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ممخص البحث:

تيدؼ الدراسة الى ابراز دور المدرسة الجغرافية االمريكية في اعطاء الدراسات االقميمية اىمية كبيرة ،والمعروؼ عف

المدرسة االمريكية انيا تحتؿ وضعا ممي اًز في سياؽ الفكر الجغرافي رغـ حداثتيا اال انيا استطاعت اف تثبت اقداميا بفضؿ

اىتماميا بالدراسات االقميمية منذ نشأتيا إ ذ اف إظيار التبايف بيف مكاف واخر وبيف زمف واخر ضمف مساحة معينو او حيز
جغرافي بخصائص طبيعية ،تاريخية ،بشرية ،ثقافية او اقتصادية او اجتماعية معينة كمنظومة مكانية متكاممة بتفاعؿ جميع
عناصرىا البيئية ىذه الوحدة المكانية تسمى االقميـ  Regionفيي تعد كوسيمة لفيـ التباينات المكانية ،وكاف لممنيج
التاريخي الوصفي والتحميمي الفضؿ في اكماؿ البحث لما لو اىمية لمثؿ تمؾ الموضوعات ،وجاءت نتائج البحث بالرغـ ما

اصاب الدراسات االقميمية مف اىماؿ في مدة معينو اال انيا بقيت مف اىتمامات الجغرافييف االمريكاف وزادت اىميتيا مع
التطور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة واستخدميا لألساليب الرياضية واالحصائية والنمذجو المكانية وىذا ما يتناولو ويبرزه
ىذا البحث.
الكممات المفتاحية :االقميمية ،المدرسة الجغرافية االمريكية ،الفكر الجغرافي
Abstract

The study aims to illustrate the role of the American Geographical School in giving regional
studies great importance. It is known that American school occupies a special position in the
context of geographical thought despite its modernity; it was able to set its feet due to its

interest in regional studies since its inception. The contrast between one place and another,
one place and the other, within a certain area or geographical area with natural, historical
,human, cultural, economical or social characteristics as a complete place system where all
its environmental elements interact. This spatial unity is called Region

It is considered as a mean to understand spatial variation; the analytical historical
descriptive approach has the credit in completing the research due to the importance of
such topics. The research results came, despite the negligence for the regional studies at a
certain period of time but it remained important to the American geographers and its

importance increased with modern technical technology and its use for statistical and
mathematical usages and spatial models, and that's what this research is highlighting and
discussing
Key word: Region, American Geographic School, Geographical thought.
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مشكمة البحث

تباينت اراء واتجاىات الفكر الجغرافي االمريكي في الدراسات االقميمية وادت تمؾ التباينات الى اغناء الفكر الجغرافي

ولذلؾ يمكف طرح تساؤالت -:
 -1ما ىو دور الدراسات االقميمية في ادبيات الجغرافية الواليات المتحدة.

 -2ىؿ الدراسات الجغرافية االقميمية اقتصرت عمى فرع معيف اـ اشتممت عمى الجغرافية الطبيعية والبشرية ؟.
 -3ماىي االتجاىات الحديثة والمعاصرة في الدراسات االقميمية في الواليات المتحدة االمريكية؟.
فرضيات البحث

 -1ادت الدراسات االقميمية دو اًر في تطور الجغرافية لمواليات المتحدة وخصوصا في مرحمة استكشاؼ الغرب االمريكي
فكاف البد مف ذلؾ النوع مف الدراسات.

 -2اشتممت الدراسات االقميمية الجانبيف الطبيعي والبشري.

 -3رغـ مرور مدة مف الزمف تراجعت فييا الدراسات االقميمية في الواليات المتحدة لغمبة االساليب الكمية واالحصائية ،اال
انيا نشطت مع تقدـ التقنيات والتكنولوجيا وبدػأت باستخداـ نظـ المعمومات الجغرافية واالستشعار عف بعد في الدراسات
االقميمية.
مناهج البحث

لموصوؿ الى غاية البحث كاف لزاماَ عمينا استخداـ مناىج معينة منيا:

 المنيج الوصفي التاريخي :لتتابع الدراسات االقميمية لتمؾ المدرسة منذ النشأة كاف البد مف ىذا المنيج -التحميمي الوصفي :لمتحميؿ الكتابات واالدبيات المنتمية الى االتجاىات الجغرافية المتنوعة ومعرفة مجاالت البحث

الجغرافي ومدى مساىمة االمريكاف فييا.
اهداف البحث

 -ابراز ابداعات المدرسة االمريكية في ىذا النوع مف الدراسات ومدى تأثيرىا في اتجاىات الفكر الجغرافي الحديث

والمعاصر.
 البحث في االضافات لمجغرافية الطبيعية والبشرية لممدرسة االمريكية.اهمية ومبررات البحث

تمثؿ الدراسات االقميمية حمقة اساسية في الدراسات االمريكية وتعد كاليوية الشخصية ليذه المدرسة

ولتوضيح الصورة جاءت ىذا النوع مف الدراسة
حدود البحث

 تتمثؿ الحدود الموضوعية بالدراسات االقميمية واتجاىاتيا الفكرية لممدرسة الجغرافية االمريكية. -الحدود الزمانية تتمثؿ بالعصر الحديث والمعاصر .

 الحدود المكانية متمثمة بالواليات المتحدة والواقعة في امريكا الشمالية في  48والية مع االسكا شماؿ غرب كندا وىاوايفي المحيط اليادي وبذلؾ يكوف المجموع  55والية .
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المقدمة

تعد الجغرافية االقميمية مف الدراسات التي استحوذت عمى حي اًز كبي اًر في ادبيات الجغرافية عامة وادبيات المدرسة

الجغرافية االمريكية خاصة لما ليا مف األىمية في تحديد شخصية المكاف واعطائو السمات التي تميزه عف غيره ،والجغرافية
ىي دراسة االختالؼ أو التبايف األرضي أو اإلقميمي فازداد االىتماـ بالجانب اإلقميمي منيا وأصبحت الجغرافيا اإلقميمية
أحد وجيي العممة الجغرافية التي تمثؿ الجغرافيا األصولية وجييا اآلخر(.)1

البحث

جاءت الدراسة عمى مراحؿ زمنية ضمف تطور الذي حظيت بو الدراسات االقميمية.

