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 1ممارسة الجغرافيا 
 

 ايريك شبرد ، جامعة منسوتا

 

 

عمومية واحدة يمكن قولها بسالم عن مستقبل الجغرافيا في القرر  الارادو والعيررين ،  و   

يمكننا اآل  توقع ما هو الطراز في المائة عام أو حتى خمسة عير عام القادمرة إذاا بقيرا الجغرافيرا 

وخررارا التررواز  ، وهرري بناررام مكررالي ملقررا ، لرر ا لرري  م مرررا قائمررة. ف فالجغرافيررا هغيرهررا معقرردة 

 توقع أو تيريع مسار الجغرافيا في عملية ذلتاا المعرفة ف 

الجغرافيو  هغيرهم خرائوو  ويتهربرو  مرن ذخهراعهم لنارام علمري واحرد ف وفري الاقيقرة ،  

هرا  لارو الجيرد أم   ف فا  معام المعرفة الجغرافية المنتجة في القر  العيرين ماققة تقدما سروا  أ

وأفهرل مرا يمكرن أ  لقروم برا هرو السرعي لتطروير ممارسرتنا للجغرافيرا وعكر  الرك علرى السررلو  ف 

و قتراح طرقا لتنوي  ه ا ، سأرهز على ما أراه تارديا رئيسريا داخليرا وخارجيرا لممارسرة الجغرافيرا 

 بيكل جيد دو  التجزئة وتغليب ااتي ، فعلينا مواجهة الك ف

وة العامى للجغرافيا هناام معرفي متأت من فقدالها ليريعة واحدة تاكمها إمتوق ألرا ذ  الق

أفهل طريق للجغرافيا. ف  بالمقابل فا  علم ا قتصاد حيث اإلجماع على النمواا الكبيرر والطريقرة 

ا ومعاررم ا قتصرراديين المررل رين و الرردوريات العلميررة تعررزز النارررة العامررة العالميررة الموحرردة ، بينمرر

يكافح الجغرافيو  إليجاد أرضية عامة ميترهة فلسويا ، لاريا ، و منهجيرا ف فوري هر ا العلرم جميعنرا 

يمكنا الاديث عن معار  قاتلة حرو  مرا تيركلا الجغرافيرا الجيردة ف وجردالنا عرن أفهرل المنراحي قرد 

وبررين الجغرافيررا  البنيويررة ، ددفررع طلبتنررا ذلررى التكتررل همجرراميع بررين الولسرروة الواقعيررة و فلسرروة مررا بعرر

الطبيعية والجغرافيا البيررية ، و الطرائرق الكميرة ام النوعيرة ف وفري الوقرا لوسرا ،   فرنان خرائوو  

من أ  الصراع الداخلي يقوو ضعونا الخارجي الرئيسي ، فغير الجغرافيين  زالوا أقرل تمييرزا ممرا 

ع البيالررات و لمررااا عررن الجغرافيررا ومررا هرري أهميتهررا إذضررافة ذلررى تجميرر يلرغررب فرري معرفررة مررا هرر

 األرض. ف 

ذ  تعصب الجغرافيين للتخصص الدقيق قد اضعف تماسك الجغرافيرا ف فعلرى سربيل الم را  ،  

فررا  التقسرريم الموضرروعي لمجلررة الجمعيررة يخلررق فراغررا بررين مختلررف ألررواع الجغرررافيين ، وهررو يرردفع 

  المقرا  ذلرى المجلرة ولكرن بالجغرافيين إليصا  أباا هم ذلى لوع واحرد مرن التخصرص ، أو قرد يارا

ولسبب ما ياا  ذلى مقومين من تخصص آخر فيرفض لعردم توافقرا مرع الاقرل المعرفري المناسرب ف 

فإلها تخلقها و تعززهرا وتهرع حرواجز  توهما قا  يولك فا  المجتمعات التي تصادق على الورو قا

 سياسية تجاهها ف 

وضع تيرريعات قالوليرة وأتصرور ذلنرا تتوافر رغبة قوية لتجاوز مياهل التعصب من خال   

جميعا سنصل ذلى حالة اإلل ار ه ه في وقا من األوقات ف ومع ه ا ، فالتيريع لرا حرواجزه العديردة 

على الممارسة الجغرافية الواعلة وهمرا هرا  الارا  سرابقا مرع التعصرب األعمرى ف فالتيرريع يهرعف 

مة الوريردة ف ذضرافة ذلرى الرك ، فالرا لري  هنرا  التنوع الجغرافي ، وبالتالي تميز الجغرافيا به ه الس
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برها  هامل للمنهجية أو لاقل المعرفة ، حينها فا  فكرة التيريع تصبح غيرر معقولرة ، خا رة فري 

علررم تمرراره فيررا العلرروم اإللسررالية والطبيعيررة جنبررا ذلررى جنررب ف  الررا مررن الممكررن ، مررع هرر ا ، تجنررب 

