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 من يسيطر ،  على أي مستوى  و بأي ثمن ؟
 1الجغرافيا ، السيطرة البيئية ، و تكيف الطبيعة 

 
 ديانا ليفرمان ، جامعة اوكسفورد

 
 تمتلككا الجغرافيككا الكثيككر لتعطيكك  لفاككرين ، فالبيئككة تتغيككر ب كككم واسكك  وت  ككر عوامككم  

معتقده المركزي العالقكات بكين  و مستويات ، وموازين جديدة مؤثرة على القرارات البيئية . وبعلم
اإلنسان و البيئة و التباينات اإلقليمية ، فان الجغرافيا يمكن أن تأاذ دورا قياديكا فكت ت ككيم البكدائم 

( مككن اكككالم ا ب ككاد ، التككدريا و النغمكككال بالسياسككة العامكككة 21البيئيككة والدولككة فكككت القككرن  
public policy  . 

فت إدارة البيئة ، تكييف الطبيعيكة و إعكادة ت كغيم السكيطرة اثنان من أكثر المواضي  أهمية  
على البيئةّ لي مم : المست لكين ، ال يئات ، الفرق البيئيّة ، و المؤّسسات متاطية ال دود القوميكة . 
وهذه الموضوعات هت الساانة فت الجدم السياست و الفكري المعنت بتقيكيم كلكف الاكدمات البيئيكة 

ات البيئيكة . إن تقيكيم الطبيعكة و السكيطرة البيئيكة عنمكران م مكان فكت مناق كة وكيفية اتااذ القرار
كيفيككة السككتجابة لعمليككات العولمككة  والتبككدلت البيئيككة علككى مسككتوى العككالم و تأثيرات ككا علككى سكككان 
ا رض . والجغرافيون يمكن م ال تراا فت هذه المناق ات من زوايا ماتلفة وفكت أدوار و مواقك  

وكنقككد لقتمككاديات البيئككة والن ككاطات ضككد العولمككة ، أو كيفيككة العمككم فككت إدارة البيئككة ماتلفككة ، 
 لتطوير و تنقية المقاييل البيئية التقويمية وإيجاد مؤسسات سيطرة جديدة . 

 تكييف الطبيعة : الادمات البيئية و ا سواق
مكن اكالم تسكعير  فت العديد من ا قطار والمؤسسات هناا تقبكم واسك  لفككرة  مايكة البيئكة 

ادمات الطبيعة ، بوض   قوق الملكية و تجارة هذه الادمات ضمن السوق العكالمت . فكت أمريككا 
الالتينية أمب ت هذه ا فكار جزء من التفاق العام لليبراليا الجديدة التت تقوم بان اإلدارة الفاعلكة 

ال يكوي و منكاط   للممادر و ت ميمك ا يتطلكا توزيك   مكر ا راضكت و الغابكات و التنكو 
ا سككماا و التجككارة فككت هككذه الممككادر و ال قككوق ضككمن السككوق ال ككر الككذي يضكك  أسككعارا عاليككة 
 للممادر النادرة و ي ج  على إدامة الممادر القابلة للتجديكد . وقكد عبكر هكارفت عكن هكذا التكيكف 

بالسككتيالء  والاممككة بسككتراتيل رالتككراكم بالتجريككدر  يككد تقككوم الدولككة بككالتواطؤ مكك  رال المككام
 على الطبيعة وال دائ  العامة . 

وفت كوستاريكا على سبيم المثام ، وضعت تسعيرات للاكدمات البيئيكة التكت تضكم : أجكور  
على  كركات المكيدلة التكت تجمك  ا ع كاا و ال يوانكات مكن الطبيعكة ، ديكون لسكتبدام الطبيعكة 

بيئككة( ،  مايككة المسككط ات المائيككة  يككدف   تطفككأ الككديون مقابككم اسككتثمار ا مككوام الم ليككة ل مايككة ال
مستادمت المياه فت اسفم الن ر لمن فت أعاله ل ماية الغابات( ،  كبل الككاربون  تكدف  ال كركات 

الككاربون( ،  السكيا ة  دا مريكية إلعادة الت جير أو  ماية الغابات إلنقكار انبعكاد ثكانت أو كسكي
السككيام مقابككم تمككتع م بالبريككة( ، الب ككود العلميككة  البيئيككة و أجككور الككداوم لل ككدائ  العامككة  يككدف 
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 أجككور للبككا ثين مككن اككارة المنطقككة( ، وتجككارة عادلككة  أسككعار عاليككة لمنتجككات أنتجككت باإلدامككة 
 الذاتية( .
إن هككذه ال ركككة لتكييككف الطبيعككة و تسككوي  اككدمات ا هككت ت ككوم كبيككر فككت العالقككات بككين  

