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قراءة نقدية لكتاب جغرافية الخدمات: األسس النظرية والدراسات التطبيقية*
بقلم �أ. د. جهاد حممد قربة*

يف خ�صم الكتب اجلارحة التي تقوم على اأعمال الآخر وا�صتالل غري �صرعي للمعلومة من م�صادرها؛ وتعك�س يف نف�س الوقت 

عدم قدرة املوؤلف يف �صياغة واإعداد وترتيب املعلومات لتقدمي مادة علمية ت�صاعد الباحث العربي، تاأتي اأعمال كل من اأ.د. اأحمد 

ال�صريعي والدكتورة مرفت اأحمد خالف، لتعيد الثقة باملوؤلف العربي وبقدرته على تقدمي كتاب مرجعي قيم مبني على خربات 

طويلة يف تدري�س مو�صوع جغرايف مهم هو )جغرافية اخلدمات( لتوؤكد وتربهن على اإمكانية التغلب على التبعية العلمية وعلى 

وجود �صخ�صية علمية عربية عن طريق تقدمي مو�صوعات اأ�صيلة تعك�س فكرا جغرافيا غري هني يف مو�صوع تكاد تكون املوؤلفات 

العربية به تعد على اأ�صابع اليد الواحدة. ومل تاأت مقدمة الكتاب لُتهدر من ِقبل املوؤلف لتقدمي كتابه؛ بل قامت على تف�صيل التطور 

الثانية،  العاملية  نهاية احلرب  التطور احل�صري منذ  واأهميته املرتاكمة مع  لعلم جغرافية اخلدمات   Epistemology املنهجي 

ّكن منها املوؤلف برباعة.  ودرا�صة التطورات املنهجية لأي علم يعد من اأعمال فل�صفة العلوم، وهو لي�س من الأعمال الهينة التي تمَ

وياأتي كتاب الزميلني يف ثمانية ف�صول ممتدة فى 357 �صفحة يف طبعته الأوىل وا�صتطاعت دار الن�صر الدويل، الريا�س، اأن 

دقيق  ع�صري  باأ�صلوب  الكتاب  يف  وجداوله  اأ�صكاله  تقدمي  املوؤلف  ا�صتطاع  كما  القارئ،  ير�صي  جيد  ب�صكل  الكتاب  هذا  تخرج 

ومتناغم مع اأهداف الكتاب. 

اأن العلم هو لغة  وتت�صم لغة الكتاب بالو�صوح وبا�صتخدام امل�صطلحات والتعابري العلمية اخلا�صة بجغرافية اخلدمات لتوؤكد 

فال مكان 
جيدة ال�صتخدام كما يعك�س هذا الكتاب الأفكار العلمية الأ�صيلة البعيدة عن الن�صياع وال�صتالل "ومق�س كليوباترا" 1 

يف هذا الكتاب العلمي اإل لالأ�صالة والو�صوح، يف تناوله اأهم املو�صوعات العلمية يف جغرافية اخلدمات.

وعر�س هذا املو�صوع يعك�س الروؤية العربية وقدرة املوؤلف اجلغرايف العربي على الأ�صالة يف تقدميه للمعلومة، ويالحظ القارئ 

تناول ت�صنيف اخلدمات ومعايريها التخطيطية يف الف�صل الثالث وكيف اأن باقي الف�صول يف هذا الكتاب جاءت بطريقة ذكية 

خلدمة هذا الف�صل والتمهيد له وا�صتكماله يف الف�صول الالحقة، التي تناولت خ�صائ�س احل�صر ونظريات ا�صتخدام الأرا�صي يف 

الف�صل الرابع، والرتاتب احلجمي للخدمات ومناطق النفوذ يف الف�صل اخلام�س، واأخريا الختالفات الإقليمية للتح�صر والريفية 

وتباين كثافة اخلدمات يف الف�صل ال�صاد�س. ويدرك املتخ�ص�س يف جغرافية اخلدمات اأهمية تناول هذه املو�صوعات خا�صة يف 

ظل غياب تناول املعايري التخطيطية يف الكتب العربية والأجنبية، التي يتفرد كل واحد منها بتف�صيل معيار ما منها، وهذا الكتاب 

يحتوي لي�س فقط على �صرح م�صتفي�س للمعايري بل وكذلك �صرح كاف لدور العوامل املوؤثرة يف تطوير اخلدمات. 

وجاء تعريف املوؤلف لهذا العلم الوا�صع والهام من علوم اجلغرافية الب�صرية على �صكل �صرح مطول امتد من ال�صفحة 19 واإىل 

املكانية  التحليالت  الذي يقوم على درا�صة وتطوير  العلم  اأن جغرافية اخلدمات هي  الدار�س  ي�صتوعب  27 لكي  نهاية ال�صفحة 

للمرافق اخلدمية بهدف ال�صتخدام الأمثل ل�صطح الأر�س لأغرا�س التنمية امل�صتدامة. 

