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مشكلة بيئية واقتصادية لها آثار كارثية

التصحر ينذر العرب بالجوع
تفقد األرض جزءاً مهم ًا من قدرتها على التكيف مع تقلبات المناخ بسبب التصحر
التصحر من الظواهر اخلطرة
التي تصيب املنطقة العربية
وتتوغل بها ورغم أنها مشكلة
ع��امل��ي��ة ف���إن معظم األراض���ي
املعرضة للتصحر تقع في الدول
النامية بصفة عامة واملنطقة
العربية بشكل خاص حيث تؤكد
اإلح��ص��اءات أن نحو  ٪ 18من
مساحتها الكلية البالغة 1.98
مليون كيلومتر مربع أصبحت
تقع حتت تأثير التصحر فهي
بطبيعتها تعد من أكثر املناطق
اجل��اف��ة ذات األنظمة البيئية
الهشة إذ يلعب امل��ن��اخ دورا ً
مهما ً في تركيبتها إالّ أن اآلثار
السلبية لهذه الظاهرة ت��زداد
ان��ت��ش��ارا ً مب��ع��دالت متسارعة
الرتفاع درجة احل��رارة الناجت
عن ظاهرة االحتباس احلراري.
ويجتاح التصحر األراض��ي
ال��ع��رب��ي��ة ف���ي وق���ت أص��ب��ح
ارتفاع نسبة اإلنتاج الزراعي
واحل��ي��وان��ي مل��واج��ه��ة النمو
السكاني وارت��ف��اع مستوى
املعيشة ضرورة ماسة جداً.
وبحسب تقدير برنامج األمم
امل��ت��ح��دة للبيئة ف��إن القيمة
اإلنتاجية املفقودة سنويا ً في
الدول النامية بسبب التصحر
تقدر بـ 16مليار دوالر.
ال��ت��ص��ح��ر ب��ح��س��ب تعريف
اتفاقية األمم املتحدة هو عملية
تدهور األراض��ي في املناطق
اجلافة وشبه اجلافة واجلافة
شبه الرطبة مب��ا ي��ؤدي إلى
فقدان احلياة النباتية والتنوع
احليوي بها ويؤدي إلى فقدان
التربة الفوقية ثم فقدان قدرة
األرض على اإلنتاج الزراعي
ودع����م احل���ي���اة احل��ي��وان��ي��ة
وال��ب��ش��ري��ة ف��ي وق���ت تشتد
احل��اج��ة إل��ى زي���ادة اإلن��ت��اج
لتلبية اح��ت��ي��اج��ات السكان
الذين يتزايدون باستمرار.
ويؤثر التصحر تأثيرا ً مفجعا ً

في احلالة االقتصادية للبالد
حيث ي��ؤدي إلى خسارة تصل
إل��ى  40بليون دوالر سنويا ً
في احملاصيل الزراعية وزيادة
أسعارها.
وبسبب التصحر تفقد األرض
ج���زءا ً مهما ً م��ن ق��درت��ه��ا على
ال��ت��ك��ي��ف م��ع ت��ق��ل��ب��ات امل��ن��اخ
وارت��ف��اع درج��ة احل��رارة وقلة
األمطار أو ندرتها تساعد على
سرعة التبخر وزي��ادة األمالح
في األراضي املزروعة في فترات
اجلفاف كما أن السيول جترف
التربة وتقتلع احملاصيل ما
يهدد خصوبة التربة وت��ؤدي
إل���ى زح���ف ال��ك��ث��ب��ان الرملية
ال��ت��ي تغطي احل���رث وال���زرع
بفعل الرياح وبالتالي يتراجع
مخزون املياه اجلوفية بسبب

ق��ل��ة ال��ن��ب��ات��ات ال��ت��ي متسك
التربة ونتيجة لهذا ف��إن ثلث
أراضي الكرة األرضية معرضة
للتصحر إذ يفقد العالم نحو
 691ك��ي��ل��وم��ت��را ً م��رب��ع �ا ً من
األراضي الزراعية سنوياً.
ولقد بلغ مجموع املساحات
املتصحرة في العالم نحو 46
مليون كيلومتر مربع يخص
ال���وط���ن ال��ع��رب��ي م��ن��ه��ا نحو
 13مليون كيلومتر مربع أي
نحو  ٪ 38من جملة املناطق
املتصحرة في العالم فمعظم
البالد العربية تقع في النطاقات
اجلافة وشبه اجلافة إذ إن 95
 ٪من األراضي حتصل على أقل
من  400ملم من األمطار سنويا ً
إض��اف��ة إل��ى ذل��ك ف��إن املواسم
اجلافة التي حتدث من سنة إلى