ليم و الم  كر ا رضكت . وهكذه الت كولت مرككز اهتمكام اإلنسان و البيئة و القتماد السياست لإلق
الجغرافيا ولبد أن لدينا الكثير لنقولك  . وأولئكا الجغرافيكون الكذين تقبلكوا نمكوذة السكوق ا ساسكت 
لكدي م الفككرر العديككدة لتنقيتكك  . فعلكى سككبيم المثككام ، فككان الت ليككم الجغرافكت يقككدم الكثيككر فككت فتككرة 

تعقد عملية ت ديد التسعيرة وإيجاد ا سواق  وم العكالم . والابكرات  تسوي  الادمات البيئية بسبا
الجغرافية التقليدية مثم تقويم كمت للممادر مثم الماء أو الكتم ال يويكة ، و اسكتطال  تقبكم النكال 
 فككت ماتلككف ا مككاكن يمكككن أن ينقككت التقويمككات البيئيككة اسككتنادا إلككى ت ليككم الطككوار  أو السككتبدام  

فككوق تلككا التككت  ككددت مككن قبككم اقتمككاديو البيئككة المت ككددين . فككن م المعلومككات و وضكك  كلككف ت
الجغرافية تسمح بمراقبة  قوق الملكية وما يما ب ا من عناوين و  دود بما فت ذلا المرا  مك  
النال ا مليين على أراض تقليديكة . والمعرفكة الجغرافيكة اإلقليميكة مثكم ومكف المواقك  الغريبكة 

د لت ككيم ا سكواق وبيك  الاكدمات للسكيام و تقليكم نسكا الككاربون و ا ب كاد هت أيضا أسال جي
 العلمية.
وبإمكان الجغرافيا أيضا أن تقدم نقدا قويا إلكى فككرة ر بيك  الطبيعكة ب جكة ال فكا  علي كار ،  

بالتركيز على السلطة غير المتكافئة عند المساومة على السعر والم اركة ، ومعوبة ت ديكد نسكا 
لمسكككتقبلية ، أو ا سكككعار السكككائدة مقابكككم أسكككعار ل يمككككن اسكككتبدال ا و   يكككر ارضكككت ، الامكككم ا

والم اكم ا االقية العامة والتنازم عن  قوق الملكية وا سعار إلى قيم بيئة  ضكارية و دينيكة أو 
 ملكية م اعة . 

ت القكرن لقد أمب ت ا سواق هت السائدة فت الادمات البيئية قمد إدارة و  مايكة البيئكة فك 
( . إن الت ككدي الجغرافككت يمكككن أن يضككم العمككم فككت ن ككام لتككوفير ن ككم اكثككر دقككة و تككوازن 21 

لل قوق، ا سكعار و ا سكواق ، أو العمكم باتجكاه معكاكل ، أو إسكقاط التكيكف الطبيعكت الكذي يضكم 
ب ككككم متزايكككد معطيكككات بيولوجيكككا ب كككرية . ويمككككن للجغرافيكككا أن تككككون المنتكككدى الكككذي ينكككاق  

، تجكارة الككاربون ، ومنكاط  الم ميكات  bioprospectingعات مثم المن كور ال يكوي موضو
 الطبيعية ، والمساهمة فت إيجكاد هيككم تجريبكت و ن كري لتقيكيم الاكدمات البيئيكة مكن  يكد الكفايكة 

 و الفائدة ضمن  روف معينة .

 إعادة ت غيم السيطرة البيئية
، ويمكا ب  تككون مكؤثرين جكدد و بمقكاييل إن تنامت سلطة المؤسسكات متعكددة الجنسكيات  

م لية فت مناعة القرارات البيئية قد وفكر ميكادين م مكة أاكرى للجغكرافيين للب كد و الممارسكة . 
والن طين الجدد ، بما في م المست لا ، ال يئات و المن مات غير ال كومية ، يعملكون علكى توسكي  

و القككانون( بقمككد توسككي  مفككاهيم  اإلداريككينالبككؤر لت ككمم المؤسسككات ال كوميككة  مثككم البرلمككان ، 
السكيطرة البيئيككة ، و يككد إن المجكامي  الجتماعيككة الماتلفككة تسكتادم السككلطة و المككال يات ب ككأن 
القرارات والسياسات البيئية . وهناا تنو  فكت الن كطين لقيكادة و توجيك  إعكادة الت كغيم هكذه ، بمكا 