 -1المرحمة االولى ( )1951 -1911

بدأ مستقبؿ الفكر الجغرافي واضحاً مشرقاً مع بداية القرف العشريف إذ بدأ حصاد القرف التاسع عشر مف االكتشافات

واالختراعات كميا عومؿ دفعت بالفكر الجغرافي الى المزيد مف القبوؿ ضمف قائمة العموـ  ،ثـ ظيرت االزدواجية التي لـ
تخدـ عمـ الجغرافية بقدر ما شتت افكار الدراسيف واف تطور الفكر الجغرافي مف معمومات غير مترابطة الى فكرة الغائية
(الغاية ) ومنيا الى السببية (االسباب والنتيجة ) ،كميا اظيرت الى تقصي العالقة التأثيرية والتأثرية بيف االنساف والبيئة

ض مف وحدة مكانية محددة ولكوف الجغرافية تربط بيف الظاىرات الطبيعية والبشرية لذلؾ توجو بعض الجغرافييف االكاديمييف
مف اعطاء صورة عف العالـ باستخداـ المادة الخاـ المتوفرة في بعض اقاليمو دوف االخرى في الوصوؿ الصورة متجانسة
عف العالـ او اجزاء منو فاالىتماـ بالمنيج االقميمي والبحث فييا يرجع السبؽ في ذلؾ لكارؿ ريتر عف طريؽ دراسة اقاليـ
عظيمة االتساع وأكد عمى اف االقميـ يتمثؿ باالطار المكاني لعمـ الجغرافية( ،) 2فالرواد الجغرافيوف كأمثاؿ فيداؿ دي

البالش وىنتر وراتزؿ واليف سمبؿ وىربرتستوف ومف ثـ ىارتشورف وبوماف جميعيـ أكدوا عمى البناء االقميمي عندما تبنوا
رؤية شاممة لمعالـ ميتميف بالعالقات المتبادلة لجميع الظواىر الطبيعية والبشرية فاذا كانت الجغرافية العامة (االصولية

بفروعيا الطبيعي والبشري تدرس عنص اًر واحد او ظاىرة واحده او مجموعو ظواىر فالجغرافية االقميمية تتناوؿ وتدرس جميع
ىذه العناصر في وحدة مكانية تسمى االقميـ  Regionفيي ببساطة ىي تجميع ظاىرات الجغرافية االصولية وتنسيؽ بيف
فروع الدراسات الجغرافية مف طبيعية وبشرية؛ في دراسة مركبة أو متكاممة ومتربطة داخؿ وحدة المكاف

()3

أي انيا وسيمة

يحقؽ الجغرافي ىدف و االساسي في فيـ االختالفات والتباينات بيف جزء وآخر عمى سطح االرض ،تأتي اىمية ىذا المنيج
في الدراسات الجغرافية في اف يدرس االقميـ المتجانس كوحدة متكاممة جغرافياً بعواممو الجغرافية ليكوف شخصيتو البارزة

المتميزة المستقمة والتي تتفاعػؿ مع االقػاليـ الجغػرافية االخػرى في ظػؿ العالقػات المكػانية ،مف ىنا اختمفت مساحة االقميـ

حسب تجانس الخصائص الجغرافية والتي تشكؿ شخصيتو العامة ،قد تكوف محدودة المساحة تختمؼ تماما عما يجاورىا
مف المظير الجغرافي وىي ما تسمى االقاليـ الخاصة  ،Special regionsوقد تكوف اقاليـ عامة Generic regions

ىي ذات مساحات واسعة بخصائص جغرافية خاصة تميزىا عف غيرىا تمتد لتصؿ الى دوؿ او قارات ومف ىنا ظيػرت

تػصنيفػات فيػناؾ مف صنؼ االقاػميـ عػمى اساس عػامؿ او عنصر جغرافي واحد كالمناخ او التضاريس او التربة وىي اقاليـ
فردية أو قد تجمع عامميف او عنصريف جغرافييف كعاممي المناخ والسكاف تسمى اقاليـ مركبة وىي بحد ذاتيا تمثؿ اقميما
جغرافيا متكامؿ عمى اساس العوامؿ الجغرافية المختمفة فكؿ عامؿ يكمؿ االخر كالموقع الجغرافي ومظاىر السطح

والمناخ( ، )4اف اليدؼ االساسي مف تمؾ الدراسات ىو اظيار الشخصية الجغرافية المتكاممة لإلقميـ واظيار موارده الطبيعية
والقيمة االقتصادية التي تضميا تمؾ االقاليـ وىي تساعد في معرفة اوجو التشابو والتباينات بيف إقميـ وآخر عمى سطح
االرض ،فالمعمومات والبيانات التي يحصؿ عمييا االنساف مف دراسة االقاليـ تساعد المختصيف في توضيح االىمية
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السكػانػية واالقتصاديػة والسياسية وتساىـ في ابراز المقػومات الجغػرافية وىي حقائؽ قائمة يكوف البحث فييا ميمة وصفية
تحميمية ال اجتيادية ،فضالً عف انيا تظير وتوضح المشاكؿ االقتصادية االجتماعية الػتي تواجو االقميـ وقد تحتاج بناء
الخزانات او المجمعات او مد الطرؽ او الجسور او اصالح االراضي ...الخ عف طريؽ المقترحات بالصورة االقتصادية

وفقاً لمموارد الطبيعية والبشرية (.)5

كتب أيزارد االستاذ لإلحصاء االقتصادي ورئيساً لػقسـ العموـ االقمػيمية في جػامعة بنسمفانيا في ىذا الصدد (( اف

المختصيف مف االقتصادييف والجغرافييف والمختصيف بعمـ االجتماع والمشتغميف بالسياسة وكذلؾ المختصيف بتخطيط المدف

وغيرىـ  ،قد وضحوا مفيوـ االقميـ بعد نقاشات حادة شفيية ومكتوبة  ،وكتبوا عف ماىية االقميـ  ،حيث تـ تعريفو عمى انو
وحدة اقميمية ذات شأف ليست بالصغيرة ))( ،)7وأي ػزارد يعظـ اىمية االقميـ ليس لمجغرافييف فقط بؿ شمؿ كؿ العموـ فيرى اف
دراسة االقميمية دراسة ذات شأف ،فالجغرافية االقميمية تنتفع مف كػؿ المفاىيـ النوعية والقػواعد التي تطورىا العموـ النسقية،
والجغرافية النسقية تتفحص العالـ متناولة ظاىرة واحدة بالدراسة بشكؿ تفصيمي  ،وتحمؿ العوامؿ التي توضح التبايف في
موضوع واحد كؿ مرة ،ويمكنيا التوصؿ الى قوانيف عامة( ،)8وبذلؾ فالجغرافية االقميمية تييأ ثروة مف الحقائؽ لمف يطبؽ
النيج النسقي مف الجغرافييف ،فيما نجد الجغرافية النسقية تعد القوانيف والقواعد التي تضفي عمى الدراسات االقميمية معناىا

واىميتيا ،وبيذا يكوف النيجيف يكمؿ احدىما االخر (. )9

لمعمماء األمريكييف الكبير في وضع أسس ىذا المنيج ،منذ بداية القرف العشريف وحتى نياية

ويعود الفضؿ

الخمسينات منو تطورت الدراسات االقميمية في أمريكا وىذا ما ظير جمياً مف اىتماـ الجغرافييف األمريكييف بالدراسات
اإلقميمية مف خالؿ تخصيص رابطة الجغرافييف األمريكييف  Association of American Geographersجمستيف
لمدراسات اإلقميمية في المؤتمريف الذيف عقدا عامي  1933و 1935ـ ،وزادت المنشورات والبحوث والبدايات لمػمنيج
االقميمي والمضي فيو كدراسات اقميمية بصيغتيا الحديثة في المدرسة االمريكية كانت ىي تقسيـ العالـ الى اقاليـ طبيعية
()15