ممارسرة الجغرافيرا بطريقرة تمييرز و تسرهل ا تصرا  السقوط في فخ التعصب أو التيريع من خرال  

 بين مختلف طرق المعرفة ف 

وقررد حققررا هيلررين لولكينررو هرر ه الرقيررا ف فقررد قرردما بررديال بنررا  يمكررن جميررع الجغرررافيين مررن 

ا ستوادة من دراستا : تصور غير أحادى ولكنا غيرر لسربي لمنارى ذلتراا المعرفرة ف فقرد قالرا برا  

قبولة معرفيا وهافية يمكن أ  تنتج من قبل عوامل متنوعة ومتعددة عند التقصري، تعددية التواسير الم

وهررل واحررد منهررا مسررتند علررى أرضررية مررن مجموعررة مررن المنرراهج وا فتراضررات الموضرروعية الترري 

هرر ه التعدديررة فرري  أ آخرر ت بالاسرربا  المعقوليررة واإلقنرراع ف وقررد رهررزت ، أوافقهررا علررى الررك ، فرري 

ى أ  تاوظ ذلى حقيقة واحدة ف في الواقع فا  األحادية في التوسير تتأ ر باسرتبعاد التوسير بااجة   ذل

التواسررير المنافسررة األخرررى ، أو عوامررل اختيرررت منوررردة مررن لقاشررات أهاديميررة ولرري  عررن طريررق 

اإلجماع ف ذلها ترى  يغة معيارية للاوار العلمي مستندا على أربع مسارات رئيسرية ، امتصرا ، 

 ، معتدلة و المساواة ف معايير عامة

وفق ه ا المناور فا  هدف الدراسة األهاديمية يكو  غير مستقر جرا  الجد  المسرتمر برين 

المعارف المالية المختلوة التي لن تروفر معرفرة أه رر واقعيرة عرن العرالم مرن وجهرة النارر األحاديرة 

ة للمناى النزيرا فري التقصري وبالتالي فإلها تعززها ف وفي ه ه الرقيا فا  الموضوعية ليسا مساوي

إوهم وخيا . ولكنها تكو  مرع شري  مرن الصررامة و ا لوتراح و الاروار النقردو الرديمقراطي ف وا  

الخبرررات الترري تيرركل وضررعنا فرري الوهررم وا سررتيعا  وبالتررالي فررا  طبيعررة الناريررة لكررل تقصرري 

أل رر علرى العرالم والبي رة اختبارو، فإلها في الغالب اات بعد سياسري فري ا خرتالف عرن األسربا  وا

العرقية توضح الك ف  لر ا وتارا هر ا اليررط فرا  هرل موضرع يتقبرل تامرل الوقروع فري الخطرأ همرا 

حرررددتها موررراهيم لولكينرررو عرررن ا متصرررا  ، المعرررايير العامرررة ، الجرررد  األهررراديمي الررر و يررررتب  

 با ستعارات و تنوع المناور السياسي ف 

ن الاواجز لتمييز م ل ه ه الرقيرا ، ولكرن فرا  ممارسرة ومع أو هيكل معيارو فهنا  عدد م 

الجغرافيررا طبقررا لهرر ه األعررراف األخالقيررة فررا  التنرروع سرريكو  مصرردر قرروة   ضررعف ف الجغرافيررو  

 مررلهلين بيرركل م ررالي لالرتبرراط بم ررل هرر ا النرروع مررن ذلتاجيررة المعرفررة ، وهرر ا ضررمن الجغرافيررا 

مكالنررا القيررام بأشرريا  ترروفي هرر ه النارررة الواسررعة ف  و خارجهررا لتيجررة سررعة ميرردا  ا ختصررا  ف وبإ

ماليررا، فررا  أقسررام الجغرافيررا هرري أمرراهن إللترراا المعرفررة حيررث ذمكاليررة ذيجرراد م ررل هرر ه ا رتباطررات 

هجز  من الممارسة اليومية ، وجعل الطلبرة يررو  الرا لري  علريهم ا ختيرار برين المنراحي المختلورة 

 ليكولوا طلبة علم شرعيين ف

  الجمعيات الجغرافية المالية واإلقليمية والعالميرة ممارسرة دور التوجيرا والتوعيرة ، وبإمكا

واأله ر من ه ا ممارسة الجغرافيا بيكل جيد بأخالقية واحتررام وارتبراط ف وعلينرا أ  لكرو  فراعلين 

فرري عمليرررة ا لررردماا وذعطرررا  الصرروت الكامرررل لتنررروع المعرفرررة الرر و ياقرررق فهمنرررا للعرررالم ف يقررردر 

رافيو  تنوع الخبرة عبر العالم الواسع ، ولكننا ليم ز من السماح للعديد من ه ه التطوالت فري الجغ

