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 الجغرافيا في عصر التطرفات :

1صورة لجغرافية العدالة 
 

 

 دون متشيل ، جامعة سيراكوس

 
خالال ا الئا الالة عالالاض الئانالالية كالالان  عالالاا كبالالدما عائيالالا كميالالرا ، رافبالالد كبالالدض كبعالالي جعالالل ا  الالادة 

بالد الجئاعية مئكعة وأدى إلى اكساع الهوة  ين الغعى  والفبير   كافة كدمير الميئة و الئعالا  والييالاة ل ل

 كانالاله  عالالاا كطرفالالات  الالادة ل وأعن ككالالون عالالالا جدىالالد مسالالتعدا عاالالى الععالالي و خعالال  اليرىالالة الئدنيالالة 

و العزعالالات الدىعيالالة الئتطرفالالة ل لبالالد أصالالما البتالالل سياسالالة عالئيالالة  يالالأل ىكالالون اع تصالالاد و ا مالالور 

مالاض الشخصية و الطعاض أو الصية  عيدة عن ا كثرىة من سكان العالالا ل  فالي  يئالة مثالل  اللي ، لالي  أ

الجغرافيا إع خياران : التعالاون مالا العالالا الئرعالا ، الباسالي  ، ال،الالا ، والفونالوأ ، أو أن كبالاوض 

 وكتمعى سياسية كشكيل  دا ل جدىدة ككون أكثر  يوىة من مجرد دراسة الئ،هر ا رني ل

 

 مستبمل الجغرافيا
وذلك  ند ع وجود   اا ماىكل اليوت  يرسه  ان الجغرافيا ع مستبمل لها ، 1985في عاض  

 بيبالالي لهالالا ل  سالالا رأىالالد فالالين الجغرافيالالا  الالد كطالالورت نتيجالالة كبسالاليا العئالالل مالالا مالالا ىتعاسالالا والصالالي  

 الرأسالالالئالية و اعجتئاعيالالالة ل والجغرافيالالالون  الالالا مسالالالاعدون كبعيالالالون لابالالالوى التجارىالالالة و اعسالالالتعئارىة 

فسالها التالي ككوناله  هالا و العسكرىة ل و شكل عاض فالان الجغرافيالا كعاالا  الد ولالدت فالي الفتالرة الزمعيالة ن

العاالالوض ا خالالرى ، ولالالي   عالالاا أسالال  ممالالررة لوجالالود لاجغرافيالالا .يالالر كبسالاليا العئالالل ل لالاللا  سالالا رأأ 

 يرساله فالان الجغرافيالا لالالي  لهالا وجالود ولهالاللا لالي  لهالا مسالالتبمل ،  إنهالا جالزل صالالغير مالن عاالا كاالالي 

 لائجتئا )والطميعة( ل

، ولكعالالد  الالد و الالا فالالي خطالالي واليالالوت  يرسالاله ميالال  فالالي العدىالالد مالالن كشخيصالالاكد و وصالالفد  الاللا  

 افتراند أن الجغرافيا ع كستطيا كجاوز ميالدداكها ، وان مو عهالا فالي كبساليا العئالل لالي  مهئالا وان 

الئيدان التخصصي  غض الع،ر عن دوري اع تصادأ والجغرافي فاند ىئتاك إمكانات ذاكيالة  رجالة 

اعركمالا  الئعبالد لاجغرافيالا مالا  عالية ل اند لا ىستوعا أن ىكون لهالا مسالتبمل ، وان عايهالا خابالد ل إن

البوى اعستعئارىة و العسكرىة و التجارىة  ، وما أنواع العئايات الجغرافيالا السياسالية واع تصالادىة 

 اللات   د انتج ما عمر ععد  يرلن ))التارىخ ا كثر رعمالا فالي العالالا الغر الي(( ، و اللا موكال   شالكل 

فيالالا  الو كالارىخ كمالدا فكالالرأ وسياسالي كميالر، ومعالالد جيالد ل ولكالن وفالي الو الاله نفسالد فالان كالارىخ الجغرا

مباومالالة فكرىالالة و سياسالالية كميالالرة لهالاللا التالالارىخ  الالاللات ل  ففالالي عئايالالة التيالالوا  الاللي فالالان الجغرافيالالا  الالد 