أخرى تسهم في إشاعة ظروف
التصحر كما حدث في املغرب
منذ  1980على وجه اخلصوص
وحدث خالل السنوات القليلة
املاضية في العراق.
أم��ا تعرية التربة التي ُيقصد
بها إزالة الطبقة اخلصبة منها
احلاوية على امل��واد العضوية
واملعدنية فهي نشطة ألن معظم
األقطار العربية قاحلة لذا فهي
معرضة بصورة دائمة لتأثير
التعرية امل��ائ��ي��ة والهوائية.
إضافة إلى تأثير عوامل الطقس
ه��ن��اك ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ع��وام��ل
البشرية األخ��رى والتي ال تقل
أهمية ومنها:
 االستغالل املفرط لألراضيال����ذي ي����ؤدي إل���ى اس��ت��ن��زاف
التربة.

• الرعي اجلائر

 إزالة الغابات التي تعمل علىمتاسك تربة األرض.
 الرعي اجلائر الذي يؤدي إلىحرمان األراضي من حشائشها.
 استخدام أساليب ري األراضيبشكل بدائي وجائر فضالً عن
انتشار الفقر وع��دم االستقرار
السياسي.
وهناك أيضا ً الزيادة الكبيرة
في ع��دد السكان التي رافقتها
زي���ادة ف��ي االس��ت��ه�لاك وكذلك
التطور االقتصادي واالجتماعي
أدى ذلك إلى زيادة الطلب على
املنتجات الزراعية هذه العوامل
دف��ع��ت اإلن���س���ان إل���ى زي���ادة
استغالله للموارد الطبيعية
التي ج��اءت في أغلب األحيان
بشكل غير مرشد إضافة لذلك بدأ
نشاط اإلنسان مؤخرا ً ميتد إلى

املناطق الهامشية ذات النظام
البيئي غير املستقر والهش.
الفقراء يزدادون فقرا ً

وي����ؤث����ر ت����ده����ور األرض
وتصحرها في قدرة البلدان على
إنتاج األغ��ذي��ة وبالتالي على
تخفيض اإلمكانات اإلقليمية
والعاملية إلنتاج األغ��ذي��ة كما
أنهما يتسببان أيضا ً في إحداث
العجز ال��غ��ذائ��ي ف��ي املناطق
املهددة مع ما لذلك من آثار على
االحتياطات الغذائية في العالم.
ونظرا ً ألن التصحر ينطوي على
تدمير للحياة النباتية ونقصان
مجموعات نباتية وحيوانية
كثيرة فهو أحد األسباب الرئيسة
خلسارة التنوع البيولوجي في
املناطق القاحلة وشبه القاحلة
ما يقلل من إنتاج األغذية.
وف��ي كل األح��وال على ال��دول
العربية االنتباه إلى التحذير
ال����ذي أط��ل��ق��ه رئ��ي��س البنك
الدولي مؤخرا ً الذي يفيد بأن
املزيد من الفقراء يعانون وأن
امل��زي��د م��ن ال��ن��اس يصبحون
ف��ق��راء بسبب ارت��ف��اع أسعار
املواد الغذائية وأن نحو مليون
شخص دفعوا بالفعل إلى هوة
الفقر منذ منتصف  2010فقط
وأن الكلفة احلالية للفجوة
الغذائية العربية تبلغ 27
مليار دوالر وتتنامى بسرعة
على نحو يدفع إلى توقع أن
تصل إلى نحو  44مليار دوالر
عام  2020وان اإلنتاج الغذائي
العربي ال يكفي أكثر من ٪ 50
من احلاجات هذا بحسب تقرير
اجلمعية العربية للبحوث
االقتصادية وفي ذات الوقت
تفيد أحدث تقارير منظمة األمم
امل��ت��ح��دة ل�لأغ��ذي��ة وال��زراع��ة
«ف���او» ال��ص��ادر م��ؤخ��را ً بأن
الطلب اإلجمالي على الغذاء
في العالم يتنامى مبعدل ٪ 2

