خززالل المائززة عززام 
المنصزززرمة فقزززد تزززم ادطزززالع علزززى العزززدد اىول مزززن مجلزززة الجمعيزززة عزززام 

ات ، الزززززذس يضزززززم أربزززززع أبحزززززاث و مستخلصزززززات . تعكزززززا عنوانززززز 1911
العززدد القليززل مززن  1910 – 1904اىبحززاث المقدمززة للجمعيززة بززين عززامي 

المنتمزززين للجمعيزززة جزززراء صزززعوبة ادنتمزززاء تليهزززا ، كمزززا تعكزززا اهتمامزززاتهم 
أيضزززا : تزززأثير البيئزززة الطبيعيزززة )د عضزززوية( علزززى العضزززوية )الحيويزززة( . 
ن ور م أن مع م هزذه اىبحزاث ناق زت أسزئلة فزي جغرافيزة الطبيعزة ، تد أ

هنزززاي أخزززرى ناق زززت مسزززائل فزززي جغرافيزززة المزززدن ، السزززكان ، النقزززل ، و 
الجغرافيزززا اإلقليميزززة ولكزززن ضزززمن هيكليزززة الحتميزززة البيئيزززة . ولعزززل التزززأثير 
المبا ززر كززان علززى أبحززاث الجغرافيززا ادقتصززادية ، الفززرع الززذس ت ززكل عنززد 
نهايزززة القززززرن التاسزززع ع ززززر ، و واجززززه تغيزززرا جوهريززززا جزززراء التركيززززز علززززى 
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اإلنسزززان كعامزززل ذس فاعليزززة فزززي المحزززيع الطبيعزززي ولزززيا ضزززحية سزززيطرة 
 الطبيعة وهيمنتها.

وعلزززى الزززر م مزززن سزززيادة مبزززدأ الحزززتم البيئزززي فزززي اىبحزززاث اىولزززى ، 
وعلزززى الزززر م مزززن ضزززيق مزززدى اىسزززئلة المطروحزززة ))كيززز  ت زززكل البيئزززة 
ار الطبيعية الن ا  الب رس والكائنزات اىخزرى ؟(( ، فالملفزت للن زر اسزتمر 

سزززيطرته علزززى اهتمامزززات الجغزززرافيين : العالقزززة بزززين اإلنسزززان والبيئزززة ، و 
التحليل اإلقليمي )مالح ة العمليات التي تعتمد المكان( ، وسزائل التحليزل 

 الجغرافية ، والصالت عبر المجال .
ويبدو أن كاتبي اىبحاث اىولى المقدمة في ادجتماعات السنوية 

، قد يجدون لهم  مجاد في  1910و  1904اىولى للجمعية بين 
 الموتمر المئوس . فالموضوعات التي طرحوها هي :

 المنا، واىمراض : كي  يرتبطان ؟ -
 صناعة الخارطة في الوديات المتحدة . -
 الطبو رافية العلمية . -
 .والسنوات اىخرى  1903مسزسبي عام مالح ات عن فيضان ال -
 ية( .جغرافية الوطن )الوديات المتحدة اىمريك -
 تأثير التغيرات المناخية على التاري  . -

وبعض العنوانات الجيدة التي يمكن أن تضاف تلى برنامج موتمر عام 
2004 : 
 مثال عن سهول فيضية أنتجت بدون فيضانات . -
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تأثير تعدين الذهك والفضة على خصائص اإلنسان ، أفراد و  -
 مجتمع .

  GPSالطريقة الجديدة إليجاد الموقع الجغرافي  -
 واليوم فان بعض صناع السياسة يهتمون بموضوعات اىبحاث اىولى :

  تاء داكوتا ال مالية القاسي وعالقاته بالحياة في اإلقليم . -
 توقع الهزات اىرضية . -
 بعض نتائج التعداد العام للسكان في كوبا . -
 الطاقة ادستيعابية للسكان في الوديات المتحدة اىمريكية . -
 تصادس في تفريقيا المدارية .أسا التقدم ادق -

( بحثا ، تسع منها ذكرت 22قدم ) 1904في الموتمر اىول عام 
( منها ، وقد عد جدول الموتمر مزدحما . وفي 13عنواناتها ، ونوقب )

تطلك تن يم جلسات الموتمر لقراءة أربعين بحثا ، فالصراع  2004عام 
 دزال في مجال تدارة الزمن .

مسززززززززاحة المجززززززززادت التززززززززي تغطيهززززززززا  وعلززززززززى الززززززززر م مززززززززن صززززززززغر 
ادختصاصززات الجغرافيززة أوائززل القززرن الع ززرين و محدوديززة عززدد اىبحززاث 
المقدمزززة ، تد أن نسزززبة كبيزززرة منهزززا قزززد اهتمزززت بتزززدريا الجغرافيزززا ))والتزززي 
دزالزززت بعزززض موضزززوعاتها سزززاخنة تلزززى يومنزززا هزززذا(( ، يضزززاف تلزززى ذلزززي 

مناق ززززة و محززززاورة هززززذه العززززدد الكبيززززر مززززن المززززداخالت والمسززززاهمين فززززي 
الموضوعات . فتدريا الجغرافيا متداخل ب كل  امل في مهام الجمعية ، 
 وهذا جزء من اإلرث الذس يجك أن نهتم به ونستمر في تقويته وتعزيزه .
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باختصززار ، فززان مع ززم اىسززئلة التززي طرحهززا موسسززو الجمعيززة )بمززا  
  توثر البيئة الطبيعيزة فيهم ادمرأتين( لها صلة بالجغرافيا الطبيعية ، وكي

و تمارا دورا مسيطرا على الن اطات الحيوية ، بما فيها اإلنسان . وعلى 
الزر م مززن أن العديززد مززن الموضززوعات التزي جززذبت اهتمززام الجغززرافيين قبززل 
مائة عام، تد أن اىسئلة البحثية التي طرحزت آنزذاي قزد فقزدت جاذبيتهزا . 

كززا جزئيززا تززأثير أفكززار دارون ، وان ضززيق المززدى لألسززئلة البحثيززة قززد ع
وقلزززة عزززدد المسزززاهمين و تجانسزززهم فزززي ادختصزززاص ، وقلزززة عزززدد المراكزززز 
البحثية والتعليمية . وىن تقصي اإلجابة عن هزذه التسزاودت يتطلزك عمزال 
ميززدانيا، وفززي الغالززك فززي مواقززع بعيززدة و تتطلززك تقامززة الباحززث أسززابيع فززي 

ات  يززر مرحززك بهززن فززي مثززل  ززروف قاسززية ، وان الطالبززات والمتخصصزز
هذه الحادت ، لذا فالذكور قد سيطروا على ادختصاص ، ولم يتغيزر هزذا 

 لعقود عديدة . 
وباإلضزززززافة تلززززززى هززززززذه البدايززززززة ، فززززززان  ززززززمولية اىسززززززئلة الجغرافيززززززة  

المعاصززرة وطرائززق اإلجابززة عنهززا مذهلززة حقززا . ولمعرفززة سززعة التنززوع  فززان 
( موضزززوعا تخصصزززيا و 55ن بزززين )اىعضزززاء فزززي الوقزززت الزززراهن يختزززارو 

( مجموعزززة ، مقابزززل ثالثزززة مجزززاميع فقزززع عنزززد 53( منطقزززة بحثيزززة و )57)
التأسزززيا . وفزززي أس اجتمزززاع سزززنوس للجمعيزززة ، فزززان البرنزززامج أو المسزززائل 

. موعة اىسئلة الجغرافية المعاصرةالتي تناقب تعكا التنوع الهائل في مج
جمززة عززن الن ززا  الب ززرس علززى وتمتززد هززذه بززين ))كيزز  تززوثر العمليززات النا

البيئزززززززة الطبيعيزززززززة ، مثزززززززل اىوزون الزززززززذس يزززززززوثر علزززززززى البيئزززززززة الطبيعيزززززززة 
وادجتماعيززة وادقتصززادية(( و ))كيزز  تسززهم أفعززال اإلنسززان و د تن يمززه 
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في خلق الفروقات )الجنسزية أو المذهبيزة( و المكانيزة(( و )) كيز  تحسزن 
افية(( و ))كيز  يمكزن للتوزيزع تقنيات التحليل المكاني فهم العمليات الجغر 

البيئززي الجيززد والسززيء أن يكونززا أكثززر تعززادد(( . هززذه نمززاذج واضززحة مززن 
واسزززززع لألسزززززئلة الجغرافيزززززة العنوانزززززات التزززززي بزززززدأت تصزززززك فزززززي الطيززززز  ال

 .المعاصرة
تعزززز بعززض البززراهين صززواك فكززرة أن المززدى الواسززع لألسززئلة التززي  

هزززا مزززرتبع جزئيزززا بالتبزززاين بزززين يوجههزززا الجغرافيزززون ، والتغيزززرات فزززي طبيعت
الجغززرافيين أنفسززهم . وبالتأكيززد لززيا هززذا هززو السززبك الوحيززد ، فهنززاي تبززدل 
فززي نسززبة الجززنا بززين الجغززرافيين . فاإلنززاث بززدأن يطززرحن تسززاودت تتعلززق 
بالنساء ، وتساودت عزن طرائزق البحزث  يزر الكميزة ، وأسزئلة عزن العالقزة 

جغرافيززا الطبيعيززة ، فقززد اختلفززت طبيعززة بززين اإلنسززان والبيئززة . وحتززى فززي ال
اىسززئلة التززي توجههززا اإلنززاث عززن الززذكور . فادهتمامززات مختلفززة ، كززذلي 
الوسائل البحثية . وقد أضزاف العنصزر النسزوس أسزئلة وموضزوعات جديزدة 

 -لألجندة الجغرافية ، مثل :
 جغرافية الحياة اليومية -
رة والعمل في قوة الصلة بين العمل  ير مدفوع اىجر لرعاية اىس -

 العمل مدفوعة اىجر
 اثر سياسة المراقبة العالمية على حياة النساء واىطفال -
العالقزززة بزززين الهجزززرة الدوليزززة لرعايزززة اىطفزززال ، العمزززل المنزلزززي ،  -

 وتجارة الجنا
 دور النساء في تغيير وجه اىرض ، -
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تن التبدل في )من نحن( ليا في توسيع مدى اىسئلة التي تطرح ، 
ن في المناهج والوسائل المعتمدة في جمزع البيانزات وتحليلهزا ، والتبزدل ولك

فززي طبيعززة الن ريززات التززي تقززود وجهززات الن ززر . وكمززا قالززت سززيمون دس 
بززافوار أواسززع القززرن الماضززي ، فززان تمثيززل العززالم مززن عمززل الرجززال حيززث 
وصزززززفوه مزززززن وجهزززززة ن زززززرهم ، وخلطزززززوه بالحقيقزززززة . وثنائيزززززة هويزززززة الزززززذين 

المعرفززة الجغرافيززة الحديثززة أكسززبت تمثيززل العززالم  نززى وسززاعدت يصززنعون 
على اإلجابة عن اىسئلة التزي كانزت مهملزة ر زم أهميتهزا . تن الزيزادة فزي 
تنوع اىسئلة والمنزاهج سزمة تيجابيزة للجغرافيزا ، فانزه وكمزا يعزرف جغرافيزو 
المزززدن ، فزززان المدينزززة قزززد أعطزززت درسزززا مهمزززا مفزززاده أن التنزززوع يزززودس تلزززى 

 إلبداع .ا
وبما تننا كجغرافيين أصبحنا اكثر تنوعا ، وبالتالي نوجه أسئلة  

متنوعة ب كل كبير ومتزايد ، فهل نحن منتمون تلى مجاميع اكثر 
تخصصا ؟ وكي  يمكن أن نحافظ على وحدتنا )جغرافيين( ، في وقت 
بداع ون ر ثاقك ؟ وهل من  ن جع التنوع الذس هو مصدر طاقة وا 

 على التماسي الذاتي ؟  الضرورس الحفاظ

 إيجابية وحدة الجغرافيا
مززن الضززرورس أن يحززافظ الجغرافيززون علززى التنززوع فززي ادختصززاص  

والتميز في ال خصية الجغرافية . وهذا ضرورس جدا لبقاء الجغرافيا فاعلزة 
وحيويززة فززي المسززتقبل . وعلززى الجغرافيززا أن تخززدم تعززدد حاجززات المجتمززع 
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ن جغرافيززا فالبززد وان تسززهم فززي اإلجابززة عززن وتنوعهززا . ومززن اجززل أن تكززو 
 -التساودت ا تية :
 ما هي اى ياء التي يقوم بها الجغرافيون ؟ -
 ماذا يبقي الجغرافيا موحدة ؟ -
 لماذا الجغرافيا مهمة ؟ -

تن التززززدريك فززززي الجغرافيززززا جززززوهرس دسززززتعاك الموضززززوع و للتهيئززززة 
ونززوا قززادرين علززى لمعالجززة الم ززكالت المعاصززرة ، وعلززى الجغززرافيين أن يك

تقناع من هم خارج ادختصاص ، ولعل اىكثر أهمية هزم  طلبزة الجغرافيزا 
وضززرورة تعززريفهم بمززا يمكززن أن يقززوم بززه الجغرافززي لخدمززة المجتمززع خززارج 
قاعات الدرا وأهميزة ذلزي للجغرافيزا والمجتمزع  . والطريقزة التزي يمكزن أن 

بزالعلوم اىخزرى تكزون مزن  يتم بها تقناع ا خرين بأهمية الجغرافيا وصزلتها
خالل اىسئلة التي يتم طرحها والبحث عن تجابات ناجعة لها . وهنا يبرز 
دور التنوع في الموضوعات لتقوية عالقة الجغرافيا بالم كالت المختلفزة : 
))سهولة الوصول تلى مياه آمنة ، ادستجابة للتغيرات المناخيزة ، اسزتدامة 

 scalesسزززع ومتنزززوع للبيئزززات والمقزززاييا التنزززوع الحيزززوس(( ، وفزززي مزززدى وا
)المحلززة ، المزززارع الصززغيرة ، الحززدائق العامززة الوطنيززة( ، و لطيزز  واسززع 
من المستمعين )مجاميع اجتماعية صزغيرة ، مجزاميع علزى مسزتوى الزوطن 
، وكززززادت حكوميزززززة( . وفزززززي الوقزززززت الزززززذس  نسزززززتوعك )كجغزززززرافيين( فيزززززه 

ون بحاجزة تلزى كفزاءة فزي ادتصزال الجغرافيا والتنوع الذس تضمه عندها نك
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مزززع أولئززززي  يزززر المسززززتوعبين للجغرافيزززا . أن نبززززدأ نحزززن بززززالفهم أود حتززززى 
 نستطيع أن نفهم ا خرين . 

باإلمكان تحقيق ذلي من خالل الربع بين تيجابيات الجغرافيا  
ومع ما يمكن أن يقدمه الجغرافي للمجتمع . فالجغرافيون معنيون 

 -باستيعاك :
 بين الناا والبيئة ، العالقات -
 أهمية التباين المكاني )العمليات ذات ادرتبا  بالمكان( ، -
 العمليات الفاعلة على المستويات المتنوعة والمتداخلة ،  و -
 التكامل بين التحليل المكاني والزمني . -

وقززد عززرض المجلززد اىول الصززادر عززن الجمعيززة بززراهين للحاجززة تلززى 
الر م من أن التنوع كبير جدا حاليا ، تد انه اإليجابيات الجغرافية ، وعلى 

دزال في مركز الصدارة وفي مزا يمارسزه الجغرافيزون . فالعزالم بحاجزة تلزى 
مفكزززرين باإليجابيزززات الجغرافيزززة ا ن اكثزززر مزززن قبزززل ، وذلزززي لإلجابزززة عزززن 

 -التساودت ا تية :
كي   يرت الهجرة مدن الوديات المتحدة اىمريكية ، وربطت  -

 ات بالعالم ؟الودي
كي  توثر العولمة و التغيرات الدولية على حياة الناا والتبعية  -

 السياسية والخصوصيات في أماكن محلية معينة ؟
كي  ت كل الموسزسات الب رية اىماكن وتعرضها لمخاطر  -

 الطبيعة والتغيرات البيئية ؟
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ما العالقة بين م اهر سطح اىرض المختلفة و جغرافية  -
 المصالح ؟ التعارضات في

كي  أثرت التقنيات الجغرافية المكانية على القرارات الفردية  -
 وادجتماعية ؟

كي  أثرت التقنيات الحديثة )تقنيات المعلومات وما ارتبع به(  -
 و يرت التن يم المكاني للعمليات ادجتماعية .

هذا  يض من فيض من اىسئلة التي بمقدور الجغرافي معالجة 
عكا التنوع الكبير في الجغرافيا وصلتها بمختل  موضوعاتها ، وهي ت

 جوانك حياة اإلنسان على كوكك اىرض .                                 
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 الفصل الرابع والعشرون 
 من يسيطر ،  على أي مستوى  و بأي ثمن ؟
 3الجغرافيا ، السيطرة البيئية ، و تكي  الطبيعة 

 وكسفوردديانا ليفرمان ، جامعة ا
تمتلي الجغرافيا الكثير لتعطيه لآلخرين ، فالبيئة تتغير ب كل واسع  

وت هر عوامل و مستويات ، وموازين جديدة موثرة على القرارات البيئية . 
وبعلم معتقده المركزس العالقات بين اإلنسان و البيئة و التباينات اإلقليمية 

ت كيل البدائل البيئية والدولة  ، فان الجغرافيا يمكن أن تأخذ دورا قياديا في
( من خالل اىبحاث ، التدريك و ادنغماا بالسياسة 21في القرن )

 .  public policy  العامة
اثنان من أكثر المواضيع أهمية في تدارة البيئة ، تكييز  الطبيعيزة و  

تعادة ت غيل السيطرة على البيئزة  لي زمل : المسزتهلكين ، الهيئزات ، الفزرع 
سززات متخطيززة الحززدود القوميززة . وهززذه الموضززوعات هززي البيئي زز ة ، و الموس 

الساخنة في الجدل السياسي و الفكرس المعني بتقييم كل  الخدمات البيئية 
وكيفيزززززة اتخزززززاذ القزززززرارات البيئيزززززة . تن تقيزززززيم الطبيعزززززة و السزززززيطرة البيئيزززززة 

دت عنصران مهمان في مناق زة كيفيزة ادسزتجابة لعمليزات العولمزة  والتبزد
البيئيززة علززى مسززتوى العززالم و تأثيراتهززا علززى سززكان اىرض . والجغرافيززون 

                                                 
3 Annals of the Association of American Geographers, 94(4), 2004, pp. 734–738 r 
2004 by Association of American Geographers 
Published by Blackwell Publishing, 350 Main Street, Malden, MA 02148, and 9600 
Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, U.K. 
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يمكنهم اد تراي في هذه المناق ات مزن زوايزا مختلفزة وفزي أدوار و مواقزع 
مختلفززة ، وكنقزززد دقتصززاديات البيئزززة والن ززاطات ضزززد العولمززة ، أو كيفيزززة 

يجززاد العمززل فززي تدارة البيئززة لتطززوير و تنقيززة المقززاييا البيئيززة  التقويميززة وا 
 موسسات سيطرة جديدة . 

 تكييف الطبيعة : الخدمات البيئية و األسواق
في العديد من اىقطار والموسسات هناي تقبل واسع لفكرة حماية  

البيئة من خالل تسعير خدمات الطبيعة ، بوضع حقوع الملكية و تجارة 
صبحت هذه هذه الخدمات ضمن السوع العالمي . في أمريكا الالتينية أ

اىفكار جزء من ادتفاع العام لليبراليا الجديدة التي تقول بان اإلدارة 
الفاعلة للمصادر و تحصيصها يتطلك توزيع حصص اىراضي و 
الغابات و التنوع الحيوس و مناطق اىسماي و التجارة في هذه المصادر 
و  و الحقوع ضمن السوع الحر الذس يضع أسعارا عالية للمصادر النادرة

ي جع على تدامة المصادر القابلة للتجديد . وقد عبر هارفي عن هذا 
صة بستراتيج "التراكم بالتجريد" حيث تقوم الدولة بالتواطو خالتكي  والخص

 مع راا المال بادستيالء على الطبيعة والحدائق العامة . 
وفزززي كوسزززتاريكا علزززى سزززبيل المثزززال ، وضزززعت تسزززعيرات للخزززدمات  

تضزم : أجزور علزى  زركات الصزيدلة التزي تجمزع اىع زاك و البيئية التزي 
الحيوانزززات مزززن الطبيعزززة ، ديزززون دسزززتبدال الطبيعزززة )تطفزززأ الزززديون مقابزززل 
استثمار اىموال المحلية لحماية البيئة( ، حماية المسطحات المائية )يزدفع 
مستخدمي المياه في اسفل النهزر لمزن فزي أعزاله لحمايزة الغابزات( ، حزبا 
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)تزززدفع ال زززركات اىمريكيزززة إلعزززادة الت زززجير أو حمايزززة الغابزززات الكزززاربون 
إلنقززززاص انبعززززاث ثززززاني أو كسززززيد الكززززاربون( ،  السززززياحة البيئيززززة و أجززززور 
الزززدخول للحزززدائق العامزززة )يزززدفع السزززياح مقابزززل تمزززتعهم بالبريزززة( ، البحزززوث 
العلمية )أجور للباحثين من خارج المنطقة( ، وتجارة عادلزة )أسزعار عاليزة 

 تجات أنتجت باإلدامة الذاتية( .لمن
تن هذه الحركة لتكيي  الطبيعة و تسويق خدماتها هي تحول كبير  

في العالقات بين اإلنسان و البيئة و ادقتصاد السياسي لإلقليم و الم هر 
اىرضي . وهذه التحودت مركز اهتمام الجغرافيا ودبد أن لدينا الكثير 

ين تقبلوا نموذج السوع اىساسي لديهم لنقوله . وأولئي الجغرافيون الذ
الفرص العديدة لتنقيته . فعلى سبيل المثال ، فان التحليل الجغرافي يقدم 

بك تعقد عملية تحديد التسعيرة الكثير في فترة تسويق الخدمات البيئية بس
يجاد اىسواع حول العالم . والخبرات الجغرافية التقليدية مثل تقويم كمي  وا 
للمصادر مثل الماء أو الكتل الحيوية ، و استطالع تقبل الناا في 
مختل  اىماكن يمكن أن ينقي التقويمات البيئية استنادا تلى تحليل 

تفوع تلي التي حددت من قبل الطوارئ أو ادستبدال  و وضع كل  
اقتصاديو البيئة المت ددين . فن م المعلومات الجغرافية تسمح بمراقبة 
حقوع الملكية وما يصاحبها من عناوين و حدود بما في ذلي الصراع مع 
الناا اىصليين على أراض تقليدية . والمعرفة الجغرافية اإلقليمية مثل 

يد لت كيل اىسواع وبيع وص  المواقع الغريبة هي أيضا أساا ج
 الخدمات للسياح و تقليل نسك الكاربون و اىبحاث العلمية.
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وب مكززان الجغرافيززا أيضززا أن تقززدم نقززدا قويززا تلززى فكززرة " بيززع الطبيعززة  
بحجة الحفاظ عليها" ، بالتركيز على السلطة  ير المتكافئة عند المساومة 

المسززتقبلية ، أو علززى السززعر والم ززاركة ، وصززعوبة تحديززد نسززك الخصززم 
اىسززززعار السززززائدة مقابززززل أسززززعار د يمكززززن اسززززتبدالها و  هيززززر ارضززززي ، 
والم اكل اىخالقيزة العامزة والتنزازل عزن حقزوع الملكيزة واىسزعار تلزى قزيم 

 بيئة حضارية و دينية أو ملكية م اعة . 
لقد أصبحت اىسواع هي السائدة في الخدمات البيئية قصد تدارة و  

( . تن التحدس الجغرافي يمكن أن يضم العمل 21في القرن )حماية البيئة 
في ن ام لتوفير ن م اكثر دقة و توازن للحقوع، اىسعار و اىسواع ، أو 
العمل باتجاه معاكا ، أو تسقا  التكي  الطبيعي الذس يضم ب كل 
متزايد معطيات بيولوجيا ب رية . ويمكن للجغرافيا أن تكون المنتدى الذس 

، تجارة  bioprospectingوعات مثل المن ور الحيوس يناقب موض
الكاربون ، ومناطق المحميات الطبيعية ، والمساهمة في تيجاد هيكل 
تجريبي و ن رس لتقييم الخدمات البيئية من حيث الكفاية و الفائدة ضمن 

  روف معينة .

 إعادة تشغيل السيطرة البيئية
، ويصزززاحبه تكزززون تن تنزززامي سزززلطة الموسسزززات متعزززددة الجنسزززيات  

موثرين جدد و بمقاييا محلية في صناعة القرارات البيئية قزد وفزر ميزادين 
مهمة أخرى للجغزرافيين للبحزث و الممارسزة . والن زطين الجزدد ، بمزا فزيهم 
المسززتهلي ، الهيئززات و المن مززات  يززر الحكوميززة ، يعملززون علززى توسززيع 
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اإلداريززين و القززانون( البززور لت ززمل الموسسززات الحكوميززة )مثززل البرلمززان ، 
بقصزززد توسزززيع مفزززاهيم السزززيطرة البيئيزززة ، وحيزززث تن المجزززاميع ادجتماعيزززة 
المختلفة تستخدم السلطة و الصالحيات ب أن القرارات والسياسات البيئيزة. 
وهنززاي تنززوع فززي الن ززطين لقيززادة و توجيززه تعززادة الت ززغيل هززذه ، بمززا فيهززا 

يرافقزه مزن سياسزات نيوليبراليزة أضعاف الموسسات الحكومية المركزية وما 
إلعزادة تن زيم ، خصزم الميزانيززة ، الخصخصزة ، والالمركزيزة ، كزذلي نمززو 
الن ززا  ادجتمززاعي واى ززكال الجديززدة مززن التعبيززر و التن ززيم ، مثززل  ززبكة 

 ادنترنيت . 
لقززد اصززبح المسززتهلي عنصززرا جديززدا مهمززا فززي السياسززة البيئيززة مززن  

قاطعة المنتجات الملوثة والخدمات الرديئة خالل ممارسة سلطة جماعية لم
و التعامل فقع مع ال ركات التي تحافظ على المعايير البيئية وادجتماعية 
العاليززة . وفززي الغالززك يكززون هنززاي تنسززيق بززين المن مززات  يززر الحكوميززة، 
وان فكزززززززرة التسزززززززوع لحمايزززززززة اىرض جزززززززاءت اسزززززززتجابة لمعلومزززززززات عزززززززن 

في مختل  أقزاليم العزالم . وتوجزد حركزة  الممارسات البيئية و روف العمل
متوازيززة أخززرى فيهززا أصززحاك اىسززهم والمسززتثمرون فززي الموسسززات الكبيززرة 
مثل أموال المتقاعدين الذس يتطلك أن تصزرف اىمزوال علزى نسزك واطئزة 

 من الكاربون ، وعلى تدامة البيئة و ادستثمار ادجتماعي الصحيح .
تجارة و البيئة ، وبمعرفة خاصة والجغرافيون الذين يبحثون في ال 

عن اثر المنتجات و سلسلة السلع في تقليم معين ، فعندهم الكثير الذس 
يقدموه للمستهلي ، ولحامل اىسهم وب مكانهم تقديم نقد مهم للسوع فيما 
يخص البيئة و المنفعة ادجتماعية لمنتجات معينة . ويتم ذلي من خالل 
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و ن ر النتائج ب كل يسهل الوصول تليها دراسة ميدانية لصالح المجتمع أ
 ، مثل ادنترنيت .

تن الخوف )أو اىمل( من مقاطعة المستهلي ومخاطر السمعة واحد  
من العوامل التي توجه البرامج الن امية في الم اركة في المسوولية 
ادجتماعية و قياا اإلنجاز ادقتصادس وادجتماعي والمعايير البيئية ، 

صا للجغرافيا للعمل مبا رة مع أو ضد برامج المسوولية ويعطي هذا فر 
ادجتماعية الم تركة . وبالنسبة لل ركات التي تحاول الحصول على 

من خالل تعزيز مسئوليتها ادجتماعية وفي اإلدامة   تيجابيات اىسواع
 البيئية ، ف نها قد تسعى تلى معلومات أو ت ريعات عبر الجمعيات 

لى استك اف ال روف المحلية ، وبمناحي جديدة و بباحثين قادرين ع
للقياا والحساك، وطلبة متدربين للعمل ضمن القطاعات التعاونية . وقد 
يختار بعض الباحثين ادرتبا  بالقطاع التعاوني كمست ارين أو متعاونين 
مقدمين التحليل الذس يعزز افضل ممارسة و ي جع الحماية البيئية و 

التبدل التن يمي . وا خرون قد يختارون وجهات  العدالة ادجتماعية و
ن ر اكثر نقدية وت كيكية ، نا رين تلى أموال الموسسة للبحث البيئي 

 كانسحاك أو تبرير الن اطات دون التزام بيئي جدس .
للجغرافيا مساهمات طويلة مصاحبة للمن مات  ير الحكومية ، مزن  

مسززززاهمة فزززي الحززززوارات و خزززالل ن ززززر اىبحزززاث ، وتقززززديم ادست زززارات وال
الوصززفات السياسززية ذات العالقززة بمسززائل مثززل : قطززع  ابززات ادمزززون ، 
التبزززددت المناخيزززة ، وعدالزززة البيئزززة الحضزززرية . وكلمزززا وسزززعت المن مزززات 
 يزززززر الحكوميزززززة مجزززززال مسزززززوولياتها ) تدارة المحميزززززات البيئيزززززة ، ميزانيزززززة 
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موسسات الحكومية( ف نها اىبحاث ، وفي الغالك ملء الفراغ الذس تتركه ال
تواجه تحديا حرجا يكون له تأثيره على الصلة بين الجغرافيين و المن مات 
 ير الحكومية خالل العقد القادم . عرض تقرير حديث أن الميزانية الكلية 

( ترليزون دودر 1.2( بلدا وصزلت تلزى )26للمن مات  ير الحكومية في )
ا يفززوع العديززد مززن اقتصززاديات ( مليززون عامززل بززاجر كامززل ، وهززذ31مززع )

دول والنزززاتج اإلجمزززالي للعديزززد مزززن الزززدول . والعديزززد مزززن المن مزززات  يزززر 
الحكومية قد أصبحت ذات تخصص مهني عالي ، تستأجر باحثين بيئيين 
لصالحها ، تضزافة تلزى تفاوضزها مزع جامعزات و مكاتزك است زارية . وفزي 

عززن هززذه المن مززات  الوقززت الززذس تصززدر الدراسززات المتميزززة و المطبوعززات
ولها تأثير متعا م على السياسزات اكثزر مزن اىبحزاث الجامعيزة ، وقزد نقزد 
البعض منها لتحيزه واتسامه بغياك ن رة نقدية متفحصة . وبالنسبة للعديزد 
من المن مات  ير الحكومية الكبيرة و المتحولة فان بعض التغييزر ي زمل 

يكون عملها ضمن الن ام : عالقات صممية مع الموسسات والحكومة لذا 
ولززيا خارجززه ، التركيززز علززى المعالجززات دون الم ززاكل ، الميززل تلززى بنززاء 
 بكة وليا توسع فردس ، زيادة المردود ليا على أساا الذنك )العقوبة( 
بل كاستثمار ، ادنتقال من المسزالة الفرديزة تلزى حملزة متعزددة اىطزراف ، 

فزززي اسزززتخدام اىمزززوال .  وتركيزززز جديزززد علزززى  زززفافية العزززرض و الحسزززاك
تتززززوازى هززززذه ادتجاهززززات مززززع الضززززغع الجززززامعي للبحززززث عززززن مززززنح ماليززززة 
لألبحاث من خارج الجامعة ، من الموسسات التعاونيزة ، لتزوفير معلومزات 
و حلزززول واقعيزززة ولزززيا بحزززوث اىبزززراج العاجيزززة أو مجزززرد النقزززد ، وأبحزززاث 
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تخصززززص يززززل تتززززداخل التخصصززززات بهززززا وت ززززتري دون التركيززززز علززززى تحل
 . واحد
ب مكززان الجغززرافيين اخززذ وقفززة نقديززة بخصززوص دمززج المن مززات  يززر  

الحكوميزززة بالعالقزززات التعاونيزززة والقيزززام بدراسزززة حالزززة تعزززرض ف زززل ال زززكل 
الجديززد مززن التنميززة . أو باإلمكززان التعززاون مززع المن مززات  يززر الحكوميززة 

الطلبزة لتكيي  البرامج مع ال زروف المحليزة ، وتطزوير مقزاييا ، وتزدريك 
الموهلين للعمل فزي هزذا القطزاع ، وانتزاج مطبوعزات يكزون لهزا تزأثير علزى 
الرويا والممارسة. ب مكان الجغرافيين أن يكونوا أعضاء في المن مات  ير 
الحكوميززززة والسززززعي للوصززززول تلززززى انتخابززززات مجالسززززها ، أو السززززعي تلززززى 

 و ائ  أو التفرغ العلمي في القطاعات  ير الربحية .
قت الذس يلعك فيه المستهلي و التعاونيات و المن مات وفي الو  

 ير الحكومية دورا في العالقات البيئية و العالمية تد أن الموثرين 
( 21الرئيسيين هما الحكومات و المن مات الحكومية . وقد جلك القرن )

موسسات جديدة مهمة للسيطرة على البيئة العالمية )مثل الن م الجديدة 
جارة( و التغيرات في  بعض المن مات متعددة اىطراف . للمنا، و الت

وقد ساهمت الجغرافيا في تطوير و تقويم هذه الموسسات ، فعلى سبيل 
المثال ، مساهمتها في نقد الن ام المناخي ، أو في تقديم النصح للبني 
الدولي في مجال قطع الغابات أو دورها في الرأسمال ادجتماعي للتنمية . 

