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 أكثر األشياء تغيرا
 

 كوردن وولمن ، جامعة جونس هوبكنس

 

الجغرافيووون معنيووون بالتووامجت المجالمعووات ال اوور ة مووغ األر  ، ومنغم ووون بووال را   

رسما وقراءة ، ومهووسون بالناوااات اات المرجعيوة المكانيوة ، ومولعوون بموا  اوككا المكوان مون 

الم عى  نت وا . فانن وان واألر  هموا مركو   معنى و ماككة . والسالكااف أي واحد من هذه فان

االهالمووا   ، بعوود تعر وون كووب منهمووا باووكب .وور ت و وا،ووت . فووالالعر ن ، فوو  الغالوو   مالوود بووين 

ال طحية والعمق لتهم العجقوات المالدالكوة المعةودة بوين انن وان واألر  . و الجنو  المعووم  األو   

ر ( باكب جيود . لوذا ، فالةكوة هو  الالو  تموار  )انن ان( والكثيرون غير قادر ن مكى الثان  )األ

الجغرافيوا بمعناهوا الحةيةوو  ، واألكثر وة تموار  أجوو اء منهوا ، وفو  بعوور األحيوان تموار  أجوو اء 

مالدالكة منها . ولج  الةرن الما،  ، فان مو،وومات الجغرافيوا ، مثوب الجيوبوليالكوا ، الدراسوات 

، والعولمة قد لع ت أدوارا ر ي وية فو  حيواة المجالموغ .  GISانقكيمية ، الالحضر ، دراسات بيئية ، 

ومووا لا  الحووالم ال يئوو   اووكب هاج ووا منوود الجغوورافيين . وكووب فوورا موون فووروا الجغرافيووا قوود الووذ 

ت صصووا ال ووا  بووا وتوورف الجغرافيووا لكتووا . و عكووس موودد المجوواميغ الال صصووية ،وومن جمعيووة 

د ن الدراسية و.عوبة تحةيق الالماسو  بينهوا . الجغرافية األمر كية الالنوا الك ير ف  لصا ص الميا

 فالجغرافيا الط يعية ، تمالد ج را بين نوم األر  الد ناميكية و اال كولوجيا ال ياسية .

ان االنالماء إلى موواد دراسوة الجغرافيوا قود تضو م ، فالم واهمة الجغرافيوا م ورهن مكيهوا فو  

  وسوو  الصووتحات األولووى ل.ل ووار .  فهووب العكووو  انن ووانية و األلوورم ، وتووم انشووارة إلووى الوو  فوو

سي دهر االلالصا  ف  هذا الةورن   ولربموا ال . ولكون لكمحادأوة أهميالهوا وقود ت وامد فو  تو،ويت 

الصووورة الحةيةيووة لكجغرافيووا ، وب وو   المووردود الك يوور والمنتعووة المال ا وودة لكمجالمووغ ، فووان ممارسووة 

 الجغرافيا  ج  ان ت الدا  .

ن هم المدافعين األساسيين من العجقات المالدالكة بوين انن وان وال يئوة ان الجغرافيين المهنيي

و ،وورورة االهالمووا  بهووا . والجغرافيووون ، ا عووا ، لي وووا وحوودهم المعنيووون فوو  فهووم هووذه العجقووة 

الجوهر ة المعةدة بين انن ان وال يئة ، ولكونهم مهنيوا مطوال ون بتهوم الالتاموب بوين المجالموغ ال اوري 

  الوقت الذي من ال هب تأ يد هوذا الطكو  إال انوا مون الصوع  تحةيةوا بالكاموب . وموغ والط يعة . وف

هذا فالمحاوالت موأةة ف  الدراسات الجغرافية األكاد ميوة مون الما،و  إلوى الوقوت الحا،ور . وان 

 هذا قد ا. ت اهالماما حيو ا و،رور ا ندامة الجغرافيا وبةا ها ف  الم الة ب . 

فيوووا هنوووا ، مكوووى ان المجالموووغ وال يئوووة مووون المو،وووومات األكثووور  وفووو  الوقوووت الوووذي نركووو 

إسالةرار ة و حضورا ف  الجغرافيا لج  الما ة ما  الما،ية . فأربغ مو،ومات بةيت تةكيد وة هو  

: انن ان واألر  ، المكان أو انقكيم ، الموقغ و ال اراة . وهذا الث ات قد أوحوى منووان المةوا  . 

 ، وموغ هوذا  فوالةو  الترن و  المعوروف  1904ليس كما كان ما   2004ما   بالالأكيد فان العالم ف 

 ) األشياء األكثر تغيرا ، ه  األكثر بةاء كما ه (  .حيت .