يرافقك  مكن سياسكات نيوليبراليكة إلعكادة تن كيم ،  في ا أضعاف المؤسسات ال كومية المركزيكة ومكا
امم الميزانية ، الامامة ، والالمركزية ، كذلا نمو الن اط الجتماعت وا  كام الجديدة مكن 

 التعبير و التن يم ، مثم  بكة النترنيت . 
لقككد امككبح المسككت لا عنمككرا جديككدا م مككا فككت السياسككة البيئيككة مككن اككالم ممارسككة سككلطة  
مقاطعة المنتجات الملوثة والادمات الرديئة و التعامم فقط م  ال ركات التت ت اف  على جماعية ل

المعكككايير البيئيكككة والجتماعيكككة العاليكككة . وفكككت الغالكككا يككككون هنكككاا تنسكككي  بكككين المن مكككات غيكككر 
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ال كوميككة، وان فكككرة التسككوق ل مايككة ا رض جككاءت اسككتجابة لمعلومككات عككن الممارسككات البيئيككة 
م فككت ماتلككف أقككاليم العككالم . وتوجككد  ركككة متوازيككة أاككرى في ككا أمكك اا ا سكك م و ككروف العمكك

والمستثمرون فت المؤسسات الكبيرة مثم أموام المتقاعدين الذي يتطلا أن تمكرف ا مكوام علكى 
 نسا واطئة من الكاربون , وعلى إدامة البيئة و الستثمار الجتماعت الم يح .

 لتجككارة و البيئككة ، وبمعرفككة اامككة عككن اثككر المنتجككات والجغرافيككون الككذين يب ثككون فككت ا 
و سلسلة السل  فت إقليم معين ، فعندهم الكثير الذي يقكدموه للمسكت لا ، ول امكم ا سك م وبإمككان م 
تقديم نقد م م للسوق فيما يار البيئة و المنفعة الجتماعية لمنتجات معينكة . ويكتم ذلكا مكن اكالم 

 أو ن ر النتائل ب كم يس م الوموم إلي ا ، مثم النترنيت . دراسة ميدانية لمالح المجتم 
إن الاوف  أو ا مم( من مقاطعة المست لا ومااطر السمعة وا د من العوامم التت توجك   

البرامل الن امية فت الم اركة فت المسؤولية الجتماعية و قيال اإلنجاز القتمكادي والجتمكاعت 
فرمككا للجغرافيككا للعمككم مبا ككرة مكك  أو ضككد بككرامل المسككؤولية والمعككايير البيئيككة ، ويعطككت هككذا 

من االم   الجتماعية الم تركة . وبالنسبة لل ركات التت ت اوم ال موم على إيجابيات ا سواق
تعزيز مسئوليت ا الجتماعية وفت اإلدامة البيئية ، فإن ا قد تسعى إلكى معلومكات أو ت كريعات عبكر 

على استك اف ال روف الم لية ، وبمنا ت جديدة للقيال وال سكاا، الجمعيات و ببا ثين قادرين 
وطلبة متكدربين للعمكم ضكمن القطاعكات التعاونيكة . وقكد ياتكار بعكض البكا ثين الرتبكاط بالقطكا  
التعككاونت كمست ككارين أو متعككاونين مقككدمين الت ليككم الككذي يعككزز افضككم ممارسككة و ي ككج  ال مايككة 

و التبدم التن يمت . واآلارون قكد ياتكارون وج كات ن كر اكثكر نقديكة البيئية و العدالة الجتماعية 
وت كيكية ، نا رين إلى أموام المؤسسة للب كد البيئكت كانسك اا أو تبريكر الن كاطات دون التكزام 

 بيئت جدي .
للجغرافيا مساهمات طويلة مما بة للمن مات غير ال كومية ، من اكالم ن كر ا ب كاد ،  

لمسككاهمة فككت ال ككوارات و الومككفات السياسككية ذات العالقككة بمسككائم مثككم : وتقككديم الست ككارات وا
قط  غابات المزون ، التبدلت المنااية ، وعدالة البيئة ال ضرية . وكلما وسعت المن مات غيكر 
ال كومية مجام مسؤوليات ا   إدارة الم ميات البيئية ، ميزانية ا ب اد ، وفت الغالا ممء الفكرا  

