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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ِض َوََل َرأ ِكتَاِب َوَما ِمن َدابٍَّة فِي اْلأ طأنَا فِي الأ ا فَرَّ ثَالُُكم ۚ مَّ طَائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحيأِه إَِلَّ أَُمٌم أَمأ

َشُرونَ  ٍء ۚ ثُمَّ إِلَٰى َربِِّهمأ يُحأ  (83) :اْلنعام ِمن َشيأ

يواجه عالمنا اليوم كثيرًا من المشاكل والتحديات يأتي في مقدمتها البيئة ومواردها 
مع هذه الموارد وجعلها مستدامة تستفيد منها األجيال الحالية الطبيعية وكيفية التعامل 

والالحقة. فاالنفجار السكاني وتزايد الناس بشكل مطرد في جميع أنحاء بلدان العالم 
أمين متطلبات البشر من لتوخاصة النامي منها يزيد من الضغط على هذه الموارد 

م مضطرين للتوسع على حساب الحاجات األساسية وغير األساسية، فيجد البشر أنفسه
بشكل  بعض هذه الموارد الموارد الطبيعة رغم محدوديتها، إذ انخفضت مستويات احتياط

مخيف مما يحتم علينا دراسة وضع هذه الموارد وترشيد استخدامها لصالح األجيال 
 الحالية والمستقبلية. 

ون باستغالل الموارد فالناس اليوم يختلفون تمامًا عما كانوا عليه في الماضي، فيقوم
الطبيعية بطريقة غير ُمستدامة، أي أنهم يستغلونها بغض النظر عن معدالت تجددها 
الطبيعي. إننا نعتقد بتلك الخرافة الساذجة التي تقول بأن  الموارد الطبيعية متوفرة ومتاحة 

راعي إلى  بال حدود، وهذا ما يسبب استنزاف كل أنواع الموارد الطبيعية في العالم، من الم
 األسماك، ومن الغابات إلى مصادر المياه والحيوانات البرية وغير ذلك. 

عملية استنزاف الموارد إلى تخريب المنظومات البيئية. فتخريب المنظومات البيئية  تؤدي
أو أجزاء منها كان له وقٌع خطير على ضياع التنوع الحيوي وذلك ألن األنواع تالءمت 

 .فقط ناسبهاالتي ت مع نوع خاص من الظروف

استخدام هذه الموارد الطبيعية على األرجح في مخرجات مصاحبة تدعى  يتسببكما 
باآلثار الخارجية وهي على األغلب تكون ذات أثر سلبي تطال المجتمع بأسره فتحمله 
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أعباء اقتصادية إضافية قد يجد نفسه ال قبل له فيها، فإذا لم يتم تدارك هذه اآلثار عن 
. اً المجتمع ورفاهيته كارثي أثرها فيباع سياسات اقتصادية صحيحة سيكون طريق ات

ويجب أن ال يغيب عن بالنا أيضًا التغيرات المناخية الكونية بسبب الزيادة أو اإلفراط في 
استخدام الوقود بكافة أشكاله والغازات المنبعثة عن البيوت الزجاجية  والتي ستزيد من 

      تفاقم الوضع بشكل أكبر.  

لقد دخل عالمنا قرنه الحالي وهو يواجه تحديات جديدة ومختلفة لحماية الموارد الطبيعية 
دارتها  المحدودة متطلبات النمو االقتصادية  فيوبيئتها بطريقة مثلى بحيث ال تؤثر سلبًا وا 

، أو ما يطلق وتناميها بعيدة المدى خصوصًا مع ظهور أهمية الموارد غير القابلة للتجدد
يها بالموارد القابلة للنضوب، في التقدم االقتصادي لكافة دول العالم. لقد شكلت هذه عل

الموارد وما تزال مصدر الطاقة الذي اعتمدت عليه الثورة الصناعية األوربية ومن ثم 
مصادر الطاقة  أدتالتنمية االقتصادية في كافة دول العالم خالل القرن الماضي. فقد 

نضوب الدور الرئيس لتحريك عجلة النمو االقتصادي في مختلف األحفورية القابلة لل
القطاعات االقتصادية في كافة أنحاء العالم. وقد ظهر هذا الدور على شكل عالقة 
طردية بين معدالت استهالك مصادر الطاقة ومعدل النمو ألية دولة من دول العالم، 

ونظرياتها ام هذه الموارد حيث تحتم هذه العالقة الطردية أهمية دراسة آليات استخد
 لضمان استمرار النمو والتنمية االقتصادية على األمد البعيد.

فكلما ازداد معدل استخدام الطاقة ازداد معه معدل تلويث البيئة والعكس صحيح. فدول 
ال ترغب  نفسه الوقت فيالوصول إلى معدل نمو اقتصادي كبير إلى العالم قاطبة تطمح 
معدل تلويث البيئة. فالنمو االقتصادي الكبير ال بد وأن يرافقه تلويث في زيادة كبيرة في 

كبير للبيئة وسحب كبير للموارد، وهذا ما ُيقلق متخذي القرار سواًء من الجانب 
الجانب االجتماعي. إن التغير في مخزون الموارد غير المتجددة أو تدني  أماالقتصادي 

الحه أو استرجاعه بسهولة. فإذا ما تم تغيير مستوى جودة الموارد بمجملها ال يمكن إص
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ن كان  في أحدهما فال يمكن إعادة هذا التغيير بسهولة إلى ما كان عليه سابقًا. حتى وا 
باإلمكان استرجاع ما فقد منه فهذا األمر يحتاج إلى فترة زمنية طويلة وتكاليف كبيرة 

 ترهق كاهل المجتمع. 

يعي ومدى التأثير المقبول الستخدامه في الوقت فهناك حجم أمثل الستخدام أي مورد طب
النضوب. بمعنى هناك  مالحالي على األجيال القادمة سواًء على صعيد مستوى التلوث أ

استخدام أمثل لتحقيق معدل معين من النمو االقتصادي. وهنا تكمن أهمية السياسات 
صحيح مسار استهالكه المثلى الواجب اتباعها تجاه المورد من حيث استخدام المورد أو ت

 أو تعديل تلوث أو تدمير أحد مكونات النظام البيئي. 

عدة تأتي أهمية دراسة إدارة الموارد الطبيعية وبيئتها من اعتبارات اجتماعية واقتصادية 
منها: ضرورة المحافظة على الموارد المتوفرة واستغاللها بشكل أمثل، تفادي األزمات 

حيح للتخطيط االقتصادي والبيئي بعيد األمد، تصحيح االقتصادية وطرح األساس الص
سوء استخدام المورد قبل أن يصل إلى حالة الالعودة وبالتالي استغالله االستغالل األمثل 
الذي يضمن حق األجيال الحالية وأجيال المستقبل، تحقيق الكفاءة في عملية استغالل 

يئية كالتلوث والتصحر واالحتباس المورد زمانًا ومكانًا، تجنب الكوارث واألزمات الب
 الحراري والمجاعات. 