األسماء الم صصة لكمو،ومات األربعوة الدا موة مالنوموة بالنووا ال واحثين ، والوى حود موا ، 

  تةوودها الوو  ، بووين التصووب الكامووب  مووغ الوو من أ ضووا . وان التصووب بينهووا إمووا  ضووت  مكيهووا بر ةووا أو

و الالتامب الةوي .  وقد حصب فصب إ،اف  آلر ف  الجغرافيا  : جغرافيا بار ة وألورم ا يعيوة ، 

ومال صصون بالمو،ووا أو فو  الالوجوا والمنحوى ال حثو  ، مثوب جغرافيوا سياسوية أ  تار  يوة ، أو 
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رافيوا مكوموا بحود ااتهوا . و  ودو ان موارد ا يعية  أو مدن . وقد مدت بعر هذه الالترمات من الجغ

هذا مرت   بالجغرافيين المعنيين  وبالالوسعات فو  المو،ووا نت وا ، و فو  المو،وة وباهالموا  قوادة 

الميدان ، أو ظهور وجهات نور جد دة تالعكق بحدود ميودان الال صوص . ولموا كوان تعر ون الالوار   

ة الوواهرة فو  المجوا  ، وقود  ووفر هوذا بأنا دراسة الواهرة م ر ال من ، فوان الجغرافيوا هو  دراسو

 دليج ب يطا لماهية الجغرافيا . 

 

 اسالمرار ة الالغير ف  األر  والمجالمغ
لةوود شووهد الةوورن الما،وو  ت وودالت ك يوورة فوو  العكووم ، وفوو  الالةنيووات ، وفوو  الحضووارة ، وفوو  

ن و.ون المجالمغ . ومعوم هذه الالغيرات حا،رة ف  مو،ومات الجغرافيوا األربوغ . بالالصوار فوا

األر  ، والوذي    ومى  –أي منها و باهالما  لا  ، فان الالركي   نصو  مكوى مو،ووا انن وان 

 اآلن  المجالمغ وال يئة .

 العكم و الالةنيات
ب    ارت اا الجغرافيا باألر  فان النورة االسالرجامية لما ة ما  الما،ية تمي  الموواهر 

،وومية . ان متهوو  الصوتحة الالكالونيوة  وقواا ال حور قود الر ي ية الالالية  : الثور وة ، التا ودة ، والمو

فصووج باووكب أوووري ميوودان الجيولوجيووا أواسوو  الةوورن الما،وو  . بامالموواد الذبووذبات الصوووتية لةوواا 

المحي  لج  الحرب العالمية الثانيوة قود أوجودت المتواهيم الثور وة مون الالنووا الك يور لطوبوغرافيوة 

بالمثب فان تحكيب العد د مون الموواهر الط يعيوة )التورو الوا،وت  قاا المحي  واألقاليم الال   اككها .

بووين نطاقووات ال ووواحب فوو  حافووات الةووارات ، الالول ووغ المكووان  لكعد وود موون األقوواليم الط يعيووة ، كووذل  

مواقغ النطاقات الناوطة تكالونيوا و بركانيوا(   مكون و،وعها ،ومن هيكوب الصوتحة الالكالونيوة . وهوذا 

فو  الجغرافيوا سوواء أكوان الالركيو  مكوى الالوار   ، الجيومورفولوجيوا ، أو  الهيكوب لوا أهميوة ر ي وية

 التي  وغرافيا ، شكب األر  و العمكيات ، فالمصطكحات ت ال د  ف  بعر األحيان كمرادفات .

الالةنيووات الجد وودة غيوور االمالياد ووة قوود أمكنووت انن ووان موون قيووا  الوقووت و المجووا  بدقووة اكثوور 

 د التي  او وووة ، الكيماو وووة و الحيو وووة . بان،وووافة إلوووى الكوم يووووترات مووووفرة أدوات لالحكيوووب المووووا

و األقمووار الصوونامية ، النوووا ر الماووعة و غيرهووا موون قا مووة او كووة . فاألقمووار الصوونامية قوود مكنووت 

انن ان  من مجحوة األر  باوكب م والمر ) وابس ، مواء ، وهوواء( . والنووا ر الماوعة قود وفورت 

م وور الوونوم األر،ووية والةوودرة مكووى توووفير توقيووت مطكووق ،  لوويس لمالابعووة  آليووة تحد وود توودفق المووواد

الط ةات وتاككها فة  ، ولكون )واألكثور حداأوة( ،  أشوكا  سوطت األر  . أموا قيوا  الكالوب الطيتيوة 

فةد اوور الةودرة مكوى قيوا  الالركو ات الصوغيرة لكالراكيو  الكيمياو وة فو  موا ال  حصوى مودده مون 

ة وبار ة ، الماككة لكغجف اليابس ، والغجف الغالي ، والغجف ال وا ب، المواد الجوهر ة ، ا يعي

 و الغجف الحيوي لكعالم .