لمؤسسككات ال كوميككة( فإن ككا تواجكك  ت ككديا  رجككا يكككون لكك  تككأثيره علككى المككلة بككين الككذي تترككك  ا
الجغككرافيين و المن مككات غيككر ال كوميككة اككالم العقككد القككادم . عككرض تقريككر  ككديد أن الميزانيككة 

( مليكون 31( ترليكون دولر مك   1.2( بلدا وملت إلى  26الكلية للمن مات غير ال كومية فت  
ذا يفكوق العديكد مكن اقتمكاديات دوم والنكاتل اإلجمكالت للعديكد مكن الكدوم . عامم باجر كامكم ، وهك

والعديككد مككن المن مككات غيككر ال كوميككة قككد أمككب ت ذات تامككر م نككت عككالت ، تسككتأجر بككا ثين 
بيئيين لمال  ا ، إضافة إلى تفاوض ا م  جامعات و مكاتا است ارية . وفت الوقكت الكذي تمكدر 

ت عن هذه المن مات ول ا تأثير متعكا م علكى السياسكات اكثكر مكن الدراسات المتميزة و المطبوعا
ا ب اد الجامعية ، وقد نقد البعض من ا لت يكزه واتسكام  بغيكاا ن كرة نقديكة متف مكة . وبالنسكبة 
للعديد من المن مات غير ال كومية الكبيرة و المت ولة فان بعض التغيير ي مم : عالقات مكممية 

يكون عمل ا ضكمن الن كام ولكيل اارجك  ، التركيكز علكى المعالجكات  م  المؤسسات وال كومة لذا
دون الم اكم ، الميم إلى بناء  بكة وليل توس  فكردي ، زيكادة المكردود لكيل علكى أسكال الكذنا 
 العقوبة( بم كاستثمار ، النتقام من المسالة الفرديكة إلكى  ملكة متعكددة ا طكراف ، وتركيكز جديكد 

ا فككت اسككتادام ا مككوام . تتككوازى هككذه التجاهككات مكك  الضككغط علككى  ككفافية العككرض و ال سككا
الجامعت للب د عن مكنح ماليكة لحب كاد مكن اكارة الجامعكة ، مكن المؤسسكات التعاونيكة ، لتكوفير 
معلومكككات و  لكككوم واقعيكككة ولكككيل ب كككود ا بكككراة العاجيكككة أو مجكككرد النقكككد ، وأب كككاد تتكككداام 

 تامر وا د .  التاممات ب ا وت ترا دون التركيز على ت ليم
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بإمكككان الجغككرافيين ااككذ وقفككة نقديككة بامككور دمككل المن مككات غيككر ال كوميككة بالعالقككات  
التعاونية والقيكام بدراسكة  الكة تعكرض ف كم ال ككم الجديكد مكن التنميكة . أو باإلمككان التعكاون مك  
ا المن مككات غيككر ال كوميككة لتكييككف البككرامل مكك  ال ككروف الم ليككة ، وتطككوير مقككاييل ، وتككدري

الطلبة المؤهلين للعمم فت هذا القطا  ، وانتاة مطبوعات يكون ل ا تأثير على الرؤيكا والممارسكة. 
بإمكان الجغرافيين أن يكونوا أعضاء فت المن مات غير ال كومية والسعت للوموم إلى انتاابات 

 مجالس ا ، أو السعت إلى و ائف أو التفر  العلمت فت القطاعات غير الرب ية .
لوقت الكذي يلعكا فيك  المسكت لا و التعاونيكات و المن مكات غيكر ال كوميكة دورا فكت وفت ا 

العالقات البيئية و العالمية إل أن المؤثرين الرئيسيين هما ال كومات و المن مكات ال كوميكة . وقكد 
 ( مؤسسات جديدة م مة للسيطرة على البيئكة العالميكة  مثكم الكن م الجديكدة للمنكا  21جلا القرن  

التجارة( و التغيرات فت  بعض المن مات متعددة ا طراف . وقد ساهمت الجغرافيا فكت تطكوير و 
و تقككويم هككذه المؤسسككات ، فعلككى سككبيم المثككام ، مسككاهمت ا فككت نقككد الن ككام المنككاات ، أو فككت تقككديم 
النمكككح للبنكككا الكككدولت فكككت مجكككام قطككك  الغابكككات أو دورهكككا فكككت الرأسكككمام الجتمكككاعت للتنميكككة . 