إلى رفع سوية الطالب المعرفية واألدائية فيي مجيال إدارة الميوارد  عموماً يهدف هذا الكتاب 
الطبيعية من تربه ومياه وغابات ومراعي وحياة برية حييث تعياني هيذه الميوارد مين تعيديات 

العطيياء حيييث ُيطلييب منهييا أكثيير ميين طاقتهييا كبيييرة علييى امكانيتهييا ومقييدرتها علييى التجييدد و 
عليييى العطييياء والتجيييدد. فمييين المعيييروف أن الميييورد اليييذي ُيطليييب منيييه أكثييير مميييا يسيييتطيع 

ه فييإن مصيييره آيييل إلييى التعرييية واالنييدثار.  أضييف إلييى ذلييك اطييالع الطالييب ورفييده ءاعطييا
ميين خييرق بالمعلومييات التييي تمكنييه ميين فهييم مسييببات تلويييث النظييام البيئييي ومييا ييينجم عنهييا 
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لتوازنه وكيفية معالجة هذا التليوث عنيدما يصيبح هيدفًا اجتماعييًا يحيتم عليى المجتميع القييام 
به. وضمن هذا السياق ال بد أيضًا من اكساب الطالب الدارس لهيذه الميادة مهيارات تمكنيه 
من عملية قيياس الحجيم األمثيل للتليوث وتمكينيه مين عمليية اتخياذ القيرار فيي االسيتفادة مين 

د بشييكل أمثييل سييواًء أكييان هييذا الميورد متجييددًا أم قيياباًل للنضييوب، وهييل سيييتم اسييتثماره الميور 
تركييه  وفييي الوقييت الحييالي ومييا هييي الفييرص البديليية المتاحيية فييي تعظيييم عملييية اسييتثماره أ

 لألجيال القادمة كي تستثمره مع التأكيد على ديمومته.   

الييذي سييعينا ميين أجلييه وهييو رفييع وعييي وأخيييرًا وليييس آخييرًا نرجييو أن نكييون قييد حققنييا الهييدف 
الدارس أو المطلع على هذا المؤليف بأهميية الحفياظ عليى البيئية ومواردهيا الطبيعيية معافياة 

الصيييحيح فيييي التعاميييل  ؤهورفييع مهارتيييه فيييي اإلدارة السيييليمة لمواردهيييا الطبيعييية وبالتيييالي أدا
ئية فيي اسيتخدامها، معها ومع مواردها بشكل مستدام والقدرة على تصيحيح المسيارات الخاط

وهييذا مييا سييعينا إليييه ميين خييالل هييذا الكتيياب حتييى يكييون لبنيية إضييافية ُتضيياف إلييى لبنييات 
غناء مكتبتنا العربية، واهلل ولي التوفيق.   اآلخرين من أجل رفد وا 

 

 

 المؤلفان

 د. أحمد يوسف الصالح                                        د. طالل أحمد الرزوق 

 
 
 
 
 



6 
 

 الكتاب محتوى
 الفصل األول

 مدخل إلى إدارة الموارد الطبيعية
 مقدمة: .....................................................................
 مفهوم علم إدارة الموارد الطبيعية: ...........................................

 ..........................خصائص إدارة الموارد الطبيعية: ...................
 مفهوم المورد الطبيعي: .....................................................
 نشأة الموارد الطبيعية: ......................................................
 تصنيف الموارد: ............................................................
 فناء الموارد وندرتها:........................................................
 تخصيص الموارد غير المتجددة: ............................................
 معدل الخصم االجتماعي: ...................................................

 ..............................................المدى الزمني: ................
 كفاءة حركة الموارد: ........................................................
 العوامل المؤثرة على الموارد الطبيعية: .......................................

 الفصل الثاني 
 الموارد البشرية

 ....................................................مقدمة: .................
 أهمية المورد البشري: ......................................................
 االتجاهات السكانية للموارد البشرية: ........................................

 ..........................تعريف التنمية البشرية: ...........................
 التنمية المستدامة للموارد البشرية: ..........................................
 مالمح الموارد البشرية العربية: ..............................................
 ...الرأس المال البشري: .....................................................

 الخصائص السكانية في الوطن العربي: ......................................
 توزع سكان الوطن العربي بين الريف والحضر: ..............................



7 
 

 السمات المشتركة السائدة في الريف العربي: ................................
 عربي: .................................توزع سكان الريف في أقطار الوطن ال

 
 لثالفصل الثا

 الموارد المائية
 مقدمة: .....................................................................

 العالمية: ............................................ ةمؤشرات الموارد المائي
 العربية: ...................................الخصائص العامة للموارد المائية 

 : ....................................دراسة الموارد المائية في الوطن العربي
 تصنيف الموارد المائية في الوطن العربي: ...................................

 ...................زيادة الموارد المائية العربية: .............................
 وسائل المحافظة على المياه وصيانتها: .....................................
 إدارة الموارد المائية: ........................................................
 التنمية المستدامة للموارد المائية: ...........................................

 صل الرابعالف
 الموارد األرضية

 مقدمة: .....................................................................

 مفهوم األرض كمورد اقتصادي: .............................................
 الموارد األرضية العالمية: ...................................................

 موارد األرضية العربية: ....................................................ال
 الخصائص المناخية ألقاليم الوطن العربي: ...................................
 المجموعات المناخية السائدة في الوطن العربي: .............................

 ..............................................العربية: الزراعية  التربةتصنيف 
 مشاكل التربة الزراعية العربية: ...............................................
 صيانة التربة الزراعية: .......................................................

 ............................إدارة الموارد األرضية: ............................



3 
 

 الفصل الخامس
 الموارد الحراجية

 مقدمة: .....................................................................
 أصناف الغابات: ............................................................

 .................................أنواع ملكية الغابات: .......................
 وظائف الغابات: ............................................................
 الموارد الحراجية العالمية: ...................................................

 ...........الموارد الحراجية العربية: .........................................
 الموارد الحراجية في سورية: ................................................
 اإلدارة المستدامة للغابات: ..................................................
 فوائد اإلدارة المستدامة للغابات: .............................................

 سالفصل الساد
 الموارد الرعوية

 مقدمة: .....................................................................

 الموارد الطبيعية في أراضي المراعي: ........................................
 تعريف علم إدارة المراعي الطبيعية: .........................................

 لعامة إلدارة المراعي: ..............................................األهداف ا
 الموارد الرعوية العالمية: ....................................................
 الموارد الرعوية العربية: .....................................................

 ق الرعوية: ..................................أنظمة الرعي المتبعة في المناط
 العوامل المؤثرة في تدهور األراضي الرعوية: .................................
 مؤشرات تدهور الموارد الطبيعية في أراضي المراعي: .........................

 ي المراعي: ...أهم األمور الواجب مراعاتها في إدارة الموارد الطبيعية في أراض
 طرق تجديد المراعي الطبيعية: ...............................................
 المراعي الطبيعية كمصدر للعلف والحياة االقتصادية واالجتماعية: .............
 الموازنة العلفية في الوطن العربي: ............................................



9 
 

 االقتصادية للمراعي: ............................................ قياس القيمة
 المرتكزات األساسية لتطوير وصيانة المراعي الطبيعية: ........................
 أسس تنمية األعالف الخضراء في الوطن العربي: .............................

 .......................................إدارة المراعي التقليدية: ................
 التجربة السورية الحديثة في مجال تطوير مراعي البادية: ......................
 اإلدارة التشاركية لمراعي البادية السورية: .....................................

 .....................إدارة الموارد الرعوية العربية: .............................
 التنمية المستدامة للمراعي الطبيعية العربية: ..................................

