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 من نحن ؟ سؤال مهم لمستقبل الجغرافيا
 

 

من نحن ؟ وكيف حدثت التغيرات الكبيرة عبر القرن الماضي في تشكيلنا ؟ خاصة في الربع األخير منه،  

وكيف غيرنا علم الجغرافيا ؟ وكيف أن التغيرات في تركيبة المختصين قد غيرت االختصاص ؟ وبصورةة أق  ، 

 ي نسألها كجغرافيين ؟ ولماذا ما نشكله نحن الجغرافيرن شيئا مهما ؟ التغيرات في طبيعة األسئلة الت

 إن مووووا نسووووأد عنووووه لحوووودق طبيعووووة المرضووووري الووووؤط ندةسووووه ، واألسووووئلة  ووووي التووووي توووو طر نشوووواطنا  

و تعكس ، جزئيا ، خبرتنا أفراقا ومجاميع .  وتعتمد  ؤه الخبرات على ما تدةبنا على القيام به في االختصاص ، 

وما  ي الظروف التي نعيشها . كما تعتمد على الجنس )ذكر أم أنثى( ، سرط أم منحاز ، سليم بدنيا أم وألن ومتى 

جووالس علووى كرسووي متحوور  ، أبووي، أم أسوورق ، وغير ووا . إضووافة إلووى  ووؤه الخصووائ  ، فللمرقووع االجتموواعي ، 

 ت الؤاتية .الحضاةلة  لها تأثير ا على القدةا –االقتصاقلة  –وشبكة العالقات االجتماعية 

عندما لالحظ مجمرعة من األفراق حاقثا ما )وليكن الطمور الصوحي( فوان كوح واحود مونهم قود لركوز علوى  

جانب معين ، ولنظر له من زاولة مختلفة ، أو قد لفكر في استثماة عملية الطمر الصحي في قةاسة عون   أنمواط 

 مت في جمع النفالات ، مخاطر التسمم وتلرلث المياه استهال  السكان ، العالقات الجنسية ، تقنيات النقح التي سا

الجرفية ، وغير ا . والقدةة على ةؤلة ما قد ال لوراه اخخورون  وي فوي جر ر وا عمليوة ا بوداي  العلموي ، و وي 

 تعكس جزئيا التبالن في وجهات النظر الناجمة عن المرقع االجتماعي والخبرة .

، و ووؤه  ووي التووي شووكلت الخبوورة الؤاتيووة والتراكميووة لطبيعووة  إن معظووم الجغوورافيين موون الووؤكرة        

األسئلة التي لطرحها الجغرافيرن ، وعلى أساس  ؤا جاءت المفا يم الجغرافية ، حيث توم التأكيود علوى اسوتجابات 

عضورلة لعوالم غيوور عضورط ، والنضواد موون اجوح البقوواء فوي بيئوة غيوور وقوقة . ففوي العوالم الجدلوود )أمرلكوا( فووان 

ة المعاشة  تعكوس سويطرة البرلوة . فالمسوترطنرن األوائوح قود واجهورا صويفا حواةا و شوتاء قواةس البوروقة ، الخبر

 ومراسم نمر غير معروفة المدة )زمنيا( و تضاةلس غير مألرفة . وقد تجاوز األغلبية  ؤه الصعربات . 

ا سائلر ا . فاألسئلة ال لمكن وقد عكست األسئلة البحثية ، وبشكح كبير ، األزمنة واألماكن التي عاش فيه 

فصلها عن بيئتها الجغرافية وتاةلخها االجتماعي ، إنهوا تشوكح أسوئلة واجهر وا بأنفسوهم . وتتبوالن األسوئلة زمانيوا 

ومكانيا ، كما تتبالن مع الرضع الؤط كان به الباحث من حيث الزمان والمكان . واألسئلة التوي تطرحهوا األبحوا  

مجتموع ، المجتموع ذط التنوري الكبيور . وألن مرقوع الباحوث فوي  وؤا التنوري لو ثر علوى من الضوروةط أن تخودم ال

األسئلة التي لرجهها . وحتى لخدم المجتمع بكح تنرعاته ومصالحه نحون )الجغرافيورن( بحاجوة إلوى ضوم المراقوع 

العور  الوؤط لنتموي االجتماعية المختلفة لما تمثله من خبرات المجتمع . وليس المقصرق  نوا أن جونس الباحوث أو 

إليه سيحدق األسئلة التي لطرحها ، ولكن لها صلة بالخبرة الحياتية وباألسئلة التي لعد ا للتقصوي . لوؤا فوان تحدلود 

  رلتنا )من نحن( أمر مهم النعكاسه في طبيعة األسئلة التي نرجهها .