كأقاليـ المناخية والنبات الطبيعي

كما في الخرائط التي نشرت كما في خرائط جي .دبميو  .بوؿ  J.W.Powelوبعده

خرائط أ.ـ .فنماف  N.M.Fennemanوىناؾ اثناف وعشروف شكال مختمفا حيث أظيرت االقاليـ ألميركا الشمالية لػ ػ ػ ػ
دبميو .أل ػػ.جورغ  .W.L.Joergوالتي تمثؿ الوحدات التضاريسية الطبيعية

()11

واما الجغرافي دراير  D.R.Dryerفيو

اشير مف اعتمد االساس االقميمي في كتابتو ففي مؤلفو ( جغرافية المدارس الثانوية ) والمنشور عاـ  1911والذي اعتمد
فيو عمى االقاليـ الطبيعية الرئيسة في العالـ ،وبعد ذلؾ زادت المحاوالت العدة وعمى نطاؽ واسع ويالحظ اف اغمبيا كانت
ضمف عموـ الجغرافية الطبيعية.
الجغرافي األمريكي تِيتا  Teitaعرؼ اإلقميـ بأنو منظومة معقدة تتألؼ مف منظومات ثانوية :طبيعية ،واقتصادية،
()12

واجتماعية ،وسياسية

 ،ويرى ىارتشورف انو مف الصعوبة تحديد طريقة لتقسيـ المركب الكمي لمظاىرات المكانية الى

فئات مف اجؿ البحث والدراسة والصعوبة تأتي مف العدد الكبير لمعناصر المؤلفة لممركب واختالؼ العالقات القائمة فيما
بينيا ويكوف مفيدا دراسة التباينات المكانية لمعناصر في كافة المستويات وفي مجموعات مختمفة في اطر مكانية واقاليـ
()13

مختمفة

فإقميـ المدينة مثالً ىو الذي يتميز بنشاطاتو المتبادلة التي تكونت مف خالؿ عالقاتو الواسعة مع محيطو ومع

األقاليـ المجاورة والعامؿ البشري ىو الذي نظـ ىذه النشاطات لعشرات السنيف ،ليذا أخذ ينتمي إلى الجغرافية البشرية
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فالبعداف االقتصادي واالجتماعي يعداف عامميف أساسييف في تحديد ىذا اإلقميـ ويشرح بصورة مفصمة عف الدراسة االقميمية
وأىمية استخدـ الخرائط إلبراز اوجو االختالفات عمى سطح االرض ،واكد عمى اف الجغ ارفية ىي دراسة الظاىرات مندمجة
لتعطي وصؼ دقيؽ لإلقميـ الذي يبرز شخصيتو والتي تميزه عف بقية االقاليـ وتوصؿ الى نتيجة

()14

اف ىنالؾ اقميميف :

االوؿ  -:االقميـ الطبيعي والذي تتماثؿ وتتشابو فيو الظاىرات المختمفة .
الثاني  -:االقميـ الوظيفي وتظير فيو ظاىرة معينو تشغؿ مساحة معينة مف االرض كإقميـ الرز او القمح او اقميـ تجاري او
صناعي وىو بيذا يركز عمى الالندسكيب الحضاري والتركيز عمى الظاىرات البشرية .

اف تقدـ الجغرافية االقميمية ساعد بدرجة كبيرة في نشر مختمؼ االطالس التي تبيف التوزيعات عمى نطاؽ العالـ او الدوؿ او
()15

في مناطؽ اصغر قد تكوف محمية

.

ػأثير واضحاً حيث أدت التي تغييرات في المناىج وفي الدراسات االجتماعية
أثرت الحرب العالمية االولى وما بعػدىا ت اً
والثقافية والسياسية متسارعة وفي الم ػػدة الواقعة ما بيف الحرب العالمية االولى والثانية شيد الفكر الجغرافي لممدرسة
االمريكية أكبر تطور وتوسع ليا في التأليؼ وتطور االسموب ليكوف اكثر رصانة واصبحت الدراسات التخصصية اكثر
منطقية واالكثر شيوعا مف جراء الحاجة إلى توزيع القوى المنتجة والتنمية المتكاممة القتصاد لألقاليـ البشرية وفؽ أساس
()16

عممي،

وبذلؾ ابتعدت المدرسة االمريكية عف الحتـ الجغرافي لمبيئة الطبيعية وأخذت منحى ثانياً نحو االمكانية ويكوف

االنساف ىو القوة ذات الفاعمية في البيئة الطبيعية وبذلؾ قمة الدراسات المناخية والبيولوجية واصبحت الصدارة لمدراسات

الموضوعية والمنيجية  Systematic studiesوتؤكد المدرسة الجغرافية االمريكية عمى اف البيئة ليست ثابتة والبيئة
الطبيعية ممكف تخطييا وتغييرىا بالتكنولوجيا والتطور التقني والذي شمؿ اصعب البيئات(.)17

مف الذيف ابدو وجية نظرىـ ايضاً ر .ديكنسوف Dickinson.R

 1935ـ عندما حدد األقاليـ لـ يعتمد عمى العوامؿ

الطبيعية في تحديدىـ لإلقميـ واف كانت البيئة الطبيعية بمواردىا تعد أحد عوامؿ تشكؿ اإلقميـ لكنيما اعتمدا عمى العنصر
البشري وقدـ التصنيؼ عمى اساس احصائي متناسؽ واوضح االختالفات الموجودة في مظاىر السطح وفي توزيع السكاف

وىو بيذا كاف متفقاً مع .ر .ىارتشورف ( ،)37وأودـ  Odum,M.Wومور  Moor,H.Aكانت كتاباتيـ حوؿ االقاليـ
ألغراض بشرية التي تكوف احيانا دراسات نظرية وحدودىا ال تكوف ثابتة فقد برىنا بأف دراسة االقاليـ ذات فائدة اجتماعية

فاعتمدوا تعريؼ ماكنزي بأنو (( وحدة جغرافية تتوحد فييا النشاطات االجتماعية واالقتصادية لمسكاف حوؿ مركز بؤري
اقتصادي وأداري )) حيث ركزوا عمى فكرة المدينة وريفيا والعالقة والتأثيرات المتبادلة بينميا( ،)38وأشاروا الى خمس اقاليـ

ذات اغراض اجتماعية فيشمؿ االقميـ االوؿ عمى االقاليـ الطبيعية كسمسة جباؿ او وادي نيري او منابع انيار والتي ليا
اىمية في صد التعرية وعموـ ىذه االقاليـ ليا اىمية في المجتمعات الحضرية والريفية  ،والنوع الثاني االقميـ المتربولوليتاني

