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افية ، فان المسارات تتالقى لوضع علم الجغرافيا في المقدمة بدخولنا للقرن الثاني من البحوث الجغر
البيئة ، وستعرض هذه المسارات فرصا  –لخلق المعرفة في العلوم البيئية ، وبتأكيد رئيسي على تفاعل اإلنسان 

وتحديات جديدة للجغرافيا كعلم تكاملي . أريد أن اركز هنا على هذه المسارات البحثية ومضامينها الواسعة 
 لمجتمعنا الجامعي .

 
 تحديات بحثية جديدة في القرن الحادي والعشرين

ركز المسار البحثي األول على تقصي التغيرات البيئية العالمية ، على المشاكل التي تعمق الحاجةة للةى  
 synthesis-basedوأبحةةاث تسةةتند علةةى التوليةة   interdisciplinaryأبحةةاث متداخلةةة التخصصةةات العلميةةة 

وسةةتدفع باتجةةاه دراسةةة المزاوجةةة بةةين الةةنام البشةةرية والتبيعيةةة . فالمجتمعةةات تواجةة  تحةةديا صةةارما  الفكةةري،
للتغيرات البيئية على مستوى العالم ، بما فيهةا التغيةرات المتسةارعة فةي المنةاي واويكولوجيةا ، وتةداعي نوعيةة 

والبيولوجيةةة واإلرهةةاو . والمشةةكلة مصةةادر الميةةاه العذبةةة ، وعالميةةة األمةةراض ، ومخةةاتر األسةةلحة الكيماويةةة 
األكثر تعقيدا ، هةي كيفيةة ضةمان بيئةة  منةة للمةدى البعيةد . فالنشةاتات البشةرية وتأثيراتهةا قةد أصةبحت عالميةة 
المقياس واوهتمام ، مؤثرة على البيئة وما بعد النام البيئية المحلية لتشمل الكرة األرضية ونام الحياة المساندة، 

البعيةدين عةن مصةادر التغييةر . فالنةاس فةي قةارة يتةأثرون بأفعةال اقخةرين فةي قةارة بعيةدة ،  وحياة الناس حتى
وحتى بترق غير متوقعة . فعلى سبيل المثال ، فان اونبعاثات من وقود المتحجرات في أمريكةا الشةمالية تةؤثر 

أسةعار التاقةة التةي يسةددها  على األنمات المناخية واألمن الغذائي في أجزاء أخرى مةن العةالم . والتغيةرات فةي
المستهلك في أمريكا الشمالية وأوربا فإنها ، وبشكل غير مباشةر ، تةؤثر علةى سياسةات اسةتعماوت األرض فةي 
جنوو البرازيل من خالل القروض التي يمنحها البنك الدولي لمشاريع تحديث الزراعة والتي بدورها تؤدي للى 

ر وبشكل متزايد في تصميم وادارة العالقات المعقدة بين النةاس والةنام قتع الغابات في اومزون . ويساهم البش
 البيئية ، والغال  الحيوي برمت  . 

لن التوجهات البحثية والتعليمية الجديدة للعديد من المسائل البيئية العالمية األكثةر ضةغتا سةتمتد للةى مةا  
مؤسسية جديدة . وفي الوقت الذي تستمر في  أهميةة بعد الهياكل العلمية الراهنة وتتتلو تمويال ماليا وتنايمات 

الهيكل العلمي الراهن مستمرة و بحاجةة للةى تقويةة ، لو أن التحةديات الراهنةة والمسةتقبلية سةتركز علةى الصةلة 
وبشةكل اكثةر   synthesis studiesمعةززة الدراسةات والنشةاتات التركيبيةة  scalesعبر العلةوم والمسةتويات 

وم مع التقنيات و صناعة القرار و تحقيق قدرة على التوقع حيثما أمكن . وتقع الجغرافيا فةي صرامة ، ربت العل
 صلو هذا التكوين الجديد لعلم تركيبي تحولي .