انتباه فالي ر االة عجيمالة ، فكرىالة وسياسالية ، مالرت عمالر  الر، وعالرة  ، وانخر اله فالي مععطفالات 

يهالالا مالاللا ا و أفكالالار الئاركسالالية ، خا ئالالة ، وسالالاكه  ر الالا ر يسالالة و عالالوارع فرعيالالة ل ف،هالالرت ف

والعسوىة ، ون،رىالات عالاذة ، والميئيالة و مختاالي الئعالا ي ا نسالانية ، لتطالور  التالالي جسالئا معرفيالا 

وكمتالدع  كبعيالالات و  الالحرا  يثيالالة مسالالتعدة عاالالى أسال  مونالالوعية ل و فالالي الو الاله نفسالالد ، اركمالالا   عئالال   
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مشالالارىا الالالدوا ، ولكالالن فالالي العدالالالة لالالي   التوسالالا اعسالالتعئارأ و الطمبالالة الرأسالالئالية الياكئالالة و 

 اعجتئاعية أىضا ل

ولي  لاجغرافية اكجا ات ككعو را يالة فالي الئانالي أو لالا كوجالد معارنالة لهاللي التيالوعت ،  

وع ىئكالالن البالالوا  الالان الجغرافيالالا فالالي مو فهالالا الئعالالارل  الاللا  وىالالة ل ولكالالن إن إعالالادة التوجالالد الئيالالداني 

العئالالالل ىجعاهالالالا اكثالالالر  الالالوة ل نتئالالالال إلالالالى العدالالالالة  لاجغرافيالالالا  و مولهالالالا  ن ككالالالون جالالالزل مالالالن كبسالالاليا

 اعجتئاعيالالة، و الاللا عالاليل مهالالا جالالدا ل وان إعالالادة التوجالالد  الاللي كالالوفر ميالالدانا ذأ أسالال  فالالي الئعرفالالة 

و لئجئوعة من ا دوات الميثية ، و هلا ع كمبى الجغرافيا  ياجالة إلالى  مسالاعدة التالارىخ فالي عصالر 

 د الئستبمل و إىجاد عصر العدالة والتيرر ل التطرفات ، ولكعها كشكل  وة متئيزة في كيدى

في ا ر عين سعة الئانية كان الجغرافيون  د أنتجوا معرفة  ا اة عن الييالاة الئتمدلالة ، عالن 

كالل عاليل مالن كيفيالة عئالل الئعالالا  إلالى كسالال الع،الاض ا  الوأ فالالي مجالاا السالكن والعئالل ، مالن التعئيالالة 

الع،الالاض الميئالالي الئعبالالد الالاللأ ىئالالر  فتالالرة نبا الالة مالالن الرأسالالئالية .يالالر الئتوازنالالة إلالالى الئسالالتدامة ، ومالالن 

اليرا الال  والعيالالران إلالالى التعبالالد اليضالالارأ ، ومالالن الجغرافيالالا اعسالالتعئارىة عاالالى مسالالتوى كميالالر إلالالى 

مسالالتوى جغرافيالالة الفيضالالانات ل إن نتاجالالات  الاللي الئر االالة الئوكبالالة كعكالال  الئعرفالالة الجغرافيالالة عالالن 

د مكالان الجغرافيالا فالي الييالاة و الين العاالوض ، وكئالا التمدعت اليياكية ، وفيها مكامن كساعد عاى كيدىال

 عمر ععها  ل  ونج ب)جغرافية  بال ا نسان( ل 

و د  يل  يند ىئكن التو ا لائستبمل ععدما نكون جزل مالن الئاكعالة التالي كصالععد ، وان الفكالرة  

 الالي د الالض رأأ اليالالوت  يالالرك  لالالي   ن الجغرافيالالا ىجالالا أن كوجالالد ولكالالن  ن الئعرفالالة الجغرافيالالة 

يداة في الصراع اعجتئاعي من اجل العدالة نرورة جو رىة ل والسالحاا  الو : كيالي نثماله ذلالك   ك

 ولهلا السحاا إجا ات عدىدة ، وكل وا د معها ىئثل ميدانا لاتبصي في جغرافية العدالة ل

 ا ساس : كيرىر التعايا والتعايا الير
ين وفي محسسة كعايئية  ياجة إلالى أوع ، و د ىمدو  لا معارنا لئا ذكر آنفا ، ولكن كجامعي 