 Metropolitan Regionويعد مف نتاجات الحضارة كمدينة نيويورؾ( ،)39واالقميـ الثالث متمثؿ بتمؾ االقاليـ التي ال
تخضع الى تحديد دقيؽ حيث انيا تمتمؾ سمات حضارية ووالءات محمية ،فيي اقاليـ جمالية فيي تقدـ الروح االنسانية في
كؿ وجو مف وجوىيا والتي تطابؽ بيئتيا المباشرة كما يبحث في الفف المعماري واليندسة المعمارية في البناء والنماذج

المعمارية ،اما االقميـ الرابع ىي اقاليـ مناسبة لإلدارة فقسمت الواليات والمحافظات والمدف الى اقاليـ ومناطؽ ووزعت

مكاتب ووكاالت ووحدات اقميمية تستخدـ مف قبؿ منظمات اجتماعية قد تكوف دينية او اجتماعية واالقميـ الخامس واالخير
()45

أقاليـ متمثمة بمجموعات مف الواليات التي تغطي معظـ االنواع االخرى مف االقاليـ

،مف تمؾ التقسيمات يرى ادوـ ومور

اف االقاليـ الطبيعية ليس متماثمة اجتماعياً كماىي الحاؿ في جباؿ االبالشياف ،ىذا النوع مف الدراسات توسعت مف خالؿ

اتجاهىالمدرسةىالجغرافوةىاالمروكوةىفيىاتباعىالمنهجىاالقلوميىمنىمنتصفىالقرنىالعشرونىوحتىىالمرحلةى
الراهنة ى
مى.ىنــدىىجوادىمحمدىصليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.ىدى.ىبدرىجدوعىاحمدىالمعموري ى

ادخاؿ العوامؿ الجغرافية واالقتصادية في تحديدىا لألقاليـ وىذا ما قامت بو مؤسسة ابحاث السوؽ لمواليات المتحدة
()41

ألغ ارض البيع مثؿ االحواؿ الطبوغرافية والطرؽ والمخازف لمستودعات البضائع

..والخ

يعد االمريكي ديروانت ستانيثورب ويتمسي 1956 -1895 Whittlesey,Derwent Stanithorpـ مف بيف اىـ

الباحثيف االمريكاف الذي اولى اىتماـ كبير في المنيج الجغرافي االقميمي ،إذ عػرؼ االقػميـ بػأنػو جزء متميز مف سطح

األرض( ،)27وانو حجر الزاوية وعنصر رئيسي في المادة الجغرافية ((
()28

))arch

the keystone of the geographic

،واوضح تأثير الطقس والمناخ في الممارسات الزراعية كما تطرؽ الى التعقيد االقتصادي لمممارسات الزراعية

مف استخداـ المحاصيؿ والحيوانات والطريقة المتبعة بالزراعة وتربية الحيوانات واساليب استثمار االرض وفي عاـ 1936ـ
نشر كتابو (االقاليـ الزراعية الرئيسية في العالـ)ىو تصنيؼ اقميمي وظيفي اقتصادي يقوـ عمى اساس احصائي كمي
عالمي لمزراعة لذلؾ جاءت الدراسات االولية استخمص منيا اربعة اقميـ متميزة

()29

:

 .1اقميـ تربية الحيوانات المتمثمة بالرعي المتجوؿ وتسود المناطؽ التي يتعذر فييا الزراعة بنجاح مثؿ الترب غير الجديدة
والمرتفعات الوعرة وذات المناخ الشديد البرودة او ذات درجات ح اررة عالية .

 .2اقميـ تتمثؿ بإنتاج المحاصيؿ الزراعية وتكرار العممية الزراعية ألكثر مف مرة خالؿ العاـ لوجود البيئة الطبيعية
المالئمة كالح اررة والرطوبة  ،وتأتي فييا تربية الحيوانات بالدرجة الثانية كتربية االبقار واالغناـ والخيوؿ.
 .3اقميـ ذات االنتاج الزراعي المحدود بسبب البيئة الطبيعية او البيئة البشرية كاأليدي العاممة والسوؽ وغيرىا وكذلؾ
تأتي تربية الحيوانات بالدرجة الثانية ويظير جمياً في اقاليـ الزراعة المتنقمة في الغابات المدارية حيث انخفاض كثافة
السكاف .

 .4اقميـ الزراعة المختمطة اقاليـ يكوف االنتاج الزراعي وتربية الحيوانات مشتركة وتتساوى فيما بينيا في المناطؽ ذات
الكثافات السكانية العالية(.)35

وكاف مف آراءوه اف البحث االقميمي ينبغي اف يضـ العالـ أو نظرة قارية مع االىتماـ بالتفاصيؿ الصغػيرة (الميكروجغرافية)

وأىتـ بالمشاىدات الميدانية واوضح اف الدراسة االقميمية تستند الى استثمار االرض ومادامت الزراعة اىـ الميف واوسعيا

انتشا اًر  ،ال يمكف اف نحيا بدوف الغذاء والممبس وكؿ شيء في حياتنا ىو اساساً مف الزراعة ،لذلؾ قسـ العالـ الى أحد
عشر اقميـ

()31

وأكػد عمى االقالػيـ الطبيػعية وارتػبػاطيا بالعناصر البشرية كرأس الماؿ والوفرة النسبية لألرض والعمؿ مف

االيدي العاممة ،فمف وجية نظره تمؾ العوامؿ ليا دور اساسي في العممية الزراعية لتؤلؼ اقاليـ جديده أخرى ذات صفات
مشتركة كما تساعد في وضع االسس التي تستند عمييا استثمار االرض وخصوصاً اف الزراعة مف اىـ الميف التي ال

يمكف لإلنساف االستغناء عنيا ( ،)32ىذا النوع مف الدراسات يوضح مدى التطور في الفكر مف منيج واسموب وطريقة

تحميؿ وخصوصاً بوجود خرائط تبيف نطاقات لمختمؼ المحاصيؿ كالقمح ( الربيعي والشتوي ) والقطف والنباتات العمفية

وغيرىا ( ، )33كميا ساعدت ورسمت الخطوط العريضة لتسارع تطور الفكر لمجغرافية االقميمية  ،واالقاليـ حسب تقسيـ
ويتمسي (:)34

 .1اقميـ تربية الحيواف ضمف االقاليـ الجافة ويستفاد منيا في التنقؿ.
 .2اقميـ تربية الحيواف عمى نطاؽ واسع كما في نيوزيالند واستراليا .
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 .3اقميـ الزراعة المتنقمة في االقميـ المداري.
 .4اقميـ الزراعة المستقرة في االقميـ المداري.

 .5اقميـ الزراعة الكثيفة لالستيالؾ الذاتي كما ىو الحاؿ في بعض اقاليـ جنوب شرؽ آسيا.
 .6اقميـ الزراعة الكثيفة كما في مزارع الموز واالرز
 .7اقميـ الزراعة الواسعة لغرض التجارة كما في الشاي والبف والذرة.
 .8اقميـ زراعة البحر المتوسط.