في المحصلة النهائية فان التغيرات البيئية سيكون تأثيرها على الحياة المحلية والمجتمعات الهشة مميزا،  
 اء ، والتربة ، واإلنتاجية الزراعية ، وخصةائ  الماهةر الحضةري ، وانتشةار مؤثرة على نوعية الهواء ، والم

وحدوث األمراض الوبائية ، والمعتيات الصحية والرفاهية لإلنسان . لذلك فالبيئة العالمية تشكل عنصةرا مهمةا 
اء القمة عن التنمية و لق 1992التنمية العالمية . ومؤتمر األمم المتحدة عن البيئة والتنمية عام  تفي لستراتيجيا
قد ركزا اوهتمام العالمي على مشاكل البيئةة العالميةة ألنهةا تةرتبت بالتنميةة اوقتصةادية .  2002المستدامة عام 

ومثل هةذا اوهتمةام البيئةي جةاء علةى قمةة البةرامم العالميةة الرئيسةية للتنميةة ، واألدوات الجغرافيةة والناريةات 
  ستكون مهمة لنجاح هذه المساعي .
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ولنناقش بتريقة األمثلة بعض التحديات التي تواجة  العةالم خةالل القةرن الحةادي والعشةرين فةي مجةالي  
البيئية العالمية واستدامتها ، وكما موضحة في الجدول . توضح هذه األمثلة التبيعة المعقدة للمسائل البيئية التي 

ضغوت المتداخلة والتي تضع بعض األقاليم في تواج  الكائن البشري ، وحيث تشكل العناصر شبكة معقدة من ال
خانة الختر على اإلنسان والحياة . لضافة للى ذلك ، فإنها تركز على ضةرورة أن يكةون مسةتوى مناقشةاتنا مةا 

التختيت باتجاه منحى متعدد التخصصةات يعنةى بناةرات ثاقبةة متنوعةة  –اوستجابة  –بعد خت منحى المشكلة 
وضةمن هةذا السةياق ، فةان البعةد البشةري للتغيةرات العالميةة يمثةل اكثةر المنةاتق  وترائق من مختلة  العلةوم .

البحثية تحديا خالل األعوام القادمةة . وخةالل العقةدين القةادمين فةان عناصةر العلةوم اوجتماعيةة عةن التغييةرات 
يزا وتأثيرا مباشرا العالمية ، مثل تلك المرتبتة باستعماوت األرض والغتاء األرضي ، فإنها ستكون األكثر تم

على صالحية المكان لسكنى اإلنسان ، وحتى اكثر من التغيرات التبيعية في المناي ، التي هي األخةرى مسةالة 
مركزية أيضا . واألكثر من هذا ، فان اكثر المشاكل الشائكة المتعددة التخصصات مرتبتةة بالسياسةة المحليةة ، 

ة للى صناعة قرارات تواج  مشةكلة اونتقةال فةي المقيةاس مةن العةالمي واإلدارة ، والتنمية اوقتصادية ، والحاج
للى المحلي بسبل و نزال و نعرفها ، ولحين اقن فان األبحاث تفصل الترائق العالمية عن المكان أو الترائةق 

 المحلية . 

 التحدي : من العالمي للى المحلي
ت العالميةةة ، ومةةا تةةرأ فةةي السةةنين الحاليةةة هةةو لقةةد لةةوحا دور الجغرافيةةا فةةي البرنةةامم البحثةةي للتغيةةرا 

اوعتةةرا  بةةذلك ، فالمالحاةةات علةةى مسةةتوى العةةالم للتغيةةرات البيئيةةة يمكةةن أن تكةةون علةةى مسةةتويات مكانيةةة 
التي تقود هذه التغيرات . ومن التحديات للبحث فةي  agentsتفصيلية من اجل فهم العمليات الحقيقية والوكاوت 

  aggregateالعديد من التغيرات في نام األرض و يمكن قياسها على المستوى التراكمي  التغير العالمي هو أن
خاصة تلك المصاحبة وستخدام اإلنسان للمصادر التبيعية واألرض . يضةا  للةى ذلةك ، فةان اكثةر التفةاعالت 