المو،وووا ال ووا د فوو  الجغرافيووا الط يعيووة ،  واآلن مالميوو  فوو  الجغرافيووا ال اوور ة ، ومكووى   

واموب األقب لج  النصن الثان  مون الةورن الما،و  ، هوو المنواا . فالمنواا قود ا.و ت مون اكثور الع

 أهمية ف  تحد د األقاليم الجغرافية وهو من اكثور العواموب سويادة فو  تحكيوب اسوالعما  انن وان لك يئوة 

وتكيتا معها . ومكى الرغم من آلية و منوور م اهمات انن ان ف  االحال ا  الحراري الذي قود توم 

ر األربعوين سونة و.تا ق ب قرن مضى ، إال ان تميي  اهالمامات العاموة والم الصوين فو  المنواا م و

الما،ية  د  مكى تميي  م اهمة انن ان ف  الال دالت المناليوة المعا.ورة . وهوذا قود حتو  ماوار غ 

بحثية ر ي ية وتوجيههوا الكالاواف قووة الال ودالت واآلليوة الالو  أدت إلوى الو  ، والالوأأيرات الضومنية 

 لال دالت المناا مكى ال يئة ومكى شؤون انن ان الم الكتة .
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الةورن الما،و  كانوت الثوورة الكميوة الموهور ال وارل فو  الدراسوات الجغرافيوة ، موغ أواسو  

.اح ها الالوجا نت ا ف  الجيولوجيا وف  العد د من العكو  االجالماميوة . وفو  الجغرافيوا الط يعيوة ، 

وباكب لا  ف  التي  وغرافيا ، فان الالوجا الكم  قد اسهم ف  الالركي  مكى العمكيات الجيمورفيوة 

تطور الموهر األر،  . وقيوا  مورفولوجيوة الوهيور األر،و  ، األنهوار ، سوتول الوالج  ،  مةابب

والمرتتعوات ومكوى امالووداد األحووا  النهر ووة . و قود تووم تركيو  الالةصوو  مون الالنووويم والالراتو  فوو  

الوهير األر،  الذي  وحيا أ ات أو انالوا  الةياسات الالجر  يوة .  وفو  الوقوت الوذي كوان االهالموا  

 –طور الموهر األر،  م ر فالرة جيولوجية ك يرة ، فةد تحو  االهالما  إلى فكرة نمواا  العمكيوة بال

االسالجابة ف  محاولة لالت ير أشكا  سطت األر  . وقد ظهرت متاهيم الالوالن و ش ا الالووالن موغ 

 توووالن كالووب الموواء وتوودفةات الالرسوو ات فوو  نوووم هياكووب العمووب . وبطوورو مووا ، فةوود تطووابق االهالمووا 

 بالالوالن مغ وجهات النور ف  اال كولوجيا آنذاف . 

وكما هوو فو  اكثور األبحواج الجغرافيوة ، فهنواف م والالان جوهر الوان ، الوقوت و المجوا  فةود 

واجها وباسالمرار اكثر المااكب تحد ا . فت  المعوم فان الجيومورفولوجيين و جغرافيو الط يعوة قود 

مالالابعوة فو  مكوان معوين ولتالورة لمنيوة او كوة . وفو   اسال دلو المجوا  لكو من منود غيواب مجحووات

التالوورات ال منيووة الةصوويرة فووان الحوودج المتوورد ، منووال  كووان ، تكالووون  ، أو باووري ، فانووا قوود   وود  

جوذر ا الموواهر فو  سوطت األر  أو  حوو  الموهور األر،و  بكامكوة إلوى شوكب آلور . والال ودالت 

بتالورات توالم لجلهوا ممكيوات معينوة اات أهميوة قود  المنالية اات مةيا  لمن  او ب تكون مجماتها

تنالج أشكاال م الكتة من سطت األر  .  بالمةابوب فوان األلمنوة الجيولوجيوة تكوون أاوو  . إنهوا تةود  

منصور ن مهمووين  ولكنهمووا مالوورابطين ، فوو عر المووواهر الجيمورفولوجيووة قوود نالجووت موون الما،وو  

ا ، فوان العد ود مون أشوكا  سوطت األر  وم ور فالورة ولكنها تةاو  لمج ين ال نين . وف  الوقت نت و

لمنية او كة قد )اابت( ونالج من الو  أقواليم اات مرتتعوات واائوة . ومون األسوئكة ، الصوع ة كيتيوة 

إرجاا تأأير العمكيات وم ر م الكن المةا يس ال منية إلى اساليطان انن ان ل.ر  . وبالعودة إلوى 

الموهر األر،  م ور فالورة لمنيوة او كوة ناليجوة الالركيو  ،  بدا ة الةرن العار ن فان نموا  تطور

(   ودو غيور اي مجقوة لالحكيوب 1899العمكيات ، ومرحكة الالاكيب الوذي قدموا و كيوا  موور  د تو  )

الموهر األر،  ال اري . بالجان  اآللر ، فان لصا ص العمكيات الحد ثة ، مكوى سو يب المثوا  ، 

قووة وا،ووحة . بالمةابووب فووان تذبووذب العمكيووات وت وودالت فوو  وحوودوج الم وواار الط يعيووة فانووا اي مج

 شكب سطت  األر  تصاح  النوم المنالية الم الكتة . 