 .9اقميـ الزراعة الواسعة وتدخؿ فييا اآلالت بدؿ االيدي العاممة تكثر في اقاليـ ذات الكثافات السكانية القميمة.
.15

اقميـ تربية الحيواف الغراض تجارية (لاللباف والمحوـ والبيض) والغرض مف الزراعة القائمة عمؼ لمحيوانات في

المناطؽ الفقيرة كما في شرؽ اوربا.
.11

اقميـ تربية الحيواف ألغراض تجاريو ( لأللباف والمحوـ والبيض) والغرض مف الزراعة القائمة عمؼ لمحيوانات في

المناطؽ الغنية ويتمثؿ ذلؾ في الدوؿ االوربية.

بقيت الدراسات االقميمية ذات شأف واف دراسة وتحميؿ وتوزيع الظواىر الطبيعية الى دراسة وتحميؿ وتعميؿ وتوزيع
االنساف وحرفتو اصبحت ىي السمة الغالبة وتأييد اكثر مما مضى وىذا ما أكده الباحثوف فالمجتمع البشري ال يتأثر بالبيئة
الطبيعية فقط انما يتعمـ اف يسيطر عمييا ويستغميا لصالحو

()23

فأغمب البحوث ظيرت تتحدث عف المظير االرضي

الطبيعي-الند سكيب طبيعي -وتتحوؿ الى مظير متأثر بالفعؿ البشري ارضي حضاري -الند سكيب حضاري -فاألمريكي
دراير نشر عاـ 1915ـ بحث يحمؿ عنواف (االقاليـ االقتصادية الطبيعية) وأكد فيو اف البحث ودراسة االقاليـ الطبيعة
الغرض النيائي منيا اقتصادي  ،واختالؼ االنساف في مأػكمو ومشربػو وعممو جاء مف اختالؼ االقاليـ الطبيعية فاألقاليـ
القائمة تستند اساسا عمى التضاريس والبنية ،ويعطي خير مثاؿ عمى ذلؾ جباؿ الكوردي ار  Cordilleraفيي ذات تأثير
مباشر وفاصؿ لممناخ الجاؼ والرطب ،ورغـ أىمية تمؾ التوزيعات اال انو يؤكد عمى التوزيعات التي تستند عمى الوظيفة
االقتصادية كأساس تظير بوضوح أثر العناصر الطبيعية كالتضاريس والمناخ والتربة نبات الطبيعي والزراعة فيي ذات

اىمية في النقؿ المائي والري وتوليد الطاقة الكيربائية وقد يظير االختالؼ في اقاليـ مجاورة ومشابو االقميـ الطبيعي فذلؾ
يعني اف االقميـ يعوزه الوحدة الضرورية والفائدة ويطرح مثاؿ عف سكاف االصمييف مف الينود الحمر الذي كاف اقتصادىـ
يعتمد عمى صيد الغزالف واالسماؾ وعمى جمود الحيوانات ويشير الى اف االقتصاد االمريكي في القرف العشريف يستند عمى

زراعو القطف والحبوب والحشائش فضالً عف انتاج الفحـ والحديد والنحاس بالرغـ مف أف العناصر الطبيعية ىي نفسيا لـ
()24

تتغير والذي تغير ىو تفكير االنساف

مثؿ تمؾ الدراسات غيرت كثير مف مالمح الواليات المتحدة فتكونت مراكز حضرية

ومدت الطرؽ واستغمت االرض لمزراعة واقامة مجمعات صناعية ،ويػؤكػد دراير في كتاباتو الى عدـ التفكير في أية وحدة
()25

إقميمية عمى أنيا موجودة في عزلة عف غيرىا مف الوحدات األخرى  ،بؿ عمى أساس أنيا مرتبطة بمنطقة أوسع منيا

ويعد مف مؤسسي االتجاه االقميمي في الواليات المتحدة كارؿ ساور C.O.Sauer 1889-1975ـ وذلؾ عندما كاف يرى
اف المنطقة الجغرافية شيئاً جسدياَ وينبغي اف تدرس فييا بتشريح المنطقة( ،)6ووجية نظره والذي نشره عاـ 1941ـ وىو
()42

يتفؽ مع بوماف بأف الجغرافيا االقميمية ىي قمب الجغرافية

كونيا ترتقى الى مستوى ممكف اف تبنى عمييا الى مبادئ

عممية(، )43وىو يفصؿ بيف الالندسكيب الطبيعي عف الحضاري فاالوؿ جميع معالـ المكاف والثاني المعالـ التي خمفيا
االنساف في التتابع العمراني وبيذا نراه يؤكد عمى المنيج التاريخي في الدراسات الجغرافية فدراسة الالندسكيب الحضاري

البد مف الرجوع الى الالندسكيب الطبيعي االصمي ودراسة كؿ مراحؿ تطورىا(.)44

اتجاهىالمدرسةىالجغرافوةىاالمروكوةىفيىاتباعىالمنهجىاالقلوميىمنىمنتصفىالقرنىالعشرونىوحتىىالمرحلةى
الراهنة ى
مى.ىنــدىىجوادىمحمدىصليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.ىدى.ىبدرىجدوعىاحمدىالمعموري ى

ومف رواد الدراسات اإلقميمية في الواليات المتحدة األمريكية ايضاً إسحاؽ بوماف 1955 -1878 Isaiah Bowmanـ
والجغ ػرافية مف وجية نظره العػمـ الػذي يعطي تػركيبا اقػػميميا بطريقة منظمة فػػاإلقػػميـ تظافػػر عػػدد مف الظػػاى ػرات عمى
سطح االرض والذي يظير بعض االختالؼ في اجزائو وبذلؾ يصبح االقميـ موضوعا لمجغرافية بؿ مف اىميا(.)45

وبدأ حياتو كفيزيوغرافي ،إما مؤلفاتو وكانت اوؿ منشوراتو عاـ 1911ـ( فيزيوغرافية الغابات :Forest phyieography
فيزوغرافية الواليات المتحدة ومبادئ التربة في عالقاتيا مع الغابات)

()46

،أوضح فيو االسس العممية لمدراسات االقميمية

الطبيعية ألمريكا الشمالية ،و ( طرؽ حفر اآلبار) ويبحث في امريكا الجنوبية وطرؽ التعديف بعد ذلؾ ظيرت في مؤلفاتو

وبحوثو المزج بيف الجغرافية الطبيعية والبشرية وىذا ما ظير واضحاً عندما بحث في جباؿ االنديز وفي كتابو المنشور عاـ
1924ـ (الطرؽ الصحراوية في أتكاما ( Desert trails in Atakama

وػفي كتابو المسمى (جباؿ األندي ػ ػػز في جنوب البيرو)  The Andes of Southern Peruوالمنشور عاـ 1911ـ يعد
أفضؿ الدراسات اإلقميمية التي ظيرت في الواليات المتحدة في تمؾ المدة ،قد ىيأ الفرصة لرفع مستوى الجغرافية والتأكيد