 مــن نــحـــــن

( أنثوى بوي، . واخن 2( ذكور و)46نهوا )، وضومت حي 1904تأسست جمعية الجغرافيين األمرلكان عام  

( منهم ذكرة بي، ، و ي فوي اتسواي مسوتمر . وعلوى الورغم مون %40( عضرا ، )7500تضم الجمعية حرالي )

النمر العدقط الكبير ، إال أن تمثيح غير البي، الزاد ضئيال ، فاألعضواء متجانسورن مون حيوث الجونس و العور  

قورق األولوى مون تأسويس الجمعيوة ، كانوت العضورلة فيهوا توتم مون خوالد ةغم مروة قرن مون الزموان . وخوالد الع

ترجيه قعرة لجغرافيين لهم نتاجاتهم  المنشرةة و مسا ماتهم البحثية ، ولهم من لرشح قبرلهم من قاخح الجمعية . 

نتمواء ، حيث فتحت أبورا  اال 1963وقد أبقت  ؤه السياسة الجمعية بحالة تجانس نسبي بين األعضاء وحتى عام 

للراغبين والقاقةلن على تسدلد ةسرم االشترا  . ومع  ؤا بقيت مشاةكة االقليات والنساء محودوقة. ولكون غيوا  

 النساء عن االنتماء للجمعية ال لعني أنهن بعيدات عن االختصاص .

( مووون مجموووري %6كانوووت نسوووبة مووون مووونح شوووهاقة الووودكترةاه فوووي الجغرافيوووا ) 1970 – 50بوووين عوووامي  

( مون %7( من مجمري أعضاء الجمعية ، و فقط )%16.7شكح العنصر النسرط ) 1975ن ، وفي عام الجغرافيي

( مون مجموري أعضواء الجمعيوة، %1مجمري حملة شهاقة الدكترةاه من أعضواء الجمعيوة ، وكانوت نسوبة السورق )

 ومثلها من اخسيرلين ، واقح من نصف واحد بالمائة من أمرلكا الالتينية . 
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 ضووومت الجمعيوووة أعضووواء  2003ين بووودأ التنوووري بوووين أعضووواء الجمعيوووة . وفوووي عوووام ومنوووؤ ذلووو  الحووو

( مون أعضواء %31كوان ) 2002( بلودا . وفوي عوام 61( كانت والقتهم خواة  الراللوات المتحودة ، ومون )28%)

( من أعضاء %8( من الطلبة األعضاء في الجمعية من ا نا  . والزاد اقح من )%45الجمعية من ا نا  ، و )

( موون مجمووري سووكان %30جمعيووة موون اخسوويرلين والسوورق و الالتينيووين ، ةغووم أن  ووؤه الفئووات تشووكح حوورالي )ال

الراللات المتحدة . األةقام أعاله  ي نقطة البدالة لفهم التشكيح الضمني لالختصاص ، والوؤط لو ثر علوى األسوئلة 

 التي نطرحها كجغرافيين .

عتهووا  ووي فووي جر ر ووا عمليووة اجتماعيووة تعتموود التنووري إن التغيوورات التووي تطوورأ علووى التخصصووات وطبي

والتفاعح الوؤط لحود  فوي الغالوب فوي المجتموع . وباالنتبواه إلوى األسواس االجتمواعي لخلول وقبورد  يكليوة البحوث 

العلمي ومفا يم التخص  ، حينها لمكن التعرف على المجاميع التي لها تأثير على أسئلة االختصاص . وبالنسوبة 

ي االختصاص ، فان ا مكانات الضمنية للتأثير تعتمد على األعضاء فقط ، ولكن وبشكح ققيول علوى إلى ا نا  ف