البحثةي البيئةي العةالمي  أهمية بين وكاوت التغيير تتتلو قياسات مكانية دقيقة جدا و تحليل . لةذا ، فةان التحةدي
هةةو اكتشةةا  مةةا يعنيةة  اونتقةةال مةةن المقيةةاس العةةالمي للةةى مسةةتوى األرض بالمحلةةيج فةةي محاولةةة لبنةةاء نمةةاذ  
وناريات الجزء المركزي فيها هو الوص  التفصيلي المكاني والزمني للتغيرات البيئية فوق مساحة كبيرة مةن 

اوجتماعيةة التةةي تقةةود تغييةةر البيئةةة والعمليةةات   driversت األرض . ومثةل هةةذا المنحةةى جةةوهري لفهةةم السةةواقا
اويكولوجية التي تبرز جراء ذلك . فعلى سبيل المثال ، سؤال واحد يواج  مجتمع الجغةرافيين يقةود اسةتعماوت 
األرض و تغيير الغتاء األرضي مفاده : كي  نمثل وننمذ  سةواقات تغيةرات الغتةاء األرضةي بمسةتوى دقيةق 

رية و تجريبية تستند على الفهم اوقتصادي واوجتماعي لألفةراد واوقتصةاديات ، والقيةام بةذلك علةى بتريقة نا
مستوى لقليم كبير بقصةد اإلجابةة عةن التسةاؤوت المتروحةة علةى مسةتوى العةالم . وفةي هةذا الخةت الجديةد مةن 

د من برامم األبحاث المبنية علةى المحلي قد تتشكل عند دراسة األقاليم بنوع جدي –التقصي ، فان تمييز المكان 
المكان ، والتي هي متصل محلي وعالمي ، والقدرة على حةل المحلةي ضةمن بيئةة العةالمي الةذي يصةغر بالتقةدم 

المكانية . وسيكون هذا تقدما في نام مالحاة -الجديد في نام المالحاة األرضية وتقنيات المعلومات الجغرافية
الجغرافية و النمةاذ  التحليليةة التةي تركةز علةى القياسةات والنمةاذ  علةى -انيةاألرض ، وتقنيات المعلومات المك

المستوى التفصيلي الةدقيق فةوق مسةاحة كبيةرة جةدا مةن األرض التةي تقةود المفةاهيم الجديةدة والناريةات للعلةوم 
  المستندة على المكان ، وتوسيعها لتشمل القارة أو العالم كحدود جغرافية للمكان الذي ندرس  . 

متةةر  30بتفصةةيل  7تةةوفر األقمةةار الصةةناعية معلومةةات جديةةدة ذات تفاصةةيل ودقةةة عالةةة ، وونةةد سةةات  
للمربع الدقيق في الصورج يسةجل مالحاةات عةن األرض بشةكل منةتام ولجميةع القةارات . وبنبةرة افتخةار قةال 

يةةد . ففةةي مختبةةري الةةبعض بأننةةا نعمةةل فةةي عصةةر المالحاةةات العايمةةة ، فالتكنولوجيةةا تمكةةن مةةن قيةةام علةةم جد
الجغرافيا حول العالم ، فإننا نستخدم  و  المرئيات الفضائية من وند سات لقياس بتفاصيل  أقسامالخا  و في 

عالية أنمةات تغييةر الماهةر األرضةي وعلةى مسةتوى القةارات . فمةن هةذه المجسةات تكتسةو المعلومةات وتجةزأ 
لتبيعية واوجتماعية . وهذا اوشتراك في البيانات بدوره قد وبصيغ متنوعة لجعلها متوفرة للباحثين من العلوم ا

خلق فرصا للتعاون بةين العلمةاء ، مةع تضةمينات للحركةة عبةر الحةدود بةين العلةوم ، وبمناةور لتتةوير تقنيةات 
وميادين معرفة جديدة . وتزاو  مع هذا التقدم في اكتساو واستخدام مجاميع بيانات هائلة الكمية أن نشهد بروز 

GISc  . كسةةيادة لعقليةةة الجغرافيةةا الرياديةةة ، والةةذي يتتلةةو ترائةةق تحليةةل مكانيةةة ، وتبنةةى التعةةاون بةةين العلةةوم
يضا  للى ذلك ، ومع المالحاة المستمرة والمتصلة لألرض ولفترة تويلة ، فقد تشةكلت فرصةا مثيةرة لتحليةل 

