
 

  

  :إشكايل متهيد

باإلضافة إىل  ،الزراعية بسبب ظاهرة التصحر األراضيمشكل املاء وفقدان  أمههاتواجه العامل العريب جمموعة من التحديات من 

  .تزداد حدة هذه املشاكل مستقبال أنمشكل التلوث، ومن املنتظر 

  فكيف تتوزع املوارد املائية بالعامل العريب؟ 

  املاء؟ أزمةوأين تتجلى مظاهر وأبعاد  

  وما هي مظاهر التصحر وحتدياته يف العامل العريب؟ 

  ما هي التدابري املتخذة ملواجهة هذه الظاهرة؟و 

I  -  اخلصاص املائيتوزيع املوارد املائية يف العامل العريب ومظاهر:  

  :توزيع املوارد املائية يف العامل العريب وعوامله -  1

وغريها ، %)1.5(واجلوفية ، %)16.1(مقارنة مع املياه السطحية %) 82(تعترب التساقطات أهم مصدر للمياه يف العامل العريب 

 منها ببلدان النيل والقرن اإلفريقي،% 53.11األقاليم حيث تتركز  وخيتلف توزيع املوارد املائية حسب، %)0.3(من املصادر األخرى 

كما خيتلف ، %2.51ويف املرتبة األخرية تأيت شبه اجلزيرة العربية ب  ببلدان املغرب العريب، 13.05و ببالد الشام والعراق،% 31.29و

 ن باقي دول العامل العريب تعاين من قلة املاء،إف زويد اخلارجي،التوزيع حسب الدول، فإذا استثنينا العراق والسودان ومصر اليت تستفيد من الت

  .إما بسبب صغر املساحة أو قحولة املناخ

  :بعض مظاهر اخلصاص املائي بالعامل العريب -  2

وتتجلى ، من سكانه% 5و من مساحة العامل، %10.2يعد العامل العريب من أفقر مناطق العامل على مستوى املياه رغم توفره على 

  :مظاهر اخلصاص املائي بالعامل العريب يف

  .من جمموع املياه املتجددة يف العامل% 0.5عدم توفره سوى على  �

، بل إن هناك بعض الدول اليت ينخفض فيها )³م7700(مقارنة باملتوسط العاملي ) ³م1000(ضعف متوسط نصيب الفرد من املياه  �

  .العربية سنويا خاصة بشبه اجلزيرة ³م500إىل اقل من 

  :وميكن تقسيم دول العامل العريب حسب وضعيتها املائية إىل ثالث جمموعات

وهي العراق والسودان  يف السنة، ³م2000ن نصيب الفرد من املاء يفوق أل ،ن الدول يف وضعية جيدةم تتكون: اموعة األوىل �

  .وموريتانيا

وهي جزر القمر  ،يف السنة ³م2000و 1000تراوح بني الفرد فيها ي ن نصيبأل: تضم الدول يف وضعية متوسطة :لثانيةاموعة ا �

  .ولبنان والصومال واملغرب ومصر

 يف السنة، ³م1000ن نصيب الفرد يقل عن أل ،وضعية صعبة وخصاص مائييف تضم باقي الدول العربية اليت هي : لثةاموعة الثا �

  .ىل اجلزائر وتونسوهي أقطار شبه اجلزيرة العربية واخلليج العريب إضافة إ

II -  واالقتصادية واإلستراتيجية ملشكل املاء يف العامل العريب الدميوغرافيةاألبعاد:  

  :واالقتصادي ملشكل املاء بالعامل العريب الدميوغرايفالبعدان  -  1

دد يه حصة الفرد من املاء ممايف تراجع يعد التطور السريع للسكان يف العامل العريب من بني العوامل اليت سامهت ومازالت تساهم 

والذي اخنفضت فيه حصة الفرد  م1990وم 1950املائي ذه األقطار ما بني يؤكد ذلك تطور الوضع ، وخبصاص مائي خطري يف املستقبل

أن تطور  كما، ³م553.8لتصل إىل م 2025تمر يف االخنفاض حسب توقعات ومن املتوقع أن تس ³م1303إىل  ³م4183بشكل خطري من 

عة باالستهالك ومتب% 88.6حيث تستحوذ الفالحة على  األنشطة االقتصادية ذه البلدان يساهم يف الرفع من استهالك املوارد املائية،

 )التصحر وظاهرة الماء مشكل( العربي العالم
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وتؤكد التوقعات املستقبلية أن ضغط هذه القطاعات سيؤدي إىل تزايد الطلب على املاء خصوصا باملدن ، %5فالصناعة  ،%6.4املرتيل 

  .اليت تعرف ضغطا سكانياالكربى 

  :البعد االستراتيجي ملشكل املاء يف العامل العريب -  2

 بسبب القحولة وعدم كفاية األراضييتجسد هذا البعد بوضوح يف منطقة الشرق األوسط اليت بدأت تظهر ا معامل أزمة مائية 