ين دور في توثيق الف ل البيئي و الهجوم على السلطة السائدة وللجغرافي
لمن مة التجارة الدولية و يرها من الموسسات . على الجغرافيين ادعتماد 
على خبراتهم والتفكير في كيفية تصالح أو استبدال الموسسات العالمية 
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بأخرى تضم ممثلين للمجتمع المدني ، ومعاهدات توفر ن ما معززة و 
ئة لحماية التبددت المناخية والتنوع الحيوس واتفاقات التجارة التي متكاف

 تضم أقوى حماية للبيئة و عالقات أكثر عادلة . 
( عند ممارسة 21ما هي الخبرات التي تعتمدها الجغرافيا في القرن ) 

عمليات السيطرة البيئية العالمية ؟   باإلمكان ادعتماد على أساسين 
بين اإلنسان والبيئة( و) التباين المكاني( للتعبير ب كل تقليديين )العالقة 

افضل وتحليل تقليمي تفصيلي لألسباك والنتائج للتبددت البيئية العالمية 
وتصميم الن م التي تستجيك لهذه التغيرات . فخبرتنا في المنا، وتداعيه 

دت وسرعة تأثره يمكن ادستفادة منها في تقييم التأثيرات اإلقليمية للتبد
المناخية وتضمين المقترحات دستقرارية المنا، بمستويات عالية من 
انبعاث الكاربون . فالتحليل اإلقليمي لقطع الغابات وا عادة تركيك 
المصانع والنقل مطلوبة لتنقية موجود الكاريون والذس قد يعزز تغطية 

ة و ادنبعاث واىسواع. نحن بحاجة تلى جغرافيين بخبرة للربع بين العولم
التجارة والبيئة لتوضيح ال روف التي تعززها اتفاقيات التجارة والن م ذات 
العالقة أو للتقليل من حماية البيئة على المستوى المحلي والعمل ضمن 
الموسسات البيئية الدولية لتوفير خبراء تقليميين ولترجمة علم البيئة 

 ومضامينه ادجتماعية لصانعي القرارات .
سسززات العالميززة الجديززدة د تنززتج مسززتقبل بيئززي مسززتدام يبززدو أن المو  

لف لها في حساك التباينات اإلقليمية والتحودت التزي تزوثر وتقزود التبزددت 
البيئيزززة وتكزززون السياسزززات المحليزززة معزززززة للتحزززودت وادتفاقزززات الوطنيزززة. 
وستف ززززل الجغرافيززززا كناقززززد أو مصززززمم للسززززيطرة البيئيززززة تذا  فقززززدنا معرفتنززززا 
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ة بأقزززاليم معينزززة مزززن العزززالم ، مزززا يسزززميه ديزززري كريكزززورس "ادهتمزززام الخاصززز
بغربزززاء المسزززافة" . تن هزززذه الحالزززة م زززابهة لحالزززة اىقسزززام العلميزززة عنزززدما 

علزززى الخبيزززر اإلقليمزززي )بمزززا  thematicتفضزززل المنهجيزززة أو الموضزززوعية 
فزيهم اللسززانيات( فزي المنززاهج ، وحيثمزا تززذهك اىمزوال المخصصززة لدراسززة 

طقة تلزى بزرامج مقارنزة ، وعنزدما تعززز الحكومزة دراسزات عزن المنطقزة المن
area  و دراسززات دوليززة و تخضززعها تلززى التقصززي السياسززي طبقززا لمواقفهززا

من الوديات المتحدة . فدراسة منطقة والجغرافيا اإلقليمية لهم القوة للتجديزد 
الحركزة  الن رس )على سبيل المثزال تطزور التنميزة ، الديموقراطيزة ، ن ريزة

ادجتماعيزززة فزززي دراسزززات أمريكزززا الالتينيزززة( ، و مضزززامين مهمزززة للتعزززاون 
الدولي . يجك على الجغرافيين الم اركة في التفكير بدراسة المناطق التي 
تزززديم الخبزززرة والعمزززل الميزززداني ضزززمن سزززياع الزززربع بزززين المحلزززي والعزززالمي 

ينزززا أن نوجزززه وتعزيزززز التعزززاون بزززين البزززاحثين المحليزززين و المزززواطنين . وعل
عاطفتنا نحو الدراسة اإلقليمية للطبيعة ورويزة أولئزي الطلبزة الزذين يبحثزون 
فززي التغيززرات ادجتماعيززة والبيئيززة وتززوفير اىدوات والن ريززات التززي تجعززل 

 تحليلهم و أفعالهم اكثر تأثيرا .  
  
 
 
 
 
 



 .د. مضر خليل عمرأ لجزء الثالثا في الفكر الجغرافي المعاصرقاالت م

 386 

 الفصل الخامس والعشرون 
 الجغرافيا و المسائل الحاسمة

مريكان فان الجغرافيا معنية بأسماء اىماكن ، و بالنسبة لمع م اى
يقصد باىمية الجغرافية عدم قدرة البعض على توقيع المدن و البلدان و 
اىنهر على خارطة العالم ، و تعليم الجغرافيا عندهم مساو في الغالك 
لمعلومات عن أماكن من العالم د  ير . من هذا المنطلق فانه مفاجئ 

غرافيا صلة بالعديد من المسائل الحاسمة التي تواجه لهم أن تكون للج
المجتمع في القرن الع رين . والجغرافيون و  يرهم يعتمدون المعرفة 
الجغرافية و من ورها وهم مرتبطون بأبحاث وتدريا مواد قيمة تمتد بين 
التغيرات البيئية تلى التعارضات ادجتماعية . وقيمة هذه الن اطات 

الجغرافيا على تطور خصائص سطح اىرض و مستمدة من تركيز 
تن يمه بطرع مختلفة ناتجة عن تفاعل ال واهر الطبيعية والب رية في 
المجال لت كل أماكن وأقاليم ، وعلى تأثير هذه اىماكن واىقاليم على 
سلسلة واسعة من اىحداث والعمليات الطبيعية والب رية . وهذا ليا 

الموسوعية لالماكن البعيدة ، بل تنها  ببساطة ناتج عن توسيع المعرفة
تعود تلى قلك بعض أكثر اىسئلة الراهنة الملحة التي تتطلك اتخاذ قرار 
، مثل : كي  تستجيك المجتمعات للتداعي البيئي المتسارع في العديد من 
أجزاء العالم ؟ ما هي اىسباك المودية تلى زيادة الفجوة بين الفقراء 

تائجها ؟ ما هي ا لية التي تحري ن ام المنا، واى نياء ؟ وما هي ن
العالمي ؟ ما هي اىسباك وراء الفيضانات المدمرة التي تحدث في 
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السنوات اىخيرة ؟ وكي  يمكن أن تواجه المجتمعات مثل هذه اىحداث ؟ 
 كي  تتغير الن م ادقتصادية وادجتماعية بتغير التقنيات ؟ 

عدى قدرة أس تخصص علمي مفرد تن اإلجابة عن هذه التساودت تت
، و تن كل سوال منها له أبعاده الجغرافية الجوهرية  ، البعد المهمل من 
قبل الكثيرين . تن المن ور الجغرافي معني بالعمليات وال واهر في 

. ويحفز المن ور الجغرافي عملية البحث في  spaceالمكان و مجاله 
معينة في بعض اىماكن دون تجابة عن أسئلة مثل : لماذا توجد  اهرة 

 يرها ؟ ما هو التوزيع المكاني للنباتات أو أناا معينين أو لغات محددة 
( الطبيعية والب رية في processes؟ وكي  تعمل العمليات )المعالجات 

المكان ؟ وكي  يوثر وجود  اهرة معينة في مكان معين على ال واهر 
دة في أماكن مختلفة ببعض ؟ اىخرى فيه ؟ وكي  تتأثر ال واهر الموجو 

كي  تن معالجة ما تعمل بمقياا )مستوى( جغرافي معين توثر على 
؟ ما أهمية الموقع ليوثر )أو يحول دون (  scalesالمستويات اىخرى 

على التغيرات السياسية ، ادجتماعية ، ادقتصادية أو البيئية ؟ تن أهمية 
اصرة الحاسمة في المجتمع يتم المن ور الجغرافي للعديد من المسائل المع

توضيحها من خالل عرض أمثلة مختارة في اىجزاء الالحقة من هذا 
 التقرير .

 المعافاة االقتصادية
لربما كان السبك الرئيا لالهتمام ال ديد للمجتمع اىمريكي 
بالجغرافيا خالل عقد تسعينات القرن الماضي هو م كلة توفير فرص 

تثمارات المرتبطة باىسواع العالمية  . لقد عمل و تدني الدخل و ادس
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تبنت الوديات المتحدة وركزت على اىهمية القصوى لعملية تعادة تركيك 
ادقتصاد العالمي ، حيث تبحث كل أمة عن ايجابيات تنافسية لتوفير 
المنتجات و الخدمات التي يتطلبها ادستهالي العالمي . فلم يعد المواطن 

ستوى المعي ة في العالم ، و يعتقد العديد من اىمريكي في أعلى م
اىمريكان بان البلدان اىخرى أفضل من حيث توفر فرص العمل من 
الوديات المتحدة في الوضع ادقتصادس العالمي الجديد . يضاف تلى 
ذلي ، فان مدن الوديات المتحدة وأقاليمها تتعامل مع أبعاد أخرى 

مثل تنقاص النفقات العسكرية بعد نهاية  للتغيرات ادقتصادية العالمية ،
دامتها .  الحرك الباردة و زيادة ادهتمام بالبيئية وا 

ويتوقع من الجغرافية ضمان تدفق المعلومات الدقيقة و المفيدة و 
في وقتها المناسك عن أرجاء العالم المختلفة ، ولكن الجغرافيا أكثر من 

: كي  ولماذا تتدفق  مستودع للحقائق والمعلومات . فهي تتقصى عن
السلع و اىموال و المعلومات و الطاقة من مكان تلى آخر ؟ ما هي 
خصائص المكان التي تودس تلى جعله أفضل من  يره اقتصاديا ؟ ما 
هي أفضل السياسات المودية تلى التنمية ادقتصادية على المستوى 

قتصادية الوطني و اإلقليمي و المحلي ؟ ما هي الصلة بين التغيرات اد
 العالمية والتغيرات البيئية العالمية ؟

لقد جاءت مساهمة الجغرافيين في عملية فهم وادستجابة للتغيرات 
تأثير المكان  -ادقتصادية من خالل التركيز على المكان و المجال  

على  -كموقع و المجال ممثال بالصالت بين المواقع و بمقاييا مختلفة 
التنمية . فعلى سبيل المثال ، فقد استخدم التغيرات ادقتصادية و 
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Glasmeier & Howland  قطاع الخدمات المنوع و السريع النمو
لدراسة تأثير معلومات التقنيات المتقدمة على نمو المناطق الريفية في 
الوديات المتحدة ، وقد توصال تلى تمييز المناطق الريفية وكذلي تحديد 

ادية و الجغرافية بينها . فالجغرافيون د الفروقات ادجتماعية و ادقتص
ين رون لألمم وكأنها قطع موازييي ىنها بحد ذاتها موزائيي ، أس تنها 
متباينة جغرافيا ومكونة من موارد ومعارف محلية . ويذهك الجغرافيون 
تلى ما بعد التقديرات اإلقليمية لكل  اإلنتاج وأسواقها ليفهموا العالقات 

ليات و  روف اىقاليم سياسيا واجتماعيا وبيئيا . وقد المعقدة بين العم
تلى التاري  السياسي لألقاليم واإلقليمية ضمن الوديات  Markusenن ر 

المتحدة ليعود به تلى الحركات السياسية و التركيك ادقتصادس ضمن 
بيئته التاريخية و الجغرافية . يختبر الجغرافيون الموقع كعامل يوثر على 

ين أماكن معينة وعلى التدفقات و التغيرات العالمية . ومثال الصالت ب
جيد عن هذا المنحى الجغرافي هو تحليل العالقات بين نمو ادقتصاد 
اإلقليمي في الوديات المتحدة و نمع المصروفات العسكرية . حيث ي ير 
التحليل تلى التباين في النمع الجغرافي  للتمويل المالي الحكومي 

الدعم المالي لن اطات القطاع الخاص ىسباك تستراتيجية للصناعات و 
مثل د مركزية اإلنتاج وأهمية العالقات بين عقود الدفاع المبرمة ، و 
المكاتك العسكرية و قرارات الكونكرا . تضافة تلى أن فترات الصرف 
لل ئون العسكرية متباينة جغرافيا وان الصرفيات لكل فترة زمنية ذات 

عالي . فمثال ، أثناء الحرك العالمية الثانية فان كوريا و تركيز مكاني 
فيتنام تعززان الصناعات في ال مال ال رقي و الوسع الغربي ، بينما في 
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فترة الحرك الباردة كان نمع الصرف نحو الجنوك والغرك و نيوانكلند . 
وهذه التركيزات تجعل من الصعك على اىقاليم المعتمدة على الصرفيات 

رية أن تتكي  مع التغيرات السياسية وادقتصادية من فترة ىخرى . العسك
ونتائج مثل هذه اىبحاث تساعد الحكومة الفدرالية لتقييم ضرورة تعادة 
ت كيل برامجها لتساعد المجتمعات المعتمدة على اإلنتاج العسكرس و 
تعديل الخطع  . وساعد هذا في تحفيز المواطنين والمسئولين و توعيتهم 

لى المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي ب ستراتيجيات تعادة التأهيل ع
المهني و فرص العمل وا عادة استخدام تسهيالت المعامل الموجودة 

 ومرافقها .
 تدهور البيئة

بالقرك من انتهاء القرن الع رين يتنامى ادهتمام بمسئولية اإلنسان 
. فسلسلة واسعة  عن تداعي البيئة وتدهورها ب كل  ير قابل لإلصالح

من ن اطاته في الصناعة والزراعة قد ساهمت في تيجاد هذه الم كلة 
التي منها تلوث الهواء ، واىرض و الماء . ففي العديد من بقاع العالم 
وصلت نوعية الهواء تلى درجة من التداعي لت كل خطرا على المجتمعات 

دستعمال المكث  النباتية والحيوانية ، وكذلي صحة اإلنسان نفسه . فا
للمخصبات و المبيدات في الزراعة  وزيادة كمية الفضالت التي تخزن 
على سطح اىرض أو قريبا من السطح قد أتلفت نوعية سطح كوكك 

 اىرض . 
تن استيعاك مسألة تدهور البيئة و مواجهته يتطلك أكثر من تحليل 

، انه يتطلك فيزيائي لملوثات معينة أو تحليل موسسات صناعة القرارات 



 .د. مضر خليل عمرأ لجزء الثالثا في الفكر الجغرافي المعاصرقاالت م

 391 

تحليال جغرافيا أيضا . لماذا تتركز الصناعة الملوثة في مواقع معينة ؟ 
أين تذهك الملوثات حال خروجها من المعمل أو عند دفنها تحت اىرض 
؟ ما هي أفضل اىماكن لتوقيع الصناعات و مرافق تصري  الفضالت 

يئية ، وكي  الخطرة؟ ما هي العالقة بين اىنما  السياسية و اىنما  الب
يوثر تالقي ادثنين على المحاودت الجارية لمواجهة تداعي البيئة و 

 تدهورها ؟
تن اإلجابة عن أسئلة جغرافية مثل هذه يتطلك تحليال دقيقا 
للخصائص المكانية للتلوث والتفاعل الدينامي بين اإلنسان و البيئة في 

انهاتن اىول المكان . وكمثال توضيحي ن ير تلى انه أثناء م روع م
تلى  plutoniumوخالل فترة قصيرة بعده أطلق عمال المختبرات بعض 

أرضية النهر المجاور حيث التصقت بمواد مترسبة هناي . وبعد عقود 
فان العمليات الطبيعية قد نقلت بعض هذه الترسبات و ما التصق بها من 

و المخاطر  بالتنيوم تلى نهر ريو كراندس مسببة زيادة في التدهور البيئي
الصحية . وقد أوحى بذلي التحليل الجغرافي لتدفق البالتنيوم عبر ن ام 

( وخالل سنوات حاسمة فان مساهمة البالتنيوم من 2.1النهر . ) كل 
من المجموع . ود يهم المصدر تد أن  %86ذلي المختبر قد وصلت تلى 

ر ن ام النهر تحليل موجودات البالتنيوم و تدفقها فان نصفها قد انتقل عب
. أما النص  الثاني فقد اختزن في ن ام النهر نفسه و بعمر يصل تلى 

سنة ليبقى خطرا كامنا ، خاصة عندما يكون تركيزه موثرا من  24000
خالل السلسلة الغذائية . تن موقع المواد الخطرة المخزونة هذه مسيطر 

هر ريو كراندس عليها من خالل ا لية المكانية لن ام النهر . ففي  مال ن
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يتم امتصاص البالتنيوم من قبل الرسوبيات والتي تترسك بمع مها في 
قاع النهر وفي سهله الفيضي و مجراه و الخزانات المائية المرتبطة به . 
والتركيزات في هذه النقا  ذات تأثير مضاع  مقارنة مع التركيزات في 

رفولوجية تساعد في مجراه . وبهذه الطريقة فان استيعاك العمليات الجيمو 
 تدراي المخاطر البيئية وبالتالي تحسين عملية تقييم المخاطر و تقليلها .   

 
 (2.1 كل )

 
 

تدفق البالتنيوم الملتصق بالترسبات و الذائك في المياه في ن ام نهر 
ريوكراندس ال مالي  مالي نيو مكسيكو . المساهمات السنوية للبالتنيوم 

من الصناعات و السيول من لوا ادموا  في النهر بمع مها تأتي
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كانيون . تن عرض السهم يتوافق مع كمية البالتنيوم المنقول عبر النهر . 
ويمثل السهم التدفق عبر النهر و تناقص حجمه باتجاه مصك النهر 

 يو ر ترسك البالتنيوم و خزنه في النهر نفسه .
 التعارضات العرقية

ضات العرقية التراتك خالل العقود الماضية قوضت التعار 
ادجتماعي والسياسي في العديد من المدن و البلدان واىقاليم في العالم . 
والتعارض بين المجاميع العرقية قد تأ ر على مستويات متنوعة وفي 
بعض الحادت مكونة أزمات ب رية رئيسة . نتيجة ذلي فقد جذبت 

و المجتمعات العلمية التعارضات العرقية  وب كل متزايد انتباه الموسسات 
و المعنية بصناعة القرارات . فكانت المحاودت دستيعاك اىسباك و 
النتائج لهذه التعارضات ، وصانعي لقرارات متمسكون بسياسة تخفي  

 العداوات بين المجاميع.
ولقد عطلت أبحاث أكاديمية جادة من خالل الميل للتركيز بدرجة 

كل منفرد . وهذا ادتجاه يعرض أهمية كبيرة على حادت أو أمم معينة ب 
الدراسة الجغرافية للتعارضات العرقية. فالناا تتطلع و تنحى دستيعاك 
الكيفية التي يجك أن ينت م بها العالم و تتم بها عملية تحديد حدود 
المناطق )التي هي في الغالك أسا  ير معلنة و  ير مختبرة بعد( . 

دستيعاك الجغرافي فان جغرافية وفي  ياك أس تحليل ن امي لهذا ا
التعارضات العرقية يمكن أن تتقلص و تكون مجرد تسمية ىقاليم استنادا 
تلى المجاميع الب رية التي تقطنها . فالتحليل الجغرافي الجاد للتعارضات 
العرقية يمكن أن يسلع الضوء على اىبعاد المكانية و المحلية و البيئية 
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. أس تثارة تساودت عن طبيعة التركيك السياسي  لتفاعل المجاميع العرقية
لمنطقة معينة و تميزه ، ودور الحدود و التدفقات بين اىماكن 
وخصائصها التي توثر و تسيطر على البيئة الطبيعية و ت كل التعارض 
و التعاون بين المجاميع . والعمل الجغرافي على هذه الخطو  له 

تجابة للتعارضات العرقية . مضامينه الواضحة لتطوير سياسات اس
وب كل أوسع ، تنها تركز ادنتباه على مسائل جوهرية في استيعاك 
التعارضات الدينامية بين المجاميع العرقية ، بما فيها درجة  رعية 
التن يم المكاني من قبل مختل  السكان ، و طرائق التن يمات 

المكاني السائد ، ادقتصادية وادجتماعية التي تكون مفضلة عند التركيك 
تضمينات التن يمات اإلقليمية للعالقات بين المجاميع و استيعاك تأثير 

 الال توازن اإلقليمي على اإلستقرارية ادجتماعية والسياسية . 
الن رة الثاقبة للمن ور الجغرافي للتعارضات العرقية توضحها حالة 

قرن الماضي . البوسنا بعد انفصالها عن يو وسالفيا أوائل تسعينات ال
اون مبنية على محاولة تقسيم البلد على أساا خارطة  -فخطة فانا 

عامة لتوزيع اللغات . فتحليل أنما  الرحالت اليومية تبين أن الوحدات 
المكانية التي اعتمدتها الخطة ليا لها عالقة بالتن يم ادقتصادس و 

فسر المعارضة ادجتماعي في البوسنة قبيل انددع الصراعات ، وهذا ما ي
( . باإلضافة تلى ذلي ، 2.2القوية للخطة من قبل السكان. )ين ر  كل 

فان تحليل جغرافيو حكومة الوديات المتحدة قد أوضح أن تحديد عدد 
اون قد أدى تلى تيجاد عدد  -كبير من الجيوك العرقية في خطة فانا 

اىعداء  كبير من الحدود بين المجاميع المتعارضة . فعندما د يلتزم
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بالسالم فان زيادة عدد الحدود بينهم د ي كل مسارا واعدا بحل الخالفات 
. وباىخذ بالحسبان ادعتبارات الجغرافية لمثل هذا التحليل فانه يسهم في 

 تيجاد حل لم كلة معقدة مثل البوسنة .
العالقات ما قبل التعارضات بين اىقاليم )مو رة كخطو  متقطعة( التي 

ليل الخصائص مثل أنما  الرحلة اليومية ، وبالنسبة تلى خطة حددها تح
اون فان تقسيم البوسنة وهيرزكوفينا )المناطق المضللة( قد  -فانا 

 اعتمدت خارطة اللغات العامة .
  2.2 كل 
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 الرعاية الصحية
كي  يتمكن المجتمع من توفير الحاجات الصحية ل عك يتقدم 

دية المتصاعدة و زيادة ادعتماد الخدمات بالعمر في مواجهة للكل  الما
الموفرة للعامة و قيود مالية صارمة على القطاع العام ؟ ما هي 
ادستجابات المطلوبة للحد من انت ار مرض نقص المناعة ؟كي  يتمكن 
المجتمع من تلبية حاجات من د تتوفر لهم رعاية صحية كافية ؟ أسئلة 

ادين اىكاديمية و صناعة القرارات . مثل هذه قد جذبت ادنتباه في المي
في الواقع تن مثل هذه اىسئلة تفترض اإلحساا بالحاجة الماسة والعاجلة 
نتيجة تنامي ادهتمام بالكل  و الفرص المتساوية للوصول تلى الخدمات 
الصحية . وللجغرافيا أهمية كبيرة في اإلجابة عن هذه التساودت . 

أماكن محددة ، وان القرار الفاعل عن فالخدمات الصحية متوافرة في 
توقيع خدمة معينة يجك أن يأخذ بالحسبان التن يم المكاني للناا و 
الم اكل الصحية و الخدمات ذات الصلة بها . ومن خالل التركيز على 
فاعلية الموقع فان التحليل الجغرافي يمكن أن يو ر طرائق معينة لتوفير 

لكل  و في حادت عدة توفير طرع خدمات الرعاية الصحية و تقليل ا
أفضل لتوفير خدمات صحية حاسمة . ومن اىمثلة التطبيقية للمن ور 
الجغرافي هو ادهتمام برعاية صحية لألطفال ناقصي الوزن .   فاىطفال 
المولودين وهم دون المعدل في الوزن لهم م اكلهم الصحية التي تخفض 

الجة . ولهذا فان تقليل مثل هذه مستوى نوعية حياتهم و تكل  عاليا للمع
الحادت الصحية مطلوك اجتماعيا ويساعد في تنقاص كل  الرعاية 
الصحية في المستقبل . وقد أ ار تحليل تلى أن اىمهات الذين يعي ون 
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بعيدا عن المست فيات التي ولد أطفالهن فيها هن اىكثر تعرضا لوددة 
ه العالقة ؟ وخارطة ودية ايوا أطفال ناقصي الوزن . لماذا وجدنا مثل هذ

وددة في  75( تعرض مواقع المست فيات التي فيها أكثر من 2.3) كل 
 20السنة بوزن منخفض . و أماكن كبيرة في الودية هي بعيدة بأكثر من 

( فان المساعدة 1990ميل عن المست فيات . وفي وقت انجاز الدراسة )
 75دم للمست فيات بأكثر من المالية لخدمات الحمل والطفولة كانت تق

وددة بالسنة . وقد حفزت الدراسة الجغرافية تعادة الن ر في هذه الممارسة 
و توجيه المساعدات لمست فيات اصغر و في مواقع ريفية تخدم نساء في 

 1990المناطق اىكثر بعدا عن الخدمات الصحية في المدن . وبعد عام 
قد اتخذ قرارات لتعزيز خدمات  فان قسم الصحة العامة في ودية ايوا

التغذية و التمريض و التعليم للحوامل موسعا المتطلبات الطبية ىكبر 
 نسبة من النساء اللواتي أصبحن قادرات على تلقي مثل هذه الخدمات .      
وما بعد التساودت عن توفير البنى التحتية فان التحليل الجغرافي له 

 ار اىمراض واىوبئة. ومنذ اكت اف مساهمات كثيرة في استيعاك انت
مصدر الكوليرا من خالل خارطة توزيع حادت الكوليرا في القرن التاسع 
ع ر ، و ببروز أنواع جديدة من الفيروسات الفتاكة فان أهمية المن ور 
الجغرافي لألمراض الوبائية هو اىكثر حراجة و أهمية . فدراسات انت ار 

نا ليا لسلوي فيروا نقص المناعة الب رس مرض اديدز قد عزز استيعاب
فقع بل لل روف ادجتماعية والسياسية المساعدة دنت ار الفيروا . 

 فالتحليل الجغرافي قد أصبح اليوم أكثر أهمية من قبل .
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  2.3 كل 

 
وددة  75خارطة ايوا تعرض المسافة عن المست فيات التي فيها أكثر من 

  تمثل حدود المناطق الخما ، و موقع دون الوزن في السنة . والخطو 
المست فى رمز له بدائرة مغلقة . والمسافة باىميال قد تم تأ يرها 

 بالتضليل .
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 الفصل السادس والعشرون 
 4صورة لجغرافية العدالة  الجغرافيا في عصر التطرفات :

 دون متشيل ، جامعة سيراكوس
علميا كبيرا ، رافقه تقدم  خالل المائة عام الماضية كان هناي تقدما

تقني جعل اإلبادة الجماعية ممكنة وأدى تلى اتساع الهوة بين الغنى  
والفقير  بكلفة تدمير البيئة و المنا، والحياة . لقد كانت هناي تطرفات 
حادة . وأدن تكون عالم جديد مستندا على العن  و خنق الحرية المدنية 

أصبح القتل سياسة عالمية حيث يكون  و النزعات الدينية المتطرفة . لقد
ادقتصاد و اىمور ال خصية و الطعام أو الصحة بعيدة عن اىكثرية من 
سكان العالم .  في بيئة مثل هذه ، ليا أمام الجغرافيا تد خياران : 
التعاون مع العالم المرعك ، القاسي  ، ال الم ، والفوضوس ، أو أن تقاوم 

ئل جديدة تكون أكثر حيوية من مجرد دراسة وتتبنى سياسية ت كيل بدا
 الم هر اىرضي .

 مستقبل الجغرافيا
قال مايكل اليوت هيرست بان الجغرافيا د مستقبل  1985في عام  

لها ، وذلي ىنه د وجود حقيقي لها . حسك رأيه فأن الجغرافيا قد 
تطورت نتيجة تقسيم العمل مع ما يتناسك والصيغ الرأسمالية و 
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اعية . والجغرافيون هم مساعدون تقنيون للقوى التجارية و ادجتم
ادستعمارية و العسكرية . وب كل عام فان الجغرافيا كعلم قد ولدت في 
الفترة الزمنية نفسها التي تكونت بها العلوم اىخرى ، وليا هناي أسا 
مبررة لوجود للجغرافيا  ير تقسيم العمل . لذا حسك رأس هيرست فان 

ليا لها وجود ولهذا ليا لها مستقبل ،  تنها جزء صغير من  الجغرافيا
 علم كلي للمجتمع )والطبيعة( .