و تر  المةيا  المكوان  ماواكب ألورم ، فدراسوة انالةوا  الحصوى فو  الجوداو  أو ال ويو  

ن والمجوا  . لالةييم الالعر ة ف  ستول الالج  ال  ت ر كيتية تكوون الج وا  . فاالأنوان م واهمان ، الو م

وفوو  العةووود الما،ووية فووان نموواا  الحاسوو ة انلكالرونيووة موون تطووور الموهوور األر،وو  بوودأت بالوووفير 

هيكب جد د لدراسة كمية ألشكا  سطت األر  . فالنماا  الكمية من تطور المةطغ الطوول  ل.نهور 

ن العمكيوات . والالعر ة  مكن ان تحاك  متاهيمنا مو upliftم الندا مكى افالرا  ب ي  من االرتتاا 

واكثر حداأة ، نماا  تضم م ادئ نةب الالرس ات والالعر ة لص ور الةارة ، حيث   ودو أنهوا تالطوابق 

مغ مواهر مورفولوجية الج ا  ، قدمات الج ا  ، وأقاليم األرا،  المن تضة . و  ودو ان مثوب هوذه 

ر درجوة توافوق العمكيوات موغ النماا  تمالد بين المةا يس من الدقيق إلى الك ير . موغ هوذا ، فوان الال وا

 الاووكب   ةووى غيوور وا،ووحا .   ان الةوودرة مكووى تحد وود تووار   تعوور  سووطت األر  إلووى االرتتوواا 

 و الالعر ة قد أ،افا بعر المحددات لكنموا  . 

قادت أجأة اتجاهوات ر ي وية فو  مكوو  األر  العد ود مون المعطيوات فو  أبحواج الجغرافيوا 

  فوان الجغرافيوا الط يعيوة قود تغيورت إلوى نووا  مكوو  األر  الط يعية وال اور ة . وباوكب مصواح

محالتوة بمتاهيم المنهج الالكوامك  لو.ر  ، المواء ، الهوواء و الحياتيوة . ومكوى اوو  النوورة الككيوة 
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الط يعووة وجهووة  –فووان الم الصووين  وو داد مووددهم . و تعكووس مو،ووومات التي  وغرافيووا و المجالمووغ 

 الةصة قابكة لكالط يق ف  العد د من المو،ومات الجغرافية .النور هذه . ومدد من معطيات هذه 

 المجالمغ وال يئة 
ان الالتامووب بووين ناووااات انن ووان وال يئووة الط يعيووة موون االهالمامووات الثابالووة فوو  الجغرافيووا ،    

وتعود ف  جذورها إلوى كالابوات هيورودوت فو  الةورن ال وامس ق وب المويجد ، والوى االلك وندر فوون 

فوو  أاروحالووا الموسووومة  آأووار  Glackenرن الالاسووغ ماوور . وقوود موور  كجكوون هم ولووت فوو  الةوو

مكى ساحب رود  يا  الالغيرات والالنوا ف  المواقن تجاه الط يعوة ومكوان انن وان فيهوا . والوى حود 

ما ، فان تتامب انن ان مغ ممكيات الط يعة ف  إ جاد و تعد ب الموهر األر،و  قود ا.و حا قور  ين 

ي ووا لكعد وود موون المووواهر الجغرافيووة . ف صووا ص األقوواليم أو األموواكن ال  مكوون لدرجووة  اووكجن ترك

فصكها من الالول غ المكان  ، كجهموا مو.ووف بالرسوم ، وبوال را   تالضوت هوذه العجقوات ، وهو  

تال غ مغ األ وا  . وفو  الوقوت الوذي  كوون فيوا ناواا انن وان مكوى األر  )فو  المجوا ( موؤأرا أو 

ن الوواهر المهمة االقالصاد ة ، واالجالمامية و الحضوار ة فننهوا فو  الغالو  تضوم مالأأرا بال يئة ، فا

العد وود موون العنا.وور المكانيووة الةو ووة ، ومنا.وور ألوورم تكووون فيهووا العنا.وور ال يئيووة الط يعيووة أو 

الحيو ة .غيرة جدا . وقد مي  كجكن لطر ن ، الالأأير ال يئ  و انن ان كعواموب جغرافيوة . واليوو  

ن أي وقت مضى ، فان الموهر الط يع   رم كم رل  مثب مكيا انن ان . بالمةابب ، ومكوى اكثر م

الرغم من الجذور الالار  ية العميةوة ، فوان توأأير ال يئوة مكوى شوؤون انن وان قود وردت فو  كالابوات 

( و آرا ا انالارت  ف  الةرن الما،  وتالوجت بتكرة الحوالم ال يئو  . ومكوى الورغم 1945هوتنكالن )

تميي  أهمية الجغرافيا والعمكيوات الط يعيوة ، ورغوم ان الجغورافيين قود اسالعر،ووا باوكب واسوغ  من

متهو   الحالمية  ، إال انا كان ب ي  جدا لدرجة ال   امد ف  تت ير العد د من العوامب الموؤأرة فو  

 تول غ الم الةرات ال ار ة مكى سطت األر  . 