أن نعزز التعايا الير و نبوىد ل وفالي الجالزل نفسالد الاللأ كتالا  يالرك  رأىالد عالن وجالود الجغرافيالا ، 

كتا  يتر كولد مباع معارنا مشيرا إلى أن التعايا اليالر  الو )أو ىجالا أن ىكالون( كيرىالرا لاتعااليا ، 

بالدأ ل وكئالا أعالار كولالد فالان التفكيالر  الو مالا و و اللأ ىجعل العبل  را من خ ا كعزىالز التفكيالر الع

ىهالالدا التالالدرىا إلالالى كعئيتالالد ل فالتالالدرىا )فالالي الرىانالاليات ، الاغالالات ، كبعيالالات ميالالددة(  الالو جالالو رأ 

 لعئاية التعاا والتفكير، اند  جر الزاوىة ولي   دفا  يد ذاكد ل

ن إن الضغط لجعل الجامعات مدارس كبعية  يالأل ىكالون التالدرىا  الو أسالئى عاليل فيهالا )ومال 

ا مثاة : كيوىاهالا إلالى محسسالات  يثيالة اسالتثئارىة ، التركيالز العالالي عاالى الع  الات مالا الئجتئالا أو 

الخمرة العالئية إلى الطاا من ا دارىين و البالانونيين لائياسالمة( ، ولكالن عااليها الئباومالة ل فالالتفكير 

كاناله ل إنهالا كمالدو ،  اليبيبي في  عض ا  يان ، ومن الئيتئل في الغالالا ،  الدون فا الدة  يىالة وسالياة

وفي  عض ا  يان كي   ينها مضيعة لاو اله ل عنالد ع ىئكالن  ياسالها ، خاصالة فالي مجالاا ا نتاجيالة 

التي ىفرنها ا دارىون عاى الكاية و الطامالة ل إنهالا ع كعطالي مالردودا مماعالرا ، ولكالن  اللا مالا عايعالا 

ليالر نالرب مالن الئسالتييل  الدون كيفراد وجئعيات أن نعانل من اجاد ل إن  رىالة الالتعاا و التعااليا ا

 مجاا واسا من التفكير ".ير الئبيد" ل 

للا فان الميأل ا ساسي ، اللأ  و العالاكج العهالا ي ، لالي  اكثالر مالن نالياع و اله فالي التفكيالر  

الئجرد ولهلا ىمدو  دون فا دة ل وفي الغالا فاند من الئستييل معرفة فيئا إذا كالان الميالأل ذأ صالاة 

الير و كيرىر التعايا ىتطامان اسالتئرارىة فالي جاالا العئايالات الجيئورفولوجيالة  أض ع ل  ولكن التعايا

كيه ا نوال ، فعين  ياجة إلى معرفة كيي كعئل الميئالة ، ولالي  ذلالك  نهالا  الد كبالود إلالى كمالدعت 

ا تصادىة مهئة ، ولكن  نعا  شر نعيش فيها ل وان التيرر لي  مئكعا فبالط ععالد العتال  مالن العمودىالة 
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ىتطاا دوما إنتاج معرفة جدىدة ل والئعرفة الجدىدة كتطاا في ا ساس أ ياكا  دون فا الدة،  ولكن  لا

 فاي  نرورىا أن ىكون العتاج  يكئاد مفيدا ل

من الضرورأ البوا  ان الجغرافيا عاا سياسالي أردنالا ذلالك أض ع ، فكالل مالا نتوصالل إليالد مالن  

 ه اللأ سوا لن نتف   د  وا السياسالات  با   و معرفة فإنها ستحدأ إلى جدا سياسي ل وفي الو

وما ىجا أن ككون عايالد ، فإنعالا  ياجالة إلالى اععتالراا  الان أ ياكعالا مسالتيياة  الدون السياساليين وإنعالا  

كيفراد ذوأ معرفة عالية ، عايعا استخداض معرفتعا لتغيير العالا ل فالصراع من اجالل ا فكالار ىتالداخل 

 ما الصراع من اجل الئصادر والساطة ل 

 

 الهيكل التركيمي : الع،رىة
 لبد أصميه الجغرافيا  ا الدة فالي عئايالة اعستبصالال اليدىالة ، و  ا الدة لالي  فالي مجالاا التعئيالة  