واليزززوت هيرسزززت محزززق فزززي العديزززد مزززن ت خيصزززاته و وصزززفه هزززذا ،  
ولكنه قد وقع في خطأ بافتراضه أن الجغرافيا د تسزتطيع تجزاوز محزدداتها 

خصصزي بغزض ، وان موقعها في تقسيم العمل لزيا مهمزا وان الميزدان الت
الن ززر عززن دوره ادقتصززادس والجغرافززي فانززه يمتلززي تمكانززات ذاتيززة حرجززة 
عاليزززة . انزززه لزززم يسزززتوعك أن يكزززون لهزززا مسزززتقبل ، وان عليهزززا خلقزززه . تن 
ادرتبا  المعقد للجغرافيا مع القوى ادستعمارية و العسزكرية و التجاريزة  ، 

ة بالززذات  قززد انززتج مززا ومززع أنززواع العمليززات الجغرافيززا السياسززية وادقتصززادي
عبززر عنززه بيززرلن ))التززاري  اىكثززر رعبززا فززي العززالم الغربززي(( ، وهززذا موثززق 
ب كل جيزد . ولكزن وفزي الوقزت نفسزه فزان تزاري  الجغرافيزا هزو تزاري  تبزدل 
فكززرس وسياسززي كبيززر، ومعززه مقاومززة فكريززة و سياسززية كبيززرة لهززذا التززاري  

رافيزززا قزززد انتقلزززت فزززي رحلزززة بالزززذات .  ففزززي عمليزززة التحزززول هزززذه فزززان الجغ
عجيبززززة ، فكريززززة وسياسززززية ، مززززرت عبززززر طززززرع وعززززرة  ، وانخرطززززت فززززي 
منعطفززات خاطئززة ، وسززلكت طرقززا رئيسززة و  ززوارع فرعيززة . ف هززرت فيهززا 
مزززززذاهك و أفكزززززار الماركسزززززية ، والنسزززززوية ، ون ريزززززات  زززززاذة ، والبيئيزززززة و 

بتزدع  تقنيزات مختل  المناحي اإلنسزانية ، لتطزور بالتزالي جسزما معرفيزا وت
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و بورا بحثية مستندة على أسا موضزوعية . و فزي الوقزت نفسزه ، ارتبزا  
بعمزق  لززيا بالتوسزع ادسززتعمارس و الطبقزة الرأسززمالية الحاكمزة و م ززاريع 

 الدول ، ولكن في العدالة ادجتماعية أيضا .
وليا للجغرافية اتجاهات تكنوقراطية في الماضي أو لم توجد  

ودت ، ود يمكن القول بان الجغرافيا في موقفها معارضة لهذه التح
المعارض هذا قوية . ولكن تن تعادة التوجه الميداني للجغرافيا  وقبولها 
ىن تكون جزء من تقسيم العمل يجعلها اكثر قوة لالنتماء تلى العدالة 
ادجتماعية، وهذا  يء مهم جدا . وان تعادة التوجه هذه توفر ميدانا ذس 

عرفة و لمجموعة من اىدوات البحثية ، وبهذا د تبقى أسا في الم
الجغرافيا بحاجة تلى  مساعدة التاري  في عصر التطرفات ، ولكنها ت كل 

 قوة متميزة في تحديد المستقبل و تيجاد عصر العدالة والتحرر . 
فززي اىربعززين سززنة الماضززية كززان الجغرافيززون قززد أنتجززوا معرفززة هائلززة 

، عززن كززل  ززيء مززن كيفيززة عمززل المنززا، تلززى تسززلل عززن الحيززاة المتبدلززة 
الن زززام اىبزززوس فزززي مجزززال السزززكن والعمزززل ، مزززن التنميزززة الرأسزززمالية  يزززر 
المتوازنة تلى المستدامة ، ومن الن ام البيئي المعقد الذس يمزر بفتزرة نقاهزة 
مززن الحرائززق والنيززران تلززى التعقززد الحضززارس ، ومززن الجغرافيززا ادسززتعمارية 

ر تلزززى مسزززتوى جغرافيزززة الفيضزززانات . تن نتاجزززات هزززذه علزززى مسزززتوى كبيززز
المرحلززة الموثقززة تعكززا المعرفززة الجغرافيززة عززن التبززددت الحياتيززة ، وفيهززا 
مكامن تسزاعد علزى تحديزد مكزان الجغرافيزا فزي الحيزاة وبزين العلزوم ، وكمزا 

 عبر عنها بل بونج ك)جغرافية بقاء اإلنسان( . 
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بل عنززدما نكززون جزززء مززن الماكنززة وقززد قيززل بأنززه يمكززن التوقززع للمسززتق 
التزززززي تصزززززنعه ، وان الفكزززززرة هزززززي دحزززززض رأس اليزززززوت هيزززززرتا لزززززيا ىن 
الجغرافيزززا يجزززك أن توجزززد ولكزززن ىن المعرفزززة الجغرافيزززة كزززأداة فزززي الصزززراع 
ادجتماعي مزن اجزل العدالزة ضزرورة جوهريزة . والسزوال هزو : كيز  نثبزت 

ها يمثزل ميزدانا للتقصزي ذلي ؟ ولهذا السوال تجابات عديدة ، وكل واحد من
 في جغرافية العدالة .

 األساس : تحرير التعليم والتعليم الحر
أود ، وقززد يبززدو هززذا معارضززا لمززا ذكززر آنفززا ، ولكززن كجززامعيين وفززي  

موسسززة تعليميززة بحاجززة تلززى أن نعزززز التعلززيم الحززر و نقويززه . وفززي الجزززء 
يتزر كولزد مقزاد نفسه الذس كتك هيرتا رأيزه عزن وجزود الجغرافيزا ، كتزك ب

معارضا م يرا تلى أن التعليم الحر هو )أو يجك أن يكون( تحريرا للتعلزيم 
، وهزززو الزززذس يجعزززل العقزززل حزززرا مزززن خزززالل تعزيزززز التفكيزززر النقزززدس . وكمزززا 
أ ار كولد فان التفكير هو ما يهزدف التزدريك تلزى تنميتزه . فالتزدريك )فزي 

لعملية الزتعلم والتفكيزر، الرياضيات ، اللغات ، تقنيات محددة( هو جوهرس 
 انه حجر الزاوية وليا هدفا بحد ذاته.

تن الضززغع لجعززل الجامعززات مززدارا تقنيززة حيززث يكززون التززدريك هززو  
أسمى  يء فيها )ومن اىمثلة : تحويلها تلى موسسات بحثية استثمارية ، 
التركيز العالي علزى العالقزات مزع المجتمزع أو الخبزرة العالميزة تلزى الطلزك 

داريززين و القززانونيين للمحاسززبة( ، ولكززن علززيهم المقاومززة . فززالتفكير مززن اإل
الحقيقي في بعض اىحيان ، ومن المحتمل فزي الغالزك ، بزدون فائزدة بأيزة 
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وسيلة كانت . تنها تبدو ، وفي بعض اىحيان تحا بأنهزا مضزيعة للوقزت 
. دنززززه د يمكززززن قياسززززها ، خاصززززة فززززي مجززززال اإلنتاجيززززة التززززي يفرضززززها 

يون على الكلية و الطلبة . تنها د تعطي مردودا مبا را ، ولكن هذا اإلدار 
ما علينا كأفراد وجمعيات أن نناضل من اجلزه . تن حريزة الزتعلم و التعلزيم 
 الحر ضرك من المستحيل بدون مجال واسع من التفكير " ير المقيد" . 

 لذا فان البحث اىساسي ، الذس هو الناتج النهزائي ، لزيا اكثزر مزن 
ضياع وقت في التفكير المجرد ولهذا يبدو بزدون فائزدة . وفزي الغالزك فانزه 
من المستحيل معرفة فيما تذا كزان البحزث ذس صزلة أم د .  ولكزن التعلزيم 
الحززززززززر و تحريززززززززر التعلززززززززيم يتطلبززززززززان اسززززززززتمرارية فززززززززي جلززززززززك العمليززززززززات 
الجيمورفولوجيزززة تحزززت اىضزززواء ، فزززنحن بحاجزززة تلزززى معرفزززة كيززز  تعمزززل 

وليا ذلي ىنها قد تقود تلى تبددت اقتصادية مهمة ، ولكن ىننا  البيئة ،
ب ززر نعززيب فيهززا . وان التحززرر لززيا ممكنززا فقززع عنززد العتززق مززن العبوديززة 
ولكن هذا يتطلك دوما تنتاج معرفزة جديزدة . والمعرفزة الجديزدة تتطلزك فزي 

 . اىساا أبحاثا بدون فائدة، فليا ضروريا أن يكون النتاج بأكمله مفيدا
مززن الضززرورس القززول بززان الجغرافيززا علززم سياسززي أردنززا ذلززي أم د ،  

فكل ما نتوصل تليه من حقائق و معرفة ف نها ستودس تلى جدل سياسزي . 
وفززي الوقززت الززذس سززوف لززن نتفززق بززه حززول السياسززات ومززا يجززك أن تكززون 
عليززه ، ف ننززا بحاجززة تلززى ادعتززراف بززان أبحاثنززا مسززتحيلة بززدون السياسززيين 

ننززز ا  كزززأفراد ذوس معرفزززة عاليزززة، علينزززا اسزززتخدام معرفتنزززا لتغييزززر العزززالم . وا 
 . ع الصراع من اجل المصادر والسلطةفالصراع من اجل اىفكار يتداخل م
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 الهيكل التركيبي : النظرية
لقد أصبحت الجغرافيا قائدة في عملية ادستقصاء الحدية ، و قائدة  

مة وأدوات تحليل البيانات )مثل ليا في مجال التنمية و الخرائع المتقد
GIS ولكن في استخدامها في تنتاج معرفة حرجة أيضا . ولكن ولعله )

اىكثر أهمية ، الدرجة التي تحولت بها الميادين لتستخدم ليا كأداة ود 
كطرائق ، ولكن للتعمق الن رس . في الوقت الذس يزدرس فيه عدد من 

" ويدعوها "الهرطقة" ويقللون روساء الجمعية السابقين بمصطلح "ن رية
من أهمية العمل ، نجد أن الباحثين في علم البيئة، اإلنكليزية والنقد 
اىدبي ، الدراسات النسوية ، دراسات حضارية ، جيوبولوتيكا ، )العلوم 
السياسية(، ادقتصاد السياسي ، التاري  البيئي وادجتماعي ، دراسات 

القومية و الذاكرة ادجتماعية ، علم  العمل والعالقات الصناعية الهوية
اىوبئة ، علم اإلجرام ، التبددت المناخية العالمية ، الهايدرولوجيا ، 
والعديد  يرها تن ر تلى الجغرافيا ليا كأداة أو بيانات بل كن ريات . 
ن ريات عن المقياا ، تطورت ضمن بيئة جدلية كثيفة في الجغرافيا ، 

بل عدد في التخصصات العلمية اىخرى . وهي ا ن محور نقاب من ق
فعند الحديث عن ادقتصاد السياسي فان الحديث يكون عن المجال 

ارية استيعاك جغرافية ادقتصادس . ويتطلك فهم التحودت الحض
 . الحضارة
تن الن ريززة الجغرافيززة )المعرفززة الجغرافيززة( هززي حيويززة وأن اىوان قززد  

لطريقززززة التززززي اعتمززززدت فززززي الفيزيززززاء حززززان لتعزيززززز وتطززززوير التن يززززرات با
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وادقتصزززاد ، متابعزززة منت مزززة للمهزززم مزززن المتحقزززق فزززي الجانزززك العلمزززي و 
ن ززززرها و تخصززززيص مصززززادر لهززززا و لجعلهززززا معروفززززة و ززززرحها كمززززا فعززززل 

 ادقتصاديون والفيزيائيون .

 البنية التحتية : معهد للعدالة االجتماعية
م عززادل اجتماعيززا . وكمززا الن ريززة الجغرافيززة هززي المفتززاح لتنميززة عززال 

أ زززار العديزززد مزززن الجغزززرافيين فزززان الجغرافيزززا ليسزززت مجزززرد ن ريزززات معقزززدة 
وممارسزززززات للعدالزززززة ، تنهزززززا تحولهزززززا تلزززززى تطبيزززززق. فالعدالزززززة ادجتماعيزززززة 
مسززتحيلة ، بززدون تنتززاج  هيززر اجتمززاعي عززادل . ولكززن مززا يتحززدد بززه مثززل 

لزززى تن يزززر مكثززز  هزززذا اإلنتزززاج هزززو تعزززدد الم هزززر وتعقزززده الزززذس بحاجزززة ت
 وتجريك بحثي .

المجموعززة الثالثززة مززن الخطززو  المطلوبززة ، اسززتحداث معهززدا خاصززا  
بالعدالة ادجتماعية يكون أما في وا نطن أو تحدى الجامعات التي تتزولى 
رعايته ماديا ، يخصص لتطوير معرفة جديدة عن جغرافيزة العدالزة . وفزي 

اسية عن جغرافية العدالزة فانزه الوقت الذس يعزز هذا المعهد اىبحاث اىس
يزززن م حلقزززات نقا زززية و دروا صزززيفية و يقزززدم ن زززرات تعريفيزززة وأبحاثزززا ، 
و يرهزززا . وعليزززه ادتصزززال بالجهزززات البحثيزززة اىخزززرى ذات العالقزززة و مزززع 
الدوريات العلمية والتنسيق معها. كذلي من الضرورس استحداث موسسزات 

 رافيا الطبيعية .تعنى بالعدالة البيئية ، و في أبحاث الجغ
وعلى المعهد الخاص بالعدالة ادجتماعية تطوير جدولة بحثية  

 2009 – 2007ن امية سنوية وا عالنها ، على سبيل المثال خالل أعوام 
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يكون التركيز على تحديد ما نعرفه و ما نحتاج أن نعرفه وما علينا 
، اإلقليمي و التركيز عليه أود لفهم جغرافية الجوع )على المستوى المحلي 

العالمي( . بعدها تخصص المصادر لدراسات تقويمية . وفي المدة 
يكون التركيز على جغرافية العمل في ادقتصاد العالمي  2011 – 2009

يمكن التركيز على اى كال  2013 – 2011و ادستثمار . وبين عامي
 قية .الجديدة من ادستعمار و التركيك العالمي واستمرارية الم كلة العر 

مثل هذا البرنزامج بحاجزة تلزى تخطزيع عمليزة التفزرغ الجزامعي ولمزدد 
طويلة ، خاصة في المجادت البحثية المحددة ، و تجمع اىموال و ترتبع 
الم ززززاريع الم ززززتركة ب ززززبكة تتززززابع تنفيززززذ السززززتراتيج البحثززززي .  ويززززتم حززززث 
الجززززززامعيين لتطززززززوير اىبحززززززاث و الحلقززززززات النقا ززززززية و الكورسززززززات عززززززن 

ضززوعات العدالززة ادجتماعيززة فززي موسسززاتهم . ومثززل هززذه المحززاودت د مو 
تتعزززارض مزززع مزززا ذكزززر آنفزززا ، بزززل تكملزززه . وان نتزززائج هزززذه اىبحزززاث مزززن 
الضرورس أن تن ر ب كل واسع من خالل الموتمرات ، الزدوريات ، الكتزك 
نها يجزك أن ت زكل أسسزا لرسزم  ، الخرائع ، مواقع ادنترنيت ، و يرها ، وا 

 مجلا الجمعية الجغرافية  . سياسة

 بين العلوم ةالصل
المجموعة الرابعة من الخطو  في مالمح الجغرافيا تتطلك التفصزيل  

فيها . تن أية مبادرة بحثية جغرافية يجك أن تكون متعزددة التخصصزات . 
فهنززاي جغرافيززا للعدالززة ادجتماعيززة والالعدالززة، ولكززن الجغرافيززا فززي الغالززك 

التزي يمتلزي ا خزرون عنهزا معرفزة اكثزر و أدوات اكثزر . تتحدد بالعمليزات 
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ويتضززاع  تدراي أن المبززادرات التززي تززربع بززين التخصصززات هززي حاسززمة 
لفهزززم الم زززاكل المعقزززدة ادجتماعيزززة ، البيئيزززة ، و الطبيعيزززة . فزززالجغرافيون 

 بحاجة تلى تقبل ذلي حتى وان كان ذلي يدمج هوية ادختصاص . 
قيلة مقارنة مع عملية الدمج الثانوس تن العزل يفرض رسوما ث

submerge  ولكن وبقوة التدريك وبحقيقة ادنتقال تلى علم مكاني حرج .
د يبقى لمثل هذه ادختزادت خطرا حقيقيا . وقد د نتفق مع هارمون 
وقوله أن اىنما  البحثية و التعليمية هي ناتج عن سيادة تأثير السوع ، 

لسيادة ادجتماعية هي محدد حرج . ومن ولكنه بالتأكيد محق بان ا
 الواضح أن المجتمع بحاجة تلى تحليل مكاني وهناي حاجة لفهم المجال 
و المكان و البيئة التي يعمل بها المجتمع . ولكن هذه الحاجة مرتبطة 
بطي  واسع من أنواع المعرفة اىخرى. فنحن في موق  قوس وبحاجة تلى 

ادجتماعية يجك أن يهدف تلى ادستفادة  ادستفادة منه. فمعهد العدالة
من افضل الباحثين في الميادين اىخرى و يضمهم تليه . والجغرافيا د 
يمكن أن تكون بمعزل عن العلوم اىخرى ، وليا هناي ما يدعوا تليه . 
ود حاجة ىن تكون وراء جدران عازلة ، فجغرافية العالم مهمة جدا بحيث 

 فيين وحدهم . د يجوز أن تتري للجغرا

 المعمار الجديد : جغرافية العدالة ادجتماعية
فززي الززذكرى الخمسززين لتأسززيا الجمعيززة ان ززغل الجغرافيززون بمناق ززة  

أم انززه يسززعى تلززى الن ريززات  ideographicهززل أن الجغرافيززا علززم رمزززس 
. وبعززد خمززا وع ززرون عامززا تغيززر حقززل   nomotheticكأسززاا لوجززوده 
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ود ن ريات أساسية ومهمة وتبزدل فزي طرائزق التحليزل الجغرافيا جوهريا بوج
وتقزززدم عبزززر الحزززدود التخصصزززية .  ففزززي الجغرافيزززا الب زززرية حصزززل انتقزززال 
كبير . فقد  زهدت السزنوات الخمزا والع زرون الماضزية مناق زات حزادة ، 
حساسة ، وانفجار عنيد فزي اىفكزار والن ريزات والفلسزفات و المجزاددت . 

حقال متميزا . وفي الوقت نفسه ، كزان العزالم يعزيب لقد أصبحت الجغرافيا 
حالززة مززن العنزز  ، والكززوارث والمصززاعك العصززية لتجعززل الحيززاة اليوميززة 
لسززكان العززالم صززعبة ، كززذلي المنززا، ازداد دفئززا وأصززبح  يززر مسززتقرا ، و 

 الن ام البيئي برمته في ك  عفريت .
زمان ، وما زلنا نعيب في عصر التطرفات ، العن  والبوا متال 

وعلى الر م من تننا دوما ننت ر أزمة اقتصادية عالمية ، فالثروة تنتج 
بكميات لم ت هدها من قبل ، والمادة أصبحت الكأا المقدا لدى 
الكثيرين . في هذا العالم أمامنا مجموعة خيارات : هل نتعاون مع 

صبح والالعدالة لنكون ثرواتنا ، وسالمنا النسبي، وصحتنا الجيدة نسبيا ت
حالة ممكنة ؟ أو أن نسعى تلى تحويل العالم تلى حالة تكون العدالة فيه 
سائدة ، وتصبح جغرافية العالم اكثر عدالة )توازنا( ، عالم و جغرافيا 

 تكون فيهنا الفرص متكافئة ؟
أني أرى أن د نتعاون ، بل نقاوم . نعود تلى عصر التناقضات ، 

عارضات . ونحن كجامعيين و كأناا نعود تلى جغرافية عالم العن  و الم
نعيب هذا العالم ، لنا سلطة محدودة ، ولكنها سلطة مهمة . تنها فاعلة 
عند استثمارها ب كل صحيح لتطوير و تعزيز التعليم الحر و تحرير 
التعليم ، ليكون التعليم للجميع . وتضم هذه السلطة جميع الخبرات ، 
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للتدخل )فكريا وسياسيا وهما لم والمصادر و اىسا المعرفية الضرورية 
ولن ينفصالن عن بعض( في العالم لمساعدة اىسا و المعرفة ودتخاذ 

 موق  .  
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 الفصل السابع والعشرون 
 الشكل و العمليات علم المعلومات الجغرافية ، الجغرافيا ،

GIScience , Geography , Form , and Process 

 مايكل كود جايلد
Michael F. Goodchild , University of California 

لقد تطورت الخارطة عبر القرون القليلة الماضية كطريقة أولية 
لخزن المعلومات وادتصال المعرفي عن سطح اىرض . فالخرائع 
الطبو رافية ترسم ال كل العام لسطح اىرض وم اهرة الطبيعية 

تباين في الخصائص والحضارية، والخرائع الموضوعية تعرض ال
التخصصية مثل أنواع الترك أو كثافة السكان ، والخرائع الباثيمتري و 

. وتعد الخرائع   مستودعا مهما وم البيانية تعرض سمات قاع البحرالرس
للبيانات اىولية ولنتائج التقصي الجغرافي ، وصناع الخرائع هم من ذوس 

أهمية خاصة حيث د  الخبرة الجغرافية أو من مساعديهم . وللخارطة
يستغنى عنها في البحث الجغرافي لفهم عمل المعالجات الب رية والطبيعية 

 وتفاعلها على سطح اىرض .
فزززي عقزززد السزززتينات لمعالجزززة  GISوقزززد اسزززتحدثت الزززن م الجغرافيزززة  

الكميزززززة الكبيزززززرة مزززززن المعلومزززززات التزززززي تزززززم الحصزززززول عليهزززززا مزززززن خزززززرائع 
ون العمليات التي تجرى عليهزا مملزة ، كتطبيقات في الحاسك ، وحيثما تك

أو مكلفة أو  ير دقيقة عنزدما تنجزز يزدويا . و قزد عزرف ن زام المعلومزات 
                                                 

 Annals of the Association of American Geographers , 94(4) , 2004 , pp. 709 - 

714 
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الكنززدس علززى نطززاع واسززع كززأول ن ززام معلومززات جغرافززي ، وقززد بنززي للقيززام 
بعززدد كبيززر مززن العمليززات الحسززابية عززن )منطقززة( و تقززديم التقريززر بالنتززائج 

تنززامى بصززيغة أسززية عززدد الو ززائ  التززي علززى  ززكل جززداول. وعبززر الزززمن 
تنجزها ن م المعلومات الجغرافية ، واليزوم مزن المعقزول التفكيزر بأنهزا قزادرة 
علززى تنجززاز أيززة عمليززة مدركززة لبيانززات مززأخوذة عززن الخززرائع . وقززد تبنززى 
الجغرافيززون ن ززم المعلومززات الجغرافيززة بحمززاا متطلعززين تليهززا كززأداة فاعلززة 

علومزززات الخزززرائع بصزززريا ولزززذلي ف نهزززا اكثزززر لخززززن ، وتحليزززل و عزززرض م
 فاعلية من الخارطة الورقية . 

وخالل العقد الماضي صدرت العديد من الدوريات ، وعقدت  
موتمرات ، و استحدثت مواقع أكاديمية و كتبت برمجيات  سمتها ا تراي 
كلمة )معلومات( فيها  مع )مكاني( أو )جغرافي( ، ومع )علم( أو 

  GIScienceخدم مصطلح علم المعلومات الجغرافية )ن رية(. وسأست
( للتبسيع دون تقصي الفروقات الدقيقة بين المكاني GISc)اختصارا 

والجغرافي ، مثل ن رية المعلومات المكانية و ن رية المعلومات الجغرافية 
. والجغرافيون ي تركون في العديد من هذه التغيرات )وفي العديد من 

اجهة( والعديد من البرامج الجديدة والمواضيع تأسست الحادت هم في المو 
في أقسام الجغرافيا . ولكن هناي القليل نسبيا من التعليقات العامة على 
هذه ادتجاهات ، أو على ماذا تعني للجغرافيا ب كل تجمالي . وان 
الموتمر المئوس اىول لجمعية الجغرافيين اىمريكان مناسبة جيدة لعرض 

معلومات الجغرافية و العالقة ، تن وجدت ، مع علم طبيعة علم ال
 الجغرافيا . 
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وصززلتها مززع العلززم  GISوعالقتهززا مززع  GIScسززأبدأ بمناق ززة طبيعززة  
التقليززززدس للمعلومززززات الجغرافيززززة . ويقززززود هززززذا تلززززى مناق ززززة فيمززززا تذا كززززان 

GISc  علم طبيعي معني باكت اف المبادئ التجريبية والنصزوص ال زبيهة
العزالم ، أم انززه علزم تصزميمي معنززي بتحديزد المبزادئ العمليززة  بالقزانون عزن

لتحقيزززق اىهزززداف اإلنسزززانية ، أم ادثنزززين مزززع بعزززض . وفزززي الجززززء الثالزززث 
قززد وضززع قياسززا بززالتوتر التززاريخي فززي الجغرافيززا  GIScسززأختبر كيزز  أن 

تميزل  GIScبين ال كل والعمليات، وفيمزا تذا كزان تنزامي ادهتمامزات فزي 
كل علزززى حسزززاك العمليزززات . ويختبزززر الجززززء اىخيزززر مسزززتقبل لصزززالح ال ززز

GISc  مزع تركيزز علززى العمليزات ومناق ززة الخطزوات المطلوبززة لجعزل مثززل
 هذا المستقبل ممكنا . 

  GIScما هو 
تن ادتحاد المالي الجامعي لعلم المعلومات الجغرافية هو تعاون بين  

اص ، وكادت حوالي سبعين موسسة أكاديمية ، و ركات القطاع الخ
في الوديات   GIScحكومية ، و واحد من ابرز التوضيحات لبروز 

المتحدة هو أنه " مكرا لرفع مستوى استيعابنا  للعمليات الجغرافية 
والعالقات المكانية من خالل ن ريات متطورة ، ومناهج ، وتقنيات  و 

. وموضوع )أدوات لخدمة العلم( قد  s.orghttp://www.ucgiبيانات" 
بأنه "العلم الذس يستخدم ن م المعلومات  GIScكرره كالري الذس عرف 

الجغرافية كأداة لفهم العالم" . لذا فان خصائصه ليست اكثر ود اقل من 
المتوقع من أس م روع علمي : القدرة على التكرار ، ادستقالل عن 

م تركا في مصطلحات معرفة ب كل جيد ، المراقك و ما تم مراقبته ، 

http://www.ucgis.org/
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ومعني بالدقة . ويتوقع أن النتائج التي يتم الحصول عليها جراء استعمال 
GIS  أن تكتك بتقارير بمستوى من الدقة والضبع ، و بتفاصيل كافية

تسمح باىخذ بها وتكرارها من قبل ا خرين ، كما يتوقع أن تكون 
 ناية.موثقة ب كل كامل و بع GISتجراءات 
بأنززه " العلززم الززذس يقزز  خلزز  الززن م"   GIScوقززد عززرف كززود جايلززد  

 GISمعنزززي بمجموعزززة مزززن التسزززاودت الجوهريزززة التزززي أثيزززرت مزززن قبزززل أل 
والتقنيززات المصززاحبة ، وقززد علززق مززاري علززى التعززاري  . فززي هززذا التقززديم، 

، والتي  GISعدت مخزنا كبيرا للمعرفة التي تم تضمينها بال  GIScفان 
ممكنزة . وقزد تبحزث عزن مبزادئ عامزة ، مثزل حسزاك  GISلت من أل جع

العالقات التوبولوجية الممكنة بين زوج من الم اهر . وقد تكت   بسزرعة 
الخوارزميات ، أو وضع فهزارا تخطيطيزة اكثزر فاعليزة ، أو طزرع جديزدة 

ع زر " تحزديات بحثيزة"   UCGISلروية المعلومات الجغرافية . وقزد حزدد 
http://www.ucgis.org   ممثلة تجماع على اىكثزر أهميزة العناصزر ،

 .  GIScالطويلة اىمد في البرنامج البحثي ل 
قزد بنزي علزى تزراكم نتزائج  GIScوبهذا المعنى للعلم وراء الزن م فزان  

تقصززيات قززرون عديززدة فززي كيفيززة وصزز  و قيززاا وتمثيززل سززطح اىرض . 
فززززي  GIScالتحززززول تلززززى التقنيززززات الرقميززززة قززززد ثززززور العلززززم القززززديم ل وان 

المسززاحة ، وتحليززل الصززور الجويززة و علززم الخززرائع )كززارتوكرافي( ، معطيززا 
حززوافز جديززدة ىسززئلة بحثيززة قديمززة ومبززرزا تسززاودت جديززدة تتعلززق بمرونززة 
 عاليززة و قززدرة فائقززة للتقنيززات الرقميززة . تضززافة تلززى ذلززي ، لقززد تطززور العلززم

،  .analog  techفي عصر متميز فيه تقنيات الن ائر  GIScالقديم ل 

http://www.ucgis.org/
http://www.ucgis.org/
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وطالمززا أن الورقززة والقلززم فززي علززم الخززرائع لهززا نصززيك ضززئيل ي ززتري فززي 
أجهززززززززة تحليزززززززل الصزززززززور الجويزززززززة )الستريوسزززززززكوك( أو أجهززززززززة المسزززززززاحة 
)ثيودوديززت( ، لززذلي هنالززي كززل اىسززباك للتطززور بمعزززل و ببرنززامج بحثززي 

ن اليوم فان الميادين الثالثة مترابع ب كل كلزي فزي التقنيزات منفصل . ولك
الرقميززة . تنهززا تخززدم تطبيقززات متداخلززة و تواجززه مسززائل التمثيززل الخرائطززي 

 نفسها ، و تصميم قاعدة البيانات و الدقة والعرض المرأى . 
كذلي فان عالم المعلومات الجغرافية قد نمى ب كل اكثر تعقيدا جراء  

جديدة تتطلك خبرات و مبادئ علوم أخرى . فالتحسا  بروز تساودت
النائي ، العلم المعني بمالح ة اىرض اصبح ا ن مصدرا مهما 
للمعلومات الجغرافية بمسائله و مبادئه . والم اكل المتفردة للمعلومات 
المكانية بدأت تأسر علماء الحاسبات وقواعد المعلومات المكانية ، 

نية ا ن أصبحت ميادين ثانوية في علم والهندسة والفهرسة المكا
. وقد ن ر تلى اإلحصاءات  GIScالحاسبات مع ت ارة خاصة تلى 

المكانية واإلحصاءات الجغرافية كميادين ثانوية في اإلحصاء موفرة هياكل 
، ولتطوير طرائق متقدمة في  GIScمهمة للدراسة الدقيقة و القلق في 
هو ميدان ثانوس  GIScلمرأى .  تن التحليل المكاني والنمذجة والعرض ا

من ميادين علم المعلومات وبجاذبية خاصة لعلماء المعلومات  ن طبيعة 
المعلومات الجغرافية معرفة ب كل جيد والحالة المتقدمة نسبيا للمعرفة عن 

يطرح  GIScهذا النوع من المعلومات . واخيرا ، فان البرنامج البحثي ل 
م اددراكية منها : كي  تكتسك المعرفة أسئلة ضمن اهتمامات العلو 
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الجغرافية والخبرات المطلوبة من قبل الدماغ الب رس ، وكي  يمكن ل 
GISc أن يكون اكثر فهما واستخداما من قبل اإلنسان ؟ 

 اختبارس ؟  GIScهل 
تن المقطززع التاسززع  يكززن هززوفر و فرانسززوزا هززو عبززارة عززن اسززتددل  

ياضزززيات ، عزززن جزززدال حزززول المبزززادئ ن زززرس اسزززتخلص عزززن نتزززائج فزززي الر 
اىولزززى ولزززيا اسزززتنباطا مزززن عموميزززة صزززادرة عزززن مالح زززات تجريبيزززة . 
والعلززوم اىخززرى مثززل الفيزيززاء أو الجغرافيززا ف نهززا تبنززي المعرفززة مززن خززالل 
المزج بين ادستنبا  وادستددل ، واستخالص العموميات من المالح ات 

ي أو مبزززادئ الفرضزززيات التززز لتصزززاغ علزززى  زززكل قزززوانين ، ومزززن ادسزززتددل
. وقزززد يتسزززاءل الزززبعض فيمزززا تذا كانزززت يمكزززن اختبارهزززا مقابزززل المالح زززات

: هززززل  GIScالنصززززوص ال ززززبيهة بالقززززانون ممكنززززة حززززول موضززززوعات أل 
تعرض المعلومات الجغرافية الخصائص التي يمكن الخروج منها بعموميزة 

ا طالما أنها ؟ تن القيمة العملية لمثل هذه الخصائص ستكون د حصر له
، وتقود تلى خيارات موثرة وفاعلة بين طرائزق التمثيزل  GISستقود تصميم 

و م اريع الفهرسة و البرمجيات و التوقعات عن حجم المعلومات المفقودة 
 جراء العمومية ، على سبيل المثال . 