  جواء كالواب جوور  بيركنو  موارن )انن وان وبالميي  وا،ت لودور انن وان كعاموب جغرافو 

( . وبالأشوير الالوأأيرات المودمرة 1864والط يعوة أو الجغرافيوا الط يعيوة كموا مودلها ناواا انن وان( )

مكووى ال رامووة ، ومكووى األماوواب ، وأأوور قطووغ الغابووات مكووى الموهوور األر،وو  ، فانووا فوو  الاوورو 

ن ان وا،حة ح و  رأي موارن . وفو  موا  األوس  وف  أوربا فان الالأأيرات العد دة لناااات ان

( .ودر 1990( .در كالاب بعنووان )دور انن وان فو  تغييور وجوا األر ( ،  وفو  موا  )1956)

كالاب ) األر  كما حورها نااا انن ان( ، وكجهما  عك ان الالوأأير الالراكمو  لناوااات انن وان 

 مكى األر  و مناف الا لكةوم الط يعية ف  الالغيير . 

قم تأأير انن ان  بن  ة أسية )مرفوا إلى قوة( جراء ان عاج المكوأات وانالاوارها مكوى و  التا 

األر  ، وف  الهواء وف  الماء وانالاارها مكى م الوم العالم . وبمتردات اليو  فوان توأأير الالوسوغ 

الحضري ال  امب ماككة التضجت فة  ، بب وماككة توفير الطعا  و الماء الصالت لكارب لك كان 

 الحضر .

وبحوودود فووان الثووورة الكميووة تاووكب قوووة موحوودة لكجغرافيووا ، مكووى األقووب فوو  جكوو  م الكوون  

االهالمامات لمناقاة مو،وا ماالرف ما  ، رافق ال  تطور النمذجة باسوال دا  الكوم يووتر ، ونووم 

ثور المعكومات الجغرافية  ، الال  حولت الميدان إلى تج يد الكالرون  ومكنوت مون الةيوا  بدراسوات اك

شووومولية لعمكيوووات سوووطت األر  وناوووااات انن وووان و تتامكهموووا . وناليجوووة االهالموووا  بوووالالغيرات 

المناليووة، فةوود اووورت نموواا  تكامكيووة  موون د ناميووة الغووجف الغووالي ، ودر  الالنوووا فوو  غطوواء 

األر  ف  المجا  وال مان ف  وقت واحد ، ونور لها مغ ليارات .نامة الةرارات . وقود جواءت 

سووات ناليجووة تعوواون الجغرافيووون مووغ بوواحثين فوو  ت صصووات مكميووة مالنومووة .، وقوود كانووت هووذه الدرا

 –ال طوات الج ارة لالطو ر نماا  معةدة ك يرة . ومن هذه األبحواج جواء الالحوذ ر : فضوجت تودلب 
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فضجت ت ر  ، وهب االفالرا،ات معةولة   هب تمثب الواقغ    وباكب اكثر .عوبة ، كيون  مكون 

)وحودة قيوا  ك يورة    gigabytes رجات نموا  مكوون مون آالف الكيكابا وتان  درف الا ص م

 جدا لذاكرة الحاس ة انلكالرونية(  . هذه أسئكة .ع ة ، إال ان المنوور  ألذ باألنتا  .

وبالميي  م الوم و مدد الالتامجت الذي ال  عد وال  حصى بين انن ان وال يئة فوان الصوعوبة  

.وب بوين توأأير ال يئوة مكوى المجالموغ ،  و انن وان كعاموب جغرافو  موؤأر ت داد ن جاد تميي  حواد فا

مكى ال يئة . اكثر من هذا ، فان هذه العجقة المال ادلة  تميي  حةيةوة متادهوا ان الطر ةوة الالو  ت وال د  

بها األر  ف  مكان معوين هو  لي وت ناتجوة مون ظوواهر أ.وكية فو  الموهور األر،و  ولكون فو  

يوة مون مواقوغ بعيودة . فالناوااات ال اور ة لي وت ب  وااة ))تعود (( ولكنهوا الغال  من قوم اجالمام

 تاكب و تنالج بيئات جد دة .