المرقع ضمن االختصاص . فالنساء قد تم ترقيعهن بشكح غير متناسب في مراقع صغيرة ، وم سسات ذات ترجه 

من ا نا  األعضاء فوي  (%30تقني ، وفي مجاالت غير أكاقلمية . وفي قةاسة حدلثة للجمعية وجد أن حرالي )

الجمعية لسون طالبوات ولويس مون حملوة لقوب األسوتاذلة . وضومن المجواد األكواقلمي ، الزلون فوي مراقوع  امشوية، 

( من حملة لقب األستاذلة الكاملة في الجغرافيوا مون ا نوا  ، %3فقط ) 1989-8خالد عقد الثمانينات . وفي عام 

 هؤا السبب فان تأثير ن على اجندة البحث الجغرافي شبه معدومة . . ول 1970ولم تتغير  ؤه النسبة منؤ عام 

 األسئلة الجغرافية
، جزئيا بحكم الزمن وجزئيا لترسع وتراكم الخبرة  1904لقد تغيرت طبيعة األسئلة التي نرجهها منؤ 

سنرات السبع البحثية . وفي الرقت نفسه ، وعند النظر إلى المرضرعات المقدمة في م تمرات الجمعية خالد ال

 األولى فإنها تعكس المشاكح التي كان الجغرافيرن لعالجر ا آنؤا  .

وألجح إعاقة قراءة األسئلة الجغرافية المطروحة خالد المائة عام المنصرمة فقد توم االطوالي علوى العودق 

المقدموة  ، الؤط لضم أةبع أبحا  و مستخلصات . تعكوس عنرانوات األبحوا  1911األود من مجلة الجمعية عام 

العدق القليح من المنتمين للجمعيوة جوراء صوعربة االنتمواء إليهوا ، كموا تعكوس  1910 – 1904للجمعية بين عامي 

ا تماماتهم ألضا   تأثير البيئوة الطبيعيوة )ال عضورلة( علوى العضورلة )الحيرلوة( . وةغوم أن معظوم  وؤه األبحوا  

ى ناقشوت مسوائح فوي جغرافيوة المودن ، السوكان ، النقوح ، و ناقشت أسئلة في جغرافية الطبيعة ، إال أن  نوا  أخور

الجغرافيووا ا قليميووة ولكوون ضوومن  يكليووة الحتميووة البيئيووة . ولعووح التووأثير المباشوور كووان علووى أبحووا  الجغرافيووا 

االقتصاقلة ، الفري الؤط تشكح عند نهالة القرن التاسع عشر ، و واجه تغيرا جر رلا جراء التركيز على ا نسان 

 امح ذط فاعلية في المحيط الطبيعي وليس ضحية سيطرة الطبيعة و يمنتها.كع

وعلى الورغم مون سوياقة مبودأ الحوتم البيئوي فوي األبحوا  األولوى ، وعلوى الورغم مون ضويل مودى األسوئلة 

المطروحووة ))كيووف تشووكح البيئووة الطبيعيووة النشوواط البشوورط والكائنووات األخوورى ؟(( ، فالملفووت للنظوور اسووتمراة 

على ا تمامات الجغرافيين   العالقة بين ا نسوان والبيئوة ، و التحليوح ا قليموي )مالحظوة العمليوات التوي سيطرته 

 تعتمد المكان( ، وسائح التحليح الجغرافية ، والصالت عبر المجاد .

،  1910و  1904ولبدو أن كاتبي األبحا  األولى المقدمة في االجتماعات السنرلة األولوى للجمعيوة بوين 