أ ززززار انسززززيلن تلززززى انززززه فززززي بيئززززة اإلحصززززاءات المكانيززززة فززززان   
خاصززيتين عززامتين ، وكالهمززا يجززك أن يتحززدد  البيانززات الجغرافيززة تعززرض

عنوانهما في أس تحليل مكاني : ادرتبا  المكزاني والتنزوع المكزاني . النزوع 
اىول متأصزززل فزززي قزززانون تزززوبلر )القزززانون اىول فزززي الجغرافيزززا( ، )جميزززع 
اى ززياء مترابطززة بززبعض ، ولكززن اى ززياء القريبززة هززي اىكثززر ارتباطززا مززن 
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ضززززيا أن يتزايززززد ادهتمززززام بمبززززدأ تززززوبلر فززززي السززززنوات البعيززززدة( . ولززززيا عر 
وذلززي دسززتثمارها بطززرع عديززدة فززي  GIScو   GISالراهنززة مززع تنززامي 

سززواء أكانززت خطيززة أم    GIS. وجميززع تمثززيالت أل GISتصززميم أل 
مسززاحية ف نهززا تعتمززد مززن اجززل فاعليتهززا علززى التبززاين المتززدرج للخصززائص 

ضزززرورية لتسزززجيل الخصزززائص علزززى سزززطح اىرض ، التزززي جعلتهزززا  يزززر 
متفززردة بززين فاصززلة وأخززرى ، وهززذه مهمززة مسززتحيلة ، خاصززة عنززدما يكززون 
عدد النقا   ير محدود . وقد استثمر قانون توبلر من قبل جميع الطرائزق 
المعروفة للزيادة المكانية و اخذ العينات مكانيا . وكل خارطة عن الطقا 

وذة فززي عززدد قليززل مززن ، علززى سززبيل المثززال ، قززد عززدت مززن عينززات مززأخ
النقا  ، وخطو  التساوس فيهزا عممزت باتبزاع مبزدأ أن العينزة القريبزة تزوفر 
 قياا افضل من القيم المفقودة ، افضل من تلي القياسات لعينات بعيدة . 

والمبدأ الثاني دنسيلن عن التنزوع المكزاني يقزول بزان التوقعزات تتنزوع  
نتائج أس تحليل تعتمد ب زكل  عبر سطح اىرض وبنتيجة مهمة مفادها أن

صريح على حزدود التحليزل . تنهزا تسزتند علزى تنزامي ادهتمزام فزي اىعزوام 
-placeالراهنة على اى كال المختلفة مزن التحليزل المسزتند علزى المكزان 

based analysis   الززذس يسززمح لتبززاين النتززائج مكانيززا دون البحززث عززن
بعض هزززذا موقفزززا وسزززطا فزززي نتيجزززة واحزززدة عامزززة )عالميزززة( . وقزززد يعزززد الززز

 nomotheticالجززدال القززديم فززي الجغرافيززا بززين العلززم المسززتند علززى قززانون 
 idiographicوالعلزززم الزززذس يمثزززل اى زززياء أو اىفكزززار برسزززوم رمزيزززة 

science  رافضززين فكزززرة أن جميززع اىمزززاكن موحزززدة لصززالح مبزززادئ عامزززة
كهزام وزمزالءه خزع . وقد اختبر فزوثرن قياساتها متنوعة من مكان تلى آخر
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ادنحززدار جغرافيززا بعززد وزنززه لمعرفززة كيزز  تتبززاين جغرافيززا مو ززرات نمززوذج 
ادنحززززززدار ، بينمززززززا اختبززززززر انسززززززيلن التبززززززاين المكززززززاني فززززززي درجززززززة التكتززززززل 

clustering  باعتماد مو زرات محليزة لال زتراي المكزاني . وقزد ي هزر مزن
ول وقزانون تزوبلر يقول بان مبزدأ التنزوع المكزاني يجزك أن يكزون القزانون اى

فزززي المرتبزززة الثانيزززة وذلزززي ىن التنزززوع يعزززالج خصزززائص اىمزززاكن فزززي زمزززن 
واحزززد بينمزززا ادعتمزززاد المكزززاني يقزززارن الخصزززائص فزززي زوج مزززن اىمزززاكن ، 

 secondو  first orderوالفززرع فززي جانززك التحليززل اإلحصززائي كبيززر 
order . 
ول لتوبلر مفيزدان تن مفاهيم انسيلن عن التنوع المكاني و القانون اى 

، وخصائص المعلومات الجغرافية يقودان مبا رة نحو سوالين مهمين ، لم 
تتم اإلجابة عن )يبحث في( أس منهما ب كل  امل : تلى أس مستوى هما 
ينطبقان على جميع اىماكن ، وليا فقع المجال الجغرافي ، و هل هنزاي 

منفعززة م ززابهة  نصززوص أخززرى م ززابهة للقززانون بتعزيززز اختبززارس م ززابه و
؟ وادن ، أن هناي على اىقل حوالي سبع نصوص  GISدستخدامها في 

مززن هززذا النززوع ، بمززا فيهززا مبززدأ التجزئززة )جميززع ال ززواهر الجغرافيززة تززوحي 
بتفاصززيل اكثززر بالمعالجززات المكانيززة الصززغيرة ، وبمسززتوى يمكززن توقعززه( ، 

ع أو وصز  ومبدأ ادضطراك )عدم الضمان( ) مزن المسزتحيل قيزاا موقز
 ززاهرة جغرافيززة بالضززبع( ، بينمززا منتيلززو وزمززالءه يززرون أن القززانون اىول 

)يعتقد الناا أن اى ياء القريبة   .Cognitive Geogللجغرافيا اددراكية 
هزززي اكثزززر ت زززابها( ، وهزززذا مزززا تزززم ادسزززتفادة منزززه عنزززد تصزززميم الو زززائ  

 وعرضها بصريا . GISالب رية في 
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 زبيهة بزالقوانين عزن المعلومزات المكانيزة ،  تذا كانت هناي نصوصزا 
 -فانززززه يحتمززززل أن تكت زززز  خصززززائص م ززززابهة فززززي المعلومززززات المكانيززززة

 -. فالعديد من طرائق تحليل البيانات المكانية spatiotemporalالزمنية 
الزمنية تستخدم امتدادا بسيطا لقانون تزوبلر ، وتنحصزر الحاجزة فزي تعمزيم 

الزمن . وتضمن عمليات  –يقابلها في المجال  )المجاور( و )المسافة( لما
  tفززي الوقززت  Xادنت ززار ، علززى سززبيل المثززال ، تن مززا حززدث فززي الموقززع 

همززززا اإلزاحززززة فززززي المجززززال و الزمززززان يتطابقززززان مززززع نسززززبة   eو  dو أن 
ادنت ار . ويبدو أن النصزوص ال زبيهة بالقزانون فزي المن زور عنزد الن زر 

الزمزان ، وطبعزا مثززل  –فزي المجززال  organismتلزى سزلوي الكززائن الحزي 
بيعيزة ، مثزل هذه النصوص هي ضمنية في نماذج العديد من ال زواهر الط

. وقزززد حزززاول من زززرو الزززن م العامزززة فزززي السزززتينات الطقززا ، أو التضزززاريا
إليجاد نصوص قانونية عامة جزدا عزن الديناميكيزة ، ومزع هزذا ولحزد اليزوم 

 .GISليا هناي محاودت تنعب وتعزز 
باختصززززار ، يبززززدو أن النصززززوص ال ززززبيهة بالقززززانون عززززن خصززززائص  

المعلومززات الجغرافيززة هززي ممكنززة وأنهززا سززتكون ذات فائززدة كبيززرة فززي تبريززر 
وتقززود قززرارات المسززتقبل . وبالتسززلح  GISالقززرارات السززابقة عززن تصززميم أل 

بنصززززوص عززززن الخصززززائص العامززززة للمعلومززززات الجغرافيززززة ، حينهززززا مززززن 
دختبززززار البرمجيززززات الجديززززدة و تركيبززززة البيانززززات و  الممكززززن  اسززززتخدامها

فهرسزززة الم زززاريع . ومزززن الممكزززن تحفيزززز طرائزززق جديزززدة للعموميزززات تأخزززذ 
بن ر ادعتبار خصائص اىجزاء وتقدير حجم البيانات المطلوبة للعمومية 

 الالحقة .
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 الشكل و العمليات
ي الخارطزززة الورقيزززة هزززي بالضزززرورة مسزززتقرة تعكزززا حالزززة المعرفزززة فززز 

الوقزززت الزززذس جمعزززت بزززه المعلومزززات ورسزززمت الخارطزززة . وان اقتصزززاديات 
تنتاج الخارطزة تقزود بالضزرورة تلزى التأكيزد علزى المعطيزات المسزتقرة نسزبيا 
علززززى سززززطح اىرض ، مثززززل التضززززاريا . وفززززي الوقززززت الززززذس تكززززون فيززززه 
الخارطززة الورقيززة محززددة بالموضززوع فززان البيئززة الرقميززة لهززا فوائززد جمززة مززن 

ت لتحرير البيانزات ، وتحزديثها و تعزادة توزيعهزا وبمعزايير تصزنيفية تسهيال
يمكن استخدامها لخزن التغيرات  GISمختلفة . وقاعدة المعلومات في أل 

المتكززززررة ، أو التحززززودت كززززالتي تحززززدث فززززي  ززززبكة ال ززززوارع عنززززدما تكززززون 
مزدحمة خالل اليوم . واليزوم ، باإلمكزان تحميزل مثزل هزذه المعلومزات عزن 

زدحام من مواقع في ال بكة ب كل خرائع دينامية تكون صزالحيتها فقزع اد
لزززدقائق معزززدودة ، والحصزززول علزززى خارطزززة ديناميزززة م زززابهة لهززززة أرضزززية 
راهنززززة أو  ززززروف الطقززززا . وب ززززكل متزايززززد فززززان مثززززل هززززذه الخززززدمات قززززد 
أصبحت متوفرة عبر المساعدات الرقمية و الهزات  النقزال علزى الزر م مزن 

 نطقة المعروضة في مثل هذه اىجهزة .محدودية الم
ولكززن ، وعلززى الززر م مززن أن هززذه اإلمكانززات قززد أصززبحت  ززائعة تد  

أن الخرائع التي تنتجها دزالت تمثل لقطات للعالم ببعدين في نقطة معينة 
مززن الزززمن ، تنهززا تمثززل العززالم كمززا يبززدو ب ززكل عززابر . ونمززاذج بيانززات أل 

GIS ل مززن خززالل تسززجيل خصززائص المواقززع بالمثززل معنيززة بتمثيززل ال ززك
الدقيقززة للنقززا  والخطززو  أو المنززاطق . وهنززاي بعززض النجززاح لتوسززيع هززذه 
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النماذج لت مل بعدا مكانيا ثالثا ، لتمثل  كل الخصائص الجيولوجية ، أو 
  GIScعناصر الجو أو المحيع  مثال . وهناي كتابات  نية ومطولة عن 

لت زززززمل الززززززمن وتمثيزززززل  GISأل وعزززززن محزززززاودت لتوسزززززيع نمزززززاذج بيانزززززات
الم زززززاهر الديناميزززززة . وحاليزززززا ، هنزززززاي اهتمزززززام متنزززززامي  دمكانيزززززة تعقزززززك 
البيانات، أو القراءات عن حركة اىفراد و العجالت في المجال و الزمن ، 

طرائزززق  Kwan. وقزززد اكت ززز   GPSوهزززذا نزززاتج عزززن تزززوفر بيانزززات مزززن 
ة مهمزة وطرائزق تحليزل بصرية لتعقك البيانات ، واستحدث ميلر بنى جديزد

 توسع العمل اىول لهيكرستراند .
وسواء أكانت ال اهرة المدروسزة سزاكنة أم ديناميزة تد أن المحزاودت  

ركزت بدرجة كبيرة على ال كل. ومن حيزث المبزدأ ، فزان اونتولوجيزة )علزم 
ت زززززمل " تجماليزززززة المفزززززاهيم الجغرافيزززززة ، والكارتوكرافيزززززة ،  GIScوجزززززود( 

و العمليززات" ، ولكززن فززي الممارسززة فززان ادهتمززام السززائد فززي والعالقززات ، 
مثل هذه اىبحاث هو على اى زياء التزي ت زكل أسزاا الوصز  الجغرافزي 
وتمثيلها ، وليا على العمليزات التزي هزي الهزدف اىول لم زاريع اىبحزاث 

ذا بقززي ال ززكل  سززائدا فززي اىبحززاث التبولوجيززة فلربمززا  formالجغرافيززة . وا 
 epistemologyة ىبحززاث مقابلززة تركززز علززى ن ريززة المعرفززة تتولززد حاجزز

 مع ادهتمام بالعمليات . 
أنهزززا هزززي اىخزززرى  GIScومزززن المعطيزززات اىخزززرى لبزززرامج أبحزززاث  

تركز على ال كل . وان م كلة الالضزمان معنيزة بالدرجزة التزي تتزري فيهزا 
فززي  محتويززات قاعززدة البيانززات المسززتخدم  يززر ضززامن تطابقهززا مززع العززالم ،

ال زززززكل الهندسزززززي ، والخصزززززائص ، والعالقزززززات التبولوجيزززززة . تن التحليزززززل 
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المكززززاني والتنقيززززك عززززن البيانززززات معنززززي باكت ززززاف اىنمززززا  ، التكززززتالت ، 
وادتجاهززات ، التززي قززد د تكززون واضززحة للمسززتخدم . فالحاجززة تلززى ترجمززة 
سزززززهلة بزززززين اسزززززم المكزززززان و اإلحزززززداثيات قزززززد قزززززادت تلزززززى زيزززززادة ادهتمزززززام  

فهارا الجغرافية الرقمية وعمليزات تسزمية اىمزاكن . وقزد اقتزرح مزاري و بال
، لعنونزززة الخصزززائص  ethnophysiologyتزززوري ميزززدانا جديزززدا للتقصزززي 

الجغرافية عبر مختل  الحضارات . وجميع هذه ادتجاهات لها معنى جيد 
، ولكزززن مسزززاهماتهم كانزززت  GISباهتمامهزززا بزززالعلم خلززز   GIScفزززي بيئزززة 
 ليات اقل وضوحا .لفهم العم

 نحو التركيز على العمليات
قزززاد تلزززى تعزززا م ادهتمزززام بال زززكل تاركزززا  GIScلقزززد قلزززت بزززان نمزززو  

ادسززتددل علززى العمليززات خززارج الن ززام . واقتززرح هنززا طرقززا تقلززك المززوازين 
خززززارج الدراسززززات التززززي تهززززدف  GISقصززززد تززززوفير تعزيززززز اكثززززر فاعليززززة ل

 استيعاك العمليات .
اىكثززر بداهززة ، وجززود حاجززة متناميززة ومتسززارعة لتمثيززل  أود ، ولعلززه 

الزمنيزة .  –وفي تطزوير طرائزق لتحليزل البيانزات المكانيزة  GISالوقت في 
فالعمليات يكون سزهال ادسزتددل عليهزا بتمثيلهزا مزن بيانزات مطولزة لتتزابع 

. cross-sectional dataاىحداث فيها بدد من التحليل عبزر البيانزات 
رت محزززاودت جريئززة لتع زززيم تمكانززات اسزززتخدام بيانززات مقطعيزززة وطبعززا جزز
C-S.D  لكتابة فرضيات عن العمليات ، وحتى وان لم يكن ممكنا البرهنة

تجهيزاتهزا  يزر كافيزة لمعالجزة بيانزات ديناميزة  GISعليها . ولكن د تزال 
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. تن اإلصزرار  GIScىسباك متنوعة ، ليا جميعها تحت سيطرة علمزاء 
يقززود تلززى التركيززز  GISام اسززتعارات الخارطززة لتحديززد مفززاهيم علززى اسززتخد

علززى بيانززات ثابتززة . وفززي الغالززك فززان سالسززل البيانززات المطولززة يصززعك 
تن ززائها ، خاصززة فززي النطاقززات التزززي تتغيززر عبززر الزززمن ، وأيضززا عنزززدما 
تتغيززر تعززاري  المتغيززرات ، كمززا هززو حاصززل فززي التعززدادات السززكانية كززل 

لقطززات التحسززا النززائي وفيززرة ومصززدر رخززيص نسززبيا ع ززر سززنوات . تن 
ولكن لها م اكلها . ولعل الم زكلة اىكثزر صزعوبة تجديزد  GISللبيانات ل

التوسزززعات لنمزززاذج البيانزززات التزززي تتطلزززك تعزززديالت فزززي أسزززا البرمجيزززات 
الجززاهزة ، واقتصززادياتها . وهنززاي  ززيء مززن التقززدم المتحقززق ، وهززذا نتيجززة 

 object-orientedبيانززات موجهززة نحززو ال ززيء التبنززي الواسززع لنمززاذج 
data . 
ثانيززا ، يجززك أن يكززون هنززاي تزززاوج بززين الفرضززيات عززن العمليززات و  

 GIS. وقزززد جعلزززت  GISطرائزززق التحليزززل والعزززرض المرئزززي التزززي تضزززمها 
العملية سهلة لمعالجة النطاقات المعتمدة من وكادت مثل دوائر اإلحصاء 

أوبززن  ززو و تيلززر محززاودت متميزززة لمعالجززة لتززراكم البيانززات ، وقززد عززرض 
النطاقات ، في مثالهما عن اقضزية وديزة ايزوا ونتزائج تحليزل بسزيع للعالقزة 
بين العمر وسلوي التصويت في ادنتخابات . المفقزود هنزا هزي الفرضزيات 
المعنية بالعمليات و عائديزة الحزدود اإلداريزة ، أو حزدود أس نطزاع جمعزت 

وان تززوفرت فرضززية )مززثال ، تن سززلوي التصززويت  عنززه المعلومززات . وحتززى
للفززززرد مززززرتبع بعمززززره( فززززان اختبززززار الفرضززززية سززززيواجه عقبززززة عززززدم تناسززززك 
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اىمر سهال لتحليزل محنزي و معقزد  GISالبيانات التراكمية . لقد جعلت أل
 بدون ضمان ارتباطها بفرضيات مناسبة عن العمليات . 

لتحليزززل طبقزززت علزززى وفزززي الحزززادت الم زززابهة لهزززذه ، فزززان طرائزززق ا 
البيانات ولكنها تركت للباحث الحرية كاملزة لصزيا ة الفرضزيات و فهزم مزا 
يمكززن أن يوحيززه التحليززل وهززل أن الفرضززية صززحيحة أم د . وهززذه العمليززة 
العقليززة قززد تكززون معقززدة جززدا ، خاصززة عنززدما تكززون يززد اإلنسززان لهززا دور ، 

تن النمذجزة المسزتندة مثل الحدود اإلداريزة التزي ت زوب علزى المخرجزات . 
( والطرائززق الم ززابهة لهززا فززي التجسززيد تززوفر طريقززا agentعلززى )وكززادت 

للخروج من هذه المعضلة ، وذلي ب مكانية قيام الباحزث بتحليلزين متزوازيين 
: اىول علزى بيانزات حقيقيزة ، وا خزر عزن العزالم الزذس يزتم تجسزيده حيززث 

ات التي يمكزن الزتحكم بهزا . تكون الفرضية حقيقية ومطابقة لجميع المعطي
أن يعزز مختلز   GISومن اجل أن يكون هذا ممكنا ، فمن الضرورس لل

 أ كال التجسيد .
واخيرا ، من الضرورس ادنتباه تلى أهمية التمثيل الرقمي للعمليزات ،  

. تنهزا بزرامج تجسزد  process objectsأو ما قد يعرف عمليات اى ياء 
نهززززا مثززززل البيانززززات العمليززززات ال actionsأفعززززال  طبيعيززززة وادجتماعيززززة ، وا 

وليسزززت  executableرقميزززة ولكزززن تختلززز  عنهزززا فزززي انزززه يمكزززن تنفيزززذها 
ساكنة . ولسوء الطالع فان مثل هذه البرمجيات موجود فزي صزيغ عديزدة ، 

. بعضززها قززائم بذاتززه كتبززت  standardsولكنهززا فززي الغالززك  يززر معياريززة 
م ت زغيل معياريزة . والززبعض ا خزر يضززم بلغزة البرمجزة و يززتم تنفيزذها بززن 

نصوصززا كتابيززة بلغززة خاصززة ببيئززة التجسززيد )مثززال فززي بيئززة الجغرافيززا هززو 
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PCRaster  الذس طور في جامعة النمسا و معتمدا لغة اسزتحدثهاvan 
Deursen  وباإلمكزززززززان كتابزززززززة سلسزززززززلة مزززززززن اديعزززززززازات 1995عزززززززام . )
تعتمززدها الززن م ولكزززن  scriptingالمعياريززة باعتمززاد لغززة  GISلبرمجيززات 

 اإلنجاز يبدو  ير جيد دن مثل هذه البرمجيات  ير مصممة للتجسيد .
وفي الجوهر فان تجسيد ال زيء ي زكل معرفزة عزن العمليزات ويسزمح  

بززان تكزززون جززززء مززن البيئزززة الرقميزززة واإلفزززادة مززن قابليتهزززا فزززي : التحريزززر ، 
ل ، واقتصززاديات القطززع ، والحفززظ الجيززد ، تصززويك اىخطززاء عنززد التحويزز

التوحيزززد التقنزززي مزززع معزززايير عالميزززة . وعمليزززات اى زززياء تقززز  اليزززوم فزززي 
موضززع م ززابه بدرجززة كبيززرة لمززا واجهتززه بيانززات اى ززياء فززي اىيززام اىولززى 

. فليا هناي صيغة معيارية ، ود أر فة ، ود ممارسات واسعة  GISمن 
عوضززا عززن ذاي ،  لطرائززق اد ززتراي فززي البيانززات ، ود معززايير للوصزز  .

معلومات عن العمليات محصورة في الدوريات والكتك ، اد تراي كان في 
عمليززات البرمجززة  يززر الدقيقززة . ولكززن عنززدما وجززدت فززي الصززيغة الرقميززة 
فقزززززد تزززززم ترميزهزززززا بكلمزززززات وبرمجيزززززات معالجزززززة النصزززززوص ولزززززيا ترميزززززز 

ال تجريديا برمجيات تنفيذ البرامج . ومع هذا فان معالجة اى ياء تمثل  ك
وليا لسزطر مزن  bitعاليا للمعرفة المتقدمة ، وبقيمة عالية جدا لكل جزء 

 البيانات .
يقودان منطقيا لتجديزد ادهتمزام  GIScو  GISباختصار ، أقول تن  

ولكززن هززذا قززد نقززل الميززدان بعيززدا عززن صززلك ادختصززاص  formبال ززكل 
خاللهززا تززنغما  المعنززي بالعمليززات . وقززد اقترحززت ثالثززة مسززالي التززي مززن

GIS  فزززي تزززوفير تعزيزززز افضزززل عزززن العمليزززات ، وثالثزززة موضزززوعات ذات
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: تمثيززل افضززل للززديناميات ، ويرافقززه تحسززين فززي   GIScعالقززة ببحززوث 
تززوفير البيانززات والطرائززق ذات الصززلة لتحليززل و العززرض المرئززي ، وتزززاوج 

الكبيزر  التحليل ومفاهيم العمليات ، تسزهيالت مزن طرائزق متكاملزة للتجسزيد
، تطوير بنى تحتيزة لال زتراي فزي التمثيزل الرقمزي للعمليزات . ود يبزدو أن 
أس مززن هززذه صززعبا ، ولكززن عنززد الن ززر تليهززا مجتمعززة فانززه مززن الضززرورس 

والجغرافيززززا خزززززالل العقزززززود  GIScضززززمان ديمومزززززة و تقويززززة العالقزززززة بزززززين 
 . القادمة
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 الفصل الثامن والعشرون 
 زمن و المجالاإلبداع في ال

Gunnar Torِnqvist  5 كونار تورنكفست 
 المفاهيم اىساسية - 1

 Innovationمفهوم ادبتكار  -أ 
ن رية عن الكيفية   Joseph A. Schumpeterطور ادقتصادس 

لألعمال من نمو   cycleالتي تخلق ادبتكارات تنمية حلقية ، أو دورة 
تليه اإلبداع من تدمير لبعض وازدهار ثم  تداعي . ومن خالل ما يودس 

البنى والمعطيات ،  فان ادقتصاد الرأسمالي يتقدم ويتطور ، فعملية 
التجديد تتحري كذبذبات متتابعة عبر ادقتصاد . وطبقا لهذه الن رية فان 
المستثمر يلعك دورا مركزيا في هذه العملية . فهو قادر على تيجاد 

تجميع و تطوير معلومات  منتجات جديدة ، ومصانع جديدة من خالل
بين ادبتكار   Schumpeterموجودة في مع مها . وقد ميز 

Innovation   وادختراعinvention  وعلى الر م من ان ذوس الخبرة .
 مبتكرون ، تد أن المستثمرون  نادرا ما  يكونوا مخترعين  . 

و أطلقت  تسمية ادبتكارات التقنية على العمليات التي تمتد بين 
ادختراع تلى المنتجات النهائية للتسويق . وما يعرف بادبتكار المنتج قد 
يكون منتج جديد بالكامل أو تنويع لمنتج موجود أصال . وتودس عملية 

                                                 
5 Tornqvist, G. , 2004 : Creativity in time - and space . Geogr. Ann. , 86 , B (4) : 227-243  . 
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ادبتكار تلى زيادة في اإلنتاجية من خالل السماح ب نتاج سلع بوقت اقل 
اإلنتاج . و جهد و كل  اقل ،  وبمكائن جديدة أو بطرائق جديدة لتن يم 

وفي السنوات الراهنة ، فقد طور ميدان بحثي  امل لدراسة عمليات 
قليميا .    ادبتكار ون م ادبتكار وطنيا وا 

ود ينحصر مفهوم ادبتكار ادقتصادس في تنتاج السلع . فقد طبق 
على أنواع الخدمات الجديدة ، و تجراءات التوزيع واإلدارة ضمن القطاعين 

ي السنوات الراهنة ، يرد السوال عن الكيفية التي توثر الخاص العام . فف
بها عالقات الموسسة على عمليات ادبتكار. فالمصانع المعزولة مكانيا ، 
و يرها من المن مات نادرا ما تبتكر . فمع م المعامل تجدد طرائق 
تنتاجها وتطور منتجات و خدمات جديدة من خالل التفاعل مع المصانع 

ات و الزبائن و المنافسين و موزعي المواد والخدمات . اىخرى والموسس
و ت كل القوانين و التعليمات و التبددت في اىنما  الحضارية هيكل 
 بكة للتفاعل . و ضمن هذه ال بكة  فان دورات ادبتكار تتطلك 
العالقات وهذه تأخذ وقتا ، وقد تكون صعبة التفاصيل . وحالما ت هر 

فان ادبتكارات تتطور تلى منتجات تجارية ناجحة نتائج البحث والتقصي 
 ، و عندها يكون السوال هل هذا تطور أم ثورة ؟ 

طور هيكر ستراند في جامعة لوند الن رية الجغرافية عزن ادبتكزارات 
و انت ززززارها مسززززتخدما مفهززززوم عمليززززة ادنت ززززار ، كعمليززززة مكانيززززة تعززززرض 

بزين اىفزراد و المسزتوطنات  الكيفية التي تنت ر بها ادبتكارات ب كل نزاجح
و المعامل ضمن تقليم جغرافي محدد . وقد تكون هذه ادبتكارات منتجزات 
جديدة ، أو تكنولوجيا ، أو أزياء ، والكثير  يرها . باعتماد هذا المزدخل ، 
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فقد تركنا خلفنا مفهوم ادبتكار ، وركزنا ادنتباه علزى اإلبزداع والتجديزد . و 
تي قد تحدث قبل أو لربما في أوائزل عمليزة ادبتكزار عمليات اإلبداع هي ال

فززان ادختززراع اىصززلي  Schumpeterأو عمليززة ادنت ززار . وطبقززا لززرأس 
 أو ادكت اف و الحادت المحيطة به هي التي يجك ان تدرا . 

 Creativityمفهوم اإلبداع  –ك 
لقزززد اهتمزززت الجغرافيزززا ادقتصزززادية منزززذ زمزززن  يزززر قصزززير بعمليزززات 

كززار ، وبادحتكززاي مززع العلززوم ادقتصززادية فقززد اصززبح  لهززذا ادهتمززام ادبت
أهميزززة كبيزززرة . وباإلضزززافة تلزززى الدراسزززات عزززن اإلبزززداع ومتطلبزززات التجديزززد 

renewal  فقد توثزق ادهتمزام العزام الزذس ت زتري بزه الجغرافيزا ادقتصزادية
. نسزانيةمع العلوم السلوكية ، وليا بأقلها الفنون و العلوم الحضارية و اإل

فمززن المسززتحيل عمليززا الحصززول علززى ن ززرة  ززاملة للكتابززات التززي عالجززت 
عمليات اإلبداع و الطاقة اإلبداعية لألفراد . وقبيل سنوات خلت قام باحث 

( آدف مطبززوع يبحززث فززي 10روسززي باإل ززارة تلززى ان هنززاي علززى اىقززل )
 هذا الموضوع . واليوم ، فان العدد يفوع ذلي حتما .

لعبقريون و المتميزون باإلبداع اهتمام المحيطين بهم دوما . ويجلك ا
والباحثون و الكتاك من مختل  الخلفيات العلمية يحللون الطرع التي 
توهل الناا لإلبداع وادبتكار ، و الكيفية التي يعملون بها . وبالطبع ،  
 يستحيل اليوم تجاوز الكتابات الكثيرة عن الكيفية التي يطور بها ال خص

 قدراته في التفكير اإلبداعي . 
فززي هززذا المقززال فززان مفهززوم اإلبززداع يسززتخدم بالتعززاري  الواسززعة فززي 

المتصزززل للمعنزززى  scaleالمعنزززى والنوعيزززة . وعلينزززا الفصزززل فزززي المقيزززاا 
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الذس يمتد من المعنى اليومي العام تلى المبدع فعال والعبقرس . وفزي الحزد 
خلوقزززززات الب زززززرية عزززززدت ذات اىدنزززززى مزززززن هزززززذا المقيزززززاا فزززززان جميزززززع الم

 Richardخصائص تبداعية . وفي مكزان مزا فزي الوسزع ، يزأتي ادعزاء  
Florida  بأنه في السنوات الراهنة ، يبزدو ان هنزاي تسزارعا فزي نمزو طبقزة

المبززدعين . فهززذه الطبقززة تتكززون مززن العلمززاء ، المهندسززين ، المعمززاريين ، 
واع . وفيهزا أيضزا أعضزاء المصممين ، الكتزاك و اىدبزاء مزن مختلز  اىنز

يعملززون فززي اىعمززال و التعلززيم و الرعايززة الصززحية و القززانون . تجمززاد ، 
مليزززون نسزززمة فزززي الوديزززات المتحزززدة وحزززدها ،  38تضزززم الطبقزززة المبدعزززة 

من القوة العاملة فيها . وطبقا لهزذا التعريز  فانزه لزيا  %30ويساوس هذا 
يمززي عززالي ينتمززي لهززذه صززعبا ادسززتنتاج بأنززه كززل  ززخص و بمسززتوى تعل

 الطبقة .
وكما في اىمثلة التي ستعرض عن اى زخاص المبزدعين والبيئزات ، 
فزززززان مفهزززززوم اإلبزززززداع ضزززززيق مزززززا لزززززم يكزززززن مطاطزززززا . ود يحزززززول هزززززذا دون 
ادسززتنتاج مززن هززذه اىمثلززة وتطبيقهززا بمن ززور واسززع . وبالجانززك ا خززر ، 

راضزززنا اىساسزززي ان فزززان أنزززواع التجديزززد سزززيتم تحديزززدها بمزززدى واسزززع . وافت
عمليززات التجديززد سززتبدو متباينززة فززي مجززادت اىدك ، الفززن ، الموسززيقى ، 
الفلسزززززفة ، العلزززززوم ، والتقنيزززززات اسزززززتنادا علزززززى ت زززززابه المتطلبزززززات . وهزززززذا 
ادفتزززراض معززززز بقزززوة فزززي الكتابزززات ذات الصزززلة فزززي هزززذا الموضزززوع . و 

المخيلزة للتعبيزر عزن تعتمد مفردات الطاقة اإلبداعية و ثروة في اىفكزار و 
الخصائص الموروثة و المكتسبة )عن طريق التعلم( لدى اىفراد . وعملية 
اإلبززداع قززد ين ززر لهززا ك ززيء يحززدث بمعزززل عززن فكززر الفززرد . وهنززا يمكننززا 
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تخيزل الرسزام عنزد حامزل لوحززة الرسزم ، و المولز  الموسزيقي مزع البيززانو و 
لحاسززبة . فعنززد الكثيززرين الكاتززك فززي مكتبززه والباحززث فززي المختبززر أو عنززد ا

تكززون الخلززوة متطلبززا جوهريززا  للتركيززز الززذس يتطلبززه اإلبززداع . وفززي الوقززت 
نفسه ، مع هذا ، فمن الواضح ان اىفكار الجديدة تبنزى علزى رأسزمال مزن 
الخبرات المتجمعة عبر التفاعل مع المحيطين . فعمليات التجديد د يمكن 

 دوافع خارجية . ان تتطور في مجال خال وبدون تحفيز و

  Milieuمفهوم البيئة  –ج 
تن هذه الدراسة محددة ب روف اإلبداع اىساسية ، مع تركيز رئيا 
على البيئة التي يعمل بها المبدع ، وحيثما يكون هناي برهان على ان 
العملية اإلبداعية قد أخذت مكانها . وهناي  يء يجك تذكره  دوما ، ان 

ادرا ما تعود تلى  خص واحد . فاىسئلة عن أرضية التجديد لعلم معين ن
اىفراد المبدعين يجك ان تدمج مع بعض . تجماد ، في العمل اإلبداعي 
هناي عدد من المساعدين  ير المرئيين اىحياء و ير اىحياء . فقد ورثنا 
نوعا مجموعة من اىدوات الفنية أو العلمية ، ونحن مرتبطون ب بكة من 

دجتماعية . فحتى المعتكفون و الخارجيين لديهم ال روف الحضارية وا
 صالت خارجية لتجنك الذبول والخمول الذاتي .