عمى وحده الحقؿ وقد تحدث بوماف بمنيج اقميمي وصفي حيث ذكر بالفصؿ االوؿ متحدثاً عف الجية الشرقية لمبيرو وحدود
البيرو مف جباؿ االنديز الشرقية منيا والجية الغربية مبين ًا ذلؾ بالصور والخرائط  ،تحدث عف السكاف المتواجديف في تمؾ
االنحاء كما يصؼ الصحراء الساحمية ،وتحدث عف المناخ وعرض سجالت االرصاد الجوي  ،وتناوؿ الفصؿ الثاني

توضح الجية الغربية لمبيرو ويصؼ جباؿ االنديز الغربية والترسبات الساحمية ،والفصؿ الثالث تحدث عف انواع النشاطات
االقتصادية وطرؽ المسح المستخدمة لمصفائح الطبوغرافية ،والق اررات المتخذة لمحفر االحفوري ،كؿ ذلؾ جاء موضح

بالجدوؿ والصور التوثيقية ،وبعدىا ظير كتاب العالـ الجديد وبعدىا ففي عاـ 1924ـ كتاب (مسارات الصحراء أتاكاما ) و

(اليوامش وحدود االراضي ) عاـ 1931ـ وكتاب  1937ـ( الكاتب الرئيسي لحدود المستعمرة)( .)47وساعده في ذلؾ
نشاطاتو في عممو كمدير لمجمعية الجغرافية االمريكية 1915،1935ـ ومشروع (مميوف خارطة ألمريكا اإلسبانية)
 -2المرحمة الثانية ()1981-1951

نتج عف الحرب العالمية الثانية تغيرات عميقة وواسعو االنتشار كتجمع كثير مف الدوؿ في تكتالت مكانية جديدة مف اجؿ
المنافع االقتصادية وظيرت تكتالت عمى نطاؽ اقميمي كبير  ،تطمبت التكتالت معالجات اقميمية وتقييميا مما أعاد النشاط

الى ميداف لمدراسات االقميمية بوصفو منيجاً مف مناىج التحميؿ والتركيب العممي لمموضوعات والظواىر المعقدة مف حيث

تمويميا وتخطيطيا وادارتيا فالجغرافيا االقميمية تػػقدـ فػرص كثيرة لمدراسة والبحث الجغرافي لتحتؿ مكانة متقدمة بيف فروع
الجغرافيا(،)18

اختمؼ الجغرافيوف حوؿ طرؽ ومناىج البحث الدراسة االقميمية وبالرغـ مف اف اليدؼ النيائي واحد لدى الجميع ىػو
الػوصوؿ الػى دراسة متكامػمة وشمولية لحيػز مف االرض ،فالدراسة االقميمية التي تيػتـ بػاختيار اػممناطؽ بقدر مػا يظير بيا

مػف تجانػس وارتباطات داخمية وعالقات متشابية خارجية والتي تػربطيا باألقاليـ االخرى  ،والطريقة الػموضوعية فيي تػركػز
عػمى ا لعالقات مػا بيف العمميات والظػاىرات واكػتشاؼ مقػدار التغيرات التي تطػ أر عػمى العمميات في اماكنيا ،فكانت البداية
اتباع المنيج الوصفي والتأريخي ومع التطور العممي تطورت المناىج لمدراسات االقميمية كذلؾ فأتبع المنيج االحصائي
الكمي وصمت الدراسات الى الدقة والحقائؽ وىذا مايرجوىا الباحثوف ،ونمػو فكرة المسح االقميمي لتأخذ مثؿ ىذه الدراسات
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حي اًز كبي اًر مف الدراسات الجغرافية االمريكية ونما معيا نظاماف لممعالجة الجغرافية يستند األوؿ االقميـ المتجانس الى مناطؽ

تغطي مساحات شاسعو تصؿ الى مئات بؿ اآللؼ االمياؿ وينتمى ىذا الى الفروع االصولية او الموضوعية فيو يتناوؿ
بالدراسة والتحميؿ ظاىرة واحدة او مجموعو ظواىر سواء كانت طبيعية اـ بشرية ضمف مساحتيا وىو بيذا يمثؿ كؿ نوع مف
انواع االقاليـ المتجانسة تختص بالعالـ ككؿ كأقاليـ البحر المتوسط عمى خريطة العالـ واقاليـ اقتصادية وسياسية

وىكذا( ، )19والنظاـ اآلخر ىي االقميـ الوظيفي يستند الى اقاليـ تتمثؿ بظاىرة ال يشاركو احد فييا ظاىرة خاصة بو قد تكوف
طبيعية كإقميـ السيؿ الرسوبي او دلتا النيؿ او ارض الجزيرة او بشرية كإقميـ المدنية وقد يصؿ الى اقميـ اصغر كالمحمة

ويتميز بأنو اقميـ وظيفي ال تركيبي(متجانس) وانو متغير غير ثابت(،)25واتجو كثير مف الكتاب بتركيز بحوثيـ في موضوع
معيف مثؿ توزيع السكاف أو البحث في أكثر مف جانب مف عالقة السكاف باألرض وأثر المناخ والترب عمى السكاف وعالقة
الزراعة او الصناعة ومدى اعالة تمؾ الحرؼ لمسكاف وتمؾ الدراسات تدرس المالمح الطبيعية وتبحث في المالمح ذات
االصؿ البشري والتأثرات المتبادلة لتنتج انماط متجانسة فيما بينيا

()21

بالرغـ مف االنفصاؿ الحاد الذي اتخذه جغرافيو

الواليات المتحدة نتيجة االزدواجية واالنفصاؿ الحاد بيف فرعي الجغرافية الطبيعية  Naturalوالبشرية (الحضارية)
)22

Cultural

)

،

ومف الدراسات التي اجريت لدراسة إقميـ السيوؿ الوسطى االمريكية وكيفية تميزىا عف غيرىا مف االقاليـ
الجيومورفولوجية وتقسيميا الى اقاليـ ثانوية اخرى اعتمد عمى صفاتيا واختالؼ اشكاليا ومظاىرىا ،ومف تمؾ الدراسات
االقميمية ما قاـ فيو ىاموند  Hammondقدـ دراسة عمى اساس اقميمي في دراستو الجيومورفولوجية لمواليات المتحدة عاـ

1954ـ

()35

واعتمد في تصنيفو لالقاليـ عمى درجة انحدار السطح واشكالو ومنسوب المنطقة العاـ بالنسبة لمستوى سطح

البحر ودرجة تضرس المنطقة وكذلؾ التكويف الصخري لقشرة االرض ووفؽ تمؾ العناصر صنؼ امريكا الشمالية الى عدة

اقاليـ جيمومورفولوجية ( :)36السيوؿ المسطحة الشكؿ والسيوؿ غير المنتػظمة السطػح ،السيوؿ المسطحػة ويتخمميا بعض
التالؿ المنعزلة ،مناطؽ اليػضاب المتقػطعة ،مناطؽ تاللية ،مناطؽ جبمية منخفضة ،مناطؽ جبمية مرتفعة وقمـ جبمية.