فةي الوقةت نفسة  ، فةان قواعةد البيانةات متعدد األبعاد وحةاوت دراسةية مقارنةة بةين عناصةر الهيكةل العةالمي . و
المكانيةة قةد جعةل لدارة شةبكة كبيةرة -الكبيرة هذه قد تورت ، والتقدم الحاصل في تقنيات المعلومةات الجغرافيةة
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من البيانات ممكنا ، كذلك تكامل العديد من قواعةد البيانةات فةي النمةاذ  وفةي التحليةل . وألول مةرة ، فقةد أمكةن 
يع بيانات عن مناتق كبيرة مع دراسات تفصيلية ، موفرة فرصة عايمةة ، عبةر عنة  بلةي الربت المباشر لمجام

تيرنر " بجعل البكسل اجتماعيا" . ومن ابرز نتائم هذا السعة الجديدة فةي خةزن البيانةات ،  هةي تنةامي لمكانيةة 
تعددة مع عالقات متداخلةة فهم العمليات على المستوى التجزيئي ، وفهم العالقات المتداخلة مكانيا بين وكاوت م

 مكانيا بين الماهر األرضي والوكالة .
مكانية سيؤدي للى  –لن تتور تقنيات مالحاة األرض الذي رافق  تقدم تقنيات نام معلومات جغرافية  

تغير الكيفية التي ندرس بها البيئة ، مثيرا تساؤوت جديدة تعنى بالناريةة والترائةق فةي علةم الجغرافيةا . والةى 
منا هذا ، فنحن نملك النزر القليل من معلومات عن التغيير المكةاني والزمنةي لخصةائ  اسةتعماوت األرض يو

وغتائها . لضافة للى ذلك ، فان نماذجنا تتوقع بصيغة تراكمية على أساس العالم ، بينما افتراضةاتنا الناريةة   
ية التي تعمل علةى المسةتوى الةدقيق . وعلةى نادرا ما تختبر على هذا األساس ، وتركز على الوكاوت اوقتصاد

الرغم مةن وجةود أدبيةات ناريةة ذات صةلة  بالجغرافيةا اوقتصةادية والعلةم اإلقليمةي ، فانة  نةادرا مةا تحمةل فةي 
تياتها مسالة أن التغيير في استعماوت وغتةاء األرض همةا مةن وكةالء التغييةر العةالمي . وبيانةات اسةتعماوت 

ات الحاصةلة فيهمةا هةي علةى شةكل جةداول أرقةام مةأخوذة مةن ملخصةات لحصةائية أو األرض وغتائها والتغير
حاوت دراسية منفصلة وغير متصلة ببعض . يةوفر النةوع األول وسةائل لتقةديرات لمسةاحة كبيةرة مةن األرض 

يمكةن ولكن يفتقد النارة الداخلية لألنمات التفصيلية . واألخير قد يوفر تفاصيل عن مواضةع أو أمةاكن ولكةن و 
اسةةتخدامها فةةي التقصةةيات لهيكةةل كبيةةر المسةةاحة . لةةذا فةةان عملنةةا اوختبةةاري ، وليومنةةا هةةذا ، هةةو موائمةةة بةةين 
المغالتةات اويكولوجيةةة وفقةةدان العموميةة . ومةةن اجةةل المسةاهمة فةةي تغييةةر المجتمةع العةةالمي ، علينةةا أن نتبنةةى 

لقيةةام بةةذلك بتريقةةة حساسةةة للناريةةة والتةةرق ناريةات لترائةةق جديةةدة تعنةةى بالتحليةةل علةةى مسةةتوى العةةالم ، وا
العلمية . وبوضوح فان األسباو التقريبية وعمليات تغير استعماوت األرض هي باألصةل ذات مسةتوى دقيةق ، 
وحتى عندما تتم اإلشارة للى تأثيراتها التراكمية على مستوى العالم . لذا فان كوامن تقةويم العمليةات والتغيةرات 