( ولكالالن فالالي اسالالتخدامها فالالي إنتالالاج معرفالالة GISو الخالالرا ط الئتبدمالالة وأدوات كيايالالل الميانالالات )مثالالل 

ئيالادىن لتسالتخدض لالي  كاليداة وع  رجة أىضا ل ولكن ولعاد ا كثر أ ئية ، الدرجة التي كيوله  ها ال

كطرا   ، ولكن لاتعئ  الع،رأ ل في الو اله الاللأ ىالزدرأ فيالد عالدد مالن رلسالال الجئعيالة السالا بين 

 ئصطاا "ن،رىة" وىدعو ا "الهر بة" وىبااون من أ ئية العئل ، نجد أن الما ثين في عاا الميئالة، 

، )العاالالالوض  اضالالالارىة ، جيو ولوكيكالالالا نكايزىالالالة والعبالالالد ا د الالالي ، الدراسالالالات العسالالالوىة ، دراسالالالات  

السياسية(، اع تصاد السياسي ، التارىخ الميئي واعجتئاعي ، دراسالات العئالل والع  الات الصالعاعية 

الهوىالالة البوميالالة و الالاللاكرة اعجتئاعيالالة ، عاالالا ا و ئالالة ، عاالالا ا جالالراض ، التمالالدعت الئعاخيالالة العالئيالالة ، 

جغرافيالا لالي  كاليداة أو  يانالات  الل كع،رىالات ل ن،رىالات الهاىدرولوجيا ، والعدىد .ير ا كع،ر إلالى ال

عن الئبياس ، كطورت نئن  يئة جدلية كثيفة في الجغرافيا ، و ي اآلن ميور نباش مالن  مالل عالدد 

فالالي التخصصالالات العائيالالة ا خالالرى ل فععالالد اليالالدىأل عالالن اع تصالالاد السياسالالي فالالان اليالالدىأل ىكالالون عالالن 

 ارىة استيعاب جغرافية اليضارة ل الئجاا اع تصادأ ل وىتطاا فها التيوعت اليض

إن الع،رىة الجغرافية )الئعرفة الجغرافية(  ي  يوىالة وأن ا وان  الد  الان لتعزىالز وكطالوىر  

التع،يرات  الطرىبة التي اعتئدت في الفيزىالال واع تصالاد ، متا عالة معت،ئالة لائهالا مالن الئتيبال  فالي 

وفة وعر ها كئا فعالل اع تصالادىون الجانا العائي و نشر ا و كخصيص مصادر لها و لجعاها معر

 والفيزىا يون ل

 المعية التيتية : معهد لاعدالة اعجتئاعية
الع،رىالالالة الجغرافيالالالة  الالالي الئفتالالالام لتعئيالالالة عالالالالا عالالالادا اجتئاعيالالالا ل وكئالالالا أعالالالار العدىالالالد مالالالن  

الجغرافيين فان الجغرافيا ليسه مجرد ن،رىات معبدة ومئارسات لاعدالة ، إنها كيولها إلالى كطميال ل 

العدالالالة اعجتئاعيالالة مسالالتيياة ،  الالدون إنتالالاج عهيالالر اجتئالالاعي عالالادا ل ولكالالن مالالا ىتيالالدد  الالد مثالالل  الاللا ف

 ا نتاج  و كعدد الئ،هر وكعبدي اللأ  ياجة إلى كع،ير مكثي وكجرىا  يثي ل

الئجئوعة الثالثة من الخطو  الئطاو ة ، استيداث معهدا خاصالا  العدالالة اعجتئاعيالة ىكالون  

 دى الجامعات التي كتولى رعاىتد مادىا ، ىخصص لتطالوىر معرفالة جدىالدة عالن أما في واععطن أو إ

جغرافية العدالة ل وفي الو ه اللأ ىعالزز  اللا الئعهالد ا  يالاث ا ساسالية عالن جغرافيالة العدالالة فانالد 

ىع،ا  ابالات نباعالية و دروس صاليفية و ىبالدض نشالرات كعرىفيالة وأ ياكالا ، و.ير الا ل وعايالد اعكصالاا 

ا خرى ذات الع  ة و ما الدورىات العائية والتعسي  معهال كللك مالن الضالرورأ   الجهات الميثية