 الفصل السابع
 الموارد الغذائية

 مقدمة: .....................................................................
 ...............................الموارد الغذائية العربية: ......................

 العجز الغذائي واألمن الغذائي: ...............................................
 أسباب المشكلة الغذائية والعجز الغذائي في الوطن العربي: ...................

 ....مؤشرات األزمة الغذائية في الوطن العربي: ...............................
 الخصائص العامة القتصاديات األقطار العربية: ...............................
 وضع اإلنتاج الزراعي العربي: ................................................
 معوقات اإلنتاج الزراعي في الوطن العربي: ...................................

 وطن العربي: ..........................................الموازنة الغذائية في ال
 العمل العربي المشترك: ......................................................
 إدارة الموارد الغذائية: ........................................................

 ...................................التنمية المستدامة لموارد الغذاء: ..........
 ثامنالفصل ال

 موارد الحياة البرية
 مقدمة: .....................................................................
 خصائص البيئة الطبيعية في الوطن العربي: ..................................



11 
 

 لعربي: ..................................الوعي العام للحياة البرية في الوطن ا
 أنماط وأشكال الحياة البرية في الوطن العربي: ................................
 المحميات الطبيعية في الوطن العربي: ........................................

 ...............أهمية الحياة البرية في الوطن العربي: ........................
 المخاطر التي تهدد الحياة البرية في الوطن العربي: ..........................
 االنقراض: ...................................................................

 تاسعالفصل ال
 تلوث الموارد الطبيعية
 .........................مقدمة: ............................................

 مفهوم التلوث: ..............................................................

 أبعاد مشكلة التلوث ومظاهرها: ..............................................

 أنواع التلوث: ...............................................................
 صور وأشكال التلوث: .......................................................
 مستويات التلوث: ...........................................................
 أسباب التلوث البيئي: .......................................................

 ................................................مخاطر استخدام البيئة: .....
 تكلفة التلوث: ...............................................................
 الحجم األمثل للتلوث: ........................................................

 .........................التحكم بمشكلة التلوث: .............................
 واقع مشكلة التلوث في الدول العربية: .......................................
 سوق حقوق التلوث: ........................................................
 طرق مواجهة التلوث عالميًا: ................................................

 هة التلوث محليا أو قطريًا: ..............................................مواج
 

 الفصل العاشر
 التصحر



11 
 

 مقدمة: .....................................................................
 تعريف التصحر: ............................................................

 الحقائق حول التصحر وتدهور األراضي: ..........................بعضًا من 
 أين يحدث التصحر؟ ........................................................
 مسببات التصحر: ..........................................................

 ............................مظاهر التصحر: ................................
 نتائج التصحر: ..............................................................
 مكافحة التصحر: ............................................................

 
 الفصل الحادي عشر
 االحتباس الحراري

 .....................................مقدمة: ................................
 تعريف ظاهرة االحتباس الحراري: .............................................
 مبدأ عمل ظاهرة االحتباس الحراري: ..........................................

 ..........تاريخ ظاهرة االحتباس الحراري: ....................................
 أسباب حدوث ظاهرة االحتباس الحراري: ......................................
 مؤشرات على بداية حدوث ظاهرة االحتباس الحراري ومخاطرها: ...............
 كيفية مواجهة ظاهرة االحتباس الحراري: .....................................

 الفصل الثاني عشر
 لحيويالتنوع ا

 مقدمة: .....................................................................
 تعريف التنوع الحيوي: ......................................................
 التنوع في النظام البيئي: ....................................................

 المكان والزمان: ........................................ التنوع الحيوي وتغير
 التنوع الحيوي عبر التاريخ: .................................................
 كيف يعمل التنوع الحيوي؟ ..................................................
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 ولالفصل األ 
 إدارة الموارد الطبيعية مدخل إلى

 
 مقدمة

تشير اإلحصاءات األخيرة إلى أن معارف اإلنسان تتضاعف كل عشر سنوات 
منذ القرون الوسطى إلى اآلن أكثر  تعلى وجه التقريب، وأن هذه المعارف قد تضاعف

 من مليوني مرة، وأن وتيرة التقدم العلمي، والتقني تتزايد بشكل مثير للدهشة.
ذلك التفجير في معارف اإلنسان، رغم أنه أدى إلى حل الكثير من المشاكل  إن

البشرية وحقق قفزات متقدمة جدًا في زيادة رفاهية اإلنسان، إال أنه أتى بمشاكل جديدة قد 
 إلىيصعب حلها، بل إن اإلنسان يقف اآلن عاجزًا أمام الكثير من المشاكل التي تحتاج 

وحاسمة، ألن األمر يتعلق ببقاء واستمرار الموارد الطبيعية حلول باتخاذ قرارات صائبة 
في صيغتها اإليجابية بما في ذلك المورد البشري. فاستنزاف الموارد مشكلة تتعارض مع 
هوس النمو االقتصادي المتصاعد في عالم اليوم، وتلويث الموارد الطبيعية، التي تمثل 

هوس مضاعفة اإلنتاج وسياسات ع أهم عناصر البيئة المحيطة، مشكلة تتعارض م
السائدة اآلن، وممارسات اإلفراط في االستهالك التي تضج بها وسائل  األسواقغراق إ

اإلعالم، مشكلة تتعارض مع تدبير مخلفات االستهالك ومع صحة البشر الجسدية 
نسان يقف على حافة الهاوية حتى أصبحت خارج السيطرة، ويكاد اإلوالفكرية والسلوكية، 

بداعية، المادية والفكرية، والسلوكية في شطته اإلنتاجية، واالجتماعية، واإلكافة أنفي 
الكثير من واردها، حتى أن األمر أصبح محيرًا لدى متعامله مع البيئة المحيطة، بكل 

 علماء االقتصاد، واالجتماع.
من  وهل ُأفلتت األمور ؟هل فقد العالم عقله الجماعي ،وبرز التساؤل الكبير      

وهل أصبح لزامًا علينا كبشر أن  ؟عقالها؟ وهل فقد البشر مشاعرهم وتوجهاتهم اإلنسانية
ضع مقاييس جديدة لمفهومي الخطأ والصواب، ومفهومي الخير والشر، ولمفهومي ن

 المتعة والنعمة، حتى أن اإلنسان المحايد أخذ يتساءل نحن كبشر إلى أين؟!.
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 الطبيعيةمفهوم علم إدارة الموارد . 9. 9

لقد تطّور مفهوم علم اإلدارة على يد سلسلة من االقتصاديين إلى أن وصل إلى 
الصائبة  "Decision Making"مفهوم موحد يمكن تعريفه بأنه علم اتخاذ القرارات 

المتعلقة باستخدام األمثل للموارد المادية، والبشرية، واإلشباع األمثل للحاجات والرغبات 
اخل المنظومة وخارجها، أي أنه االستثمار األمثل للطاقات المادية البشرية المشروعة د

 والبشرية. 
وهكذا تكون اإلدارة مسؤولية اقتصادية واجتماعية بآن واحد، داخل المنظومة 

، وينتج (Inputs)وخارجها، فاإلدارة تستخدم عناصر مادية وبشرية، تسمى المدخالت 
، وعليه فإن اإلدارة، (Outputs)لمخرجات ابعن استخدام تلك العناصر نواتج ندعوها 

، وهذا المفهوم خر التحكم بمدخالت ومخرجات اإلنتاجآب أونتاج تعني بشكل إلأي إدارة ا
ال ينطبق على إدارة الموارد الطبيعية، التي تمثل كل ما هو موجود في الطبيعة، ألنها 

يين السنين إلى أن وجدت قبل اإلنسان ووصلت إلى حالة من التوازن اإليجابي عبر مال
ُوجد اإلنسان، فهنا ال توجد مدخالت اإلنتاج التي يمكن التحكم بها للوصول إلى 

ذلك العلم المركب طبيعية بأنه "مخرجات محددة، لذا يمكن تعريف علم إدارة الموارد ال
إليه في اتخاذ القرارات الصائبة التي تضمن الحفاظ على االعتماد المتبادل الذي نستند 

في ذلك المورد  بما توازن اإليجابي بين كافة الموارد الطبيعية وعناصرها المختلفةوال
 البشري".