 أمثلة عن بيئة اإلبداع - 2
لالختصار ، سوف د تقدم تفاصيل عن اىمثلة المدروسة . ومع زم 
هززذه البيئززات معروفززة ب ززكل جيززد ، كمززا هززو حززال اى ززخاص الززذين عملززوا 
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ة سزواء أكانزت تطزوير تقنيزة ، أو بحزث أو مختلز  فيها . فالعملية اإلبداعيز
أنززواع الن ززاطات الفنيززة ، ف نهززا تتطلززك اىجززواء المحيطززة بهززا . وكززل بيئززة 
فيهززززا اإليجابيززززات و فيهززززا معوقززززات التجديززززد . وبعززززد التقززززديم القصززززير هززززذا 

 نستعرض ونناقب مختل  اىمثلة . 
فهناي لقد ت كلت مرئيات )صور( ثالثة عن أنواع من البيئات . 

مناطق جغرافية و أماكن تدري وكأن اإلبداع والتجديد يت كالن فيها . 
ا ادبتكارات والتجديدات وهناي موسسات و من مات قد حدثت فيه

. وفي بيئات أخرى ، فان مفهوم ال بكات يوص  وب كل جيد ال املة
كي  تحدث اىفكار وتنت ر عبر ادتصادت . ومع هذا ، فان ادختبار 

تل  أنواع البيئات هو مضلل لها يوضح ان الفروقات بين مخالدقيق 
. وبديهي ، فان سوال  اىفراد المبدعين عن كيفية التعاون مع جزئيا

ا خرين و بمختل  الوسائل  د يعطي فكرة كاملة  ودقيقة . وسيتم 
تفحص ذلي في أدناه . فمن اىمثلة المالح ة تأريخيا ، مدينة اثنا ، 

( حيث كانت مهدا 400s BCالرابع قبل الميالد ) خاصة خالل القرن 
للحضارة الغربية ، تضافة تلى اإلسكندرية و الكثير من مدن منطقة البحر 
المتوسع آنذاي . فمدينة فلورنسا كانت مثاد لبيئة المدينة اإليطالية في 
أواخر العصور الوسطى و بداية النهضة اىوربية ، حيث كانت مركزا 

ارة ، وفي الحرف اليدوية والمعمار والفن . وأمثلة م ابهة للتجديد في التج
وجدت قبل ذلي في العالم اإلسالمي ، و خالل القرنين السادا ع ر 

 والسابع ع ر في اىراضي المنخفضة .
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. ن السنوات اىولى من عصر الصناعةوكان تقدم مان ستر مثاد م
ىماكن وددة وكذلي تق  مدن فينا و كوتنبري و سانت بتسبري أمثلة 

التجديد في عدد من التخصصات في اىدك و التقنيات و العلوم و الفن 
في أواخر القرن التاسع ع ر . والمجموعة المعروفة باسم 

Bloomsbury Group  توفر  1956 - 1904التي كانت  ن طة بين
لمحة طويلة اىمد عن القرن الماضي حيث وجدت بيئات تبداعية في 

ي الوقت نفسه ، فان اإلبداع لم يفهم بعد بأنه ناتج عن مدينة لندن . وف
تحفيز من البيئة الطبيعية ذاتها . ولكن ، ومن خالل عدد محدود من 
اى خاص ذوس ادتصادت الناضجة الحميمة . وال يء نفسه يمكن ان 
يقال عن باريا وحلقة الناا المصاحبين لمكتبة ) كسبير وصحبه( في 

لعالميتين اىولى والثانية. والموتمرات تمثل بيئات فترة ما بين الحربين ا
و  1911مهمة للتجديد العلمي ، فموتمر الفيزيائيين اىول عقد عام 

 دليل على ذلي  .  1998الموتمر الحادس والع رين في عام 
ونقطززة التحززول الكبززرى فززي العلززوم قززد جززاءت خززالل الحززرك العالميززة 

علميزززة و التقنيزززة للزززدول المتحاربزززة قزززد الثانيزززة ، ونسزززبة كبيزززرة مزززن الطاقزززة ال
ارتبع بزالحرك ب زكل مبا زر و يزر مبا زر. فم زروع مانهزاتن فزي الوديزات 
المتحززدة قززد وجززه دنتززاج القنبلززة الذريززة ، وهززذا مثززال علززى المقيززاا الكبيززر 
عززززن التعززززاون اللصززززيق بززززين الصززززناعات الحربيززززة و اىبحززززاث . و بطريقززززة 

مج أبحزززاث الفضزززاء العمزززالع الزززذس م زززابهة ولكزززن بصزززيغة حزززرة جزززاء برنزززا
تطززززور دحقززززا . وخززززالل سززززنوات الحززززرك البززززاردة بززززين الوديززززات المتحززززدة و 
ادتحاد السوفيتي ، فان التعاون بين الصناعة و اىبحاث استمر وتطور ، 
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ولززيا فقززع فززي الوديززات المتحززدة بززل وفززي بريطانيززا ، وفرنسززا و العديززد مززن 
 الدول اىخرى . 

ت الم ار تليها في أعاله ،  فان ادهتمام ال امل وعلى مدى التطورا
ببيئة البحث العلمي، وخاصزة تلزي التزي تمثزل موقزدا تنضزج عليزه تطزورات 
التقنيات و الطزك و العلزوم الطبيعيزة لزم يتبلزور بعزد . وفزي الغالزك ، توجزد 
موسسات منفردة وأقساما علمية أو مجاميع صغيرة من الباحثين لهم دورهم 

ي الجامعزات ، و فزي بعزض الحزادت كانزت هنزاي  موسسزات في اإلبداع ف
مسززتقلة . ومع ززم هززذه الموسسززات وردت فززي قائمززة المصززادر . وبعضززها 

 سيكون مثاد نبحث فيه. 
من قبل لويا  1800فمعهد باستور في باريا استحدث أواخر 

باستور ، وقد تطور دحقا ليكون مختبرا " لعباقرة الباحثين في العلوم "  و 
نا لعدد د يحصى من ادكت افات العلمية . وقد اصبح هذا المعهد موط

كعبة للباحثين في المايكرو بيولوجي ، والكيمياء الحيوية و ادختبارات 
الطبية . والنقطة الحقيقية العليا في اإلبداع لهذا المعهد كانت بعد الحرك 

 العالمية الثانية مبا رة . 
معهد بالفيزياء الن رية ،  وبعد الحرك العالمية اىولى تخصص

الذس منح جائزة نوبل في  Niels Bohrوكان مركزا لن ا  الباحث 
الفيزياء . وخالل عقدس الع رينات والثالثينات من القرن الماضي جذك 
هذا المعهد مع م الفيزيائيين المتميزين في أوربا ، وكذلي الكيميائيين و 

القرن الماضي كان معهد علماء اىحياء . وخالل عقد السبعينات من 
باسيل المتخصص بعلم المناعة ، كان نقطة تجمع للباحثين في مجال 
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بايومدسن . ومنذ ان وجدت جائزة العلوم ادقتصادية كذكرى دلفريد نوبل 
فان حوالي نص  الباحثين الذين استلموا هذه الجائزة قد امضوا جزءا من 

يكا و . وعند توجيه أسئلة حياتهم المهنية في قسم ادقتصاد في جامعة  
تلى الباحثين فانهم في الغالك قادرين على تحديد البيئات التي يعتقدون 
بأنها بارزة في تحفيزهم و تطوير قدراتهم التخصصية . مع هذا ، فان 
الدراسات في العلوم ادجتماعية و أكاديمي اإلنسانيات ، قد أوضحوا انه 

، بل أفرادا قالئل كان لهم دور أو ليست الموسسات بحد ذاتها كانت سببا 
 ن ا  في هذه اىماكن والبيئات .

وتختل  النتائج بعض ال يء بالنسبة للعلوم الطبيعية ، حيزث تعتمزد 
اىبحززاث تجهيزززات مكلفززة ماديززا جززدا ، ولنأخززذ علززى سززبيل المثززال المركززز 

-Laueلفيزياء الزذرة الزذس يقزع خزارج جنيز  ، و معهزد  CERNاىوربي 
Langvin  فززي كرينوبززل فززي فرنسززا و مختبززرRutherford Appleton 

خززارج اوكسززفورد . وهنززاي العديززد مززن هززذه المعاهززد المنت ززرة فززي الوديززات 
المتحززدة اىمريكيززة ، واليابززان و أوربززا ، وتتطلززك اسززتثمار باليززين اليززورو ، 

 وتستخدم دوريا من قبل آدف الباحثين من مختل  أصقاع العالم .
من جامعة وسكونسن في   Rogers Hollingsworthوالمور، 

الوديات المتحدة قد تخصص في دراسة اى خاص الذين استلموا جائزة 
. وقد قابل حوالي مائة منهم . و  1901نوبل في علوم البايوميد منذ 

اعتمد في دراسته المكت فات الكبرى التي تمثل نقطة تغيير في هذه 
حق التعرف عليها فعال . فقد الموضوعات . وبعض نتائج دراسته تست

استخلص ان الموسسات التي حققت اإلبداع مرة ، ف نها نفسها تحققه مرة 
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بعد أخرى ، وما هو م تري فيها ، أنها صغيرة الحجم . فالحجم الصغير 
للموسسة يجعل أعضائها متقاربين ، وفي حالة تعاون مكث  . ويعتقد بان 

اقل تبنيا لإلبداع نتيجة ضع   العديد من الجامعات الكبيرة جدا تكون 
. وأماكن العمل الهرمية  6ادتصادت المعنية بتطوير اىبحاث الحدودية 

التن يم يمكن ان تكون منتجة لإلبداع و تحقق ن اطات ناجحة ، وبدون 
ان تكون نقطة تغيرات علمية كبيرة . فاإلبداع يزدهر في الموسسات 

 الصغيرة العادلة العالقات .

 المدن الكبيرة ؟ لماذا - 3
عبر البيئة الجغرافية كوعاء تتم فيه العملية اإلبداعية ،  فان المدن 
الكثيفة السكان هي السائدة في هذا المجال . وليا هذا صحيح تاريخيا 
فحسك ، ولكن وللوقت الراهن أيضا . ففي الغالك ، تقع مراكز التجديد 

ئيسة ، مثل : لندن و للعلوم المختلفة في أو قرك المناطق الحضرية الر 
باريا و برلين و ميالن و نيويوري و لوا انجلا و سان فرانسيسكو . 

ذلي، فبطريقة مقنعة يعرض بيتر كي  يعكا تاري  7ويوثق بيتر هال 
المدن التنميات الحضارية للعالم الغربي . ومع م تيجابيات المدن الكبرى 

دتصادت ، ودورها تستمد من كونها مراكز اقتصادية وفيها السلطة و ا
 واضح في مزج الحضارات واختالطها مع بعض . 

                                                 

حد . إنها تعبر حدود تخصص التخصصات العلمية الدقيقة التي تجمع بين اختصاصين علميين مع بعض في وقت وا 6 

 لتمس وتتعامل مع االختصاص الثاني ، فهي )علوم( هجينة ناتجة عن االثنين مع بعض . 
7 HALL, P. (1998): Cities in Civilization. Culture, Innovation, and Urban Order. Weidenfeld 

& Nicolson, London. 

 



 .د. مضر خليل عمرأ لجزء الثالثا في الفكر الجغرافي المعاصرقاالت م

 436 

فالمززدن الكبززرى فيهززا القيززادات اإلداريززة و الو ززائ  التن يميززة ضززمن 
اىعمززال و المززال واىبحززاث ، ومن مززات ذات اهتمامززات خاصززة و اإلدارة 
العامززة . وفززي المززدن تتواجززد الموسسززات بكثافززة تفززوع اىمززاكن اىخززرى ، 

وع الخزززدمات و تتبزززاين ، وفزززي العديزززد مزززن الحزززادت تتزززوافر فيهزززا وفيهزززا تتنززز
 ززبكة  نيززة مززن المعززروض الحضززارس . وعنززدما يكززون سززوع هززذه اى ززياء 
كبيرا ، حينها تتزوافر دور الن زر الكبزرى ، وتقزدم التسزهيالت الفنيزة و تفزتح 
اىروقة الفنية  و المعارض. فبالنسزبة لألعمزال الفنيزة ، تتزوافر فيهزا فرصزا 

ديدة للعمزل . وفيهزا أيضزا المتخصصزون الزذين يصزعك الحصزول علزيهم ع
في المناطق اىقل سكانا . لذلي ، فان المراكز السكانية الكبيرة تلعك دور 
أقزززاليم "الصزززعود و الرقزززي" بالنسزززبة تلزززى الفنزززانين و ذوس الموهزززل التعليمزززي 
العززالي ، حيززث يمكززن ان يبززدأ ال ززخص حياتززه المهنيززة مززن مسززتوى متقززدم 

 نسبيا .
ومن اإليجابيات الجغرافية المعروفة  للمدن ،  تنها توفر أنواعا 
عديدة من القرك المتصل، ففيها تتجاور اىماكن و يتساوى الناا في 
الكثافات العالية و المحالت السكنية . وتوفر المدن قربا بصيغة  بكات 

ديث مع المدن اىخرى . وبمساعدة ن م ادتصادت و تقنيات النقل الح
فان سهولة وصول الناا و المباني والموسسات لبعضها قد اصبح ممكنا  
وكأنها متجاورة مكانيا. باإلضافة تلى ذلي ، فان وسائل اإلعالم تذيع 
معلوماتها من عدد قليل من المدن . فالمدن قد أصبحت نقا  مركزية 
لتدفقات السلع بين القارات وعلى مستوى العالم و كذلي الناا و 

لومات و رأا المال . ومع هذا ، ليست المدن أماكن لتبادل السلع المع
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والخدمات و محاودت التعاون و اللقاء بين الناا فقع . وهي ليست مكانا 
لمجتمع معين ، بل هي مكان للتغرك )من الغربة( .  فعدد هائل من 
المهاجرين يتجهون تلى المدن ، لقد أصبحت المدينة مصهرا حضاريا 

  الحضارات و اىديان و طرز الحياة و اىفكار السياسية يذيك مختل
التي تتعارض مع بعض . ولهذا السبك فان المدن هي مراكز للتغيير . 
فمع م الثورات اندلعت من المدن ، وفي الغالك ترى النور في المدن 
اىزياء الجديدة و الطرز الجديدة و التقنية الجديدة . وفيها ت هر وسائل 

 ارة ادقتصادية وطرع جديدة لتن يم العمل جديدة لإلد
و تختبر طرز حياة جديدة ، سواء للخير أم د . و الطرف )النكات(  

 تنت ر من المدن ، بما فيها تلي التي تطورت في أماكن أخرى .
في مقدمة هذا المقال ، عرض لريت ارد فلوريدا مفهوما واسعا 

ك ذكاء و تأهيال علميا لإلبداع ، حيث أ ار تلى ان المهن التي تتطل
جيدا في الوديات المتحدة اىمريكية تعود تلى فئة المبدعين ، التي ت كل 

من القوة العاملة فيها . وطبقا تلى فلوريدا ، تسهم ثالثة عوامل  30%
لجعل المدن الكبيرة مراكزا لإلبداع : التقنية ، الموهبة ، والتحمل . وقد 

ى عدد براءات ادختراع المسجلة والى أس قاا فلوريدا التقنية استنادا عل
مستوى تعود الصناعة في المدينة. وقاا تركز المواهك كنسبة من قوة 
العمل التي أنجزت من قبل الفئة المبدعة . و ادنفتاح والتحمل  قيسا 

 gayبنسبة المهاجرين للمدينة من سكانها ، ونسبة ال ذوذ الجنسي "
index.قياسا تلى مجموع السكان " 
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ليا  ريبا ان نجد خصائص مهمة لعملية اإلبداع في التعدد والتنوع 
الموجود في المدن الكبيرة ، وبهذا الخليع من الناا و التدفق المزدحم من 
اىفكززار . ومززع هززذا ، وبززالعودة تلززى التعريزز  الضززيق لإلبززداع الم ززار تليززه 

 من المزدن سابقا ، فان التاري  و تلى يومنا الراهن يوضحان ان عددا قليال
الكبرى قد عرفت بهذه الخصائص . وفزي هزذه الحالزة ، لزيا الحجزم وحزده 

 هو المهم .
ومن زمن تلى آخر ، فان المدن الصغيرة تكون بيئات مناسبة 
للتجديد . يضاف تلى ذلي ، فقد لوحظ انتقال اى خاص بين اىماكن 

ن فان هذا ليا خالل فترة اإلبداع من حياتهم . وبالنسبة للمولفين و الفناني
استثناء ، بل هو القاعدة . وفي نقطة من الزمن ، فان القصيدة الريفية قد 
تصبح مركزا لإلبداع . وفي الختام ، هناي سبك وجيه للن ر تلى المناطق 
الحضرية الكبرى كبيئات متنوعة متصلة ببعضها . ففي الواقع ، تنها 

الت الكبيرة في المدن من كبيرة جدا و متنافرة داخليا . وفي مواجهة التكت
مباني ون اطات و ناا ، فانه من المناسك الن ر تلى المدينة بعمق و 
تفاصيل ، وتقصي المفاهيم البيئية التي قد تجلبنا قرك المواقع الحقيقية 

 للن اطات اإلبداعية .

 الظروف األساسية لإلبداع - 4
بحزاث بغض الن ر عن كون اإلبداع فزي تطزوير التقنيزات أو فزي  اى

أو فزي مختلز  أنزواع الن زاطات الفنيزة ، فزان العمليزة اإلبداعيزة تضزع طلبزا 
خاصا على ما يحيع بهزا مزن بيئزة . وجميزع البيئزات سزواء أكانزت جغرافيزة 
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أم موسسزززية أو  زززبكات فلهزززا تيجابياتهزززا كمزززا لهزززا معوقاتهزززا لإلبزززداع . ومزززن 
اهتمامزات هزذا السمات العامزة و المميززة لمختلز  هزذه البيئزات ، التزي مزن 

 -المقال:

 كفاءة المعرفة وتقاليدها -أ 
الن زززززرة اإلجماليزززززة لمختلززززز  البيئزززززات اإلبداعيزززززة ت زززززير تلزززززى وجزززززود 
خصززززائص فززززي البيئززززة العمرانيززززة تسززززهل عمليززززة التجديززززد . فقززززد تززززوفر هززززذه 
البيئززات أمززاكن ادجتماعززات و فززرص ادتصززادت. واىكثززر أهميززة تنهززا قززد 

تضزززفي طلبزززات خاصزززة علزززى الجيزززرة . وفزززي تجزززذك النخبزززة الذكيزززة ، التزززي 
الوقززت نفسززه ، ف نهززا تركززز علززى ان هززودء اىفززراد الززذين اصززبحوا جزززء مززن 
المبنى أو من بيئة الموسسة أو العائدين تلى  بكة عالقات معينة فهم فزي 

 الحقيقة من المتطلبات المسبقة لعملية اإلبداع . 
كفاءة . وفي وفي جميع بيئات اإلبداع ، هناي أ خاص لديهم ال

تتوفر قوائم بأسماء أ خاص الكتابات المعنية بمثل هذه البيئات ، 
. ففي حالة فلورنسا و فينا و مان ستر ولندن و باريا وسانت موثرين

بتسبري ، فانه من المميز ان الكفاءات تمثل تلقائيا في العديد من ميادين 
وسيقى ، التخصص المختلفة كليا . وفي الغالك ت مل اىدك ، والم

والمعمار و الفن و مختل  فروع العلم و الطك و التقنيات و الفلسفة و 
اىفكار السياسية . وليا  ريبا ان ينتقل المتخصصون من حلقة علمية 
تلى أخرى و يعبرون الخطو  الفاصلة بين مختل  الميادين المهنية 

 والعلمية . 



 .د. مضر خليل عمرأ لجزء الثالثا في الفكر الجغرافي المعاصرقاالت م

 440 

يززد معرفيززة و ومززع بعززض ادسززتثناءات ،  فززان الكفززاءة تبنززى علززى تقال
خبززرة أصززيلة . فاىوائززل يعرفززون حززق المعرفززة مززا قززد حققززه السززابقون لهززم . 
فهزززم يزززرون أنفسزززهم كززز خر حلقزززات فزززي سلسزززلة طويلزززة مزززن المعرفزززة والخبزززرة 
المتراكمزززة . و بمن زززور تراجعزززي ، فزززان مختلززز  التقاليزززد المعرفيزززة مرتبطزززة 

، و تقاليزززد الفزززن وبقزززوة بأمزززاكن . فمزززثال ، تقاليزززد الموسزززيقى مرتبطزززة بفينزززا 
والمعمززار مرتبطززة بفلورنسززا ، والكتابززة والطباعززة ببززاريا . ومززع هززذا ، فززان 
التفحص الدقيق لهذه التقاليد يوحي بان  خصياتها الخبيزرة قزد جاءتهزا مزن 
أمززاكن أخززرى . لززذا فززان بيئززة اإلبززداع ،  تززرى كززأمكن و موسسززات تجززذك 

طق . وان التقاليزد هزي اإلنسان الذس يمتلي كفاءة خاصة من مختل  المنزا
نتززاج الخبززرة فززي  هززذه اىمززاكن و الموسسززات التززي كانززت ذات سززيادة فززي 

 الجاذبية في فترة من الزمن .

 تراكم رأسمال و البيئة العمرانية -ب 
عبر التاري  فان الفائض ادقتصادس قد انتج تمكانات لجذك و 

الهلسينية و  تعزيز الكفاءات . وهذا صحيح في أثينا القديمة و الحضارة
حول البحر المتوسع . وخالل العصور الوسطى والنهضة اىوربية فان 
الكنيسة الكاثوليكية و قصور اىمراء كانت قادرة على جذك المعماريين و 
الفنانين و المتعلمين . وما هو المركز الحضارس الذس تكونه فلورنسا 

ثل ميدي ي و بدون مصارفها ، وتجارة صناعة النسيج و اىسر الغنية م
بيتي ؟ وقبيل الحرك العالمية اىولى كانت فينا عاصمة ومركزا اقتصاديا 
إلمبراطورية كبيرة متعددة الحضارات ، وتعمل كنقطة مركزية تودس تليها 
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الطرع . وكانت لندن مركزا للسلطة و الثروة في تمبراطورية د تغيك عنها 
 ال ما . 

أصبحت  1871ا في عام و بالسياع نفسه ، وبعد توحيد ألماني
برلين وبسرعة سلطة العالم السياسية وادقتصادية في القارة ، و باريا و 

. وب هور مدن و الذكاء في أورباىسباك معقولة دعيت بمركز الحضارة 
نيويوري وسان فرانسيسكو ولوا انجلا كت كيالت لإلبداع فان مركز 

ير في  روف الجغرافية العالم ادقتصادس قد تحري مكانيا ، معلنا عن تغ
 السياسية . 

ان نسبا كبيرة من ارثنا المعرفي محفوظ في الكتك و المرئيات 
. المكتبات ، وكذلي في معمار المدن)المصورات( وفي وثائق المتاح  و 

فالبيئة العمرانية ما زالت مصدرا تاريخيا مهما. فمباني مدننا  اهد على 
عمارس و المباني الجديدة المتداعية سلطة الماضي و ثروته ، و التراث الم

 تعرض التغيرات في الحالة  ادقتصادية والسياسية و التقنية .
والبيئة العمرانية قد تأخذ أهميزة خزالل عمليزة التجديزد . ففزي دراسزات 
تخطيع المدن ، هناي ت ارات تلى ان بيئات معينة تعزز اإلبداع اكثر من 

السزكان فزي القزرون الوسزطى و عصزر  يرها . فمثال ، فان المزدن الكثيفزة 
النهضززة ، ب ززوارعها و سززاحاتها المزدحمززة بحياتهززا الفلكلوريززة لعلهززا كانززت 
اىكثززززر بيئززززة تحفيزيززززة مززززن المززززدن الحديثززززة التززززي بنيززززت لتسززززتوعك حركززززة 
السزززيارات . فحتزززى معمزززار مبزززاني المدينزززة ، وكزززذلي الزززديكورات الداخليزززة و 

ي اإلبداع . فعالم ادجتمزاع اىمريكزي اىلوان يعتقد بان لها أهمية خاصة ف
Ray Oldenburg  استخدم مفهوم "المكان الثالث" لإل ارة تلى أماكن في
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بيئززة المدينززة تعزززز اللقززاءات  يززر النسززقية . فالبيززت واحززد مززن اىمززاكن ، 
ومكززان العمززل هززو الثززاني . والمكززان الثالززث قززد يكززون مقهززى أو مطعززم أو 

حلية والتي د تبعد كثيرا عن مكان السكن أو  يرها من اىماكن العامة الم
مكززان العمززل . وفززي تخطززيع المززدن الحززديث و المعمززار فززان المسززافة بززين 
مختل  الو ائ  تزداد لدرجة أن تمكانات الحياة ادجتماعية خارج جزدران 
المنزززل أو مكززان العمززل قززد اختفززت جزئيززا . واليززوم هنززاي طروحززات للعززودة 

كثيفة و التي فيها مما زي ضزمن الجيزرات ،  و التزي تلى المدن التقليدية ال
 تتبنى خلع الن اطات والمجاميع المختلفة مع بعضها . 

وأهمية أماكن اللقاءات في البيئة العمرانية ستختبر في أدناه . وفي 
مجال هذا التقديم ، سوف د نتفحص كي  ان البيئة العمرانية توثر على 

ىمر معقد جدا و د يمكن معالجته في الطاقة اإلبداعية ل خص واحد . فا
مقال قصير ، فهو يستوجك دراسات  املة للمصادر اىدبية و الدراسات 
ادختبارية . وطبيعي  يتمتع الناا و يمارسون و ائفهما في بيئات معينة 
اكثر من  يرها ، ومع هذا ، د يمكن القول بان البيئات المحفزة هي التي 

ذلي ، وبمواجهة الخلفية البيئية لمختل   تزيد اإلبداع . يضاف تلى
الخبرات و الذاكرات و اىفضليات فان ادختالفات ال خصية بين اىفراد 

 يمكن ان يكون عامال جوهريا .

 االتصاالت -ج 
التكزززتالت الجغرافيززززة هززززي واحزززدة مززززن ابززززرز الم زززاهر فززززي الجغرافيززززا 

صززي العززالي فززي ادقتصززادية فززي اىلفيززة الجديززدة . ونتيجززة للتقسززيم التخص
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قززوة العمززل فززي البحززث وفززي التنميززة فقززد تولززدت حاجززة متزايززدة للتعززاون بززين 
اىطزززراف المختلفزززة  . وفزززي هزززذه اىجزززواء تلعزززك العالقزززات ال خصزززية دورا 

 متميزا في العصر الراهن . 
 -" ويمكن القول بان ادنترنيت سيقدم ال يء نفسزه 

ميزززل تلزززى قزززوى تتجزززه نحزززو التجزئزززة ، ولكزززن توازنهزززا قزززوة ت
التجميزززع . وب زززكل متزايزززد يعتمزززد  ادقتصزززاد علزززى تحويزززل 
رسائل معقدة  ير قابلة للترميز تتطلزك اسزتيعابا وثقزة فزي 
كونها نتجت تاريخيا عن اتصادت مبا رة )وجها لوجه( . 
ود يبززززدو ان هززززذا متززززأثرا ب ززززبكة ادنترنيززززت التززززي سززززمحت 

أنززه بادتصززادت مززن مسززافات بعيززدة و الحززوار المبا ززر وك
 وجها لوجه " . 

 (1 كل )
 
 
 
 
 
 

والمعلومات المن مة التركيزك و اإلجزراءات قزد يكزون تحويلهزا سزريعا 
و بفاعليزززة باعتمزززاد وسزززائل ادتصزززادت وتجهيزاتزززه مزززن هزززات  و فزززاكا و 
 زززبكة الحاسزززبات . وهزززذا النزززوع مزززن تحويزززل المعلومزززات اصزززبح ا ن مززززن 
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النزوع مزن المعلومزات يسزتخدم متطلبات ن م اإلدارة و تن يم العمل . وهذا 
فزززي تصزززدار البطاقزززات ، وتزززدقيق خطزززو  الطيزززران و فزززي الزززن م المصزززرفية 
حيث تكون اىعمال تلقائية بين الحاسبات ، سواء أكانت في المبنزى نفسزه 
أو في أمزاكن مختلفزة . وهزذا النزوع مزن المعلومزات يسزيطر علزى العمليزات 

ة وحزداتها المنت زرة جغرافيزا . الصناعية ، و يسمح للسلطات المختلفة بز دار 
وتتدفق المعلومزات فزي الغالزك باتجزاه واحزد و عبزر قنزوات نسزقية محزددة ، 

 وحالة الالضمان محدودة جدا .
تن التجهيزات التقنية  ير قادرة على مواجهة الحاجة لمعالجة 
مسائل تتعلق بحالة الالضمان و عدم القدرة على التوقع و المفاجئات .  