لووذا فووان أوووران المالحم ووين لككميووة و النموواا   وودمو إلووى اسووالجابة العد وود موون الجغوورافيين  

قالصواد ة وغيرهم الةا كين بالالنوا الجنها   لكمؤأرات ال اور ة ، والحضوار ة ، واالجالماميوة ، و اال

مكى سكوف انن ان ، فه  مد دة ال  مكن حصرها  بالعدد الذي تالة كا نمواا  الحاسو ة مكوى كثرتهوا. 

وفوو  الواقووغ فووان محوواوالت تكموويم ال ووكوف ال اووري قوود  حجوو  أو  ضووكب اسوواليعاب أسوو اب وكيتيووة 

  اسووال دا  المجالمعووات و ت وود كها لموهوور األر  . مووغ هووذا ، فووان هووذه ال صووا ص االجالماميووة هوو

مرك  تت ير كيون  ودرف انن وان المجوا  و نالجوا ، وهوذه هو  الجغرافيوا . وهوذا تعوار  مهوم بوين 

 العا  و ال ا  ، وسي ضغ هذا إلى تعكيق موج  من انقكيم و المكان .

 تالغير الصورة وت ق المو،ومات أابالة
ا فيهوا توأأيره مكوى تالوالى ال راهين من تأأير انن وان مكوى الونوم الط يعيوة فو  األر  ، بمو        

الالغيرات المناليوة ، وقود حتو ت هوذه الالغيورات اك وات لصويانة الط يعوة والحتواظ مكيهوا . بوالطرف 

وان محدود ة ناااات انن وان  staticالمةابب ، فننها حمكت أفكارا متادها ان ال يئة الط يعية ساكنة 

ر .وحيت . ومون الصوع  تصوور لم تؤأر مكى المنور الط يع  الذي لم  الاون بعد . ولكن هذا غيو

 ان تدميرا م المرا لكموهر الط يع   سيجعب من موان انن ان  )األر ( فعاال ف  الم الة ب . 

ومن وجهة نور مهنية فان دراسوة المجالموغ وال يئوة هوو مو،ووا تةكيودي فو  الجغرافيوا ولوا  

ة بال يئوة ، قود ممر بحد ااتوا . فهنواف بورامج ، وأق وا  مكميوة ، ومودار  وحالوى جامعوات مال صصو

الدهرت ، والعد د منها م الةكة من الجغرافيا . وكثير منهوا اقالرحوت وتموت رما الهوا فو  مؤس وات 

م دهوورة  ةودهووا جغرافيووون ، ولووم  كوون هووذا مر،وويا ولكوون ليةودوهووا إلووى رحوواب الجغرافيووا . وهووذه 

 الواهرة لي ت حكرا مكى مو،وا انن ان وال يئة ف  الجغرافيا .

دراسوووات الحضووور ة فووو  سوووالينات الةووورن الما،ووو  ، وفووو  بعووور األحيوووان لةووود الدهووورت ال 

باالشووالراف مووغ الال طووي  . وكووان الجغرافيووون فوو  مةدمووة هووذا الم ووعى ، الووذي شووهد والدة موودد موون 

الال صصوووات الثانو وووة مثوووب االقالصووواد الحضوووري و الال طوووي  الحضوووري . والنمووواا  الجغرافيوووة 

اا  جد دة ت الند الالول غ المكوان  المالوقوغ لج جوارات الكجسيكية لكرسالالر و لون والال  أكمكت بنم

والالأأير األكثر أهميوة ال و ارد الوذي اوور نور وة الموقوغ ومكوم انقكويم الوذ ن لع وا دورا ر ي ويا فو  

 الدراسات انقكيمية . 

 مكن تصنين الدراسات الحضر ة كدراسة منطةة )إقكيم( ، أو مكان ، أو مو،ووا مكوان  ،  

انقكوويم  لووا توجهووا الكموو  الةوووي . فالتر،وويات  \ا . وان الالركيوو  مكووى الحضوور وجميعهووا جغرافيوو

العكمية قد و،عت لالت ير الةوم المحت ة ننالوا  الجغرافيوة االجالماميوة ، والحضوار ة ، والعمرانيوة 

 اسوووووالنادا إلوووووى نور وووووات اقالصووووواد ة ، أو كجسووووويكية ، أو مارك وووووية قصووووود اسووووواليعاب المجوووووا  

ص  التك ت  الغن  السالكااف س ج جد ودة لكنوور إلوى انقكويم والمكوان ، والعرو . وقد لصص الالة

بما فيها الالميي  بين العكم النوري و العكم المحدد ، وقود كوان هوذا لويس فو  الجغرافيوا وحودها بوب فو  
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النور ووة االجالماميووة ، كمووا ورد فوو  أممووا  هووارف  و انالوور كن و توووان و العد وود غيوورهم . وهووذه 

الجغرافيووا شوومولية لمعوووم وجهووات نورهووا . لةوود موو لت ال صووا ص  أمطووت الالةصوويات هوو  الالوو 

االنالةا يوووة لكميووودان ، مووووفرة سووو ب اسووواليعاب معطيوووات المو،وووومات األربوووغ : المجوووا  ، المكوووان ، 

ال را   ، و المجالموغ و ال يئوة . وقود رفود الجغرافيوون وموا لالووا ، الدراسوات الحضور ة وانقكيميوة 

ن ال حوووج ، ومي انيووة ال حووث العكموو  ، واسوواليعاب هووذه الميوواد ن  ةووغ بم وواهمات ر ي ووة ، لكوون ول

 لار  الحةب األكاد م  .