فعندما حاول اإلنسان هندسة الطبيعة بكافة مواردها بما يتوافق مع رغباته 
دون أن يأخذ في الحسبان أنه أحد عناصرها ومكوناتها األساسية، فإن  من وحاجاته،

حل الكثير من المشاكل إال أنه أوصل الموارد الطبيعية بما سهم في أسلوكه هذا رغم أنه 
في ذلك المورد البشري إلى حالة مثيرة للقلق على مستقبل البشرية، ومستقبل هذا الكوكب 

 الذي نعيش عليه.
حتى أننا نستطيع وصف الحالة الحضارية التي نعيشها بأنها حالة غير آمنة 

 وسلبية بكافة المقاييس.



15 
 

هم عوامل إدارة الموارد الطبيعية ألن هدف القرارات اإلدارية الرقابة أتعد 
الخاصة بالموارد الطبيعية يتمحور حول ضمان استمرار عالقة التوازن اإليجابي بين 

 مكونات الموارد الطبيعية بكافة عناصرها بما في ذلك العنصر البشري.
 تعددة منها:أما تحقيق الرقابة الفعالة على الموارد الطبيعية فيتم بطرق م

وفيها تتم معاينة الموارد الطبيعية في الحقل مباشرة أو في الميدان،  :الرقابة الميدانيةأ. 
خذ البيانات المتعلقة بها مباشرة وتحليلها إحصائيًا واقتصاديًا للتعرف على التطورات أو 

 التي طرأت عليها ثم اتخاذ القرارات التنفيذية التي تعالج الخلل الطارئ.

وتعتمد الرقابة الجوية على تحليل الصور الجوية التي تؤخذ بواسطة : رقابة الجويةب. ال
الطائرات للحصول على البيانات التي نقوم بعد ذلك بتحليلها إحصائيًا ثم اتخاذ القرارات 

 المناسبة على ضوء ذلك.
تؤخذ وتعتمد الرقابة الفضائية على تحليل الصور الفضائية التي  ج. الرقابة الفضائية:

ثم أخذ البيانات الالزمة فيها ثم تحليلها إحصائيًا التخاذ  دورياً بواسطة األقمار الصناعية 
 القرارات المناسبة، وفقًا آللية االستشعار عن بعد.

 
 خصائص إدارة الموارد الطبيعية. 8. 9

تهدف منظومة إدارة الموارد الطبيعية الحية وغير الحية إلى اتخاذ كافة  
الموارد أي تدهور، أو أي خطر قادم يمكن أن تتعرض له لمنع لوقائية اإلجراءات ا

الممكنة والحفاظ على الطبيعية أو التقليل من آثاره السلبية عليها أو إيقافه عند الحدود 
االعتماد المتبادل بين كل تلك الموارد بشكل يحقق التوازن اإليجابي ويحافظ عليه بشكل 

رد الطبيعية تعني إدارة عالقة البشر بمحيطهم الطبيعي مستمر، وهكذا فإن إدارة الموا
 الحي وغير الحي بكافة مكوناته بشكل إيجابي ومتوازن.

ويتم ذلك بتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية على المستوى الذي يتوافق مع  
 لألسواق تجددها الطبيعي. واستمرار ذلك التجدد، وتصحيح سياسات اإلنتاج المغرق

المفرط، وتصحيح العالقة التبادلية بين كافة الموارد الطبيعية االقتصادية  واالستهالك
قصد بغير االقتصادية، تلك الموارد الطبيعية التي ال زالت في نوغير االقتصادية، وهنا 
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وذلك  ،مواقعهاو  طور المصادر واألرصدة التي لم تستثمر بعد، بالرغم من معرفة مكامنها
 بة الستثمارها.لعدم توفر الوسائل المناس

وتأتي إجراءات تصحيح سياسات االستثمار المفرط للموارد الطبيعية عن طريق تحقيق 
العالقة التبادلية المتوازنة بين تلك الموارد مع المورد الطبيعي الرئيس وهو المورد البشري، 

بشرية ويتم ذلك بإجراء مسح للموارد الطبيعية الرئيسية والتحقق من توافقها مع الموارد ال
األسلوب االقتصادي المبسط  دوذلك باستخدام مصفوفة الرقابة على الموارد التي تع

المتوفر بين أيدينا اآلن لتصحيح مسارات استثمار الموارد الطبيعية وتأخذ المصفوفة 
المورد المدروس وكمياتها أو  مفردات الشكل التالي الذي يتكون من أعمدة عناوينها

 الرقابة. ةر أحجامها في بداية فت
، أي عناصر المورد أو مكوناته من حيث الحجم هانفس عمدةوأسطر عناوينها عناوين األ

أو الكمية أو القيمة أو غير ذلك من مقاييس التعبير عن المورد، حيث تؤخذ أيضًا نفس 
القياسات في نهاية فترة الرقابة، ويتم بعدها تصحيح الخلل الذي طرأ على عناصر 

وافقًا ومتناغمًا مع التطورات التي طرأت على النمو السكاني في منطقة المورد، وجعله مت
 مأي محلية على مستوى القرية أ كانت موضعيةأأو الرقابة على المورد، سواء الرصد، 
دولية على مستوى أو  / وطنية أو إقليمية على مستوى المنطقة ككل ، أو قطريةالمدينة
 .العالم

 در ة على المواصيغة مصفوفة الرقاب. 9. 8. 9
رضية في إحدى مناطق القطر في عام مثال: لنفرض أننا قمنا برصد الموارد األ

/ وكانت النتائج كما 0111عام /نفسها لمورد والمنطقة ل/ ثم كررنا عملية الرصد 0991/
  :يأتي
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 (دنم)وحدة القياس مليون                                      

 عناصر المورد
 )رصد أول( الفترةبداية 

 المساحة )م/دنم(
 )رصد ثاني( نهاية الفترة

 المساحة )م/دنم(

 8 01 محاصيل حقلية 1
 6 8 بساتين 2
 09 08 سفوح جرداء 3
 3 4 غابات 4
 6 4 أراضي متملحة 5
 4 0 أراضي متصحرة 6

 46 46 المجموع
 وبذلك يكون الشكل العام لمصفوفة الرقابة كما يلي: 

 (دنم)وحدة القياس مليون                قابة على الموارد األرضية مصفوفة الر 
 46 0 4 4 08 8 01 )رصد أول(
عناصر 
 المورد