ات مصاحبة للمفاوضات و التوجهات و البحث والتقصي . وهناي معلوم
وكذلي توجد معلومات عن ت كل عناصر أساسية في العمليات التي تقود 
تلى تكوين المعرفة و التجديد . وتوضح اىبحاث الرئيسة ان تبادل 
المعلومات و حلقية المعرفة تحدث ب كل عام نتيجة ادتصادت وجها 

. وتوضح اىبحاث ان تقنية ادتصادت قد  لوجه و مجاميع المناق ات
تستخدم لتحويل المعلومات بين  بكات اجتماعية موجودة أصال حيثما 
تكون حالة الالضمان محدودة . ومع هذا ، فانه د يمكن ادستعاضة عن 
ادتصادت المبا رة بين اىفراد ى خاص د يعرفون بعضهم البعض ، 

ال من الالضمان . و "ب كل خاص " وبين ال بكات عندما يكون هناي ح
بغض  -نرى أهمية ادتصادت ال خصية المبا رة في العمليات اإلبداعية 

الن ر عن ارتباطها بتطورات تقنية أو العلوم أو مختل  ت كال الن اطات 
 الفنية . 
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الطريقة الفاعلة لتهدم البيئة اإلبداعية هي في الن ر تلى قنوات 
لبيئات الجغرافية و الموسسية وفي ال بكات ، تبادل المعلومات . ففي ا

هناي حاجة ىماكن تحدث فيها ادجتماعات وتوفر تسهيالت لعقد 
اجتماعات من مة و ير من مة . ومن المالحظ ان أماكن ادجتماعات 
هذه تكون في الغالك خارج الموسسات النسقية و المن مات ، في 

ارس قادرا على  لق التبادل مجادت د يكون فيها التنافا المهني والتج
الحر للمعلومات . وفي البيئات القديمة و العصور الوسطى و عصر 
النهضة اىوربية فان الساحات العامة و المنتديات و الميادين تعمل 
كأماكن عامة لعقد ادجتماعات ، تضافة تلى الغرف العامة ، وفي مراكز 

ىقدام . وفي مناطق المدن المزدحمة ، حيث يتجول الناا م يا على ا
البحر المتوسع فان المنا، يساعد على اللقاءات خارج جدران المباني ، و 
باتجاه ال مال ، في فينا و باريا توجد المقاهي . وفي حادت متأخرة ، 
لعبت المكتبات دورا متميزا كأماكن لعقد ادجتماعات ، وكذلي مكاتك 

لبوهيمين والالجئين السياسيين . البريد بالنسبة تلى الفنانين ، تضافة تلى ا
وفي مان ستر لعبت  رف التجارة و اتحادات العمال دورا في تدامة 
التسهيالت و تطوير القدرات و اإلمكانات الذاتية . وفي وادس السيليكون 
كانت بعض الحانات مكانا لعقد ادجتماعات المهمة. وفي أجزاء أخرى 

ة و النوادس دور في توفر أماكن من العالم ، كان للكنائا و دور العباد
ادجتماعات . وفي العلوم فان الموتمرات و الحلقات النقا ية و ورب 

 .أهمية ستراتيجية  في هذا المجال العمل ،و ادجتماعات  ير النسقية لها
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 التعددية و التغاير و ال استقرار البنية -د 
تطابق تلعك عوامل عديدة في بيئة اإلبداع ، ولتحقيق  يء من ال

بينها ، فان العديد من هذه العوامل يجك ان تمثل وتوثر ببعضها بطريقة 
. تبادل تضع طلبا كبيرا على البيئةمتبادلة . وهذه التلقائية في التعامل و ال

فبيئة اإلبداع هي في الغالك متنوعة الحضارات ،  نية في كفاءتها 
 جية .اىصلية ، وتقدم تمكانات لالتصادت الداخلية و الخار 

ويبززدو ان التعدديززة و التنززوع يعززززان العمليززات اإلبداعيززة ، فززي حززين 
و المعياريزززة و الت زززابه د تزززودس تلزززى اإلبزززداع .  uniformityفزززان التوحيزززد 

فالعديززد مززن اىمثلززة الززواردة فززي اىدبيززات تعطززي انطباعززا بززان بيئززة اإلبززداع 
مليززززات . المالح ززززة المهمززززة ان الع chaoticهززززي فززززي الغالززززك فوضززززوية 

اإلبداعية والتجديد ال امل يبدأن حيثما تكون الكفاءة و ادتصزادت المتينزة 
متطابقة مع حالة الالاستقرار و الغموض . وهناي الكثيزر الزذس ي زير تلزى 
ان كززل عمليززة تبززداع سززواء أكانززت تعنززى بادبتكززارات التقنيززة ، أو اىبحززاث 

منفعزززة ن اميززة لمزززا قاطعززة حافززات العلزززوم ، أو فززن جديزززد ، ف نهززا تتضززمن 
 يعرف ك "د استقرارية البنية" . 

وهناي سبك وجيه  للتحذير من الفهم السهل و الصريح للعالقة بين 
 Burtonو  Prigogineالفوضى و اإلبداع. وباإل ارة تلى الكيميائيين 

الذين يديمون فكرة ان الحياة و اىدك ينهضان عند نقا  القطع بين 
، فالتراتك الكامل  chanceالتن يم و الفرصة  التن يم والفوضى ، وبين

يموت عن طريق التبلور ، والفوضى الكاملة تموت بصيغتها الخالية . 
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ومع هذا ، وفي مكان ما بين ادثنين هناي لقاء سحرس للن رة ال املة و 
 المفاجئة ، التي يبنى اإلبداع عليه ، ومن ضمنها توجد جميع اإلمكانات . 

الة الالاستقرار البنيوية هي التي دفعت المبدعين ومن المحتمل ان ح
لالنفصززال عززن اىنمززا  التقليديززة فززي التفكيززر و القواعززد الصززارمة المحيطززة 
بهم . ولعل هذا واحد من اىسباك التي جعلت الفترات المستقرة و البيئزات 
المخططززة نززادرا مززا تكززون تبداعيززة بززالمعنى العميززق للكلمززة. فعبززر التززاري  ، 

عديزززد مززززن ادبتكزززارات والتغيززززرات الكبيزززرة قزززد حصززززلت ، سزززواء نحززززو فزززان ال
اىحسن أم د ، وبصلة بالحروك أو الثورات . فالتطور ادقتصزادس للعزالم 
الغربي خالل عقدس خمسينات وستينات القرن الماضي استند بدرجة كبيرة 
على عمليات تبداعية أطلق عنانها خالل الحزرك العالميزة الثانيزة . وقزادت 

ثورة الفرنسية ب كل خاص ، وكذلي الثورة الروسزية ، تلزى تفكيزر جديزد و ال
تجديد في موضوعات صلتها محزدودة باىيزديولوجيات و السياسزة أو  زكل 

بيئززة فوضززى عززانى  1930و  1880الحكومززة . وكانززت فينززا بززين عززامي 
منهززززا النززززاا الكثيززززر . وبعززززدها سززززقطت تمبراطوريززززة هابسززززبيري ، فوجززززدت 

في الجانك الخاسزر فزي الحزرك العالميزة اىولزى ، و ت زكلت  النمسا نفسها
جمهوريزززة . وأينمزززا كزززان هنزززاي ن زززام سياسزززي اسزززتبدادس وقيمزززه المحاف زززة 
الصارمة ف نها استبدلت بتجارك اجتماعية وسياسية واقتصادية و حضارية 
وحصززززرت الر بززززات بالتجريززززك . فالسززززلطات القديمززززة قززززد اختفززززت و حلززززت 

بدلت بالتراكيززك  يززر النسززقية الراهنززة . ومختلزز  مكانهززا موسسززات ، واسززت
اىفكززار و الطززرز قززد تفتحززت مززرة واحززدة . وعنززد الن ززر تلززى هززذه الفتززرة فززي 

 فينا يمكن القول بأنها حياة بلقانية )البلقان( .
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وأعطزززت مان سزززتر فزززي أربعينزززات القزززرن التاسزززع ع زززر انطباعزززا عزززن 
رانيزززا ود اجتماعيزززا . الفوضزززى السزززائدة فيهزززا ، فزززالمجتمع  يزززر مزززن م د عم

والمدينة كبيرة ولكنها تفتقزد ال زكل الزدائم للحكومزة . وهنزاي تنزوع هائزل فزي 
موسسات المدينة التعليمية . فبيئة مان ستر العقلية كانت في الغالك  يزر 
مخططة و في حالة تخريزك وتغييزر  يزر مزن م . وقزد أ زير بطزرع معينزة 

ع زر ت زابه وادس السزيليكون فزي تلى ان مان ستر أربعينات القزرن التاسزع 
خمسينات القرن الع رين . و قد وجدت في باريا بين الحربين العالميتين 
عناصزززر فزززي الموسسزززات فاقزززدة ال زززكل و متنزززافرة اجتماعيزززا ، وفزززي سزززانت 
بتسبري وفي ازدهار منطقة لندن ، وفي نيو مكسيكو . وحتى فزي سزاحات 

ة فقزززد بزززرهن علزززى ان مزززن العلزززوم المخططزززة ب زززكل جيزززد و المراكزززز التقنيززز
الصززززعوبة الززززذهاك تلززززى مززززا بعززززد مراحززززل التهيئززززة للعمليززززة اإلبداعيززززة . وان 
العناصر التي يعتقد بالحاجزة تليهزا ،  ف نهزا موجزودة مزع بعزض فزي أمزاكن 
صزززغيرة . ومزززا حزززدث بعزززد ذلزززي ، صزززعك رويتزززه و توثيقزززه . وبالنسزززبة تلزززى 

ة برمتهزا تعطزي انطباعزا اإلنسان الخارجي عزن البيئزة اإلبداعيزة فزان العمليز
بأنها حالزة توافزق د أكثزر ود أقزل . وفزي بعزض اىحيزان فزان أ زياء مهمزة 
تحززدث فززي بيئززات أبززدعها اإلنسززان ، ولكنهززا تفتقززد تززأثيرات معينززة فززي مثززل 
هززذه الحززادت . ولهززذا فززان النتززائج ليسززت اكثززر مززن تجميززع أجزززاء . وكززل 

هزذه النتزائج وبزدون مراكزز  لزىعملية منفصلة مكانيا ف نها يمكن ان تودس ت
 .مصطنعة
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 لماذا يحدث اإلبداع دوريا ؟  - 5
ان بيئة اإلبداع ليست مستديمة ، فهي تأتى و تذهك . وحتى في 
زماننا الراهن فانه نادرا ما تكون ثابتة ، فالموسسات البحثية و اىماكن و 

تزدهر لسنوات اىقاليم تعد مهدا للتجديد لفترة قصيرة نسبيا . فروح اإلبداع 
قليلة ، عقد أو عقدين من الزمان باىكثر و بعدها تختفي فجأة كما 
 هرت فجأة . و القفزات العلمية و التقدم الطبي و التقنيات الحديثة و 
التجديد الفني و الطرز العصرية تبرز في تكتالت زمنية ومكانية . وعلى 

أو مكان أو  المستوى التفصيلي الدقيق ، وان تفحص موسسة منفردة ،
تقليم يعرض ان الالاستقرار البنيوس ضرورس لحدوث التجديد ال امل و 
على  كل دورات . وفي عملية التطوير هناي أوقات بديلة من ادستقرار 
و  يابه . فطور ادستقرار في اىدك يعني ان هناي توجها معينا قد اخذ 

كبيرة منوعة . مساره ، وعند تعري  الطراز فانه ما قد قبل من مجاميع 
وبالنسبة تلى اىبحاث ف نها تكون في فترات ادستقرار ذات طابع أساسي 
موحد الن رة . فالباحثون يبرهنون على تن يراتهم ، واختبار فرضيات 
ضيقة ، ويطورون مناهجهم البحثية . ولم تختبر أسا ن اطاتهم هذه . 

وفي طور  واىبحاث المعيارية تنتج العدد الكبير من المطبوعات .
ادستقرار تكون الصناعة قد وصلت تلى مرحلة التوسع و اإلنتاجية 
بالطاقة الكاملة . ونادرا ما يتم تحسين المنتجات ، وتكون طرائق اإلنتاج 

 اكثر فاعلية . ونتيجة للطلك المتزايد فال حاجة للتجديد ال امل .
و  ويتميز طور الالاستقرار بالركود و الغموض . فمختل  اىفكار

الطرز  تتعارض مع بعضها ، ويكت   الباحثون المزيد من ادستثناءات 
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للمبادئ اىساسية . ويعاد تقييم الفهم و السلطات ، و العلوم تغير أمثلتها 
، و مختل  فروع الصناعة تسقع في أزمات . وفي بعض البيئات فان 
 حالة الالاستقرار تقود تلى ركود ، ولكن و في لح ات سعيدة ، وفي
بعض اىماكن المفضلة فان الغموض و التقصي قد يقودان  تلى تقدم 
جديد والى حالة استقرار جديدة. وحينها يعمل الباحثون طبقا للمثال الجديد 
، وتنتج الصناعات منتجات جديدة و تقنيات جديدة و أ كاد تن يمية 
و جديدة . والجامعات و المعامل ب مكانها تنضاج ثمار التفكير الجديد 

 التجديد الذس توصلوا تليه .
تذا قبلنززا بهززذا التعليززل ، فززان ذلززي يعنززي ان اىسززباك لكززال الركززود و 
التجديد موجودة في الغالك في الطور السابق لعملية التطوير وليا حيثما 
اكت ززز  . والخبزززرة الموثقزززة فزززي اىدبيزززات تعزززرض بوضزززوح ان ادسزززتقرار و 

ن لزززم يكزززن دائمزززا ، يقزززودان تلزززى همزززا فزززي الغالزززك ، ا uniformityالتوحزززد 
الركززود . والن ززاطات الفنيززة المتقدمززة و اىبحززاث تززأتى فززي هززذا السززياع . 
فالمعامززززل الغنيززززة تبقززززي ن رهززززا علززززى تنتاجيتهززززا ، ولكززززن وبسززززهولة تتجززززاوز 
تطزززوير منتجزززات جديزززدة . وهزززذا المن زززور يصزززور مزززا يحزززدث خزززالل طزززور 

لطويزززل، وفزززي الوقزززت الالاسزززتقرار حيزززث بعزززض ال زززيء اإليجزززابي وللمزززدى ا
نفسزززه ، فزززان العمليزززة تكزززون مولمزززة جزززدا لزززبعض المعنيزززين . ففزززي اىدبيزززات 
هنزاي أمثلزة عززن أنزاا قزد عززانوا ادنحطزا  فزي مثززل هزذه الفتزرات . وهنززاي 
أمثلززة عززن كيزز  ان التغيززر قززاد تلززى حززدوث كارثززة . ومززع هززذا فانززه خززالل 

نالززت فرصززتها . طززور الالاسززتقرار فززان العديززد مززن الكفززاءات اىصززيلة قززد 
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وفزززي حزززادت  امضزززة و يزززر مسزززتقره فزززان الموهزززل لإلبزززداع يمكزززن ان يأخزززذ 
 المبادرة ويحصل على مجال للمناورة . 

ا ال زززززعور ببنزززززاء البيئزززززة توضزززززح  الدراسزززززات انزززززه مزززززن الصزززززعك جزززززد
. وبالمقابل ، فانه مزن السزهل تزدمير مثزل هزذه البيئزات مزن خزالل اإلبداعية

ض عليهززززا . وبززززالمن ور التززززاريخي فززززان الضززززوابع و السززززيطرات التززززي تفززززر 
العديزززززد مزززززن العمليزززززات للتجديزززززد ال زززززامل قزززززد جزززززاءت معارضزززززة لتوجهزززززات 
الموسسات و المن مات . ويبدو من الصعك ب كل خاص الحصول على 
تعزززززاط  مزززززع اىفكزززززار الجديزززززدة ضزززززمن الموسسزززززات الكبيزززززرة . و عرضزززززت 

يزك النسزقي دراسات م اريع ناجحة للتغيير قد تحققزت بعزد ان اصزبح الترك
للمن مة متخلفا ، وفي بعض الحادت تم تغ ي ها حتى من قبزل مبزدعيها 
، حيزززث ذهبزززوا بعيزززدا عزززن حزززدود المن مزززات و المزززوارد و التعزيززززات التزززي 

 .لنسقيةجمعت المعلومات عنها . فقد بنوا تعاونا و  بكات خارج الهرمية ا

 من دراسة الحالة إلى العملية - 6
اده ان أهميززة المكززان وبيئززة الموسسززة قززد بنيززا نواجززه حاليززا تسززاود مفزز

علززى افتراضززات مبسززطة جززدا فززي العديززد مززن ادعتبززارات . فصززلة اىفززراد 
بالمكان يجك ان يزتم تفحصزها عزن قزرك اكثزر . يضزاف تلزى ذلزي ،  فزان 
التغيزززرات عبزززر الززززمن يجزززك ان يركزززز عليهزززا اكثزززر . وان ادفتزززراض بزززان 

، وبوجه خاص في زماننا هذا . فالعملية اإلبداع د يتطور في بيئة محددة 
اإلبداعيززة ليسززت مرتهنززة بمكززان واحززد أو موسسززة معينززة ، وقززد يحززدث ذلززي 
ولكززن فقززع خززالل لح ززة أو فتززرة زمنيززة قصززيرة جززدا. وكززذلي لسززنا متأكززدين 
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بززان اى ززخاص المبززدعين متززأثرين بالبيئززة التززي سززجلت فيهززا قززدراتهم ، أو 
. وعنزززدما ننتقزززل مزززن دراسزززة ال زززروف  انهزززم كزززانوا ن زززطين فزززي زمزززن معزززين

المصززززاحبة لإلبززززداع تلززززى محاولززززة فهززززم العمليززززات اإلبداعيززززة فززززان الخارطززززة 
التقليديززززة د تكززززون أداة ذات فاعليززززة فعززززال . وهززززذه الفكززززرة سززززيتم تطويرهززززا 
بتفصيل كبير بمساعدة ن زام الززمن الجغرافزي و سزيرة حيزاة الحزائزين علزى 

 جوائز نوبل .

 ة نوبلمع حاملي جائز  -أ 
قد ين ر تلى الحاصزلين علزى جزائزة نوبزل كأ زياء مناسزبة للدراسزة و 
التقصزززي المعمقزززين لمعرفزززة  زززروف و أمزززاكن اإلبزززداع . فهزززم مجموعزززة مزززن 
اى خاص المختارين من خالل عملية تقييم  زاملة و دقيقزة لمر زحين مزن 
مختل  العلوم و مختل  أصقاع اىرض ، ويزتم ذلزي سزنويا بتر زيح آدف 

لبزاحثين المميززين و ال خصزيات الحضزارية . تزدرا هزذه التر زيحات من ا
لجنززة ضززمن اىكاديميززة السززويدية و اىكاديميززة الملكيززة السززويدية للعلززوم و 
معهززد كارولنيسززكا و لجنززة نوبززل النرويجيززة . يضززاف تلززى ذلززي ، وب هززور 
 المر حين على المسرح تتوفر كمية هائلة من المعلومات ال املة عنهم . 

تمنح جائزة نوبل في ميزادين الفيزيزاء و الكيميزاء و  1901نذ عام وم
الطزززك )أو علزززم و زززائ  اىعضزززاء( ، وفزززي اىدك . وهنزززاي جزززائزة نوبزززل 

استحدثت جائزة خاصة لالقتصزاد علزى ذكزرى  1969للسالم ، و منذ عام 
جززززائزة . وىن  700الفريززززد نوبززززل . وجميعهززززا ، وصززززل عززززددها اكثززززر مززززن 
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ىفززراد عززدة ، وخاصززة خززالل السززنوات الراهنززة ، فززان بعضززها مززنح م ززتركة 
 عدد الممنوحين يفوع عدد الجوائز نفسها . 

و تكتك سيرة كل حزائز علزى الجزائزة ، بالتعزاون معزه ، وهزذه طريقزة 
سادت منزذ بزدء القزرن الع زرين ، أو هزم يكتبوهزا بأنفسزهم ، وهزذه أصزبحت 

خلزت ، فقزد تزوفرت هزذه   ائعة منذ الحرك العالمية الثانية . ولسنوات عدة
السزززززير الذاتيزززززة فزززززي متحززززز  نوبزززززل . والسزززززير الذاتيزززززة هزززززي مزززززواد يصزززززعك 
اسززتخدامها ، خاصززة فززي الدراسززات التززي تبحززث فززي السززمات العامززة ولززيا 
الذاتية .  وهي لم تكتك بصيغة معيارية ، بل ان الكتاك اختاروا اىحداث 

تزاريخهم ال خصزي  و الحادت التي ير بون التركيز عليها عند الن زر تلزى
و حيزاتهم . ومززع هززذا ، فهنزاي  ززيء م ززتري فزي مع ززم الززذاكرات . ومنهززا 
معلومزززات عزززن مرحلزززة الطفولزززة ، وال زززباك ، وسزززنوات الدراسزززة ، والتعلزززيم 
العززززالي و المهنززززة ، تضززززافة تلززززى التغيززززرات فززززي أمززززاكن العمززززل و مصززززادر 

ة عززد منهززا الطمزوح واإللهززام و اللقززاءات ال خصززية . و مززن السززير الموجززود
 صالحا لالستعمال في دراسة  املة . 667
 Time-Geographyجغرافية الزمن  -ك 

لقززززد بززززدأت فكززززرة جغرافيززززة الزززززمن فززززي قسززززم الجغرافيززززا ادجتماعيززززة و 
فززززي السززززويد خززززالل سززززتينات القززززرن  Lundادقتصززززادية فززززي جامعززززة لونززززد 

وراه الماضي . فقد ا تري تورستن هيكرستراند مع مجموعة مزن طلبزة الزدكت
فززززي تقززززديم أداة ن ريززززة جديززززدة فززززي عززززدد مززززن المقززززادت والكتززززك . والفكززززرة 
اىساا قد وضعها هيكرستراند أواسع أربعينات القرن الماضي ، وتدريجيا 
دمجهزززا فزززي أبحزززاث داخزززل السزززويد وخارجهزززا . و بهزززذا فقزززد تطزززورت وجهزززة 
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الن ززززر وهيكليززززة العمززززل فززززي جغرافيززززة الزززززمن . وكمززززا ت ززززير التسززززمية فززززان 
افيززززة الزززززمن تصزززز  العمليززززات فززززي الزززززمن والمجززززال وب ززززكل تلقززززائي . جغر 

وادخزززتالف العزززام فزززي متابعزززة انتقزززال اىفزززراد بزززين نقزززا  موقزززع أو محطزززات 
)أمززززاكن سززززكن أو عمززززل أو مززززدارا و  يرهززززا( . ففززززي هززززذه المحطززززات د 
تحدث حركة في المجال ، ولكن في الزمن فقع . وعلزى هزذا اىسزاا فزان 

خدم لوصزز  السززلوي الززواقعي . ولربمززا يكززون ادهتمززام جغرافيززة الزززمن تسززت
منصززبا اكثززر علززى اإلمكانززات التززي تفتحهززا لوصزز  هيكززل العمززل أو مجززال 
اىفعزززال ضزززمن الميزززدان العمرانزززي ، والبزززدائل الممكنزززة التزززي توفرهزززا البيئزززة 
الجغرافيزززة ، بوجزززود مختلززز  المعوقزززات . وفزززي هزززذا المن زززور فزززان التحليزززل 

هزذا ، فزان تيقاعزات الززمن قزد تختزار اعتمزادا علزى  ساعة . ومزع 24يأخذ 
 العمليات و على مسار اىحداث المطلوك دراستها . 

يجززك ان د ين ززر  تلززى مززا يقززدم فززي هززذا المقززال كتطززوير لجغرافيززة 
الزززمن . وستسززتخدم أجزززاء مززن ن امهززا المفززاهيمي لغززرض توضززيح بعززض 

تم تفحززززززص اىفكززززززار التززززززي وردت فززززززي هززززززذا المقززززززال . ومززززززن خاللهززززززا سززززززي
ادفتراضات المتعلقة بالبيئات الهامة وأماكن عمليات اإلبزداع . وسزيتم اخزذ 

 .ير حياة الحائزين على جائزة نوبلأمثلة تجريبية من المواد التي وفرتها س

 مسار الحياة في الزمن والمجال - 7
( ، يمثل المحور العمودس الزمن و يتكون من 2في ال كل رقم )

يل حياة  خص أو جزء منها . ويوص  المجال سنة ، أو ، البد 100
ببعد واحد )المحور اىفقي( ولكنه طبيعيا يوص  كسطح ، خارطة العالم 
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مثال . وفي جغرافية الزمن يعرض مساران منفردان ، ي ار تليهما هنا 
بمسارات الحياة ، وهي  ير متقطعة د في الزمن ود في المكان ، ومن 

يمثل حيات  خص أو حياتها في المكان  Aر الوددة تلى الممات . المسا
نفسه ، مقارنة مثال مع حياة الفيلسوف عمانوئيل حيث عاب حياته كلها 
في المكان نفسه ، ويقال انه لم يسافر ابعد من مدينة كونيكسبيري التي 

ل خص آخر تنقل مرات عدة خالل  Bتعرف اليوم بكالينينكراد . المسار 
فترة الطفولة في مكان ، و انتقل تلى مدرسة  حياته أو حياتها ، فقد عاب

في مكان آخر. والجامعة التي درا فيها كانت في مكان ثالث ، أجرى 
بحثه في مكان رابع وكان المكان الخاما خارج بلده . ويأتي ا ن السوال 

؟ في بيئة الدراسة ؟ في   Bالمهم : في أية بيئة تطور اإلبداع عند 
به من هيبة و هرة عالمية ؟ أو قد يكون  الجامعة ؟ أو في ما يحيع

التنوع و ت كيلة البيئات المختلفة لها اىهمية الع مى ؟ ففي هذه الحالة ، 
يكون السوال : هل ان ادنتقال حفز أنماطا جديدة من التفكير عنده ؟ 
وهناي العديد من اىمثلة عن كيفية حدوث التجديد ال امل في مختل  

قد حدث خالل فترات ادنتقال الجغرافي  ير  التخصصات اىدبية الذس
. ضرورس اإل ارة تلى عدد من النقا ادعتيادس . وقبل ان نستمر ، من ال

فادنتقال يتطلك زمنا ، لذا من حيث المبدأ ليا هناي خع أفقي حقيقي 
في مسار حياة ال خص . وبمن ور اىربع والع رين ساعة يمكن روية 

في هذا المثال فان وقت ادنتقال يمكن  ذلي بوضوح . وبمن ور الزمن
تهماله . يضاف تلى ذلي ، هناي تصفية للوقت في الرسم التوضيحي . 
ومع م الباحثين الحائزين على جائزة نوبل قد قاموا برحالت قصيرة خالل 
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ن عرض هذه ادنتقال  حياتهم . فقد زاروا أماكن أخرى ىيام أو أسابيع . وا 
ذس معنى ، و ير مبرر . وفي التحليل اعتمد في الرسم التوضيحي ليا ب

البقاء لمدة  هر على اىقل كأساا ، أو سنة أو أية فترة طويلة . ومع 
هذا فان هذا المعوع ليا بحاجة تلى تطبيقه على مختل  الدراسات 

 للخروج باىنما  التي ستعرض في أدناه . 
 ( 2 كل ر )

 
 
 
 
 
 

من مسارات الحياة .  ( جمعت مع بعض مجموعة3في ال كل رقم )
ويعرض المخطع سبع محطات في الزمان والمكان حيث  كلت المسارات 
تكززتالت أو حزززم . وفززي ال ززكل أحيطززت هززذه الحزززم ب ززكل بيضززوس . وفززي 
هززذه اىمززاكن كززان حززائزوا جززائزة نوبززل ن ززطين ب ززكل تلقززائي . وفززي الجزززء 

وفزي الوسزع اىدنى من الرسم قد نتخيل أربزع مزدارا بمسزتويات مختلفزة ، 
جامعتزان، وفززي اىعلزى جامعززة مرموقززة أو معهزد أبحززاث جمزع بززاحثين مززن 
مختل  بقاع اىرض ليكونوا قريبا من  روف و مصادر عمزل جذابزة . و 

حززائز  700يجزك ان د يكززون مخطزع جغرافيززة الززمن مزدحمززا و مملزوء ك
على جائزة نوبل ، فهذا صعك ان لم يكزن مسزتحيال لتمييزز اىنمزا  . وقزد 
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نتساءل عن معنى معاملة الحائزين على الجزائزة الزذين تتنزوع تخصصزاتهم 
، وعزن تمكانيزة المقارنزة بيزنهم . لزذا ، وى زراض هزذه الدراسزة فقزد اختيززرت 
مجموعة واحدة . واكبر رسم يغطزي مسزارات حيزاة المبزدعين معزروض فزي 
متحززز  نوبزززل فزززي المبنزززى القزززديم فزززي سزززتوكهولم . وقزززد أخزززذت  زززكال ي زززبه 

مائي في قعره توجد خارطة العالم . ومزن نقزا  علزى هزذه الخارطزة حوض 
مزززدت خيزززو  ذهبيزززة ب زززكل منحنيزززات باتجزززاه سزززطح الحزززوض . وكزززل خزززيع 
يمثززززل أحززززد الحززززائزين علززززى الجززززائزة دختصززززاص معززززين . و تقززززديمنا هززززذا 
سيقتصر على عدد قليل من اىمثلة ، الم تقة من مالح زات جمعزت مزن 

مميززززة ، فزززان عزززددا مزززن المسزززارات قزززادر علزززى  مزززواد كثيزززرة جزززدا . وبطريقزززة
 . امية التي حصلت في القرن الع رينعكا بعض اىحداث الدر 

 سيادة الواليات المتحدة -أ 
للبدء ، من الضرورس اإل ارة تلى ان عددا كبيرا من جوائز نوبل قد 
منحت تلى علماء يقطنون في الوديات المتحدة ، حوالي الثلث ، و عدد 

يطانيا وألمانيا و فرنسا، على التوالي . وجاءت سيادة الوديات قليل في بر 
المتحدة في ما بعد الحرك العالمية الثانية . ففي أس بيئات بحثية تميز 
هودء المبدعين ؟ فالجامعات اىمريكية نال مبدعوها العديد من الجوائز 

يا ( و معهد كاليفورن14( ، جامعة  يكا و )27بما فيها جامعة هارفرد )
( 12( وجامعة ستانفورد )13( و معهد ماسو يست التقني )13للتقنيات )

( . ومن الجامعات اىوربية 9( وجامعة برنستن )12وجامعة كاليفورنيا )
( ، معهد ماكا بالني 20بعدد مكافئ من الجوائز جاءت جامعة كمبرج )
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( . 9( و جامعة اوكسفورد )17( و جامعة لندن )18في ميون  )
( فانه يمكن القول بان توزيع بيئات البحث 3ة تلى ال كل رقم )وباإل ار 

كان جزئيا نتيجة منح الجائزة ب كل كبير تلى علماء . وان هناي فاصال 
 زمنيا يصل تلى عقود عدة بين الك   البحثي و منح الجائزة . 

باحثا منها جائزة بني  39لنأخذ جامعة  يكا و كمثال ، استلم 
منهم  16حتى أواسع تسعينات القرن الماضي ، السويد في ادقتصاد 

عمل في الجامعة لفترة زمنية قصيرة ، أو طويلة . العديد منهم انتقل تليها 
بعد ان ن ع في بيئة بحثية أخرى ، وب كل رئيا في أوربا . وت ابها في 
التركيز في المجال و الزمن يمكن ان نجده في التخصصات اىخرى . 