 خيمتنا التي هي يسود فيها الرجل األبيض ، ال هور الناطقين باإللكليزية ف 

لقد عززت مساهمة العنصر النسروو الدراسرات الجغرافيرة ، وتيرتر  الجغرافيرا مرع العلروم 

القليل من الولسوات غير األوربية ، وا  العدد قليل من الباح ين غيرر النراطقين  األخرى في ذلها تأخ 

باللغررة اإللكليزيررة ، ومررن اجررل أ  يسررمع رأو هررل   علرريهم التاررده باإللكليزيررة ف وهرر ه حالررة توقررر 

الجغرافيرررا وا  الممارسرررة الجغرافيرررة الجيررردة تتطلرررب عكررر  الاالرررة وتوسررريع الميرررارهات والتنررروع 

ي الجغرافيا ف وذاا هنا لريد اخ  هر ا مأخر  الجرد فرا  فكررة الممارسرة الجغرافيرة الجيردة ا جتماعي ف
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تعنري ذعطررا  الصرروت ألوسررع تنرروع ممكررن فرري المعرفرة ، ويكررو  العمررل الاقلرري شررامال األلرراه فرري 

أمرراهن الدراسررة همسرراهمين مسرراهمة هاملررة فرري الباررث متارردين سررلم الخبرررا  الرر و يوترررض فصررل 

مساعديهم في جمع المعلومات ف ويعني ه ا أيها با  الجغرافيين يجرب أ  يتعراملوا األهاديميين عن 

بالم ل مع األلاه واألماهن التي يأخ و  عنها المعلومات ، وجعرل البارث والبراح ين فري متنراو  يرد 

المجتمع ففالجغرافيو  يجب أ  يكولوا في الخ  األمامي لالهتمامات الادي رة للمجتمرع ، وا  يكرو  

 الباث خدمة المجتمع ومستندا على التعلم منا فهدف 

وهنا  تاد خرارجي يرل ر علرى الممارسرة الجغرافيرة ، فالعراملين فري الملسسرات األهاديميرة 

يخهعو  ذلى قوى سوق العمل ومعايير الليبرالية الجديدة ف وقرد التقلرا هر ه الاالرة مرن التيرريعات 

 لميررة ف فاألهرراديميين مطررالبو  بزيررادة اإللترراا الاكوميررة ذلررى الجامعررات و و ررلا ذلررى األقسررام الع

. مرن ميزاليرة %20و المردود المادو ف وفي جامعة منسوتا فقد تقلصا المساعدة الاكومية بنسربة إ

الجامعة مما يعني أ  الجامعة تعتمد أه ر فراه ر علرى أجرور الدراسرة ، وهر ا يهرعف التوجرا للرتعلم 

هر ا مرن الهرغ  علرى زيرادة عردد طلبرة الصرووف وعلرى  ل وو الدخل المادود والعوائرل ف وقرد زاد

المنح الدراسية و الجغرافيا التطبيقيرة وعلرى التعليمرات التري تجر   مرردود مرالي خرارجي ، خا رة 

من الملسسات العامة ف ذ  سياسات عبئ العمل توفر حروافز خا رة عنرد تردري  الصرووف الكبيررة 

 تهمل مسألة اإلشراف على الخريجين ف  ذلهاذ  

وفق ه ه النارة ، فا  ممارسة الجغرافيا يتطلب الصربر ، والعمرل الجراد للسرماح لت روات 

المختلوة أل  تسمع ، ومتابعة لترائج الممارسرة فري المجتمرع و قيمراف همرا يتطلرب ممارسرة الجغرافيرا 

اسررتقرا  مرلررا والرغبررة فرري اهتيرراف األخطررا  و الهورروات و معالجتهررا ، وتارردو افتراضرراتنا حررو  

عررايير ا جتماعيررة ف ذ  الممارسررة الجغرافيررة الواعلررة هرري جغرافيررة بالهرررورة ، افهررل مررا فيهررا الم

التنوع المكالي و المجالي و المقياه ف ممرا يعنري ألهرا اات معرفرة متداخلرة تررتب  بالعرالم مباشررة ، 

تتارردى الناريررات الترري بنيررا عليهررا خبراتنررا ، والعكرر   ررايح ف وا  العمررل الميرردالي جرروهرو 

وبمعطيات متميزة في الممارسة الجغرافية الجيدة، ولان بااجرة ذلرى اإل ررار علرى عردم ا عتمراد 

على اآلخرين في جمع المعلومات أو اعتماد المصادر ال الوية و الملرشوة ف فهنا  الك ير للقيرام براف 

ة وخارجها ف ذ  فالممارسة الجغرافية الراهنة تتطلب تبد  في دواخلنا وفي الجغرافيا وداخل الجامع

 تقويماتنا ه ه هي التي ستامل التغيرات و تيكل الجغرافيا للمستقبل القريب ف

   

 