محاصيل 
 حقلية 

 بساتين
سفوح 
 جرداء

 غابات
أراضي 
 متملحة

أراضي 
 متصحرة

 المتحول

محاصيل 
 حقلية

- - - - 0 - 0 

 0 0 - - - - - بساتين
  - - - - - - سفوح جرداء

 0 - - - 0 - - اتغاب
  - - - - - - متملحة
        متصحرة
 5 0 0 - 0 - - المكتسب

 46 4 6 3 09 6 8 )رصد ثاني(
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راضي المحاصيل أفكما هو مالحظ من مصفوفة الرقابة في سطر المحاصيل الحقلية أن 
 ( م/0ذهبت إلى األراضي المتملحة، بينما أراضي البساتين خسرت ) دنم ( م/0خسرت )

راضي المتصحرة )سطر ثاني(، كما خسرت أراضي أيضًا ذهبت بدورها إلى األ دنم
ذهبت إلى األراضي الجرداء )سطر ثالث( وهكذا يكون مجموع  دنم ( م/0الغابات )

مجموع المساحات في الرصد األول يكون ، وعليه يجب أن دنم ( م/5األراضي المتحولة )
 متساوية.الثاني والرصد 

للحفاظ على إعادة المساحات التي خسرتها األراضي المنتجة وذلك وهنا ال بد من 
المورد، إال أن المطلوب ليس الحفاظ على عناصر المورد فحسب، بل يجب تنميته أو 
زيادته بما يتوافق ونسبة النمو السكاني، فإذا كانت نسبة النمو السكاني في سورية حوالي 

فمثاًل إذا كانت مساحة  ،نفسها ة بالنسبة%( فال بد من زيادة عنصر الموارد المنتج3)
( لتحديد الزيادة 1.13فال بد من ضربها بي ) دنم ( م/01أراضي المحاصيل الحقلية )

 1.3=  1.13×  01المطلوبة من العنصر لكي يتوافق مع معدل النمو السكاني أي 
 .دنممليون 

ذا اعتبرنا ولكن ونظرًا ألن المدة الزمنية بين الرصد األول والثاني كانت  عشر سنوات، وا 
وليس بشكل مركب آخذين بعين االعتبار أن هناك نفسه أن النمو السكاني يتزايد بالمعدل 

 3=  01×  1.3ضرب قيمة الزيادة يجب إلى نمو سكاني سنوي متناقص، فإنه  اً توجه
، التي تمثل المساحة الواجب إضافتها إلى أراضي المحاصيل الحقلية لتحقيق دنممليون 

بقية عناصر إلى دفي الحفاظ على المورد واستمرار استدامته وتنميته، وهكذا بالنسبة ه
 الموارد األرضية المنتجة.

ضافة إلى أن مصفوفة الرقابة تعطي صورة عن توزع أجزاء عناصر المورد، فإن  هذا وا 
سهل للحفاظ على عناصر المورد المنتجة وظيفتها تتلخص بإيجاد الخيارات األفضل واأل

من فمثاًل يمكن أن نقيس الخسارة التي حصلت في أراضي المحاصيل الحقلية  ،المفيدةو 
ويكفي لذلك  ،الوقت لقياس المساحات المتملحة ننفق المال ونهدرالجهد و  نبذلدون أن 

مكانية استصالح المساحات المطلوبة منها، لكي نقترح  أن نتعرف على مواقعها، وا 
ل الحقلية، وقد نقترح تعويضها من األراضي تعويض الفاقد من أراضي المحاصي

لفاقد من أراضي إلى االمتصحرة، أيهما أقل تكلفة وأسهل تنفيذًا، وكذلك األمر بالنسبة 
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تعويضه من األراضي الجرداء المجاورة، أو إعادة استصالح المساحة الغابات، إذ يمكن 
ول أن مهمة مصفوفة الرقابة الفاقدة إذا كان المسبب هو الحرائق مثاًل. وهكذا نستطيع الق

على الموارد تتلخص بإعطائنا الخيارات بتحويل المساحات الالزمة من مهمة إلى أخرى 
 وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا والتكاليف المتوقعة.

 
  مفهوم المورد الطبيعي. 4. 9

مهمًا، لذا  تحمل كلمة المورد الطبيعي جانبًا اجتماعيًا واقتصادياً  تعريف المورد الطبيعي:
يمكن تعريف المورد الطبيعي بأنه كل ما يثير اهتمام اإلنسان في البيئة المحيطة من 

مكانية إدخاله مستقباًل في دائرة االستثمار بهدف إشباع رغبات الناس ا  حيث منفعته و 
وتلبية حاجاتهم، وبعبارة مبسطة كل ما يمكن أن يكون نافعًا وقاباًل لالستثمار الحقًا في 

 يئة المحيطة باإلنسان.الب
وهنا ال بد من التمييز بين المورد الطبيعي والمورد االقتصادي فكالهما يعني السبيل إلى 
المنفعة إال أن المورد الطبيعي قد يكون سبياًل إلى الثروة التي توجد تحت ظروف 
 االستثمار، أو التي يمكن استثمارها بحيث تحددت أماكنها وعرفت الوسائل التي يمكن
استغاللها سواء كانت تلك الوسائل حديثة أم بدائية وقد يكون سبياًل إلى الثروة الكامنة 
التي لم تعرف أماكنها في الظروف الراهنة أو أنها معروفة ولكن لم تتوفر الوسائل التي 

الشروط في المورد الطبيعي لكي  بعض تمكن من استثمارها بعد، هذا وال بد من توفر
 منها:يكون اقتصاديًا، 

 أن يشبع بعضًا من رغبات الناس أو يلبي بعضًا من حاجاتهم الشائعة. . أ
 أن تتوفر السبل الستثماره. . ب

أن يوجد طلب متجدد عليه، أو على ما يمكن أن ينتج عنه من منافع أو  . ت
خدمات وبذلك يصبح المورد الطبيعي متطابقًا مع المورد االقتصادي، ولكن هذه 

 رد الطبيعي كليًا، أو جزئيًا.الشروط قد ال تنطبق على المو 

قيمتها، وطالما وهكذا نجد قدرة اإلنسان ومهارته وحاجته هي التي تعطي األشياء المادية 
أن قدرات اإلنسان وحاجاته في تغير مستمر فإن مفهوم المورد سيكون ديناميكيًا متطورًا 

بداعاته يتسع باستمرار ليشمل التطورات التي طرأت على حاجات اإلنسان وخبرته  الفنية وا 
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المختلفة، وعلى إمكاناته في تحويل الموارد الطبيعية إلى موارد اقتصادية لها قيمة سوقية 
 .مع إبقائها في حالة التجدد المستمر

األشياء المفيدة ذات القيمة "بأنها  (Randell 1987)تبعًا لي  كما وُتعرف الموارد الطبيعية
لك مادة خام لم يتم تعديلها. وبذلك فقد تكون مدخاًل في الحالة التي نجدها عليها، وهي بذ

في عملية إنتاجية لمنتج ذي قيمة، أو قد تستهلك بشكل مباشر. وبذلك فإن الموارد التي 
كما أن لم تعرف بعد أو التي لم يوجد أو يعرف لها استخدام اقتصادي ال تعد موردًا. 