الدراسات المتقدمة سيكونان مثالنا الثاني .  وجامعة برنستن و معهد
( يعرض جزء من مسار حياة خما حائزين م هورين ، 4فال كل رقم )

الم تري بينهم انهم ذهبوا تلى نيوجرسي حيث تقع الجامعة و المعهد . 
واحد منهم من الوديات المتحدة وا خر من الصين . وهذه المناق ة 

ن تاين القادم من زيور، و ايوجين وكنر مستمرة مع التركيز على البرت ا
( 4من بودابست و نيلز بوهر من كوبنهاكن . وكما يعرض ال كل رقم )

فان ان تاين و وكنر قد تركا أوربا خالل ثالثينيات القرن الماضي ، بعد 
ان عمال في برلين بعض الوقت . بوهر تري الدانمري في أوائل عقد 

في برنكتون لوقت قصير قبل عودته  اىربعينات من القرن الماضي وبقي
تلى كوبنهاكن . و أخيرا فان بوهر سيصبح في هذه الدراسة مثاد لدراسة 

 فردية لمعرفة العديد من ادتصادت ال خصية التي قام بها .
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 في ظالل الحرب -ب 
ا واىراضي  خص اجبروا )أو اختاروا( تري ألماني 400000حوالي 

التي احتلت خالل عقدس الثالثينات واىربعينات من القرن الماضي . 
ومن المحكومين باإلبعاد آدف العلماء و صناع السينما و الممثلون و 
المولفون والكتاك والعديد من اليهود . و قد نضبت أواسع أوربا من 

ات العقول ، فأصبحت الكفاءات متركزة في مواقع متعددة في الودي
المتحدة مساهمين وب كل مميز بالتطويرات التقنية والعلمية والحضارية لما 

 بعد الحرك  هناي . 
يحتوس تاري  العالم العديد من الحادت الم ابهة ، ولكنها اقل 
 مولية من الحرك ومن الثورات واىحداث اىخرى في الكيفية التي تتغير 

رة الفرنسية و حروك نابليون بها مسارات حياة اىفراد ب كل جذرس. فالثو 
قادت اىرستقراطيين تلى المنفى . وخالل الثورة الروسية والحرك اىهلية 
التي تبعتها ، انتقل آدف الروا تلى باريا . وكان سقو  تمبراطورية 
هابسبيري خالل الحرك العالمية اىولى قد قاد العديد من العقول تلى 

ين . وكان للغة الم تركة دور في ادنتقال من موطنهم تلى فينا و برل
تسهيل عملية ادنتقال . وهذا صحيح أيضا في حالة الروا الذين انتقلوا 
تلى باريا طالما ان عددا من أعضاء الطبقة الروسية العليا يتحدثون 

 الفرنسية .
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 بعض المالحظات من السير الذاتية - 8

 المسكن والمدرسة -أ 
ل ببيئة السكن أمر تم التحقق منه ، ان تأثر الحائزين على جائزة نوب

ومن اى ياء اىخرى التي أثرت فيهم ، مهن ذويهم . فأبناء العلماء لهم 
حضورهم ، كذلي أبناء اىطباء و المهندسين و المدرسين و رجال الدين . 
ونسبة  ير متكافئة من حائزس الجائزة من خلفيات يهودية ، اكثر من 

العدد المتوقع في التوزيع الع وائي . مرة ضع   30، ويعني هذا  20%
ولعل هناي أسبابا وراء هذا . ومن اىسباك البارزة في مختل  السير 
المدروسة ، البيئة المنزلية و وجود صالت أسرية متينة . فأهمية اىمهات 
اليهوديات د يمكن ت فاله . يضاف تلى ذلي ، هناي ضغع من العالم 

ه ال عور با خرين وادنك اف أمامهم . المحيع بهم ، و يء ما يمكن عد
وقد استخدم مفهوم الالاستقرار البنيوس في هذا المقال ، و ادقتباا ا تي 

 1961مأخوذ من سيرة ذاتية كتبت من قبل حائز على جائزة نوبل عام 
 في علم اىعضاء ، المجرس جورج بيكيسي : 

" تذا سافر مجرس خزارج المجزر فانزه يميزز علزى أسزاا 
تزززه فزززي الكزززالم، والتزززي د يمكزززن الزززتخلص منهزززا بعزززد عمزززر لكن

معين ، والسوال الذس يطرح في جميع اىحوال : كي  يمكن 
لبلززد صززغير مثززل المجززر ان يعطززي العززالم العديززد مززن العلمززاء 
المعروفين عالميا ؟ وبعض المجريين حاول اإلجابة عن هزذا 

كنزي السوال . ففي مزا يتعلزق بزي ، فزاني د أجزد الجزواك ، ول
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أود اإل ززززارة تلززززى  ززززيء . عنززززدما ع ززززت فززززي سويسززززرا كززززان 
الجميزززع مسزززالمون ، وهزززدوء و أمزززان فلزززم تكزززن لزززدينا م زززاكل 
تتعلززق بكسززك المعي ززة . فززي المجززر ، الحيززاة تختلزز  ، فقززد 
كنا جميعا في صراع حول مع م اى ياء التي نطلبهزا ، ر زم 
هززذا فززان هززذا الصززراع لززم يكززن يسززبك الجحززيم ىس  ززخص . 

بعززض اىحيززان نفززوز بمززا نتصززارع عليززه ، وفززي أحيززان وفززي 
أخزززرى د ، ولكننزززا جميعزززا بزززاقون . فلزززم يجلزززك الصزززراع نهايزززة 
دحززد ، لززيا لززي علززى اىقززل . فالنززاا بحاجززة تلززى مثززل هززذا 

 التحدس ، وهذا موجود عبر تاري  المجر . "
وبالنسزززبة للعديزززد مزززن العلمزززاء المميززززين كزززان للمدرسزززة أهميزززة خاصزززة  

هم . فهززززم يتحززززدثون بحززززرارة عززززن كفززززاءة مدرسززززيهم الززززذين أيق ززززوا فززززي حيززززات
ادهتمامززززات فززززيهم وأثززززروا علززززى تركيزززززهم فززززي دراسززززتهم الالحقززززة . وكززززانوا 
يتحدثون عن المدارا بتخصص معزين و طلزك محزدد ، لزذا تحزدوا قزدرات 
الطلبززة ا خززرين بمززا فززيهم الممنززوحين هززدايا و جززوائز فززي تلززي المززدارا . 

مثزززال جيزززد مزززن المجزززر، و كزززذلي مزززن ألمانيزززا و فرنسزززا وهنزززا أيضزززا يوجزززد 
 وبريطانيا . 

أكثززر مززن ع ززرين مززن ا ززهر العلمززاء فززي القززرن الع ززرين ولززدوا فززي 
المجززززر ، ودرسززززوا فززززي جمنزيززززوم )ثانويززززة ( بودابسززززت ، ومع مهززززم اكمززززل 
دراسززته الجامعيززة فززي بلززدان أوربززا اىخززرى ، واكملززوا حيززاتهم المهنيززة عبززر 

منهم نالوا جائزة نوبل في الفيزياء ، و واحد فزي الكيميزاء اىطلنطي . أربع 
و آخر في الطك . وهناي اعتبارات بحثية عليا في مواضيع أخرى منحزت 
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فيهززا جززوائز نوبززل . مثززل ، عززالم الرياضززيات جززون فززون نيومززان ، كابريززل 
سزيكو و بول ايردوا . يضاف تلزى ذلزي ، هنزاي كتزاك مميززون و أدبزاء 

  يستحقون الذكر .
( حديثة فزي حفزل توزيزع الجزوائز 4بدأ يوجين وكنر )ين ر  كل رقم 

 في ستوكهولم بالكلمات ا تية : 1963عام 
" احززك القززول فززي هززذه المناسززبة بعززض الكلمززات عززن 
موضوع لم أكن أفكر به تد قليال عندما كنت يافعا ، ولكزن 
قززززدرناه حززززق قززززدره عنززززدما كبرنززززا . اعنززززي تننززززا مززززدينون تلززززى 

 . مدرسينا" 
 وفي نهاية خطابه قال : 

"ليا لنا مدرسون اكبر منا فقع ، ولكنا قد تعلمنا من 
أقراننا الكفوئين و زمالئنا  أيضا .  وال كل المعاصر الذس 
تعلمنززززززا منززززززه الكثيززززززر هززززززو فززززززون نيومززززززان وكززززززان ذلززززززي فززززززي 

 الرياضيات اكثر من  يرها" . 
 :  والنقا  ا تية أخذت من ما كتبه وكنر في سيرته الذاتية

دخلت افضل ثانويزة فزي بودابسزت ،  1915"في عام 
 ولعلها في ن رس افضل واحدة في العالم ".

وبعض الكلمات قالها الفيزيائي والرياضزي تدوارد تيلزر تضزاف هنزا . 
، والمحطززززة فززززي مسززززيرة حياتززززه كانززززت  1908ولززززد تيلززززر فززززي المجززززر عززززام 

جامعة ألمانية و م تركة مع العديد من جيله )ثانوية مينتا في بودابست و 
 أخيرا بعض الجامعات اىمريكية( .
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وسزززواء أكزززان الن زززام التعليمزززي أو ا زززتراي فزززي حزززادت معينزززة خزززالل 
السزززنوات الصزززعبة هزززذه فزززي المجزززر ، فزززالموهوبون مزززن جمنزيزززوم بودابسزززت 
يوحززون بأنززه ي ززكل ميززدانا مززذهال للتخمززين والتأمززل . فززان العززدد الكبيززر مززن 

قاعزات الزدرا المتعبزة ، ومع مهزم مزن اليهزود ،  العباقرة الزذين تكونزوا فزي
والعديد منهم أخذ طريقه تلى الوديات المتحدة حيث ساهموا فزي تقزدم العلزم 
فيهزززا وخاصزززة فزززي فيزيزززاء الزززذرة و تطزززالع الطاقزززة الذريزززة ، قزززد جزززاءوا مزززن 

 . نايه
والمالح ززززات ا تيززززة عززززن سززززيرة واحزززززد مززززن اع ززززم رياضززززيي القزززززرن 

 اصة قائال : الع رين تحدث بلغته الخ
" لقد مر جون فون نيومان عبر السنوات اىولى في 
القرن الع رين بن ام تعليمي مجرس ، ولعله من اىكثر 

ب هور اليابان كمقلد له بعد عبقرية في العالم وانتهى 
التي ولد فيها  1903. ان ازدهار بودابست عام 1945

 جوني ، كانت على أعتاك تنتاج الجيل اىكثر تألقا في
العلوم والكتابة و الفن و الموسيقى و أصحاك الماليين 
النافعين القادمين من بلد صغير ، من بعد دويالت المدن 

 في النهضة اإليطالية ".
 ونقطة أخرى من السيرة الذاتية نفسها ، نقرأ ا تي :

" يسزززتعار اسزززم )جمنزيزززوم( مزززن قبزززل مع زززم المتحزززدثين 
ديزززد مزززن البلزززدان التزززي باىلمانيزززة فزززي أوربزززا ، و مزززن قبزززل الع

تن زززر تلزززى ألمانيزززا كقائزززد تعليمزززي . وفرنسزززا سزززمت مدارسزززها 
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)ليسيه( و بريطانيا دعتها )كرامر( . واليابزانيون المعاصزرون 
اىكثززر تطرفززا و نجاحززا ، تبنززوا ن ززام الجمنزيززوم ، فقززد سززمت 
مدارسزززززها )هززززززاس سزززززكول( وكأنهززززززا مفتوحزززززة علززززززى المززززززدارا 

 يها" .  اىمريكية ، التي د يعودون تل

 النظام العلمي لالتصاالت  -ب 
تصادت ، وهو اىساا في ي كل عالم العلم ن اما هائال لال

. فاىبحاث و تطوير المعرفة يتطلبان انت ار اىفكار ، وكذلي اإلبداع
تدوير المعلومات )جعلها حلقية الحركة( . وكما أ ير آنفا في عملية 

ع لت كل  يئا جديدا ، وبطرع اإلبداع ، فان أجزاء من المعلومات تجم
عجيبة في الغالك . ومن خالل التعليم فان اىخبار تنت ر تلى ا خرين . 
و قد استخدمت  بكة العلماء و مجتمعهم  ليا لن ر اىفكار و وجهات 
الن ر فحسك ، بل وللتحقق منها و نقدها و التعري  بها. ففي الموتمرات 

ع اىفراد و ال بكات مع بعض . و ورب العمل و الحلقات النقا ية يجم
فالدراسات أوضحت كي  ان الكتك المطبوعة تن ر المعلومات وتجعل 
التحقق منها سهال . وفي حالة العديد من المولفين ، من الحائزين على 
جائزة نوبل أو  يرهم من ال خصيات الحضارية ، كانت الرسائل مصدرا 

قل ،  تلى حد عصر البريد رائعا لرسم خارطة  بكة ادتصادت ، على اى
اإللكتروني الذس اصبح الوسيلة السائدة للمراسالت . وكمثال ، فان رسائل 
نيلز بوهر قد صنفت ب كل جيد في معهد كوبنهاكن الذس يحمل اسمه . 
فقد أوضحت ب كل جلي دوره المركزس في  بكة الفيزياء خالل سنوات 
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ن محاطا بعدد يتعذر ( يتضح ان مسار حياته كا4الحرك . ومن ال كل )
 تميزه من فروع ال بكات التي ت كلت من سفرات قصيرة و رسائل . 

و ترينززا بعززض السززير الذاتيززة كيزز  ان نيلززز بززوهر سززافر مززن ألمانيززا 
بالقطار خالل ع رينات وثالثينات القرن الماضي . حيث كان  يلتقي مزع 

تمر زمززززالءه و تالمذتززززه فززززي المحطززززات عنززززدما يعلمززززون بسززززفره . وقززززد تسزززز
المناق زززات فزززي القطزززار ، وحيثمزززا يسزززمح الوقزززت و المجزززال . وخزززالل هزززذه 
السزنوات التقزى بزوهر بالعديززد مزن الفيزيزائيين و الكيمززائيين الزذس ذهبزوا تلززى 

 كوبنهاكن للقاءه ، وقضوا بعض الوقت مع البيئة التي تحيع به . 
ويخبرنززا مرنززر هيسززنبيري ، الحززائز علززى جززائزة نوبززل فززي الفيزيززاء ، 

ن قصة زميله ايرون س رودنجر عنزدما كانزت حالتزه خطزرة . فالمحادثزة ع
بينهمزززا بزززدأت فزززي محطزززة قطزززار كوبنهزززاكن واسزززتمرت بزززدون انقطزززاع حتزززى 
معهد بوهر ، وثم في المساء في منزل بوهر حيث أقام الضي  اىلماني . 
وبعززززد أيززززام  قليلززززة تززززداعت صززززحة الضززززي  ليصززززبح طززززريح الفززززراب بحمززززى 

صحيا السيدة مزار كريزت بزوهر فزي الوقزت الزذس اسزتمر  مرتفعة. وقد رعته
 بوهر بالمناق ة حيثما أمكن ذلي . 

وحالمززا زار البززرت ان ززتاين كوبنهززاكن ، وبززوهر كعادتززه التقززى بززه فززي 
محطززززة القطزززززار . وبعززززدها زارا معهزززززد بززززوهر ، وحالمزززززا اسززززتقرا فيزززززه بزززززدأت 

يلززة عززادوا تلززى المناق ززات المكثفززة التززي لززم يتوقفززا عنهززا . وبعززد توقفززات قل
النقاب فزي الحافلزة )التزرام( عنزد عزودتهم . وبسزبك النقزاب الحزاد فقزد نسزوا 
النزول في الموقز  القريزك مزن السزكن ، وليسزت هزذه هزي المزرة الوحيزدة . 
وقد تكرر ذلي لمرات عديدة . واخيرا نجحا في التوقز  عزن النقزاب عنزدما 
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، كانززززت  1940نيسززززان  9وصززززال مبنززززى المعهززززد . و بعززززد ذلززززي ، وحتززززى 
كوبنهززاكن ملجززأ لعززدد مززن زمززالء بززوهر . بعضززهم اسززتقر هنززاي ، وآخززرون 
طلبوا المسزاعدة للسزفر تلزى بريطانيزا أو الوديزات المتحزدة اىمريكيزة . وفزي 

تري بزوهر نفسزه الزدانمري وقضزى بعزض الوقزت فزي السزويد .  1943عام 
ن حتزى وكان ن طا في جامعة بزرنكتن لزبعض الوقزت ثزم عزاد تلزى كوبنهزاك
 نهاية الحرك ، واخيرا انتهى به المطاف حيث بدأت حياته فيها .

 خالصة واستنتاجات - 9
مادة هذا المقال هي تفحص مختل  البيئات من اجل تحديد 
ال روف الخارجية اىساسية لإلبداع )العالقات في مختل  اىزمنة و 

إلبداع( . مختل  البيئات المعززة أو تلي التي تخفي في طياتها عمليات ا
و مختل  والبيئات التي عرضت كانت لمختل  العصور التاريخية 

اى كال . وقد وفرت هيكل عمل لعمليات اإلبداع و التجديد في مختل  
الميادين المنوعة مثل اىدك ، المعمار ، الفن ، الموسيقى ، الفلسفة ، 

مثلة التقنيات و العلوم . وعلى الر م من ادختالفات بينها ، فان اى
 المنوعة أكدت وجود خصائص عامة م تركة بينها .

فاى خاص ذوس الخبرة المميزة و الطاقة اإلبداعية هم المطلك 
الرئيا لالبتكار و التجديد ال امل . ومع بعض ادستثناءات ، فان 
الكفاءة مطلوبة للبناء من كم هائل من المعرفة التقليدية و الخبرة الكبيرة . 

ل  أ كال الفن وميادين اىبحاث قد ارتبطت بأماكن ومع هذا فان مخت
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معينة وبيئات موسساتية محددة ، والعديد من حملة هذه التقاليد  ير 
 مستقرين مكانيا . 

لززذا فززان بيئززة اإلبززداع يجززك ان ين ززر لهززا مبززدأيا كأمززاكن و مجززاميع 
جززذبت الكفززاءات ضززمن تخصززص علمززي محززدد . وتأسسززت هززذه التقاليززد ، 

جة جذك اىماكن و الموسسات ذاتها ى خاص معينين  ولفترة جزئيا ، نتي
زمنية طويلة . وفي حزادت محزددة ، فقزد احتاجزت قزوة الجزذك هزذه حزوافز 
و دفعزا مززن أ ززخاص مزن خززارج الميززدان التخصصزي ، وكززذلي المفكززرين . 
وفزززي حزززادت أخزززرى ، فزززان قزززوة الجزززذك قزززد تزززأثرت بالبيئزززة حيزززث الفزززائض 

ل الحازمززة . وفززي اىمززاكن حيززث تتوافززق هززذه ادقتصززادس و  ززروف العمزز
 ال وون فان الجذك يكون قويا ب كل خاص . 

ادتصززززادت الحميمززززة بززززين اىفززززراد و مجتمعززززات الكفززززاءات خاصززززية 
مميزة لجميع البيئات ، حيث تعمل على تبني التجديد و عمليات اإلبزداع . 

ة . وهززززذا صززززحيح فززززي البيئززززة الجغرافيززززة ، وكززززذلي فززززي البيئززززات الموسسززززي
وبطبيعتهزززززا فزززززان العمليزززززات اإلبداعيزززززة تضزززززم عناصزززززر مميززززززة مزززززن حالزززززة 
الالاسززتقرار ، و الالتوقززع و المفاجئززة . ولهززذا السززبك ، فززان المناق ززات و 
اللقزززاءات ذات أهميززززة سززززتراتيجية . وعبزززر التززززاري  ، فززززان بيئزززة اإلبززززداع قززززد 
 احتززوت أمزززاكن سزززهلت ادجتماعزززات واللقززاءات . ففزززي البيئزززات التزززي يكزززون 

 فيها تبادل المعلومات الحر مقيدا ، فان اإلبداع يتناقص . 
ان التعدد و التنوع يعززان العمليات اإلبداعية ، بينما الت ابه و 
التوحيد النسقي و التجانا د يعمالن ذلي . والعديد من اىمثلة الموثقة 
قد أعطت انطباعا خاصا بان بيئة اإلبداع في بعض اىوقات كانت عبارة 
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وضى . والمالح ة الهامة التي أخذت عن العملية اإلبداعية و عن ف
التجديد ال امل بأنهما يبدأان حيثما تتطابق الكفاءة المميزة و صالت 

. وهناي الكثير عن تضمين كل مع حالة الالاستقرار و الالضمان حميمة
عملية تبداعية ، وسواء أكانت معنية بادبتكار التقني أو تغيير جذرس في 

ث أو فن جديد ، تضمينها لما يمكن تسميته بالالاستقرار البنيوس . و البح
هذا الالاستقرار البنيوس يسهل عملية خروج اىفكار عن النمع الموجود و 

 الضوابع الصارمة المحيطة بها . 
تفحصت هذه المقالة ادنتقال الجغرافي و سفر اى زخاص المبزدعين 

ل خصزية المميززة كحاويزة للعمليزة ، في الوقت الذس تساءلت عن البيئزات ا
اإلبداعيزززة . والبيئزززة التزززي عرفزززت بهزززا تمكانزززات ال زززخص ليسزززت بالضزززرورة 

. يضززاف تلززى ذلززي ، ت ال ززروف المفضززلة للتجديززد ال ززاملذاتهززا التززي قززدم
ركزززت المقالززة علززى تفحززص  ادنتقززال بززين مختلزز  البيئززات و مززدى أثرهززا 

 . على اىفراد المبدعين وتطوير مسار حياتهم 
ومزن اجزل اإلجابززة عزن هززذه التسزاودت و الحصزول علززى فهزم عميززق 
للعمليزززززات اإلبداعيزززززة ، فقزززززد أعطزززززى اهتمزززززام خزززززاص  لزززززبعض اى زززززخاص 
المبدعين المعروفين جيدا و مسارات حياتهم . وقد اختيزروا مزن بزين مئزات 
اى ززخاص الززذين نززالوا جززائزة نوبززل فززي مختلزز  العلززوم و عبززر المائززة سززنة 

زت الخاتمززة علززى أسززا الخززروج عززن المززألوف فززي البحززث الماضززية . وركزز
كمثززال لن ززا  تبززداعي . وهنززاي مالح ززات عديززدة جمعززت مززن سززير حيززاة 

 المبدعين التي استندت الدراسة عليها . 
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ال اهرة المميزة في مختل  السير الذاتية تركيزها على  أهمية البيت 
 خاص . وبتتبع و المدرسة في تيقاض و تطوير الطاقة اإلبداعية عند اى

حياة مبدعين فرادا و ما توحيه ، فهناي حادت عامة توثر على جغرافية 
اإلبداع . وهي : العالقات حيث أدركتها جيدا الدراسات السابقة عن 
البيئات . و المعطى الجديد المضاف هو الفائض ادقتصادس ، و أهمية 

ألوف في القيم و سماح البيئات المختلفة للبدائل و الفرص للخروج عن الم
أنما  اىفكار . و المالح ة اىخرى ان المناق ات و اللقاءات تسمح 
بتجمع اى خاص المبدعين مع بعض و ت كيل أفكارا يمكن ان تقود تلى 
تجديد  امل . و بالختام فهناي سبك وجيه لتكرار القول : كي  ان عددا 

ي المجتمع قليال من مسارات حياة أ خاص يعكا التغيرات الجذرية ف
 اىكبر .
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 الفصل التاسع والعشرون 
 The Two Vistas المـشــهـدان

 تورستين هيكرستراند
ينا م هدان نوجه ان ارنا اليهما يوميا ، يتكون ادول نحن الب ر لد 

من السماوات في العلى ، وا خر يت كل من الم هر ادرضي المجاور 
والممتد على مد البصر . وفي ادعلى ، في السماء هناي ال ما والقمر 
والكواكك التي تمر بانت ام مقابل خلفية تبدو وكانها نجوم ثابتة . 

سماء يبدو فيه  يء من ادستقرارية وادنت ام . بالمقابل والمن ر باتجاه ال
فان الخاصية المميزة لمن ر ادرض هي الثروة الهائلة من اد كال 
والتعقيدات التي من خاللها تعبر اد ياء عن ذاتها . فادمتعة ال خصية 
لحضارة ادنسان تعرض تنوعا كبيرا . فالم هر ادرضي المحيع بنا 

مميز من اد ياء الطبيعية ومن تلي التي صنعها ادنسان ، يقابلنا كمزيج 
وا كال حياة  ير متوقعة ، تتعارض و تتوافق مع بعضها البعض . 
وادنسان نفسه جزء من الم هر ادرضي . ويمكن الوصول اليه جزئيا 
عبر عيون النا ر اليه ، ولكنه يبقى خفيا اكثر مما هو مدري. فالصعوبة 

 لمجاور لنا يبدو مواجها أكثر مما هو بعيد . تتمثل في فهم ان ا
ولخصائص هذين الم هدين ، ومنذ الوهلة ادولى ، تاثير هائل 
 على التفكير العلمي .  وهناي ا ارات درسطوطاليا ، جاء فيها :

                                                 
 Geografiska Annaler . 86 B (2004) . 4 ,     Swedish Society for Anthropology 

and Geography , 2004 
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بعض من اد ياء التي تكونها الطبيعية  ير مخلوقة ، 
خالدة ، وسرمدية ، والبعض ا خر خاضع للخلق 

عي . ادول ممتاز يفوع المقارنة و الحدا ، ولكنه والتدا 
اقل سهولة للمعرفة . والبراهين التي قد تسلع الضوء 
عليهما وعلى م اكلهما ، والتي تتطلك وقتا طويال لحلها 
فانها متوفرة ولكن تحسسنا بها ضئيل .  وفي الجانك 
ا خر ، فاننا نعرف الكثير عن النباتات والحيوانات التي 

التي عليها نعيب . وقد نجمع معلومات ترتبع تنفق و 
بجميع هذه ادنواع ، اذا كنا نتحمل ادلم . )مأخوذة عن 

 الموسوعة البريطانية(
واذا كانزززت وجهزززة ن زززر ارسزززطو عزززن سزززهل الوصزززول و يزززر السزززهل 
سززائدة فززان علززوم الحيززاة يفتززرض ان تكززون فززي موضززع يقززود العلززوم ، بينمززا 

دان ادلغززززاز وادحززززاجي . وعلززززى ضززززوء السززززماوات مبعززززدة وكامنززززة فززززي ميزززز
التاري  العلمي و وجهة الن ر الراهنة فان مثل هذه ادفكار تبدو متخلفة و 
مسززتحيلة . وفززي الواقززع ، فززان البدايززة كانززت قبززل التززاري  مززع بدايززة التنميززة 
الزراعية وتزدجين الحيوانزات . فتربيزة الحيوانزات و النباتزات تعزد مزن العلزوم 

هناي تباطئا في عملية تعلم كيفيزة التعامزل مزع الطبيعزة . حينذاي ، أو ان 
 لذا فانها  ير مرئية في عالم التعلم .

ومزززن الناحيزززة الواقعيزززة فزززان فضزززول ادذكيزززاء مزززن الب زززر واهتمامزززات 
السلطات الحاكمة قد قزادا البحزث نحزو الموضزوع ادول  . وبمضزي الززمن 

السزززززززفة مزززززززن فمزززززززا كزززززززان  يزززززززر سزززززززهل اددراي  اصزززززززبح اكثزززززززر جاذبيزززززززة للف
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الموضززوعات القريبززة مززن سززطح ادرض . ومززع هززذا ، فززان الم ززاكل التززي 
تمززت معالجتهززا لززم تفتقززد الززى الصززلة مززع عززالم ارسززطو المززدري . وبالنسززبة 
اليه فان الحركة هي المفتاح لفهم الطبيعة .  وقد عرف الحركة ب مولية ، 

كزن ان تكزون فانها ليسزت متعلقزة بادنتقزال ولكزن بزالتغير ايضزا . وهزي  يم
كميززة علززى صززيغة نمززو او تراجززع ، او نوعيززة عنززدما يتحززول ادبززيض الززى 
اسود . والمسائل المعنية بادستمرارية وعبور الحدود فانها تعود ايضزا الزى 

 ميدان الحركة.
وعنزززدما بزززدأت العلزززوم الطبيعيزززة المعاصزززرة باخزززذ  زززكلها فزززي القزززرنين 

كزيزززة فيهزززا كانزززت عزززن السزززادا ع زززر والسزززابع ع زززر ، فزززان ادسزززئلة المر 
الحركززة . وفززي ذلززي الوقززت ، كززان مفهززوم الحركززة ضززيقا جززدا قياسززا بفلسززفة 
العالم السابق . وا ن هي ليست اكثر من حركة ادجسام سواء في السماء 
او علزززززى ادرض . وقزززززد حزززززرر كوبرنيكزززززوا ادرض مزززززن موقعهزززززا الثابزززززت 

كواكزززك كمركزززز للكزززون ، وعلزززى هزززذا ادسزززاا عزززرض كبلزززر رأيزززه فزززي ان ال
 تتحري حول ال ما بمدار اهليليجي وليا دائرس .

وفززي الطبيعززة فززان هززذه ليسززت اكثززر مززن الحركززة القديمززة ، كمززا اكززد 
عليها كاليلو . وهو الذس برهن على امكانية وصزفها رياضزيا . ولهزذا قيمزة 
مميزززززة لززززيا فززززي الجانززززك الن ززززرس فقززززع ، فهززززذا يتعززززدى كززززاليلو  ، ولهززززذه 

لية . وقزد قزدمت محاضزرة فزي ترسزانة فينسزيا عزن ادكت افات تطبيقات عم
اهليليجيززززززة مسززززززار قززززززذائ  المدفعيززززززة ، وقززززززد هززززززدف مززززززن خززززززالل من ززززززاره 
)التلسزززكوك( الزززى مالح زززة حركزززة الكواكزززك و القمزززر  موضزززحا الغمزززوض 
الزززذس سزززبقه حزززول ادجسزززام السزززماوية و دورانهزززا . ولكزززن وحتزززى فزززي هزززذه 
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دفكزار وا راء ، وخاصزة الصزالت هنزاي مزن يهزتم بزالتطبيق العملزي لهزذه ا
من التجار .  فالمن ار يساعدهم في تحديد المركبات القادمة الزى المزوانئ 

 من بعيد . ولهذه المعرفة المسبقة اهمية تجارية عالية . 
ان الززربع بززين الم ززهدين قززد تحقززق علززى يززد اسززحاع نيززوتن بن ريتززه 

فسه . ففزي ايامزه عن الجاذبية . والمفخرة انها كانت رمزية ا تقها نيوتن بن
ادخيرة أخبر جون كوندويت )قريك له ومن كتاك السيره( عن كيفية تبلور 

 الفكرة المركزية :
. وعززاد ……تقاعززد مززن جامعززة كمبززرج ،  1666فززي عززام 

الززى امززه فززي لنكولن ززاير ، وبينمززا كززان يتأمززل فززي الحديقززة 
وردت فكززرة قززوة الجاذبيززة )التززي جلبززت التفاحززة مززن ال ززجرة 

ض( ، حيزززث لزززم تكزززن محزززددة بمسزززافة معينزززة مزززن الزززى ادر 
. لقوة يجك ان تتسع ابعد مما نعتقدادرض ولكن ان هذه ا

ولمزززاذا د يكزززون ذلزززي الزززى القمزززر ، كمزززا قزززال لنفسزززه ، واذا 
كززززان ادمززززر هكززززذا ، فانهززززا يجززززك ان تززززوثر علززززى حركتززززه 

 .  .…وابقاءه في مدارها ، 
فكززرة جززاءت بلمحززة انززه مززن  يززر المعقززول تفسززير حادثززة نززوتن بززان ال

واحدة . لقد اخذت منه عقودا من العمزل المضزني ، ولكزن مزن الممكزن ان 
حادثززة التفاحززة )تكززون حقيقيززة( فقززد الهمتززه الفكززرة ادساسززية التززي اسززتندت 

 عليها ادفكار ادخرى . 
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وبوضع القصة التي رواها كوندويت باطار اكبر )بيد انها مزن صزنع 
مززن السززهل الفصززل بززين مززا قززام بززه نيززوتن ، ومززا لززم يقززم بززه .   الخيززال( فانززه

ففي البيئة التي كان يعيب فيها  ، فان عملية ا تقاع الفكزرة  لزم تزدم اكثزر 
من دقيقة هي سقو  تفاحة . ومع هذا فان اهتمامه لم ينصك على اسباك 
تززري التفاحززة لمكانهززا فززي ال ززجرة ، او ان الوقززت مناسززبا لنضززوجها  لتهتززز 

سقع للذهاك الى السوع . ود أس من هذه ادفكزار كانزت محزع اهتمامزه وت
، ود  كلها او لونها ، بل عملية السقو  بحد ذاتها قد سحرته ، وانزه ربزع 
بين الحادث وما عرفه عن حركزة القمزر . فزالقمر كزان  زيئا بعيزدا ، وربمزا 

مزع كان بين اد صان ، او كان  ير مرئي اصزال اد فزي ذهزن نيزوتن ، و 
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هززذا فقززد كززان قززادرا علززى الززربع بينهمززا . انهززا فرصززة رائعززة للتقززدم فززي فهززم 
الطبيعة . وديكارت أجبر على تري فكرة أن القمر ذس مسار مستقيم وقبل 

 فكرة دورانه حول ادرض .
ان مفخرة نيوتن قد فتحت برنامجا بحثيا وصفه عالم الفيزياء و 

 -مور، العلوم جيرالد هولتن:
نبسع وتتطابق مزع كزل نقطزه فيزه معلومزة " تصور سهل م

ناتجة عن خبرة ، او مالح ة، او احسزاا . وعلزى سزبيل 
المثززال ، فززي الززركن اديسززر مززن السززهل توجززد نقززا  تمثززل 
مالح ززات لحركززة كونيززة منت مززة ، مززن ايززام هبززوقرا  الززى 
تيكزززو براهزززي ومزززا بعزززده .  بعزززدها الزززى اليمزززين نقزززا  تمثزززل 

حزة ، بيانزات حركزة الكواكزك  مسار مقذوفات و سقو  التفا
، حركة القمر ، سلوي المد والجزر ،  كل ارضزنا الزدواره 
، التبزززاين المالحزززظ فزززي الوقزززت لحركزززة بنزززدول السزززاعة فزززي 
مختلززززز  ارجزززززاء ادرض ، توليزززززد الصزززززوت والحركزززززة فزززززي 
السززوائل عمومززا . يضززاف الززى ذلززي ، فززي الجانززك اديمززن 

كتسزززبة عزززن مزززن هزززذا السزززهل الواسزززع مزززن الخبزززرة بيانزززات م
مختلزز  موضززوعات ال ززواهر مززن قززوا القزززح الززى ت ززتت 
الضززوء . ومززا وراء ذلززي سززلوي فضززولي م ززحون كهربائيززا 
لتيزززززارات ، مغناطيسزززززية ، تفزززززاعالت كيميائيزززززة ، وهكزززززذا ، 
والتززززراكم الكلززززي للحقززززائق عززززن الطبيعززززة والتززززي فززززي الن ززززرة 

 ادولى تبدو بدون ترابع.
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البرنامج . فالمهمة هي  والمالح ة ادخيرة هي نقطة حرجة في
محاولة لتوحيد ما يبدو منفصال اصطناعيا .  ولم يتم تصني  اد ياء 
بذاتها بل وحركاتها وسلوكياتها ايضا . وقد وفرت الرياضيات اددوات 
الالزمة لذلي ، وقد نجح نيوتن في وص  العموميات في سقو  التفاحة ، 

ر  يرها . وقد بدأ  يره من حركات القمر والكواكك ، المد والجزر و الكثي
حيث انتهى ، فاور ستيد  ربع المغناطيسية بالكهرباء ، ثم قدم ماكسويل 
الضوء على اساا المفاهيم نفسها  ، وقد استمرت المالح ات و ادفكار 

 في التقدم باتجاه الدقيق )المايكرو( و باتجاه الكبير )ماكرو( .
ديكززززارت الفيلسززززوف وللعلززززوم الطبيعيززززة المعاصززززرة رمززززز آخززززر ، هززززو 

والرياضزززززي  ، الزززززذس تعزززززود اليزززززه بزززززذور المنهجيزززززة والتزززززي نمزززززت وتطزززززورت 
 -ادجراءات العلمية على اساسها ، ويمكن تلخيصها باربع نقا  هي :

 قبول فقع ما هو واضح لالحساا حيث تستبعد جميع ال كوي . (1
 تجزئة التعقيدات الكبيرة الى اجزاء اصغر .  (2
 بسيع وتنتهي بالمعقد .جعل التعليالت تبدأ من ال  (3
 التحقق من ادنتهاء .  (4

وان فكززرة تجزئززة التعقيززدات الكبيززرة الززى اجزززاء صززغيرة جديززدة نسززبيا ، علززى 
ادقززل لززيا فززي مجززال الممارسززة . وقززد فرضززت نفسززها علينززا فززي جميززع مززا 
نعالجزززه ، ومزززا نفكزززر بزززه . وحتزززى الطيزززور تبنزززي اع ا زززها بهزززذه الطريقزززة . 