ت األرض  وغتائهةةا علةةى المسةةتوى الةةدقيق فةةوق لقلةةيم كبيةةر جةةدا لةةم تكةةن مركةةز تقصةةي فةةي أنمةةات اسةةتعماو
جغرافي، ولعل ذلك راجع جزئيا للى فقدان البيانات على المستوى التفصيلي لمساحة كبيرة مةن األرض . وهةذا 

 ما ستساعدنا في  التقنيات الجديدة . 
، ورواد تتورهةةةا وتنقةةةيح  geospatialنيةةةة الجغرافيةةةون هةةةم أبتةةةال اسةةةتخدام تقنيةةةات الجغرافيةةةة المكا 

الترائق ، ومعززوها ، و في الواقع يراجعوها نقديا . وفةي كةل مكةان وفةي المراكةز الراقيةة ألبحةاث التغيةرات 
العالمية هناك جغرافيون يقةودون المحةاووت علةى مسةتوى المالحاةة العالميةة والتحليةل ، مسةتخدمين التحسةس 

للتحليل المكاني . لقد تنازلت الجغرافيا عن حقها في قيادة التقنيات الحديثة للةى غيرهةا النائي والتقنيات المتقدمة 
 من العلوم ، والتي تجد اقن أن استعمالها ضروري جدا لتحسين استيعاو التغيرات البيئية . 

 
 أصالة الجغرافيا

ي الةنام البيئيةة المعقةدة ، ثالثة اتجاهات لها مضامينها لمجتمع الجغرافيين : مع تنامي التوج  للبحةث فة 
فان الجغرافيا ستجذو أعضاء جدد من علوم أخرى ، ومناقشات و ترائق أخةرى  ممةن يبحثةون عةن ملجةأ فةي 
أقسام الجغرافيا . وهؤوء  قد ينجزون أبحاثا  متداخلة التخصصات عن البيئة ، أو أبحاثا أكاديميةة مركةزة علةى 

ارتبةةات هةةؤوء بأقسةةام الجغرافيةةا فةةانهم يحصةةلون علةةى سةةهولة التخصةة  بموقةة  عةةدائي للعمةةل التكةةاملي . وب
المكانيةة المتلوبةة لإلجابةة عةن تسةاؤوت  –الوصول للى القواعد التقنية والفكرية لتقنيات المعلومات الجغرافية 

بيئية . و يتوقع أن يتغير المجتمةع الجغرافةي واصةالة الجغرافيةا بانضةمام المهةاجرين الجةدد مةن علةوم أخةرى ، 
راغبين في اوستفادة من التقنيات والتركيبة المتداخل التخصصات في الجغرافيا . ومن اجةل اوغتنةاء فةي هةذا ال

البرنامم ، على الجغرافيين أن ينفتحوا ويهاموا أفكار العلوم األخرى وأناسها . ففةي المائةة عةام القادمةة نحتةا  
 ضاء الجدد وأفكارهم بدمجهم في تركيبت .اكثر فاكثر لتبني هذا العلم ليكون وعاء كبيرا يذيو األع

وسواء اختارت الجغرافيا أن تأخذ زمام المبادرة أم و ، فان التغيير حاصةل بتريقةة علميةة . ومؤسسةة  
العلوم الوتنية قد تورت برنامجا عن األبحاث البيئية والتعليم ، مع التركيز على توفير فر  ألبحاث متداخلة 

بيئية المعقدة . والحةافز فةي البرنةامم الجديةد غيةر موجة  لعلمنةا وحةده ، ولكننةا فةي التخصصات لدراسة النام ال
موضع قيادة ما سيأتي وحقا . يسعى مجتمع علم البيئة األوسع للى تقصي الصةالت بةين الةنام البشةرية والةنام 

عةن التعقةد الحيةوي  التبيعية . وكمثال ، ضمن حقيبة البحث البيئي والتعليمي فان المؤسسة قد اقترحت برنامجا
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في البيئة ، وبموضوع مركزي عن تزاو  النام البشرية والتبيعية . ومةن التقريةر المقةدم مةن اللجنةة المشةرفة 
جج ورد أن البحةوث المعنيةة بتةزاو  21ببالنام البيئية المعقدة : تركيبة األرض ، الحيةاة و المجتمةع فةي القةرن 