كبيرة جدًا مقارنة بالطلب القائم ات ولكنها موجودة بكمي -الموارد المفيدة في استخدامها
 ال تعد موردًا. -عليها مما يجعل قيمتها مجانية

كان قد عرف المورد الطبيعي بأنه "المورد الموجود بالطبيعة ولم  (Stiglitiz 1979)بينما 
 ُينتج من قبل اإلنسان. حيث قسم الموارد الطبيعة إلى:

 Exhaustible natural resourcesالموارد الطبيعية القابلة للنضوب:  .1
 كالنفط مثاًل.

  Augmentable natural resourcesالموارد الطبيعية القابلة لإلكثار:   .2
 مثل األسماك.

 Inexhaustibleالموارد الطبيعية غير قابلة للنضوب وغير قابلة لإلكثار:  .8

and non-augmentable resources  مثل األراضي والمد والجزر
 والشمس.

 مثل المعادن.  Recyclable resourcesقابلة إلعادة االستخدام: الموارد ال  .4

الموارد المتجددة والموارد القابلة للنضوب  إن ما يهمنا أكثر من هذه الموارد الطبيعية هو
 :ألهميتهما من ناحية صنع القرار االقتصادي

 الموارد الطبيعية المتجددة أو القابلة لإلكثار أو النمو كاألسماك والغابات 
المتجددة التي قد تنضب عندما يتجاوز مستوى  والمراعي والطيور والمياه

استخدامها مستوى تعويض المستخدم أو المستهلك منها. والفرق بين الموارد 
المتجددة وغير المتجددة غير محدد أو دقيق وذلك ألن غير المتجددة يمكن أن 

ل في المدى الزمني تتجدد ولكن بشكل بطيئ وتستغرق زمنًا جيولوجيًا ال يدخ
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التخطيطي االقتصادي، كما وأن الموارد المتجددة قد تتحول إلى غير متجددة 
 أو تكاثرها. عندما يتم استهالكها بمعدل أعلى من معدل نموها

أو بمعنى  Open accessهذا وتتميز كثير من الموارد المتجددة بأنها موارد مفتوحة 
حيث لدى كافة الراغبين   Common propertyآخر موارد ذات ملكية مشاعة 

باستخدامها أو استغاللها حرية كاملة في استغالل الكمية التي يمكنهم الحصول عليها من 
المورد. وهذا يؤدي إلى وفورات سالبة )متعديات( لجميع المهتمين باستغالل المورد. 

شكل جماعي يحتاج مثل هذا المورد إلى أن تتدخل الدولة في إدارته أو أن تتم إدارته ب
ال تعرض المورد  إلى التدهور بسبب هذه المشاعية في االستغالل وربما في نهاية وا 

المطاف إلى النضوب. ويدخل ضمن الملكية المفتوحة كثير من الموارد المتجددة مثل 
    المياه السطحية والمراعي والغابات. 

 ادن والمياه الجوفية كالنفط والمع والقابلة للنضوب الموارد الطبيعية غير المتجددة
 لوجية مختلفة.و غير القابلة للتجدد بسبب وجودها في تكوينات جي

 ،والموارد يمكن اعتبارها غير نادرة إذا كانت متوفرة بحيث يمكن الحصول عليها مجاناً 
وهذا يعني أن عرض المورد ال يتأثر  (P = 0)أي أن سعر شراء المورد يساوي الصفر 

يه فإن هذه الموارد ال تدخل ضمن الموارد االقتصادية. بالمقابل وبناًء علبالطلب عليه. 
إذا ما زاد الطلب عليها بشكل أكبر من عرضها نتيجة ألي تغيرات اقتصادية أو تقنية 

وعليه فإن هذه الموارد تصبح اقتصادية  (P> 0)فإن سعر شرائها يكون أكبر من الصفر 
على خاصية الندرة . وبناًء (Scarcity)ألنها في هذه الحالة تتصف بخاصية الندرة 

والمحدودية للموارد تتحدد أسعار الموارد وتكاليفها وتوزيعها والكميات التي يمكن أن 
 تستغل منها حسب مجاالت ووقت استغاللها. 

ومن الجدير بالذكر أن كل المجتمعات البشرية تواجه مشكلة في اتخاذ القرارات بسبب 
ألفراد فهل ُينفق الفرد كامل دخله إلى ا، وهكذا بالنسبة هايتومحدود ندرة الموارد لديها

فمن الناحية االقتصادية فإن  وعلى أي السلع والخدمات ينفقه؟ ؟المحدود؟ أم يدخر بعضه
أي قرار ُيتخذ في هذه األطر سيكون قرارًا مثاليًا إذا كانت المنافع من اختياره تزيد على 

 تكلفة الفرصة البديلة. 
 لموارد الطبيعيةنشأة ا .3. 9
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صدرين رئيسين هما: القشرة األرضية وأشعة منشأت الموارد الطبيعية أصاًل من  
من مركبات معدنية كيميائية تمدنا بالمعادن والخامات الشمس، فاألرض بما تحويه 

ومصادر المياه، وهذه تمثل موارد غير متجددة باإلضافة إلى الفحم والنفط والغاز 
ي الماضي السحيق من تحلل البقايا النباتية والحيوانية، أما الشمس الطبيعي التي نشأت ف

فإنها تمدنا بالموارد المتجددة بشكل مباشر كالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة 
المستمر الذي ينتج المادة الكهربائية، أو بصورة غير مباشرة عن طريق التمثيل الضوئي 

نحصل على مواد المحاصيل والغابات والحيوانات؛ أي  الحية النباتية والحيوانية ومنها
محيط األرض وحتى فضاءها الخارجي منشأ الموارد الحياة النباتية والحيوانية، وقد يشمل 

وبشكل مبسط تعتبر األرض وما فيها وما عليها وما في أجوائها وما في  ،مستقبالً 
 فضائها مصدرًا للموارد الطبيعية.

 
 تصنيف الموارد .5. 9

مدى لُتصنف الموارد عامة وفقًا ألسس مختلفة، فهناك من يصنفها وفقًا  
 انتشارها:
 .موارد موجودة في كل مكان: كالهواء والشمس 

 مثل الحيوانات واألشجار.  :أماكن كثيرة يموارد موجودة ف 

 مثل المعادن والنفط والفحم. أو محددة موارد موجودة في أماكن قليلة : 

 افيتها إلى:وتصنف أيضًا حسب جغر 
 .موارد محلية: وهي توجد على مستوى القرية أو المدينة أو المحافظة 

 .موارد وطنية: وهي تلك الموارد التي توجد على مستوى الدولة 

 .موارد إقليمية: وهي تلك الموارد التي توجد على مستوى اإلقليم 

 ا.موارد عالمية: وهي تلك الموارد التي تشترك بها عدد من الدول أو كله 

مؤخرًا أهمية التصنيف على أساس عمر المورد نظرًا لتعرض الكثير من  توقد برز 
الموارد للفناء أو الندرة خاصة ما كان يصنف منها على أنه متجدد غير قابل للنفاذ، وتم 

األرصدة والموارد استنادًا إلى ذلك تصنيف الموارد إلى قسمين رئيسين هما: موارد 
 .ل منها بشيٍء من التفصيلالمتجددة، وسنتعرف على ك
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 :أو موارد األرصدة متجددة )قابلة للنضوب(الغير  المواردأواًل: 
وهي الموارد التي توجد حدود لكميات استخدامها، فاألرض بما تحتويه من معادن 