تززى القززرن السززابع ع ززر مززن خززالل التغلززك علززى وكززان تطززور التقنيززات وح
المصززاعك الرئيسززية بخطززوات صززغيرة ، وكمززا هززو الحززال ب ززكل عززام فززي 
العلزززم . ولزززيا أس منهزززا متفزززرد للزززنمع العلمزززي والعمزززل علزززى ادختيزززار مزززن 
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حززادت معينززة وربطهززا فكريززا مززع مززا ي ززابهها مززن المالح ززات فززي امززاكن 
 قتصادية.اخرى. انها حتما في جانك ادفكار اد

ان مزززا قزززام بزززه ديكزززارت بقواعزززده عزززن الطرائزززق هزززو التجزئزززة كطريقزززة  
فلسزززفية . وقزززد سزززادت هزززذه الطريقزززة فزززي العمزززل العلمزززي منزززذ ذلزززي الحزززين . 
ويزرى الفيزيزائيون ان نجزاح تخصصزهم راجزع الزى تركيزز البحزث علزى ن زم 
بسيطة. وان هذا النضال قد  طى بتواضع ، عاكسا الخبرة ما امكن عمله 

 سيطرة على ما يبدو بسيطا في المن ور الزمني .لل
ان سيادة مبادئ التحليل الكارتيسي هي خزارج ادقتبزاا اعزاله ، فقزد  

وضع هولتن البيانات التجريبيزة علزى سزهل منبسزع يمكزن اسزتيعابه . وهزي 
م ززززتقة مززززن مواقعهززززا الحقيقيززززة فززززي الطبيعززززة او بيئتهززززا المختبريززززة . ومززززن 

ماكن هي التي تقع فيها عيوننا للمرة ادولى على المعقول ان تكون هذه اد
ال ززاهرة المدركزززة ، بينمززا جزززاءت المقارنززة بزززين النقززا  دحقزززا . وان طريقزززة 
التجريزد فعالزة حقزا ، اد ان عززددا مزن الصزالت الموجززودة اصزال فزي البيئززة 

 المالح ة قد تركت دون اخذها بن ر ادعتبار . 
لتن قزد اثمزر تركيزك فكزرة  زاملة ان البرنامج المتدرج الذس وصفه هو  

، وقززد وصززفت كناطحززة سززحاك حيززث تكززون طوابززق الطبيعززة مرتبززة حسززك 
المسززتوى ، مسززتوى بعززد آخززر طبقززا لمقياسززها  . تبززدأ مززن الصززغائر الدقيقززة 
التززي مززا تزززال مجهولززة ، وادجزززاء الصززغيرة التززي جمعززت مسززتوى بعززد آخززر 

الرياضزي قزد عبزر عنزه  – وصود الى الكون باكملزه . فزان الميزراث الفلكزي
بطريقزززة عزززرض الطوابزززق . فعلزززى الطزززابق ادسزززفل يبزززدو ان ال زززخص يزززرى 
الززن م الكونيززة حيززث تكززون مسززارات الجزيئززات بززدون تززدخل مززن الجيززران . 
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وفي اعلى السلم تتصاعد التعقيدات . ويكون البلور في الصخور قد تحطم 
نزززاي نمزززع جديزززد  زززكله جزززراء رزمهزززا . وبالنسزززبة الزززى الخاليزززا العضزززوية فه

بالكامززل . فززان تقززدم ادجزززاء قززد توقزز  قبززل ان يصززل العضززو الززى التعهززد 
 الكامل ومن ثم يقفز الى ن م الكواكك والمجرات .
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بالطبع ليا هناي من يصر على ان البنزاء الطبيعزي مزن م بادتجزاه  
ي مززا الززذس اخذتززه ناطحززة السززحاك، بززل انهززا تمثززل دليززل عمززل و تفكيززر فزز

يمكن ان يصزل اليزه ال زخص ضزمن البرنزامج البحثزي . وفزي الحقيقزة فزان 
مختل  الن م قد جمعت قصد التزذكر وصزود الزى ادصزل . ومزع هزذا فقزد 
 –تبدو الفكرة  ريبة. وناطحة السحاك هذه د تعزد  زاملة للنمزوذج الفيزيزو 
ذج كيميزززائي للعزززالم . وهزززذا العزززالم الصزززغير )المزززايكروس( طيزززع فقزززع للنمزززو 

الرياضي وي هر للعيان . المطلك النهائي ، وقدر المسزتطاع ، هزو الزربع  
 بمن ور واحد للقوى و الثوابت العاملة في الن ام .

القصد من تقديم هذا النوع من الن رة التلخيصية هو التركيز على  
كيفية البحث عن ال اهرة الكونية . فالتجارك اجريت على مواد ارضية 

ارخميدية . من ناحية الممارسة العلمية فان المستويين ولكن بوجهة ن ر 
العلوس والسفلي من ناطحة السحاك يتطابقان مع اتجاهات التلسكوك 
والمايكروسكوك .  فالباحثون قد انجذبوا الى ماهو  ير موصول 

inaccessible  و سرس ، منساقين بمفاهيم ان هناي تن يما تراتبيا
ات الناجمة عن المالح ة المبا رة التعرف عليه كامن خل  التذبذب

لل اهرة وان هذه طيعة رياضية . وقد برهن على ان هذه المفاهيم مثمرة 
جدا في الن رية و الممارسة. ومع هذا سنتري جانبا نجاح التوثيق الواسع 

 لهذه الن ريات ونتجه الى معطيات اخرى لهذه جميعا .
ات ادوليزززة  وعبزززر ان التقزززدم فزززي المسزززتويات البحثيزززة ، مزززن الجزيئززز 

بالضزبع كمزا رأى ارسزطو  gapالطريق وصود الى المجرات يعرض فرا ا 
الكواكك المتال زية والحيوانزات التزي نعزيب بينهزا . فناطحزة السزحاك تزوفر 
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ن رة ملخصة لهيكل المعرفة التي توصل اليها البحث التقليدس في الفيزياء 
كلة محاولة وضع الحياة الكيمياء . والفراغ في ناطحة السحاك سببه م  –

واددراي و الحضززززارة فززززي هيكززززل مخطززززع . بينمززززا كززززان ادهتمززززام التقليززززدس 
بجميززع المززواد الموجززودة ، التززي نعززرف عنهززا الكثيززر فززي العززالم والتززي هززي 
بعيدة د تصل اليها اددوات ، او على ادقل ، بعيدة . ويمكن ان ينضوس 

ة ولكززن دون الكمززال ، وكززذلي علززم ادحيززاء المجهريززة الززى التركيبززة الكونيزز
عالم جميع الكائنات الحية وبما فيها ادنسانية، وقد يدعى هذا بعالم الحياة 
اليوميززة بخلززيع محتوياتززه . ومززن الواضززح انهززا الحالززة التززي جلبززت ادنتبززاه 
تلى المواد ادولية للتركيبة الكونية بجانك المالح ات الفلكية . ومع هذا ، 

ا عززن الهززدف النهززائي لالبحززاث قززد وضززعت قيززد فززان وجهززة ن ززر ارخميززد
التنفيززذ . وقززد قيززل انززه حتززى عززالم ادحيززاء يفضززل ان يززرى الحيززاة ك ززاهرة 

 كونية ليتجنك تصنيفه كممثل لعلم ضيق .  
ويجززززك ان د يسززززتوعك هززززذا بززززان العززززالم الممثززززل فززززي الفجززززوة مهمززززل 

فزززي كمصزززدر للمعلومزززات ، وينزززأى عزززن ذلزززي علمزززي الفيزيزززاء والكيميزززاء . و 
الواقززع هنززاي منززاحي مهملززة للتقصززي عززن مززواد  يززر حيززه وحيززة فززي تلززي 
الفجوة . ودعطاء صورة مبسطة علينا العودة الى صورة نيوتن في الحديقة 
ونحززاول تسززقيع ميززادين ادهتمززام لززبعض العلززوم لل ززاهرة الممثلززة فززي تلززي 

 الصورة . 
اد الممثلة في وعلمي الكيمياء والفيزياء لديهما الكثير ليقود عن المو 

الصورة . ولكن ، ومهم جدا ، معرفة بعض ال يء عن العمليات الكيمياء 
الكهربائية في الدماغ واعصاك ادنسان والحيوان ، على الر م من ان 
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محتويات الدماغ ذاتها بقيت بعيدة عن وصول هذه الطرائق . وعلماء 
عالقة . فهم ادحياء بامكانهم توقيع الكائنات الحية ضمن ن مها ذات ال

قد استوعبوا الخصائص الرئيسة للت ريح و لو ائ  ادعضاء و الوراثة و 
سلوي الحيوان .  ولكن ، لماذا تاخذ الحيوانات و النباتات  كلها الخارجي 
هذا ، بقي أمر  ير واضح . والمسائل ادخرى المتعلقة بالتطور الحيوس 

 كلة، ان علم البيئة ن ر لها كخصائص بيئية اكثر مما هي وراثية . الم
، وعلى الر م من التطور الكبير الذس حصل فيه  bioecologyالحيوية 

خالل العقود ادخيرة ، اد انه ما زال علم  ير كامل التركيك ، وقدرة 
 توقعية  محدودة . 

ان ادرض التي تجذرت فيها اد جارقد درست من قبل علماء 
ي من المحتمل أنها هزت ال جرة التربة و الجيومورفولوجيا . والريح الت

لتسقع التفاحة من اختصاص المترولوجيين . وعالقة نيوتن بامه قد تكون 
من اهتمامات علماء النفا ادجتماعي و اللغوين . وأما مواد المنزل و 
محتوياته فتتري لعلماء ادنسان لتصنيفها و تحديد زمنها ، والمبنى هو 

مورخون م غوفون بمعرفة ما قرأه من اهتمامات مورخي المعمار . وال
نيوتن في الكتك قبيل اللح ة الحاسمة في الحديقة . وهكذا قد نذهك 

 بالتفاصيل الى ما د نهاية . 
ان العلوم التي تهتم بادرض لها سيطرتها منذ المراحل ادولى حيث 
فرضت تراتبا للطرائق الفولكلورية لتبويك الم اهر طبقا لت ابهات واضحة 

الفروقات بين الصخور و النباتات والحيوانات قبل  هور العلوم . مثل 
مثل الجيولوجيا و الحيوان والنبات . وايضا من المعرفة العامة ، ان 
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المجتمعات المختلفة لها لغاتها و موسساتها و تقاليدها الخاصة بها . 
والعالم المادس يعرض نفسه بفئات "طبيعية" د تتطلك درجة عالية من 

د . ومع م ادحداث او العالقات ادجتماعية د تصل الى العين او التجري
تلما باليد ،  ود يحول هذا دون تميزها و التحدث عنها كفئات واقعية 

 حالما يتم تسميتها .
والنموذج ادساا للعلزوم التجريبيزة مزا زال مسزتمرا فزي البنزاء اسزتنادا 

قزا لمع زم المفزاهيم القديمزة الى فهم ناتج عن اعتماد اللغة ادعتيادية . فطب
فان اد ياء في الطبيعة يمكن ان تصن  الى فئات منفصلة عن بعضها. 
وفي هذه الفئات يكون ادعضاء متسمين بخصائص جوهرية بغض الن ر 

 Linnaeusعززن عالقتهززا ببيئاتهززا . وهززذه هززي الطريقززة التززي اسززتوعك بهززا 
ل دائززم وثابززت . وقززد النباتززات والحيوانززات ، فهززي كائنززات خلقززت هكززذا ب ززك

طززور كيفيززة تحديززد الززن م الهرميززة والتززي علززى ضززوئها يمكززن توزيززع أ ززياء 
 الجحور وادع اب تلى فئاتها . 

وهذه الطريقة عدت مثاد يحتذى به ، وما زالت هكذا على الر م 
من تمييز كل ما يمكن تميزه من خصائص الفئات . ولكن و من خالل 

رية فان ا تقاع النتائج عن مواقعها و التوسع الكبير لالبحاث الحضا
بيئاتها و تصنيفها الى فئات قد عد اجراء ذس قيمة عالية . والزائر الى 
المتاح  سيالحظ كي  تن م اد ياء في مجاميع طبقا لنوعها . ففي 
بعض الميادين عد التصني  هدفا وليا وسيلة دبحاث دحقة و 

ان نعمل بدون الفئات ، فهذا لمعطيات اخرى . ود يعني هذا اننا يمكن 
مستحيل ، فنحن د من الناحية العملية ود من الناحية الن رية قادرون 
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على التعامل مع العالم و متغيراته الهائلة العدد وحيث د يمكن تمييز 
 يء من وقت الى آخر . فالم كلة ليا في التصني  المستند على 

الفجوة في ناطحة الصحاك اد ياء دون ادراي الصورة باكملها او ملء 
 بطريقة ما . وسيتم اختبار حالة استثنائية واحدة . 

فززززرض ثالثززززة عززززوالم    Ecclesو  Popperان التراتززززك الهرمززززي ل 
م كلة تصنيفا يمكن ان يغطي الحقيقة اكثر من ناطحة السحاك الفيزيائية 

كززن الكيميائيززة .  انززه د يقززدم ادنززواع نفسززها مززن الصززالت بززين الكميززات ول
العززززوالم  ت ززززكل خارطززززة لالراضززززي التززززي تغطززززي جميززززع الخبززززرات و جميززززع 
الموجودات في الكون . و نقطة المفاضلة هنا لزيا وجهزة ن زر ارخميزدا 
، بل التاكيد علزى مزا اضزافته ادنسزانية للعزالم مزن خزالل ن زاطاتها . ومزع 
 تحفظ واحد ، فعلى الر م من كمال الن رة ، اد ان حيزاة المجتمزع الب زرس 

.  Bioecologyلم يكزن لهزا مكانهزا الخزاص فيهزا، ود علزم البيئزة الحيويزة 
فمحتويزززات العزززوالم الزززثالث و مكانهزززا كمسزززتويات ترسزززم صزززورة التقزززدم فزززي 
عمليززة التطززور علززى ادرض طبقززا لمعززايير المفززاهيم الراهنززة . والجديززد هززو 
 ناتج عن الحضارة كتركيزك تجريزدس و ا زياء و عالمزات ماديزة موثقزة فزي
الواقززع . وهنززا تززم التاكيززد علززى الواقززع  يززر المززادس و سززلعه الحضززارية . و 

( مزن خزالل ادفعزال . ود 1( توثر على العالم )3المفاهيم الن رية )العالم 
يمكن فصل التفكير كقوة فاعلة في وجهة الن ر للعالم والتي ستمأل الفجوة 

 في ناطحة السحاك .
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ون خلفيزززة لمختلززز  انزززواع ناطحزززات السزززحاك والمخطزززع مناسزززك ليكززز
لتسززقع عليهززا العلززوم المختلفززة صززالتها ، وبهززذا تتضززح حالززة العلززوم التززي 
تغيززر ذاتيززا حززدودها المختززارة باتجززاه جيرانهززا فززي عالمهززا . فالكيميززاء وعلززوم 
الحيززززاة يعمززززالن موحززززدين ، و تعززززرض علززززوم الفيزيززززاء و الكيميززززاء و علززززوم 

 كال مختلفة من التقنيات . بالمقابل فان ادزيزاء الحياة ارتباطها ببعض با
و علزززم الزززنفا و العلزززوم التربويزززة تعلزززن حربهزززا علزززى بعزززض ضزززمن العزززالم 
الثززاني . والعلززوم الحضززارية فزززي العززالم الثالززث تقابزززل بعضززها فززي مختلززز  

 ادجزاء ، فعالقاتها افقية . 

 نتاج العقل البشري

 العالم الثالث

غير مجسد وال   تجسد في

 شامل
مصنوعات حضارية ، 

رمزية ، فلسفية ، 

ية ، فنية نظرية ، علم

 ، ادبية ، تقنية

نظم نظرية ، مشاكل  

 علمية

 حالة ذهنية

 العالم الثاني

 خبرة معرفة ذاتية
ادراك ، افكار ،   

عواطف ، ميول ، 

ذكريات ، احالم ، 

 خيال

 الموجودات الطبيعية )الفيزياوية(

 العالم االول

 مصطنع حيوي ال عضوي
مخلوقات حية ،  مواد ، طاقة

قل البشري تركيبة الع

 ، السلوك

تجسيد النشاطات 

االبداعية ، مكائن ، 

 كتب ، أدب ، موسيقى
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ة بين وادتصادت العمودية بين العوالم متقطعة ومترددة . فالعالق
الحيوس )البايولوجي( و النفسي مفتوحة وبمسائل تنافسية . وضمن العلوم 
الحضارية و ادجتماعية فال خص قد ي ير الى معرفة نفسية ولكنها في 
الحياة اليومية فانها اكثر من  كلها العلمي . والمعطيات الحيوية ترفض 

الم ادول ب كل عام . وعلى الر م من حقيقة ان الن م التقنية في الع
ت كل ت هر في كل مكان كجزء من ادجهزة ادجتماعية اد انها مفقودة 

( ب كل كبير ، وتاري  التكنولوجيا 3في المناق ات العلمية للعالم رقم )
حالة استثنائية واعدة . وبينما تعرض ناطحة السحاك الفجوة حيث 

لفجوة المنتجات العضوية و اددراكية و الحضارية تقع ، فان علوم ا
بالمقابل لديها فجواتها في ما يتعلق بالمن ور والتي ت كل اقساما عمودية 
بدء من المادية الى الحضارية . وهذا صحيح على الر م من ان الن م 

( بغض الن ر عن اد ارة تلى اس من العوالم 3الن رية تعود الى العالم )
 الثالث .

، والزززى المنزززاطق  ان البحزززوث التصزززنيفية المسزززتندة علزززى هزززذه النقزززا 
الضزيقة لال ززياء ، بهززذا تتوافزق مززع الطريقززة الكارتسزية فززي تجزززءة الم ززاكل 
الكبيرة الى م اكل اصغر . وان حجم المعرفة المنتجة وادسزتحالة العمليزة 
في الحصول على ن رة  مولية نتجت عن اعادة عجلة الدوران دكثر مزن 

لمفاهيم والمصطلحات . مرة ، وعلى ادقل في التغيرات التي حصلت في ا
 و هناي مناحي مهمة اخرى ولكنها ما زالت مطوية في صفحات الكتك .
وفزززوع كزززل  زززيء فزززان التوصزززية الكارتيسزززينية " ادنتقزززال مزززن البسزززيع 
باتجززاه المعقززد" قززد اصززبحت موضززوعا مهمززال ، وهنززاي محززاودت عديززدة قززد  
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الف اتبعزززت هزززذه التوصزززية ، ولكنهزززا وب زززكل واضزززح مجززززوءة بسزززبك اخزززت
 الوانها و تنافرها . ولنلقي ن رة على بعض ادمثلة . 

وفززي كززل يززوم بامكاننززا المسززاهمة جزئيزززا فززي فهززم ديناميززة الجززو كمزززا 
يقدمززه المترولوجيززون . فززن م البيئززة الحيويززة بززدأت بالت ززكيل كتعقيززد جديززد 
متماسزززي . والسزززكان الب زززر قزززد تزززم حسزززابهم ب زززكل دقيزززق نوعمزززا د زززراض 

جيززززدا ، مززززا عززززدا عنززززد تحديززززد الخصززززوبة . والن ريززززة  ديناميززززة واسززززتوعبت
ادقتصزززادية و ادجتماعيزززة قزززد تركزززت الكثيزززر للر بزززات ال خصزززية . ولزززيا 
هنززززززاي ن ريززززززة موحززززززدة للعلززززززوم التقنيززززززة . ود يصززززززح هززززززذا علززززززى مختلزززززز  
التكنولوجيزززات ، خاصزززة تلزززي التزززي تضزززم محتزززوى عقلزززي متقزززدم جزززدا فهزززي 

م التقنيزة . وفزوع الجميزع  ،  يزاك مستثناة ، بل ي زمل العلزوم العامزة للزن 
 المجتمع .  -التكنولوجيا  -البرج الذس يطل على الطبيعة 

ان نجاح برنامج العلوم الطبيعية في تحديد بلوكات البناء الكوني و 
قوى الطبيعة لم يتخذ مثاد واسعا للمحاولة في انتاج من ور موحد عن 

ان هناي من استخدم ادرض . ومثل هذا المنحى جوهرس دكت اف اذا ك
طرقا اكثر تناسبا دكت اف ادلية السماوية التي تعمل بها اد ياء 

في  bioو العلوم الحيوية  geoادرضية . وصحيح ان العلوم المكانية 
بعض ادعتبارات يسيران في طريق التكامل بالمن ور العالمي . ولكن 

لتكنولوجيا العامة التخصصات الحضارية ، بما فيها العلوم ادجتماعية و ا
 ما زاد  ير متاثيرين بالمحاودت الم ابهة و ير مهيئين للقيام بذلي .

ولتلخيص الصورة العلمية لالرض ، الموجود و تدمير اد ياء الحية 
و الميتة )جميعها في فجوة ناطحة السحاك( هي صورة  نية 
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بالمالح ات  ير المتصلة لال ياء والعمليات ، و نية في صالت 
حدودة . ولكن ليا هناي هيكال متينا يتطابق مع المرئية ال املة م

للطبيعة ببلوكاتها البنائية و قواها الطبيعية الكونية . وفي الحقيقة د يبدو 
ان هناي مرئية مدركة مطابقة . وقد يكون هذا ناجما عن حقيقة ان 
 ت كيل مثل هذا المنهج لم يكن على جدولة ادبحاث دسباك تاريخية .
ففكرة ارخميدا هي احادية الجانك ايضا ومع هذا فلها جاذبية ع يمة 

 كمثال يقتدى به . 
وهناي خلفية عملية ايضا ، فطالما عد سزطح ادرض د  زيء  يزر 
مصززدر  نززي بززالموارد وان ابتكززارات قليلززة كافيززة للعززيب ، وبعززدها ادركززت 

ان  اهميزززززة سزززززطح ادرض ادقتصزززززادية . وادن هنزززززاي ادراي متنزززززامي فزززززي
المستقبل يتطلك ادارة حذرة وليا استثمارا  ير عقالنزي للمزوارد ،  وهنزاي 
حاجززة للبحززث عززن صززالت بززين ادجزززاء المبعثززرة مززن المعرفززة بمززا يسززمح 

 بوضع قواعد صارمة للكوكك الذس نعيب عليه .
فالعالم مر مز ب كل طائب كما توضحه صورة المرأة في ادرجوحزة 

ويات اخززرى ، ا ززياء طبيعيززة لززيا فيهززا ، حيززث نكززون يوميززا بجانززك عضزز
حياة ، و بناءاتنا التكنولوجيزة و البنزى التحتيزة . واليزوم عنزدما يكزون هنزاي 
حديث عن التنمية المستدامة ، فهذا العالم هزو المطلزوك ادامتزه بمحتوياتزه 
المختلطززة ولصززالح جميززع انززواع الحيززاة فيززه ، ولززيا اقلهززا حيززاة ادنسززان .  

ك جميع المعرفة و ادفعال المطلوبة مع بعزض تتمثزل ان الصعوبة في جل
في ان البحث قد اهمل التقصي من البسيع الزى المعقزد . واس  زيء اكثزر 
تعقيدا من العالم الحزي الزذس تكزون تطزورات البايولوجيزة و التكنولوجيزة فيزه 
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قززززد انتجززززت مززززع بعززززض ، ويصززززعك عززززدم التفكيززززر فيهززززا . ومحاولززززة واحززززدة 
متمثلززة بعمليززات تغييززر سززطح ادرض التززي اعطيززت لمعالجززة هززذا التعقيززد 

تسمية علم ن م ادرض ولكن دون بنزاء تركيزك فكزرس متماسزي كمزا فعلزت 
العلززززوم الطبيعيززززة . و ادعمززززال المتعززززددة التخصصززززات ، بالصززززيغة التززززي 
اختبززرت آنفززا قززد واجهززت محززددات قاسززية عنززدما حاولززت بنززاء جسززور بززين 

عمليزززززا للعلزززززوم الطبيعيزززززة  مختلززززز  منزززززاحي تخصصزززززاتها . فمزززززن الصزززززعك
 والب رية ىن تصل بعضها .  

و يبززدو انززه لززم تززتم محاولززة ايجززاد ن ززام مفززاهيم حيززادس بطاقززة كافيززة 
دجززززراء التعززززديالت بززززين مختلزززز  عززززوالم ادفكززززار ، وبززززدون مناق ززززة القززززدرة 
التطبيقيززة للمعرفززة الراهنززة . والحالززة التززي يمكززن ان تفززرض من ززور حيززادس 

مفهزززوم اساسزززي  زززامل . وطالمزززا  Gestaltاو  formهزززي باسزززتخدام  زززكل 
بامكاننززززا ادفتززززراض منطقيززززا بززززان سززززطح ادرض بغالفززززه الحززززي ذس سززززعة 
محزززدودة دحتزززواء مزززواد ، فانزززه قريزززك مزززن اختبزززار اس اد زززكال يمكزززن ان 

 Richardيحتوس و يتوافق مزع  يزره و ايهزا د . وعلينزا ان نتزذكر مقولزة 
Owen ار الطبيعي" بزل "الزرفض الطبيعزي" . بان التطور هو ليا "ادختي

ولهذا فمن الواضح فان المخلوقات الب رية بتاثيراتها المستمرة علزى كوكبنزا 
 فانها قد جعلت من نفسها وب كل واضح مرفوضة . 

و ت ززكل المززواد الثالثيززة ادبعززاد  ززيئا نألفززه نتيجززة تفاعلنززا مززع البيئززة 
فزززي عزززدد مزززن مجزززادت  التزززي نواجههزززا يوميزززا . وال زززكل قزززد اخزززذ بالحسزززبان
علززززى  ززززكل  Linnaeusالبحززززث والتقصززززي . وقززززد اسززززتند ن ززززام تصززززني  

النباتززززات . وا ززززتق دارون اسززززتنتاجاته عززززن التطززززور مززززن خززززالل مالح ززززة 
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الكيفية التي يختل  بها منقزار طيزور البزرقب نتيجزة ادخزتالف فزي الطعزام 
ار المعزولزة . واوراع اد زج Galapagosالذس اعتا ت عليزه فزي جزيزرة 

لهززا  ززكلها الززذس يجعلهززا اكثززر تعرضززا د ززعة ال ززما . و المعمززاريون و 
المصززممون ين زززوون المبززاني و المكزززائن مززن خزززالل تجميززع لمزززواد با زززكال 

 مختلفة . 
وعنززززدما يتعلززززق ادمززززر بسززززطح ادرض ، مززززن الصززززعك مواجهززززة اس 
من ور ثابت على محتويات السطح كعالم واسع من خصائص اد زكال ، 

ادفززراد لززبعض فيززه. وعنززد الن ززر بهززذه الطريقززة ، فززان المززرأة  وكيزز  يتكيزز 
في ادرجوحزة والبيئزة التزي ت زكلها الصزورة هزي تجميزع دكثزر المزواد كثافزة 
في اد زكال . فزالمرأة نفسزها جززء مزن ت زكيلة ممثلزة د زياء كبيزرة نسزبيا ، 
 والتزززي اختزززارت اهمهزززا العلزززوم ادنسزززانية و ادجتماعيزززة . ويبزززدو انهزززا دون 

 كرامة ادنسان دن نكون ما نحن عليه . 
مززا تمززت اد ززارة اليززه لحززد ادن لززيا كززل  ززيئ يمتلززي  ززكال . فززاذا 
اطلقنا الصورة من حالة التجمد العميق واضفنا بعدا زمنيزا سنكت ز   زكال 
ي ززبه ال ززبكة مززن المسززارات التززي لبعضززها مجززال ثابززت وبعضززها متحززري ، 

ليززة . والنزوع الجززوهرس مززن العالقززات وادخزر ينمززو وادخززر يزنكمب فززي العم
بززان كززل  ززيئ حززي فانززه يقززوم بززذلي  Goetheضززمن ال ززبكة كمززا دح هززا 

بوسائل جاءت من خارجه . وهذه الحالة تمثل اسزا التعزاون والتعزارض ، 
وبالنسززززبة لالنسززززان فانهززززا تمثززززل  ززززوع ادنسززززان للسززززلطة علززززى المجززززادت 

  والموارد، او على ادقل اجزاء من محتوياتها.
 