الكربى  باإلضافة إىل األزمات ،يف االستحواذ على مياه املنطقةي ويتضح هذا الوضع يف السياسة اليت ينتهجها الكيان اإلسرائيل ،الزراعية

  :فهناك ،األخرى حول تقاسم املياه

  .مشكل تقاسم مياه حوض النيل بني مصر والسودان وأثيوبيا �

  .مشكل توزيع مياه ري دجلة والفرات بني العراق وسوريا وتركيا �

  .والكيان الصهيوينمشكل توزيع مياه ر األردن بني سوريا واألردن ولبنان  �

  .هذا الوضع يطرح فكرة إعادة رسم احلدود مستقبال بني دول املنطقة على املوارد املائية

III  - مظاهر التصحر بالعامل العريب وأبعادها اخلطرية:  

  :مظاهر وعوامل ظاهرة التصحر عامليا -  1

 بسبب القحولة واجلفاف، ،على اإلنتاج بيولوجيا واقتصاديا حيث تفقد خصوبتها وقدرا ،هو تدهور األراضي الزراعية: التصحر

  :هناك ،من بني مظاهر التصحر وأخطاره، ووهي ظاهرة م املناطق اجلافة وشبه اجلافة واملناطق املدارية شبه الرطبة

  .نضوب املياه من خالل جفاف العيون واألار واآلبار �

  .واإلقحال وتدهور الغطاء النبايت الترمل �

  .خصوبة التربة بسبب فقداا للعناصر املعدنية والعضوية تراجع �

  .أي تزايد نسبة امللوحة ا ،متلح التربة �

  :ومن أسباب تزايد حدة هذه الظاهرة جند

  .تتلخص يف التغريات املناخية وتنامي ظاهرة اإلقحال املناخي وخمتلف عوامل التعرية: أسباب طبيعية �

  .األنشطة البشرية اليت تتسم باالستغالل املفرط لألرض ميكن تلخيصها يف جممل: أسباب بشرية �

  :يف ،وتتضح خطورة التصحر وانعكاساته السلبية على اإلنسان

  .تراجع مساحة األراضي الصاحلة للزراعة وحصة الفرد من املياه �

  .والعطاء واإلخصابعدم قدرة التربة على التجدد  �

  :مظاهر التصحر بالعامل العريب -  2

  :جند ،التصحر يف العامل العريبمن مظاهر 

من جمموع املساحة % 18وهو ما يعادل  مليون هكتار من األراضي الزراعية بالعامل العريب واقعة حتت تأثري التصحر، 35.7أن  �

  .وتتضح هذه الظاهرة خاصة باملناطق املوجودة على أطراف الصحراء اإلفريقية الكربى الصاحلة للزراعة،

من % 11.6مهددة بالتصحر بينما ال تتعدى األراضي غري املتصحرة % 20و ،العربية متصحرة من األراضي% 68.4أن  �

  .جمموع مساحة املنطقة العربية

دول تتراوح فيها نسبة  10بينما هناك ، البحرين والكويت واإلمارات وقطر :مثل أن هناك دول بكاملها تعترب أراضي متصحرة، �

كما أن هناك دول ، اليمن واملغربمصر وجيبويت والسعودية واجلزائر واألردن و :مثل ،%98و% 60األراضي املتصحرة ما بني 

  .من أراضيها مهددة بالتصحر% 50أكثر من الصومال وسوريا والعراق  :مثل

IV - التدابري واجلهود املبذولة ملواجهة ظاهرة التصحر بالعامل العريب:  

  :فعلى من التدابري،ملكافحة التصحر بالعامل العريب مت اختاذ جمموعة 



وبناء  ،ومحاية التربة من التعرية ،وتثبيت الرمال املتحركة ،)مشروع إنشاء احلزام األخضر(بدأت العناية بالتشجري :املستوى التقين �

  .والعمل بنظام الدورة الزراعية ،إضافة إىل الزراعة حسب منحنيات التسوية، ات الترابية والنباتية واجلداريةاملصد

ووضع خطط وطنية حملاربة التصحر يف إطار مشروع  ،متت صيانة اإلنتاج يف املراعي والزراعة البورية واملسقية: االقتصادياملستوى  �

  .التنمية البشرية

ومكافحة األمية واجلهل ونشر  ،التركيز على حماربة الفقر وحتسني املستوى املعيشي للسكان باملناطق اجلافة: املستوى االجتماعي �

  .رة التصحرالوعي خبطو

إنشاء املركز العريب لدراسة املناطق ، وتفاقية الدولية ملكافحة التصحرمصادقة الدول العربية على اال: املستوى الدويل واإلقليمي �

  .اجلافة واألراضي القاحلة

  :خامتة

ى فإا يف املقابل تتوفر عل ،ظاهرة من اخطر الظواهر الطبيعية إذا كانت املنطقة العربية تعاين من خصاص يف املوارد املائية وتواجه

كما أا ال تستغل بشكل جيد لتنمية املنطقة اقتصاديا  ،بشكل غري منتظم بني دول املنطقة غري أا تتوزع ،ثروات طبيعية مهمة مثل البترول

  .واجتماعيا