في إطار الزمن التخطيطي  وخامات عبر ماليين السنين تتميز اآلن بعرض ثابت
يستغرق زمنًا جيولوجيًا  -إن حدث -دة المخزون منهاتكونها أو زيان إحيث  ،الواقعي

يزيد على أي مدة زمنية تخطيطية ممكنة، وبذلك ُيعد المخزون منها في األرض ثابتًا من 
وهو ما يؤثر في إمكانية األجيال القادمة من الحصول عليها الناحية التخطيطية 

ن كنا ال ا  ارد للنضوب، و ال بد وأن يأتي وقت تتعرض فيه تلك المو  لذلك واستغاللها. 
ن: األول ُيسمى اولنضوب الموارد نوع نستطيع تحديد ذلك الوقت في الظروف الراهنة؛

بسبب االستمرار في  كامل المخزون من المورد )جيولوجي( وهو نفاذ نضوب كلي
 النوع الثانيأما قابل لالستخراج.  هاستغالله أو استخراجه بحيث ال يبق مخزون من

وذلك عندما يؤدي االستمرار في استخراج المورد إلى قتصادي االب نضو بال فيدعى
 (MC: Marginal Cost) ارتفاع تكاليف استخراجه بحيث تصبح التكاليف الحدية

والذي يساوي: التكلفة الحدية +  (P: Price)      الستخراج المورد أعلى من ثمن المورد
فيصبح  (P = MC + OC: Opportunity Cost)               تكلفة الفرصة البديلة

، بمعنى أصبح المورد ناضب اقتصاديًا. P < MC + OC :استخراج المورد غير مربح أي
هذا ويمكن حدوث تغير في حالة النضوب االقتصادي للمورد إذا تم اكتشاف طرق فنية 

رها وهذه الموارد يمكن تصنيفها بدو . هأقل تكلفة الستخراج المورد أو في حالة ارتفاع سعر 
 إلى: 
 نى باالستعمال،فموارد تستهلك أو ت -

 وموارد يمكن إعادة استعمالها؛  -

 ،نى باالستعمال أو تستهلك كمصادر الوقود العضوي )نفطفلموارد التي تإلى افبالنسبة 
في مدى وفرتها في المستقبل، فحم( ال بد أن يؤثر معدل استهالكها الحالي  ،غاز طبيعي

ي تحديد صيغة لالستثمار األمثل لتلك الموارد وهذه النقطة يكون المأزق الكبير ف وهنا
تنطوي على درجة كبيرة من األهمية والتعقيد لكونها ما زالت مثارًا للجدل والنقاش ولم 

 ُيحسم أمرها بعد.
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أما الموارد التي يمكن إعادة استعمالها مثل الكثير من المعادن والخامات فإن التكنولوجيا 
ا وبالتالي إعادة استعمالها، فإذا كانت تقنيات اإلنسان عالية في تسمح بإعادة تصنيعه

% فإن رصيد هذه الموارد 111إعادة التصنيع واالستعمال وكانت نسبة ذلك تصل إلى 
ن الواقع العملي يثبت أن تلك يمكن أن يبقى ثابتًا، إاّل أن هذا الكالم يبقى نظريًا أل

تختلط بالشوائب التي يصعب فصلها عنها، الموارد كالمعادن مثاًل يمكن أن تتشتت و 
فضاًل عن ارتفاع تكلفة إعادة استعمالها، وقد يكون ذلك غير اقتصادي نظرًا الحتياجها 

 إلى كميات كبيرة من الطاقة.
 

 ثانيًا: الموارد المتجددة:
وهي تلك الموارد التي تتجدد طبيعيًا خالل فترة زمنية كافية وقصيرة بالقياس مع  
سان، وتشمل هذه الموارد كاًل من الحياة النباتية والحيوانية والمياه والرياح وأشعة حياة اإلن

الشمس وغيرها . . .، ويبدو للوهلة األولى أن هذه الموارد ال تتعرض للفناء وتظل 
متجددة إلى ما ال نهاية، كما كان االعتقاد سابقًا، فقد تبّين مؤخرًا أن النشاط اإلنساني 

لذا كان ال بد من التفريق بين نوعين من استمرار تجدد هذه الموارد،  فييمكن أن يؤثر 
 الموارد المتجددة هما:

وهذه الموارد تظهر لها منطقة حرجة إذا كان : الموارد ذات المنطقة الحرجة .1
معدل تجددها أقل من معدل استهالكها أو مساويًا له، وتصبح هذه الموارد بعد 

حيث  أو غير المتجددة أو القابلة للنضوب صدةاألر هذه المنطقة كأي من موارد 
تفشل عملية التجدد الطبيعية في تعويض ما فني منها باالستهالك، ويتوقف 

 استمرار هذه الموارد في العطاء حتى ولو توقف استخدام اإلنسان لها.
 .والمياه وتشمل تلك الموارد معظم الموارد الزراعية كالغابات والحيوانات واألسماك

ك واإلفراط في صيد الحيوانات وقطع الغابات كل ذلك لن تهالك المكثف لألسمافاالس
يسمح بالتجدد الطبيعي، ومن الموارد ذات المنطقة الحرجة أيضًا التربة الزراعية التي إذا 
أجهدت وأسيء استعمالها وتخربت بنيتها وتعرضت للتعرية وبالتالي للتصحر تتحول من 

 لفناء وربما يكون قصير األجل.مورد متجدد إلى مورد قابل ل
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وهي تلك الموارد التي تبقى متجددة  الموارد التي ليس لها منطقة حرجة: .2
باستمرار رغم النشاط البشري كالهواء وأشعة الشمس، ولكن يمكن أن تتعرض 
للتلوث وهذا يسيء إلى استمرارها وتجددها ولكن يمكنها التجدد مرة ثانية إذا تم 

وكيفية استخدامها على الوجه الصحيح، وال بد  هوأسباب وثالتحكم بوسائل التل
من اإلشارة هنا على أن تدفقات الموارد المتجددة التي كان يعتقد سابقًا أنها 
بمنأى عن النشاط البشري الهدام أصبحت غير ذلك اآلن، فقد بدأ النقاش 

دفق السياسي والعلمي حول ذلك منذ سبعينات القرن العشرين وما زال حول الت
القادم من الشمس من حيث أنه قابل  بعث من األرض أمنسواًء الماإلشعاعي 

 فيالبشري واستخدامات اإلنسان المختلفة للموارد التي تؤثر للتأثر بالنشاط 
الغالف الجوي وتسيء له نتيجة مخلفات ونواتج هذا االستخدام، فمن المعروف 

اإلنسان من تسرب هي التي تحمي  The Ozone Layerأن طبقة األوزون 
األشعة فوق البنفسجية للشمس إلى الكرة األرضية، وهذه الطبقة من األوزون لها 
سمك معين يسمح بمرور قدر محدد من هذه األشعة وهذا القدر ال يسمح 

دون أن يتأثر أو يتعرض لآلثار الضارة على من لإلنسان أن يعيش في ظله 
 صحته أو على البيئة المحيطة.