وكووان لكجغوورافيين دور قيووادة فوو  دراسووة المنووااق األجن يووة )لووار  الوووان( بعوود الحوورب  

العالمية الثانية  ، و،مت الدراسات ايتا واسعا مون بواحثين فو  الكغوات ، الالوار   ، مكوم انن وان ، 

صوواد ، العكووو  ال ياسووية ، و.وواح  الوو  شووكوف مد وودة . ومكووى الوورغم موون وجووود العد وود موون االقال

ال وورامج إال ان مووددها بوودأ  الضوواء  ، وبنهمووا  مووا  العكووق بالاوورو األوسوو  ، فووان نالووا ج االلال ووارات 

  العر،ية لكمعرفة الجغرافية تأت  مالطابةة ، ولعكها تنعش الجغرافيا انقكيمية . فاالنالمواء إلوى درو

الجغرافيووة مال ا وود ، وشووكرا لكمحوواوالت الالوو  قووا  بهووا العد وود موون الجغوورافيين ، وشووكر أ ضووا إلووى 

 الجمعية الجغرافية الوانية .

لةوود جوورم تحووو  فوو  الالحكيووب المكووان  وبم الكوون الم ووالو ات باسووالحداج نوووم المعكومووات  

مجووا  فوو  العووالم أموور الجغرافيووة . ان تكامووب موودد غتيوور موون المالغيوورات الماووالركة فوو  المكووان أو ال

م الحيب مكى الورو ، واآلن  أ. حت ممارسة شا عة إ جاد ش كة مالغيرات بامالماد نووم المكوموات 

الجغرافية . واألكثر من هذا ، فان الالكامب قد سمت بنجراء تحكيوب ر ا،و  و إحصوا   لك يانوات بموا 

رسووم ال وورا   بامالموواد ، و GIS عوو ل و.وون األنموواا المكانيووة . وبووالرب  بووين الالح ووس النووا   و 

فةود  GPSالالةنية الرقمية ، والرادار ، وتةنيات معالجوة المر يوات ، إ،وافة إلوى نووم تحد ود المواقوغ 

انتالحووت آفاقووا واسووعة لكالحكيووب المكووان  و دراسووة العمكيووات مكووى سووطت األر  موون التضوواء . لةوود 

رافيووون الم وواهمون فوو  موقووغ الةكوو  فوو  الماووروا الجغرافوو  ، وبةوو  الجغ  GISأ.وو حت تةنيووات 

الر ي يين فيها .  ضاف إلى ال  ، فان الجغرافيون م المرون فو  الم واهمة فو  اسواليعاب و تت وير 

ما تةو  با ال را   ، وما تح ن الةيا  با وما ال تؤد ا باكب جيد . وبما أن إنالوا  ال ورا     والغرو 

 جغرافيين فة  .  وقالا وبككتة مالية ، لذا ال  مكن ال يطرة مكيا لمن  رون أنت هم

 الم الة ب
فوان مغوامرة الم والة ب  اووبها الهكوغ . وان   باسالعرا  الال د  المذهب لج  الةورن األر،و 

تجربوووة الما،ووو  الةر ووو  قووود تووووح  باتجاهوووات الالةصووو  فووو  الم وووالة ب الةر ووو  . وبينموووا تعكوووس 

  بووا  اووكب المو،ووومات توجهووات الجغرافيووا الط يعيووة ، إال ان تغطيووة ال ووكوف ال اووري ومووا  حووي

اهالمامووا وتنومووا . وفوو  الوقووت نت ووا فووان اسووالمرار الم ووام  الم ووالةكة و النوميووة و الالحكيووب الووذات  

 سالحافظ مكى أهميالها .

ان النموواا  الك يوورة والمعةوودة والاووامكة لكوونوم األر،ووية و تتامجتهووا مووغ ناووااات انن ووان  

يا االهالما  نحوو ال يئوة إال ان النمواا  سي ةى لها دور ف  الماار غ الجغرافية . ومكى الرغم من توج

سال ووك  الضوووء مكووى موودد ك يوور موون العنا.وور المنتصووكة فوو  النةووب أو الالصوواميم الحضوور ة مووثج . 