 استيداث محسسات كععى  العدالة الميئية ، و في أ ياث الجغرافيا الطميعية ل

وعاالى الئعهالد الخالالال  العدالالة اعجتئاعيالالة كطالوىر جدولالالة  يثيالة ن،اميالالة سالعوىة وإع نهالالا ،  

ىكون التركيز عاى كيدىد مالا نعرفالد و مالا نيتالاج أن  2009 – 2007عاى سميل الئثاا خ ا أعواض 
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 نعرفالالد ومالالا عايعالالا التركيالالز عايالالد أوع لفهالالا جغرافيالالة الجالالوع )عاالالى الئسالالتوى الئياالالي ، ا  ايئالالي 

ىكالالالون  2011 – 2009و العالالالالئي( ل  عالالالد ا كخصالالالص الئصالالالادر لدراسالالالات كبوىئيالالالة ل وفالالالي الئالالالدة 

ىئكالن  2013 – 2011عالئي و اعستثئار ل و ين عالاميالتركيز عاى جغرافية العئل في اع تصاد ال

 التركيز عاى ا عكاا الجدىدة من اعستعئار و التركيا العالئي واستئرارىة الئشكاة العر ية ل

مثالالل  الاللا المرنالالامج  ياجالالة إلالالى كخطالاليط عئايالالة التفالالرط الجالالامعي ولئالالدد  وىاالالة ، خاصالالة فالالي 

كمط الئشالالارىا الئشالالتركة  شالالمكة كتالالا ا كعفيالالالل الئجالالاعت الميثيالالة الئيالالددة ، و كجئالالا ا مالالواا و كالالالر

السالالتراكيج الميثالالي ل  وىالالتا  الالأل الجالالامعيين لتطالالوىر ا  يالالاث و اليابالالات العباعالالية و الكورسالالات عالالن 

مونوعات العدالة اعجتئاعية في محسساكها ل ومثل  لي الئياوعت ع كتعارل ما مالا ذكالر آنفالا ، 

أن كعشالر  شالكل واسالا مالن خال ا الئالحكئرات ،   ل ككئاد ل وان نتالا ج  اللي ا  يالاث مالن الضالرورأ

الالالدورىات ، الكتالالا ، الخالالرا ط ، موا الالا اعنترنيالاله ، و.ير الالا ، وإنهالالا ىجالالا أن كشالالكل أسسالالا لرسالالا 

 سياسة مجا  الجئعية الجغرافية  ل

 الص ت  ين العاوض
الئجئوعة الرا عة من الخطو  فالي م مالا الجغرافيالا كتطاالا التفصاليل فيهالا ل إن أىالة ممالادرة  

، ةيثية جغرافية ىجا أن ككون متعددة التخصصات ل فهعاا جغرافيا لاعدالالة اعجتئاعيالة وال عدالال 

ولكن الجغرافيا في الغالا كتيدد  العئايات التي ىئتاك اآلخرون ععهالا معرفالة اكثالر و أدوات اكثالر ل 

دة وىتضالالاعي إدراا أن الئمالالادرات التالالي كالالر ط  الالين التخصصالالات  الالي  اسالالئة لفهالالا الئشالالاكل الئعبالال

اعجتئاعية ، الميئية ، و الطميعية ل فالجغرافيون  ياجة إلى كبمل ذلك  تى وان كان ذلك ىدمج  وىالة 

 اعختصال ل 

ل ولكالن و بالوة  submergeإن العزا ىفرل رسوما كبياة مبارنة ما عئاية الدمج الثانوأ 

خطالرا  بيبيالا ل و الد ع  التدرىا و يبيبة اعنتباا إلى عاا مكاني  رج ع ىمبى لئثل  لي اعختالزاعت

نتف  ما  الارمون و ولالد أن ا نئالا  الميثيالة و التعايئيالة  الي نالاكج عالن ساليادة كاليكير السالو، ، ولكعالد 

 التيكيد مي   ان السيادة اعجتئاعية  ي ميدد  رج ل ومن الوانا أن الئجتئا  ياجالة إلالى كيايالل 

 هالالا الئجتئالالا ل ولكالالن  الاللي الياجالالة مكالالاني و عالالاا  اجالالة لفهالالا الئجالالاا و الئكالالان و الميئالالة التالالي ىعئالالل 