 لجدون لهم  مجاال في الم تمر المئرط . فالمرضرعات التي طرحر ا  ي  قد 

 المناخ واألمراض   كيف لرتبطان ؟ -

 صناعة الخاةطة في الراللات المتحدة . -

 الطبرغرافية العلمية . -

 والسنرات األخرى . 1903مالحظات عن فيضان المسـسبي عام  -

 جغرافية الرطن )الراللات المتحدة األمرلكية( . -

 ير التغيرات المناخية على التاةلخ .تأث -

   2004وبع، العنرانات الجيدة التي لمكن أن تضاف إلى برنامج م تمر عام 

 مثاد عن سهرد فيضية أنتجت بدون فيضانات . -

 تأثير تعدلن الؤ ب والفضة على خصائ  ا نسان ، أفراق و مجتمع . -

  GPSالطرلقة الجدلدة  لجاق المرقع الجغرافي  -

 ان بع، صناي السياسة لهتمرن بمرضرعات األبحا  األولى  واليرم ف

 شتاء قاكرتا الشمالية القاسي وعالقاته بالحياة في ا قليم . -



 3 

 ترقع الهزات األةضية . -

 بع، نتائج التعداق العام للسكان في كربا . -

 الطاقة االستيعابية للسكان في الراللات المتحدة األمرلكية . -

 إفرلقيا المداةلة .أسس التقدم االقتصاقط في  -

( منها ، وقد عد جدود 13( بحثا ، تسع منها ذكرت عنراناتها ، ونرقش )22قدم ) 1904في الم تمر األود عام 

تطلب تنظيم جلسات الم تمر لقراءة أةبعين بحثا ، فالصراي الزاد في مجاد  2004الم تمر مزقحما . وفي عام 

 إقاةة الزمن .

مجاالت التي تغطيها االختصاصات الجغرافية أوائوح القورن العشورلن و وعلى الرغم من صغر مساحة ال 

محدوقلة عودق األبحوا  المقدموة ، إال أن نسوبة كبيورة منهوا قود ا تموت بتودةلس الجغرافيوا ))والتوي الزالوت بعو، 

مرضرعاتها ساخنة إلى لرمنوا  وؤا(( ، لضواف إلوى ذلو  العودق الكبيور مون الموداخالت والمسوا مين فوي مناقشوة و 

محاوةة  ؤه المرضرعات . فتدةلس الجغرافيوا متوداخح بشوكح شوامح فوي مهوام الجمعيوة ، و وؤا جوزء مون ا ة  

 الؤط لجب أن نهتم به ونستمر في تقرلته وتعزلزه .

باختصاة ، فان معظم األسئلة التي طرحهوا م سسور الجمعيوة )بموا فويهم االمورأتين( لهوا صولة بالجغرافيوا  

بيئة الطبيعية و تماةس قوةا مسيطرا على النشاطات الحيرلة ، بما فيها ا نسان . وعلى الطبيعية ، وكيف ت ثر ال

الرغم من أن العدلد من المرضرعات التي جؤبت ا تمام الجغورافيين قبوح مائوة عوام ، إال أن األسوئلة البحثيوة التوي 

تأثير أفكاة قاةون ، وقلة عدق  طرحت آنؤا  قد فقدت جاذبيتها . وان ضيل المدى لألسئلة البحثية قد عكس جزئيا

المسا مين و تجانسهم فوي االختصواص ، وقلوة عودق المراكوز البحثيوة والتعليميوة . وألن تقصوي ا جابوة عون  وؤه 

التساؤالت لتطلب عمال ميدانيا، وفي الغالب في مراقع بعيدة و تتطلب إقاموة الباحوث أسوابيع فوي  وروف قاسوية ، 

رحب بهن في مثح  ؤه الحاالت ، لؤا فالؤكرة قد سيطروا علوى االختصواص وان الطالبات والمتخصصات غير م

 ، ولم لتغير  ؤا لعقرق عدلدة . 

وبا ضافة إلى  ؤه البدالة ، فان شمرلية األسئلة الجغرافية المعاصرة وطرائل ا جابة عنها مؤ لوة حقوا .  

( منطقوة 57( مرضورعا تخصصويا و )55ولمعرفة سعة التنري  فان األعضاء في الرقت الورا ن لختواةون بوين )

( مجمرعة ، مقابح ثالثة مجاميع فقط عند التأسيس . وفي أط اجتماي سنرط للجمعية ، فان البرنوامج 53بحثية و )

أو المسائح التي تناقش تعكس التنري الهائح في مجمرعوة األسوئلة الجغرافيوة المعاصورة . وتمتود  وؤه بوين ))كيوف 

النشاط البشرط علوى البيئوة الطبيعيوة ، مثوح األوزون الوؤط لو ثر علوى البيئوة الطبيعيوة ت ثر العمليات الناجمة عن 

واالجتماعية واالقتصاقلة(( و ))كيف تسهم أفعاد ا نسان و ال تنظيمه في خلل الفروقات )الجنسوية أو المؤ بيوة( 

و ))كيوف لمكون للترزلوع البيئوي و المكانية(( و )) كيف تحسن تقنيات التحليح المكاني فهوم العمليوات الجغرافيوة(( 

الجيد والسيء أن لكرنا أكثر تعاقال(( .  وؤه نمواذ  واضوحة مون العنرانوات التوي بودأت تصوب فوي الطيوف الراسوع 

 لألسئلة الجغرافية المعاصرة .