وسيصاح  الو  مو ء فو  التهوم وتت وير النالوا ج لمثوب هوذه النمواا  ، و جو  ان  كوون هوذا مرافةوا 

 لالطو رها ونموها .

ةا يس الجغرافيوة ، سال ومت ب  وادة الالغطيوة المكانيوة ان تةنيات المجحوة ، ومكى م الكن الم 

ف  جان  ، مغ تعاظم الدقة فو  الجانو  اآللور . كوذل  سوالالطور و تو داد  ارا وق ت و و  و معالجوة 

 ال يانووات المكال وو ة بواسووطة هووذه الالةنيووات . وبوو عر الوسووا ب فوو  االسووالةطاب المةابووب موون المةيووا  

تالطكوو  اسوواليعاب العمكيووات ، و ج  يووا لال ووهيب تةنيووات و الالةصوو  ، وج  يووا موجووا ن جوواد نموواا  
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المجحوات و الةيا  فان الدراسة الميدانية ومعالجاتها سال دهر ه  األلرم . فالنمواا  الذكيوة هو  

لي ت بد ج من مجحوة ال يانات األساسوية ، بوب ان االأنوين مكموجن لو عر . وباوكب مهوم ولوا  

ألجوواء االجالماميوة تكوون الحاجوة إلوى بورامج مجحووة لتالورة ف  الجغرافيوا الط يعيوة ، ولربموا فو  ا

 لمنية او كة .

ان وجهووة النووور المكانيووة ، أو الجغرافيووة هوو  جوهر ووة فوو  إ،ووتاء معنووى لالووار       

انن ان و الحا،ر المال د  باكب م المر . فالالولين )الالركي ( مهم وجوهري إاا كان الهدف إ جاد 

ء منتصكة . وتالطك  العد د مون العنا.ور الالو  توؤأر  بالطر ةوة ش ء جد د وافضب من مجموا أج ا

 الالووو    وووالوم  بهوووا انن وووان و  موووار  فيهوووا ناووواااتا مكوووى سوووطت األر  ممةوووا وسوووعة أفوووق 

 و ارت اا نادر . فالم الة محيرة و لها مااككها ، ولكنها مهمة و ساحرة . 

ومات األربوووغ لكجغرافيوووا ومكوووى الووورغم الالغيووورات الالووو  ال  مكووون تتاد هوووا ، إال ان المو،ووو 

)المكووان، الموقووغ المكووان  ، ال اراووة ، والالتامووب بووين المجالمووغ وال يئووة( سووال ةى أابالووة . وكمووا تووم 

مجحوالا آنتا ، فننها مالدالكة ، ولكجغرافيا حق تار    مالترد ف  كب منها . إ،وافة إلوى الو  ، فتو  

ادلوة بوين المجالموغ وال يئوة )ماوككة حةيةيوة الكحوة الال    التيق العوالم فيوا مكوى األهميوة لكعجقوة المال 

جغرافية( فان الجغرافيا ت نوى مكوى ارأهوا المالتورد فر.وة و م وؤولية لالووفير  –اجالمامية  –ا يعية 

نووورة أاق ووة لم ووا ب العووالم . فوواألدوات الجد وودة لكمجحوووة ، ومكووى مةووا يس م الكتووة ،  ت ووهب ممكيووة 

ال يئوة ،  –تعاظم اندراف بأهمية مو،وا المجالمغ الالعاون واقامة دراسات ماالركة .  صاح  ال  

وهذا ما  ع ل التر.ة لكالعاون العكم  الماالرف . والنالا ج الجد ودة ، والالةنيوات الجد ودة ، و انقورار 

الواسووغ بالم ووالة وأهميالهووا ، فننهووا جميعووا تووؤدي إلووى تغيوور ها ووب . ومووا بةوو  كمووا هووو ، مو،وووا 

 الجغرافيا نت ا . 

الط يعووة سوويكون وحووده الموحوود لالعر وون الجغرافيووا وبمووا  –مكووى المجالمووغ هووب ان الالركيوو   

  ر،وو  م الكوون الال صصووات و لوا ووا النووور   ولربمووا ال ، فالعد وود موون مووواهر ناووااات انن ووان 

و سووكوكا  مكوون ان ت ووالتيد موون المنوووور الجغرافوو  الووذي  ركوو  مكووى المجووا  أو المكووان أو مكووى 

ا ص ف  المجا  . وفو  الوقوت نت وا ، ومكوى امالوداد الميودان ال اراة كوسيكة ندراف تول غ ال ص

ت ةى تةصيات لا.ة وأماكن امول و جدا  و إقناا ف  حةب الجغرافيا مطكوبوة كمنووور و اموول 

 لرؤ ة سكوف انن ان تار  يا ، و بيئة العالم ه  الال  تدمو إلى ال  .

   