 شةبكة المعقةدة مةن التغذيةة الراجعةة للبيئةة  وبمسةتويات متنوعةة زمنيةا النام البشرية والتبيعية تسعى للى فهةم ال
ومكانيةةا . والتسةةاؤوت الرئيسةةة هنةةا هةةي : كيةة  تعمةةل البيئةةة ا كيةة  يسةةتخدم النةةاس البيئةةة ا كيةة  يغيةةر هةةذا 

لناس ا اوستخدام البيئة ا وفي بعض األحيان و يمكن نقض هذا التغيير ، وكي  تؤثر نتائم التغيير البيئي على ا
لنهةةا تشةةمل اهتمامةةات فةةي األبعةةاد التبيعيةةة والبشةةرية لتغيةةر البيئةةة ، وبضةةمنها مختلةة  تراتةةو الةةنام البشةةرية 

 اوجتماعية، والسياسية وتركيبة المؤسسات ، والتبقة ، والعرق ، والعالقات بين الجنسين .
ة مسةعى البحةث المتعةدد ومن األمور المميةزة لتكةون مثةل هةذه البةرامم هةو دورهةا النقةدي فةي صةالحي   

التخصصات من خالل  لية التمويل المالي والفر  المباشرة للتعزيز . وعلى الرغم من أن العديد مةن الميةادين 
الدراسية بإمكانها اودعاء في انتمائها لهذا العلم الجديد المتداخل التخصصات ، لو أن التغير الواضح فةي تكةون 

الربت العلنةي بةين الةنام البشةرية مةع الةنام التبيعيةة وصةالحية التقليةد المهةم  مثل هذه البرامم التكاملية هو في
البيئة والذي ل  تاريخ عريق في الجغرافيا . تتمثةل ليجابيتة  للجغرافيةا بقةدرتنا كجغةرافيين علةى الةربت  –للناس 

. وسةيعتمد نجاحنةا فةي  البيئة ممكنا –بين التقنيات المكانية ومقاييسها والمالحاات التي تجعل من منحى الناس 
جزء كبير من  على قةدرتنا علةى جعةل مةن هةم مةن داخةل اوختصةا  يسةعون للةى مثةل هةذه األعمةال و جةذو 
أكاديميين من خار  الجغرافيا للعمل معنا . وفي الوقت نفس  ، علةى الجغرافيةا أن تتجةرأ وتخةر  عةن شةرنقتها 

لمةي األوسةع . فحيويةة التخصة  تعتمةد قلةيال علةى لتكون خار  اختصاصها األصلي والتفاعل مع المجتمع الع
كي  نستوعو أنفسنا ،  أو على تبيعة الحةوارات الجاريةة داخةل التخصة  ، ولكنهةا تعتمةد اكثةر علةى التةأثير 
الذي نملك  ضمن المجتمع العلمي األوسع . وكذلك ، المشاركة في  مجتمعات ومؤسسات مثةل المجلةس القةومي 

 ية التي تعر  برامم األبحاث يساعد في نمو تخصصنا . لألبحاث والمنامات العالم
لقد استفادت الجغرافيا دوما من انضمام المهةاجرين لليهةا ، ولكةن لةيس هةذا تاريخةا هادئةا . فقةد وصة   

تيرنر تاريخ الجغرافيا بأن  "تنافس الهويات"  ، وكأحد التعارضات المميتة . ومن وجهة ناةر واحةد مةن أولئةك 
  يصعو علي أن أرى الحاجة للى المنافسة واسكت : فعال هنةاك حاجةة إلعةادة تعرية  ناريةة المهاجرين ، فان

التبيعيةة ضةمن مملكةة عالميةة للمعلومةات المكانيةة العاليةة التفاصةيل والتةي تجعةل مةن  –تزاو  النام البشةرية 
يةؤدي للةى تعزيةز الهدنة ضرورة ملحة . وبأي مستوى ، فان اونجذاو للى الجغرافيا من تخصصات أخرى قد 

اندما  الهويات من األفكار والناس في وعاء واحد . وبالتأكيد فان هةذه مشةكلة صةعبة . ففةي القسةم الةذي انتمةي 
للي  ، وكما هو حال العديد من اقخرين من المهاجرين للى الجغرافيةا ، فةإني افتةرض أن علةى تلبةة الدراسةات 