ومن النقاط الهامة التي جنح املوؤلف يف تقدميها مفهوم التباعد يف التخطيط وكذلك مفهوم �صهولة الو�صول واأهمية التخطيط 

الهرمي للخدمات يف املدن والريف وربط ذلك بالنظريات العلمية كنظرية كري�صتللر. ومن اجلدير بالذكر اأن من اأقوى النقاط 

العلمية يف هذا املرجع انتقال املوؤلف من املقيا�س الإقليمي اإىل املقيا�س املحلي الدقيق لتناول و�صرح متطلبات املواقع اخلا�صة 

مبختلف مرافق اخلدمات الأكرث تاأثريا يف حياة ال�صكان وهي اخلدمات التعليمية وال�صحية. ونعتقد يف هذه الأثناء باأن مو�صوع 

الف�صل الثامن جاء يف غري مكانه خارجا عن اإطار الكتاب، لأنه يتناول موؤ�صرات تباين اخلدمات ال�صحية يف م�صر اأي اأنه مو�صوع 

اإقليمي خا�س بينما يت�صف الكتاب بكونه مرجعيا يوؤطر جلغرافية خدمات ذات �صفات عربية اأ�صيلة. 

: الأ�ص�س النظرية والدرا�صات التطبيقية، دار الن�صر الدويل، الطبعة الأوىل، الريا�س،  ال�صريعي، اأحمد، وخالف، مرفت، جغرافية اخلدمات   *
اململكة العربية ال�صعودية، 375 �صفحة، �صدر يف فرباير 2013م .

* اأ.د. جهاد حممد قربة، ع�صو هيئة تدري�س، جامعة اأم القرى، ق�صـــــم اجلغرافيا.
1 هو تعبري فرن�صي يراد به اللغة العلمية الدارجة و"الق�س والل�صق"
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اجلغرافية  املو�صوعات  وقليلة هى  والإن�صانية،  الأكادميية  العلوم  للمتخ�ص�صني يف  امل�صادر  اأهم  من  املو�صوعية  الأعمال  تعد 

وعنوانها   ،)1958-1891(   Brooks، Chorless – ت�صارل�س  بروك�س  الأمريكى  اجلغرافى  مو�صوعة  واأ�صهرها  املتخ�ص�صة، 

 Geographie Universelle ال�صهرية  الفرن�صية  اجلغرافية  واملو�صوعة   .  The Koppen Handbook Of Climatology

تاأليفها من اجلغرافيني امل�صهورين: اجلغرافى الأمريكى �صبن�صر–Spencer )1907-1984( والفرن�صي دي  والتي ا�صرتك يف 

 –  1857  (  Gallois ، Lucien لو�صيان  والفرن�صي جالوا      )  1955 –  1873  (  .De Martonne ، E – اميانويل  مارتون 

ُثلة من اجلغرافيني من عدة دول منهم:  Encyclopedia Britannica فقد ا�صرتك فيها  املو�صوعة الربيطانية  اأما   .) 1941

 -1897( .Hudson، Donald G  والياباين هد�صون – دونالد )1918-1996(  ،Sharaf امل�صري عبد العزيز طريح  �صرف

1989( والأمريكي بر�صتون – جيم�س   James، Preston )1899- 1986(. ومن الذين انفردوا مبو�صوعات جغرافية: اجلغرايف 

" يف    Nouvell Geographie universelle" 1830 – 1905 �صاحب مو�صوعة ( Reclus ، Elisee الفرن�صي ريكلو�س – اليزيه

19 جملد ) 1876 – 1894 (.

وتعد املو�صوعة اجليومورفولوجية - التي نعر�س لها - اإ�صافة جديدة للمكتبة العربية؛ ذلك لأن الأعمال املو�صوعية تتطلب جهدا 

كبريا ، واإحاطة وا�صعة باجلديد والقدمي يف حقل املعرفة الذي ُكتبت فيه. وتتميز تلك املو�صوعة باعتمادها على العمل امليداين 

الذي هو جزء من "فن الرحالت"، حيث ارحتل املوؤلف اإىل ع�صرات اجلامعات واملعاهد العلمية يف العامل ؛ اإما حما�صرا واإما 

باحثا، وخالل رحالته العلمية هذه كان ي�صطر مالحظاته عن كثري الظاهرات اجليومورفولوجية النادرة ، والتى �صاهدها يف ربوع 

املعمورة، من ا�صكتلندا يف اأق�صى ال�صمال، اإىل اأرا�صي ال�صودان عند خط ال�صتواء، ومن �صواحل اأيبرييا واملغرب غربًا، اإىل م�صيق 

ملقا و�صهول تايالند و�صواحل ماليزيا و�صنغافورة �صرًقا.

ومن ثم ت�صتمل املو�صوعة على )547( �صورة فوتوغرافية قام الباحث بالتقاطها، اإ�صافة اإىل عدة مرئيات ف�صائية و)141(  

�صكال جيومورفولوجًيا  لتو�صيح املق�صد العلمي ، ف�صاًل عن ثالثة ك�صافات هجائية للم�صطلحات اجليومورفولوجية اأولها باللغة 

وقد ح�صر  املو�صوعي،  الت�صنيف  اأ�صا�س  على  امل�صطلحات اجليومورفولوجية  ي�صمل  وثالثها  الإجنليزية  باللغة  وثانيها  العربية 

املوؤلف تلك امل�صطلحات والتي جتاوزت )800( م�صطلح جيومورفولوجي، واأدرج مناذج من التطبيقات امليدانية بلغ عددها )35( 

تطبيقا ميدانيا.

1 اأ�صتاذ م�صاعد بق�صم اجلغرافيا ، جامعة دمنهور
2 اأ�صدرتها اجلمعية امل�صرية للتغريات البيئية ، 2011

3 اأ�صتاذ بق�صم اجلغرافيا، جامعة دمنهور