تعزز بع، البرا ين صرا  فكرة أن المدى الراسع لألسئلة التوي لرجههوا الجغرافيورن ، والتغيورات فوي  

بط جزئيا بالتبالن بين الجغورافيين أنفسوهم . وبالتأكيود لويس  وؤا  ور السوبب الرحيود ، فهنوا  تبودد فوي طبيعتها مرت

نسبة الجنس بين الجغرافيين . فا نا  بدأن لطرحن تساؤالت تتعلل بالنساء ، وتساؤالت عن طرائل البحث غيور 

ا الطبيعية ، فقد اختلفوت طبيعوة األسوئلة التوي الكمية ، وأسئلة عن العالقة بين ا نسان والبيئة . وحتى في الجغرافي

ترجهها ا نا  عن الؤكرة . فاال تمامات مختلفوة ، كوؤل  الرسوائح البحثيوة . وقود أضواف العنصور النسورط أسوئلة 

 -ومرضرعات جدلدة لألجندة الجغرافية ، مثح  

 جغرافية الحياة اليرمية -

 عمح في قرة العمح مدفرعة األجرالصلة بين العمح غير مدفري األجر لرعالة األسرة وال -

 اثر سياسة المراقبة العالمية على حياة النساء واألطفاد -

 العالقة بين الهجرة الدولية لرعالة األطفاد ، العمح المنزلي ، وتجاةة الجنس -

 قوة النساء في تغيير وجه األةض , -

لمنوا ج والرسوائح المعتمودة إن التبدد في )من نحن( ليس في ترسيع مدى األسئلة التي تطرح ، ولكن في ا

في جمع البيانات وتحليلها ، والتبدد في طبيعة النظرلات التي تقرق وجهات النظر . وكما قالت سيمرن قط بافراة 

أواسط القرن الماضي ، فان تمثيح العالم من عمح الرجاد حيث وصفره مون وجهوة نظور م ، وخلطوره بالحقيقوة . 

ة الجغرافيوة الحدلثوة أكسوبت تمثيوح العوالم غنوى وسواعدت علوى ا جابوة عون وثنائية  رلة الوؤلن لصونعرن المعرفو
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األسئلة التي كانت مهملة ةغم أ ميتها . إن الزلاقة في تنري األسئلة والمنا ج سمة إلجابية للجغرافيوا ، فانوه وكموا 

 . لعرف جغرافير المدن ، فان المدلنة قد أعطت قةسا مهما مفاقه أن التنري ل قط إلى ا بداي

 وبموووووا إننوووووا كجغووووورافيين أصوووووبحنا اكثووووور تنرعوووووا ، وبالتوووووالي نرجوووووه أسوووووئلة متنرعوووووة بشوووووكح كبيووووور  

ومتزالد ، فهح نحن منتمرن إلى مجاميع اكثر تخصصا ؟ وكيف لمكن أن نحوافظ علوى وحودتنا )جغورافيين( ، فوي 

 التماس  الؤاتي ؟ وقت نشجع التنري الؤط  ر مصدة طاقة وإبداي ونظر ثاقب ؟ و ح من الضروةط الحفا  على 

 إلجابية وحدة الجغرافيا
من الضروةط أن لحافظ الجغرافيورن علوى التنوري فوي االختصواص والتميوز فوي الشخصوية الجغرافيوة .  