ونرى بفضؿ عمؿ الجغرافييف وامكانية إعداد الخرائط عمى أساس البيانات الدقيقة وظيور عمـ الجيومورفولوجي كمدرسة

حديثة فييا زاد عدد الذيف اتبعوا المدرسة اإلقميمية في دراساتيـ ،ومف ثـ استطاعوا تطبيؽ النظرية االمكانية في البحث
االقميمي والتي تركزت بعد الحرب العالمية الثانية متأثريف بطبيعة المجتمع األمريكي ،فيو نظاـ مكوف مف عدة واليات ،و
كؿ والية خميط ومزيج مف األلواف ،الديانات واالجناس  ،فكانت الفكرة بناء عالقات التساند والتكيؼ ضمف مجتمع واحد

سواء كانت بيف الواليات بعضيا ببعض او داخؿ الوالية الواحدة  ،فمحافظة النظاـ عمى توازنو ووجوده ال يعني عدـ حدوث
اختالالت ،بؿ الميـ قدرة النظاـ عمى الثبات وتدخؿ الدولة في شؤوف االقتصادية واالجتماعية أدت فيـ ىذه االختالالت
واستيعابيا ،ىذه الحقائؽ ابرزت اتجاىات جغرافية جديدة كاف ليا االثر في العالقات المكانية ،فالدراسات توزعت حسب
تقسيـ االرض عمى اساس النشاط البشري وانحنى الفكر الجغرافي مف االقميـ الطبيعي الى االقميـ الوظيفي ومف ثـ االقميـ
االقتصادي واالقميـ السياسي واالقميـ الثقافي ،وىذه التصورات أخذ بو كبار العمماء األمريكييف ،فالحاجة ماسة الى دراسات

محمية عميقة ساعدت الى وجود بحوث تخرج بنتائج بتعميمات اكثر عمقاً إذ يتناوؿ موضوع معيف وبناء البحث حولو(،)48
وعميو فاإلقميـ ىو الحيز الذي عميو تدور فمسفة المكاف حسب معالـ ومعطيات كؿ إقميـ لخدمة قوة الدولة التي تزداد مع

تنوع األقاليـ

()49

اتجاهىالمدرسةىالجغرافوةىاالمروكوةىفيىاتباعىالمنهجىاالقلوميىمنىمنتصفىالقرنىالعشرونىوحتىىالمرحلةى
الراهنة ى
مى.ىنــدىىجوادىمحمدىصليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.ىدى.ىبدرىجدوعىاحمدىالمعموري ى

يبرز ى ػنػتنغػتوف اىمية الدراسات االقميمية ووصفيا بأنماط معينة ،فيعدىا اعػمى مراحؿ الجػغ ارفػية((ذروة الجغرافيا نصؿ
الييا حيف نستطيع اف نفسر لماذا تتوقع انماطاً معينة مف الصفات االنسانية  ،ومظاىر معينة مف العبقرية ،ومف ثـ خطوط
()26

معينة مف التقدـ ومراحؿ الحضارة ،في أجزاء مختمفة مف العالـ ))

وبيذا يكوف االقميـ ىو مساحة مف االرض بغض النظر عف الشكؿ ومقدار المساحة يتميز بظاىرة واحدة او مجموعة
ظواىر متجانسة فيما بينيا ميزتيا عما يجاوره واعطتيا صفة التمايز والتي اضافتيا لشخصيتيا الجغرافية ،فالجغرافية
االقميمية جزء ال يتج أز مف عمـ الجغرافية ارتبطت بيا كوسيمة لمدراسات المتكاممة  ،وإلنجاز دورىا الوظيفي لمبحث الجغرافي
اعتمدت عمى نتاج الجغرافية الطبيعية والبشرية واالقتصادية ،والمعرفة االقميمية زادت بشكؿ ممحوظ واخذت عدة احجاـ

واختمفت في مواضيعيا ومحتواىا الذي يمثؿ جميع الخصائص حوؿ اي اقميـ والتي ينبغي عمى الباحث اف يكوف ممماً

بجميع المعارؼ واف يكوف لديو البيانات واالحصاءات الكاممة ،و يكوف عميو اف يحدد تصنيؼ وخصائص تمؾ المعمومات
التي قد ال تكوف متكاممة مما ازاد في صعوبة الباحث في الدراسات االقميمية اف يضع تعميمات وبشكؿ ثابت وخصوصا

في االقاليـ البشرية والتي يكوف مف الممكف في الجوانب الطبيعية.
 -3المرحمة الثالثة (  -1981المعاصر)

وبتسارع عجمػة التطػور يوـ بعد يوـ وساعة عف اخرى وخصوصاً في الواليات المتحدة التي انشغمت ببناء نفسيا وكانت
سباقة في كافة العموـ عامة ولمجغرافيا نصيبيا فالجغرافيوف ركزوا عمى دراسة أالطار مفيوـ الجغرافيا وبالتالي انعكس عمى

اختيار المواضيع الجغرافيا مما ادى الى االن صراؼ عف الجغرافيا االقميمية متجييف الى المنيجية والتركيز عمى التخصص
في الدراسات المنيجية متجييف الى دراسة االنساف عمى سطح االرض وبمعنى ادؽ عالقة االنساف مع بيئتو(.)55

في مطمع الثمانينيات ما يمكف أف يطمؽ عمييا حرب الردة ضد االتجاىات الجغرافية الالإقميمية( ،)51إما المدة الممتدة

مف الثمانينيات مف القرف الماضي قمت الدراسات االقميمية الى حد كبير في جغرافية المدرسة االمريكية فمـ تتجاوز
()52

الدراسات االقميمية  %1ضمف فروع الجغرافية

 ،ونظر لمتطرؼ الكبير الذي شيدتو الدراسات الجغرافية الذي سمي

بالجغرافيا العممية  Scientific Geographyالتي بالغت في االعتماد عمى المنيج الكمي ،وبات مف الضروري العودة
بالدراسات الجغرافية إلى ميدانيا األصيؿ ،وكما كانت الجغرافيا اإلقميمية أعمى شكؿ مف أشكاؿ الفف الجغرافي فإنيا تمثؿ

الحؿ األنسب لمشكمة التطرؼ التي تعاني منيا الدراسات الجغرافية وىي الحؿ لمشكمة ازدواجية الجغرافيا

أكػػد الجغرافي األمريكي جوف فريزر ىرت  1924 John Fraser Hartأستاذ الجغرافيا في جامعة مينيسوتا ،وشغؿ
منصب رئيس الجمعية الجغرافية االمريكية  AAGلممدة 1979،1985ـ في اخر حديث لو نشر عاـ  2554ـ تحدث عف
()53

الجغرافية االقميمية قائالً (( بالنسبة لي الجغرافيا اإلقميمية ال تزاؿ جوىر ما نقوـ بو)).