مركمطة  طيي واسا من أنواع الئعرفة ا خرى ل فعين في مو ي  وأ و ياجة إلى اعسالتفادة معالدل 

 فئعهد العدالة اعجتئاعيالة ىجالا أن ىهالدا إلالى اعسالتفادة مالن افضالل المالا ثين فالي الئيالادىن ا خالرى 

لعاالوض ا خالرى ، ولالي   عالاا مالا ىالدعوا و ىضئها إليد ل والجغرافيا ع ىئكن أن ككالون  ئعالزا عالن ا

إليالالد ل وع  اجالالة  ن ككالالون ورال جالالدران عازلالالة ، فجغرافيالالة العالالالا مهئالالة جالالدا  ييالالأل ع ىجالالوز أن 

 كترا لاجغرافيين و د ا ل 

 الئعئار الجدىد : جغرافية العدالة اعجتئاعية
غرافيالالا عاالالا فالالي الالاللكرى الخئسالالين لتيسالالي  الجئعيالالة انشالالغل الجغرافيالالون  ئعا شالالة  الالل أن الج 

ل و عالالد   nomotheticأض انالالد ىسالالعى إلالالى الع،رىالالات كيسالالاس لوجالالودي  ideographicرمالالزأ 

خئالال  وعشالالرون عامالالا كغيالالر  بالالل الجغرافيالالا جو رىالالا  وجالالود ن،رىالالات أساسالالية ومهئالالة وكمالالدا فالالي 

 را   التيايل وكبدض عمالر اليالدود التخصصالية ل  ففالي الجغرافيالا المشالرىة  صالل انتبالاا كميالر ل فبالد 

سعوات الخئ  والعشرون الئانية معا شالات  الادة ،  ساسالة ، وانفجالار ععيالد فالي ا فكالار عهدت ال

والع،رىات والفاسفات و الئجادعت ل لبد أصميه الجغرافيا  ب  متئيزا ل وفي الو اله نفسالد ، كالان 

العالا ىعيش  الة من الععالي ، والكالوارث والئصالاعا العصالية لتجعالل الييالاة اليوميالة لسالكان العالالا 

 ، كللك الئعا  ازداد دفئا وأصما .ير مستبرا ، و الع،اض الميئي  رمتد في كي عفرىه ل صعمة
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وما زلعا نعيش في عصر التطرفات ، الععي والمحس مت زمان ، وعاى الر.ا من إنعا دومالا  

نعت،ر أزمة ا تصادىة عالئية ، فالثروة كعتج  كئيالات لالا كشالهد ا مالن  مالل ، والئالادة أصالميه الكاليس 

لعكالون  ةلدى الكثيرىن ل في  لا العالا أمامعا مجئوعالة خيالارات :  الل نتعالاون مالا وال عدالال الئبدس

كرواكعالالا ، وسالال معا العسالالمي ، وصالاليتعا الجيالالدة نسالالميا كصالالما  الالالة مئكعالالة   أو أن نسالالعى إلالالى كيوىالالل 

 ا العالالالا إلالالى  الالالة ككالالون العدالالالة فيالالد سالالا دة ، وكصالالما جغرافيالالة العالالالا اكثالالر عدالالالة )كوازنالالا( ، عالالال

 و جغرافيا ككون فيهعا الفرل متكافئة  

أني أرى أن ع نتعاون ،  ل نبالاوض ل نعالود إلالى عصالر التعا ضالات ، نعالود إلالى جغرافيالة عالالا 

الععي و الئعارنالات ل ونيالن كجالامعيين و كينالاس نعاليش  اللا العالالا ، لعالا سالاطة ميالدودة ، ولكعهالا 

وىر و كعزىالالز التعاالاليا اليالالر و كيرىالالر سالالاطة مهئالالة ل إنهالالا فاعاالالة ععالالد اسالالتثئار ا  شالالكل صالالييا لتطالال

التعايا ، ليكون التعايا لاجئيا ل وكضا  لي الساطة جئيا الخمالرات ، والئصالادر و ا سال  الئعرفيالة 

 الضرورىة لاتدخل )فكرىا وسياسيا و ئا لا ولالن ىعفصال ن عالن  عالض( فالي العالالا لئسالاعدة ا سال  

 و الئعرفة وعكخاذ مو ي ل  

 