و ؤا ضروةط جدا لبقاء الجغرافيا فاعلة وحيرلة في المستقبح . وعلى الجغرافيا أن تخودم تعودق حاجوات المجتموع 

 -افيا فالبد وان تسهم في ا جابة عن التساؤالت اختية  وتنرعها . ومن اجح أن تكرن جغر

 ما  ي األشياء التي لقرم بها الجغرافيرن ؟ -

 ماذا لبقي الجغرافيا مرحدة ؟ -

 لماذا الجغرافيا مهمة ؟ -

إن التدةلب في الجغرافيا جر رط الستعا  المرضري و للتهيئة لمعالجوة المشوكالت المعاصورة ، وعلوى 

قاقةلن علوى إقنواي مون  وم خواة  االختصواص ، ولعوح األكثور أ ميوة  وم  طلبوة الجغرافيوا الجغرافيين أن لكرنرا 

وضروةة تعرلفهم بما لمكن أن لقرم به الجغرافوي لخدموة المجتموع خواة  قاعوات الودةس وأ ميوة ذلو  للجغرافيوا 

لرم األخورى تكورن مون والمجتمع  . والطرلقة التي لمكن أن لتم بها إقناي اخخرلن بأ مية الجغرافيوا وصولتها بوالع

خالد األسئلة التي لتم طرحها والبحث عن إجابات ناجعوة لهوا . و نوا لبورز قوة التنوري فوي المرضورعات لتقرلوة 

عالقة الجغرافيا بالمشكالت المختلفة   ))سهرلة الرصرد إلى مياه آمنة ، االستجابة للتغيورات المناخيوة ، اسوتدامة 

)المحلوة ، الموزاةي الصوغيرة ، الحودائل  scalesتنوري للبيئوات والمقواليس التنري الحيرط(( ، وفي مدى واسع وم

العامة الرطنيوة( ، و لطيوف واسوع مون المسوتمعين )مجواميع اجتماعيوة صوغيرة ، مجواميع علوى مسوترى الورطن ، 

وكاالت حكرمية( . وفي الرقوت الوؤط  نسوترعب )كجغورافيين( فيوه الجغرافيوا والتنوري الوؤط تضومه عنود ا نكورن 

اجة إلى كفاءة في االتصاد مع أولئو  غيور المسوترعبين للجغرافيوا . أن نبودأ نحون بوالفهم أوال حتوى نسوتطيع أن بح

 نفهم اخخرلن . 

با مكان تحقيل ذل  من خالد الربط بين إلجابيات الجغرافيا ومع ما لمكن أن لقدمه الجغرافي  

 -للمجتمع . فالجغرافيرن معنيرن باستيعا   

 الناس والبيئة ،العالقات بين  -

 أ مية التبالن المكاني )العمليات ذات االةتباط بالمكان( ، -

 العمليات الفاعلة على المسترلات المتنرعة والمتداخلة ،  و -

 التكامح بين التحليح المكاني والزمني . -

 وقد عرض المجلد األود الصاقة عن الجمعية برا ين للحاجة إلوى ا لجابيوات الجغرافيوة ، وعلوى الورغم

من أن التنري كبير جدا حاليا ، إال انه الزاد في مركز الصداةة وفي ما لماةسه الجغرافيرن . فالعوالم بحاجوة إلوى 

 -مفكرلن با لجابيات الجغرافية اخن اكثر من قبح ، وذل  لإلجابة عن التساؤالت اختية  

 لعالم ؟كيف غيرت الهجرة مدن الراللات المتحدة األمرلكية ، وةبطت الراللات با -

كيف ت ثر العرلمة و التغيرات الدولية على حياة الناس والتبعية السياسية والخصرصيات في أماكن  -

 محلية معينة ؟

 كيف تشكح الم سـسات البشرلة األماكن وتعرضها لمخاطر الطبيعة والتغيرات البيئية ؟ -

 الح ؟ما العالقة بين مظا ر سطح األةض المختلفة و جغرافية التعاةضات في المص -

 كيف أثرت التقنيات الجغرافية المكانية على القراةات الفرقلة واالجتماعية ؟ -

كيف أثرت التقنيات الحدلثة )تقنيات المعلرمات وما اةتبط به( وغيرت التنظيم المكاني للعمليات  -

 االجتماعية .

لتنري الكبير في  ؤا غي، من في، من األسئلة التي بمقدوة الجغرافي معالجة مرضرعاتها ، و ي تعكس ا

 الجغرافيا وصلتها بمختلف جرانب حياة ا نسان على كركب األةض .                                 