ة اخذ كورسات وستكمال النق  في تكوينهم المهني . وقد شهدت العليا من ذوي الخلفيات العلمية غير الجغرافي
فصال دراسيا تويال أزيح في  جميع المشرفين من غير الجغرافيين . وكان الهد  هو مساعدة التلبة الجدد ممن 
ليس لديهم خبرة مسبقة بالناريةة الجغرافيةة للنجةاح والتقةدم وفهةم التخصة  وأفكةاره . ولكةن أيضةا حقيقيةا فةي 

قت نفس  عندما نرى في كل مكان هناك توكيد على تداخل التخصصات في تركيبة علمية واحدة . لن العقةود الو
القادمة ستكون فيها النارة ليست للى الداخل بل للى الخار  . وقد سمعت سةؤاو فيمةا لذا سةيعاد اسةتحداث قسةم 

 الجديد سيدعى قسم الجغرافيا االجغرافيا في جامعة هارفرد . الجواو بسيت ، نعم ولكن هل أن القسم 
 

 جدول التغيرات البيئية العالمية للقرن القادم
الكربون في التغيرات المناخية  الناتم عن  د: وصل العلماء حاليا للى فهم لدور ثاني أو كسي تغيير المناخ العالمي

تأثير الكبير على لنتةا  نشاتات اإلنسان جراء استهالك التاقة وتغير استعماوت األرض ، مع مقترحات عن ال
 النام البيئية ولدارتها .

: فةي الخمسةين سةنة الماضةية كةان النمةو السةكاني والتوسةع المسةاحي  النمو الحضري وماا بعاد المادن العم  اة
للمناتق الحضرية كبيرا ، وقد أديا للى سيادة النمو المتروبولوتيني في مختلة  أرجةاء العةالم ، وبالتةالي اهةور 

 بمشاكلها : تركز الفقر فيها ، والتجزئة اوجتماعية والسياسية ، وتداعي نوعية البيئة .مدن عمالقة 
: لن تالقي الكثافات السكانية العالية ، مع دورة تاقة هيدرولوجية على مستوى العالم ، مع قرون مةن   الضعف

ي العةةالم ،  فإنهةةا قةةد سةةوء اسةةتخدام األرض   وسةةحق للفقةةراء و تةةدخالت غيةةر مدروسةةة فةةي األقةةاليم األخةةرى فةة
 أنتجت عالما في  الكل  عالية ، وفي  تكرار ممل و عدم استقرار سياسي وكوارث بيئية .
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ألة  سةنة لخدمةة التنميةة ،  20: عبةر الوويةات المتحةدة والعةالم فةان المةاء يسةحو مةن جةو  األرض و  المياه
اه قد تلوث من خالل المياه الستحية وعدم والزراعة ، والصناعات الجديدة ، وفي الوقت نفس  فان مخزون المي

 التنقية للمياه المستخدمة بكثافة متنامية من مختل  استعماوت األرض .
: لن الموازنة بين اإلنسةان والمكروبةات قةد اختلةت مةن خةالل  نمةو السةكان،  األمراض المعدية وصحة اإلنسان

عتقد العلماء ، يوما بعد  خر ، أن توافق الضغت الناتم وانتقال اإلنسان من مكان للى  خر ، والتغيير الجيني . وي
 عةةةن تغيةةةر اسةةةتعماوت األرض والتغيةةةرات المناخيةةةة يلعبةةةان دور كبيةةةرا فةةةي ذلةةةك .  لن دورهمةةةا الحقيقةةةي 

 واألهمية النسبية وزالتا بحاجة ماسة للتقصي .
تحول الصناعي واستعماوت األرض، : لن تنامي عولمة اوقتصاد والتقنيات لهما تأثير كبير جدا على ال العولمة

وعلةةى حيةةاة النةةاس فةةي األمةةاكن المحليةةة ، مةةع زيةةادة مسةةتمرة لثةةروة األغنيةةاء  وزيةةادة فقةةر الفقةةر وانتةةا  بيئةةات 
 مهمشة. 
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