افيين دور فت توثي  الف م البيئكت و ال جكوم علكى السكلطة السكائدة لمن مكة التجكارة الدوليكة وللجغر
وغيرها من المؤسسات . علكى الجغكرافيين العتمكاد علكى ابكرات م والتفكيكر فكت كيفيكة إمكالم أو 
استبدام المؤسسات العالمية بأارى تضم ممثلين للمجتم  المكدنت ، ومعاهكدات تكوفر ن مكا معكززة 

كافئة ل ماية التبدلت المنااية والتنو  ال يوي واتفاقات التجارة التت تضم أقوى  ماية للبيئكة و مت
 و عالقات أكثر عادلة . 

( عنكد ممارسكة عمليكات السكيطرة 21ما هت الابكرات التكت تعتمكدها الجغرافيكا فكت القكرن   
 قكككة بكككين اإلنسكككان والبيئكككة( البيئيكككة العالميكككة ؟   باإلمككككان العتمكككاد علكككى أساسكككين تقليكككديين  العال

و  التباين المكانت( للتعبير ب كم افضم وت ليم إقليمت تفميلت لحسباا والنتكائل للتبكدلت البيئيكة 
العالمية وتمميم الن م التت تستجيا ل كذه التغيكرات . فابرتنكا فكت المنكا  وتداعيك  وسكرعة تكأثره 

لتبكككدلت المناايكككة وتضكككمين المقتر كككات يمككككن السكككتفادة من كككا فكككت تقيكككيم التكككأثيرات اإلقليميكككة ل
لستقرارية المنا  بمستويات عالية من انبعاد الكاربون . فالت ليم اإلقليمت لقطك  الغابكات وإعكادة 
تركيكككا الممكككان  والنقكككم مطلوبكككة لتنقيكككة موجكككود الككككاريون والكككذي قكككد يعكككزز تغطيكككة النبعكككاد 

عولمككة و التجككارة والبيئككة لتوضككيح وا سككواق. ن ككن ب اجككة إلككى جغككرافيين بابككرة للككربط بككين ال
ال ككروف التككت تعززهككا اتفاقيككات التجككارة والككن م ذات العالقككة أو للتقليككم مككن  مايككة البيئككة علككى 
المسكتوى الم لككت والعمكم ضككمن المؤسسكات البيئيككة الدوليككة لتكوفير ابككراء إقليميكين ولترجمككة علككم 

 البيئة ومضامين  الجتماعية لمانعت القرارات .
المؤسسات العالمية الجديدة ل تنتل مستقبم بيئت مستدام لف ل ا فت  ساا التباينات يبدو أن  

اإلقليمية والت ولت التت تؤثر وتقود التبدلت البيئية وتككون السياسكات الم ليكة معكززة للت كولت 
لاامكة والتفاقات الوطنية. وستف م الجغرافيا كناقد أو مممم للسيطرة البيئية إذا  فقكدنا معرفتنكا ا

بأقاليم معينة مكن العكالم ، مكا يسكمي  ديكرا كريككوري رالهتمكام بغربكاء المسكافةر . إن هكذه ال الكة 
علككى الابيككر  thematicم ككاب ة ل الككة ا قسككام العلميككة عنككدما تفضككم المن جيككة أو الموضككوعية 

المنطقة إلكى اإلقليمت  بما في م اللسانيات( فت المناهل ، و يثما تذها ا موام الماممة لدراسة 
و دراسكات دوليكة و تاضكع ا  areaبرامل مقارنة ، وعندما تعزز ال كومة دراسات عن المنطقة 

إلى التقمت السياست طبقا لمواقف ا من الوليات المت دة . فدراسة منطقة والجغرافيا اإلقليميكة ل كم 
 ريكككة ال رككككة القكككوة للتجديكككد الن كككري  علكككى سكككبيم المثكككام تطكككور التنميكككة ، الديموقراطيكككة ، ن

الجتماعيكككة فكككت دراسكككات أمريككككا الالتينيكككة( ، و مضكككامين م مكككة للتعكككاون الكككدولت . يجكككا علكككى 
الجغرافيين الم اركة فت التفكير بدراسة المناط  التت تكديم الابكرة والعمكم الميكدانت ضكمن سكياق 
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وعلينكا أن نوجك   الربط بين الم لت والعالمت وتعزيز التعاون بين البا ثين الم ليين و المواطنين .
عاطفتنا ن و الدراسة اإلقليمية للطبيعة ورؤية أولئا الطلبة الذين يب ثون فت التغيرات الجتماعيكة 

 والبيئية وتوفير ا دوات والن ريات التت تجعم ت ليل م و أفعال م اكثر تأثيرا .  
  