وتأكدت عودة الجغرافيا الحديثة إلى أصوليا الجغرافية اإلقميمية مف خالؿ مؤتمر اتحاد الجغرافييف األمريكييف الثامف

والثمانيف الذي عقد في ساف دييغو في جنوب كاليفورنيا عاـ 1992ـ الذي كاف بمثابة مرآة تحميمية عاكسة لكثير مف
األحداث الجارية في عالـ الجغرافيا ،ليس فقط عمى المستوى المحمي األمريكي أو الغربي فحسب وانما عمى مستوى العالـ
أجمع ،فكانت اغمب الندوات والمقابالت قد اكدت عمى العودة لمجغرافية االقميمية.

()54
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شغمت جمسات المؤتمر الجغرافي الدولي2513ـ األحداث الجارية في العالـ وكاف عمى المؤتمريف محاولة تفسير تمؾ
األحداث تفسي اًر جغرافياً عممياً دقيقاً مف خالؿ إبراز أبعادىا المكانية ،وكذلؾ محاولة إبراز خمفياتيا الجغرافية وكاف مف بيف

األصداء التي ترددت في قاعات المؤتمر توقع ميالد جغرافيا جديدة تواكب ىذه التغيرات وتستوعبيا ،وتحاوؿ أف تعبر عنيا

شرحاً وتفسي اًر وتحميالً وقد وجد أنصار المدرسة اإلقميمية فرصة سانحة إلعادة الثقة واألماف لمفاىيميـ التقميدية العريقة وال

شؾ أنيـ أحسنوا استثمار تمؾ األحداث التي غيرت معالـ خريطة العالـ لصالحيـ ،في محاولة جادة إلنعاش محاوالتيـ
القديمة إلنقاذ تمؾ المدرسة التي كادت أف تتياوى أركانيا وتتالشى أصوليا أماـ مد السبعينيات الكمية وغيرىا مف التيارات
()55

الجغرافية المستحدثة

 ،ومثؿ ىذا المؤتمر منعطفاً بار اًز في سجؿ المدرسة اإلقميمية العممية ،وكانت الدعوة قوية إلحياء

المدرسة اإلقميمية بمفيوميا األصولي القديـ وضرورة التركيز عمييا في المناىج والمدارس والبرامج الجغرافية في التعميـ
العالي وكانت الصيحة التي مألت قاعات المؤتمر " :لنعد إلى قواعد التحميؿ اإلقميمي وأصولو وأدواتو ،ولنعد إلى الخامة
األصمية لعمـ الجغرافيا :الخريطة خريطة العالـ التي تغيرت ،فال يفتي أحد فييا ونحف الجغرافيوف اإلقميميوف ىنا".

()56

وال شؾ أف التغيرات السياسية التي حدثت في أوروبا بعد انييار االتحاد السوفييتي نياية الثمانينيات واوائؿ التسعينيات

بانقساـ عدة دوؿ في أوروبا الشرقية قد دفع الجغرافييف واالقتصادييف وغيرىـ مف عمماء االجتماع لمتعمؽ في دراسة األقاليـ
المختمفة في العالـ لفيميا وتقدير إمكانياتيا بشكؿ أفضؿ ،وىذا يمثؿ المحور الرئيسي لمدراسات الجغرافية اإلقميمية.
اتسمت الجغرافيا اإلقميمية في العقديف األخيريف مف القرف الماضي بالموسوعية والتركيز عمى فيرسة الخصائص الطبيعية
والسكانية االقتصادية واالجتماعية في األقاليـ المختمفة في العالـ ،ووفرت الدراسات اإلقميمية معمومات أساسية مفيدة في

تحميؿ الظروؼ الجغرافية التي ساىمت في التطورات السياسية واالجتماعية ،كما أنيا تقدـ المفاىيـ واألفكار التي يمكف أف

تساعد في فيـ دور الجغرافيا في تغيير كوكب األرض(.)56

يوضح الجغرافييف األمريكييف إطار عمؿ جغرافيا إقميمية جديدة ناشئة كأداة لفيـ التغييرات السريعة والعميقة في العالـ
المعاصر ،بذلؾ فيـ يميزوف ىذا النيج الجديد عف الدراسة الجغرافية االقميمية لممناطؽ مف الدراسات التقميدية لمجغرافيا

اإلقميمية السائدة في منتصؼ القرف التاسع عشر.

تستطيع أقساـ الجغرافيا في الجامعات أف تؤدي دو اًر كبي اًر في إحياء الدراسات اإلقميمية وتوجيييا إلى المسار الصحيح الذي
يخدـ الفكر الجغرافي مف خالؿ تطوير البرامج التعميمية التي تركز عمى البعد اإلقميمي في الدراسات الجغرافية ومف خالؿ
()57

تشجيع الطالب عمى إجراء مثؿ تمؾ الدراسات في مختمؼ بمداف العالـ

ويصعب بأي حاؿ مف األحواؿ إحصاء جميع

الدراسات اإلقميمية خالؿ النصؼ األوؿ مف القرف العشريف نظ اًر لشيوعيا وانتشارىا ليس في ميداف الجغرافيا فحسب بؿ في

ميداف العموـ االجتماعية بشكؿ عاـ.

اليدؼ مف العرض السابؽ توضيح كيؼ بدأت الدراسات اإلقميمية تأخذ مكانيا في مجاؿ الدراسات الجغرافية في الوقت
الحاضر والعوامؿ التي أسيمت في بروزىا واظيار جيود أعالـ الجغرافييف في ىذا المجاؿ باإلضافة إلى توضيح مدى
اىتماـ الجغرافيا بدراسة األقاليـ ،وفي يومنا ىذا مازالت اغمب اقساـ الجغرافية في الجامعات االمريكية تدرس الجغرافيا
االقميمية لكافة المراحؿ االولية ولطالب الدراسات العميا.

النتائج:
 .1تمثؿ الدراسات االقميمية حمقة اساسية في الدراسات االمريكية وتعد كاليوية الشخصية ليذه المدرسة.
 .2ادت الدراسات االقميمية دو ار في تطور الجغرافية لمويالت المتحدة وخصوصا في مرحمة استكشاؼ الغرب االمريكي
فكاف البد مف ذلؾ النوع مف الدراسات.

اتجاهىالمدرسةىالجغرافوةىاالمروكوةىفيىاتباعىالمنهجىاالقلوميىمنىمنتصفىالقرنىالعشرونىوحتىىالمرحلةى
الراهنة ى
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اشتممت الدراسات االقميمية الجانبيف الطبيعي والبشري.

 .4رغـ مرور مدة مف الزمف تراجعت فييا الدراسات االقميمية في الواليات المتحدة لغمبة االساليب الكمية واالحصائية ،اال
انيا نشطت مع تقدـ التقنيات والتكنولوجيا وبدػأت باستخداـ نظـ المعمومات الجغرافية واالستشعار عف بعد في الدراسات

االقميمية.
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