نه كلما نقصت طبقة األوزون التي تحيط بالكرة األرضية نتيجة الملوثات حيث يالحظ أ
المنطلقة من األرض كلما زادت نسبة اإلشعاع وزاد بالتالي احتمال الخطر على صحة 

للغالف الجوي أكاسيد النتروجين المتصاعدة من اإلنسان وبيئته، ومن أهم الملوثات 
غاز  –بترول  –حتراق الوقود العضوي )فحم العوادم وثاني أكسيد الكربون الناجم عن ا

مركبات الكلور وفلور كاربون المستخدمة في التبريد والتي ينتج العالم طبيعي( وكذلك 
الغالف الجوي وتزيد من مستوى  في( طن سنويًا كلها مخلفات تؤثر 1111منها حوالي )

 .ةن القادمو اإلشعاع الشمسي وتؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة المتوقعة في القر 
خالصة القول إن تدفق الموارد المتجددة لن يكون بمنأى عن التأثيرات السلبية للنشاط 

 البشري كما كان يعتقد سابقًا.
 :وذلك وفقًا ألصلها للمواردآخر تصنيف تقليدي  ثمة ةنيف السابقاباإلضافة إلى التص



26 
 

ا وما حولها، وهذا يشمل وتشمل األرض وما عليها وما في باطنهالموارد الطبيعية:  :أوالً 
المناخ والتربة والمياه والثروات المعدنية والعضوية في باطن األرض باإلضافة إلى الحياة 

 الحيوانية والنباتية برية وبحرية، وسوف يشمل مستقباًل حتى الفضاء المحيط باألرض.

و القوة العاملة وتتضمن هذه الموارد طاقة العمل أ الموارد البشرية أو موارد العمل: :ثانياً 
 الجسمانية منها والذهنية، وخبرة اإلدارة والتنظيم والفكر.

وتشمل السلع الرأسمالية كالمباني والطرق وسكك الحديد  موارد رأس المال: :اً ثالث
والتجهيزات واآلالت، وتتميز موارد رأس المال بأنها تتطلب التضحية باالستهالك المؤقت 

 لصالح االستثمار الرأسمالي.
 
  فناء الموارد وندرتها .6. 9
علم االقتصاد بأنه العلم الذي يهتم بدراسة كيفية تخصيص الموارد القابلة  همبعض ف  ر  ع  يُ 

ومحاولة إيجاد حل مالئم لمشكلة نفاذ أو فناء الموارد، لذا  (Scarcity)للنفاذ أو الندرة 
عن استخدام الموارد  نجد االقتصاديين األوائل هم أول من تنبه إلى المشاكل الناجمة
 ،وريكاردو ،سو مالت بصورها المختلفة الطبيعية والبشرية والمصنعة ومن أشهر هؤالء

ففي أواخر القرن الثامن عشر  ،وميل، وقد تناولوا قبل غيرهم مشكلة نفاذ الموارد وندرته
وبداية القرن التاسع عشر استنتج هؤالء أن ندرة الموارد الطبيعية يمكن أن تؤدي في 

في ( 1384 – 1766س )و ما يسمى بظاهرة تناقص الغّلة، حيث يقرر مالت النهاية إلى
مقارنته بين تزايد األعداد البشرية وتزايد الموارد الغذائية أن تزايد األعداد البشرية أقرب 
إلى المتوالية الهندسية بينما تزايد الموارد الغذائية أقرب ما يكون للمتوالية الحسابية، ولم 

نما اإلشارة لخطورة زيادة السكان بنسبة و مالتيقصد  س من هذه المقارنة الدقة الحسابية وا 
ن حدوث االختالل بين البشر والغذاء أمر مؤكد في  أكبر من تزايد الموارد الغذائية، وا 

س أن ندرة الموارد )األرض الزراعية( وضآلة معدل تزايدها في ظل و النهاية، ويرى مالت
ر هي المسؤولة عن تناقص الغلة وما يترتب على ذلك من نمو تزايد السكان المستم

 السكان بمعدل يزيد عن معدل نمو إنتاج الغذاء.
ففي البداية تنتشر الزيادة السكانية لتشغل المناطق الخالية من األرض الزراعية، ولكن 

 أن يتم إشغال كافة األراضي الصالحة للزراعة تكون الطريقة الوحيدة أي بعد بعد حين
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لزيادة اإلنتاج الزراعي باالستخدام المكثف لألرض حيث تزدحم الرقعة الزراعية بالسكان 
 وينعكس هذا على زيادة تكلفة اإلنتاج التي تأخذ في التزايد.

كما يقرر ريكاردو في نظريته عن الريع التفاضلي، بأن مستوى الريع يتحدد بحالة الطلب 
هو الذي يحدد لب على المنتجات الزراعية على المنتجات الزراعية ذلك ألن حجم الط

أسعار السلع الزراعية على أساس أن عرض األرض ثابت وبالتالي فإن إنتاجها من 
 السلع محدود.

فإذا زاد الطلب على السلع الزراعية فإن ذلك سوف يؤدي إلى ظهور فائض يحصل عليه 
تاج لكونه ينجم عن مالك األراضي، ويقرر ريكاردو أن الريع ال يدخل في نفقات اإلن

انحراف في السعر وزيادته على نفقات اإلنتاج بسبب زيادة الطلب، وقد اعتمدت نظرية 
ريكاردو على فكرة الندرة ومحدودية إنتاج السلع الزراعية، ولم يهتم ريكاردو بالمساحة 

نما قسم األرض إلى نوعيات مختلفة و الكلية لألرض )لمورد األرض( كما فعل مالت س وا 
درجة جودتها، فاألرض األكثر جودة تحصل على ريع أكبر لكونها أشد ندرة، حسب 

وعندما يزيد عدد السكان ويتم استخدام أراضي الدرجة األولى بكاملها يتم االنتقال إلى 
 أراضي الدرجة الثانية األقل جودة وهكذا.

واقع العملي فقد كان أقل اقتناعًا بحتمية انطباق قانون الغلة على ال ستيوارت ميلأما 
سهم بشكل كبير في تحقيق قفزة كبيرة في ألكونه شهد بنفسه التقدم التكنولوجي الذي 

اإلنتاج الزراعي الذي قدمته المخصبات الكيميائية والتحسين الوراثي لإلنتاج النباتي 
والحيواني وطرق مكافحة الحشرات واألمراض على النبات والحيوان واستخدام الميكنة في 

كل ذلك رفع من إمكانية األرض الزراعية رغم محدودية مساحتها، هذا باإلضافة  ،الزراعة
إلى ثورة المواصالت بكل أنواعها خاصة التطور الذي أصاب قطاع النقل البحري وأدى 

 إلى تخفيض تكلفة نقل البضائع على المستوى العالمي إلى حد بعيد.
ك الطبقة العاملة نتيجة التقدم إمكانية تغير سلو  1343وقد ناقش ميل في كتابه عام 

أكثر قدرة على التحكم ة لالطبقة العام أصبحتاالقتصادي وارتفاع مستوى التعليم بحيث 
وتحقق ذلك في كل من أوروبا وأمريكا في  ميلفي زيادة أعدادها، وقد صدقت نبوءة 

ى النصف األول من القرن العشرين حيث أصبحت األسر العمالية تميل إلى تحقيق مستو 
 معيشي أفضل عن طريق تخفيض عدد أفراد أسرها.
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هذا وقد واجهت مشكلة ندرة الموارد كافة المجتمعات، المتقدمة منها والمتخلفة، التي تأخذ 
باقتصاد السوق، أو التي تعتمد نظام التخطيط المركزي، فالموارد الموجودة عامة ذات 

فة الحاجات المطلوبة من سلع عرض محدود وال يكفي إلشباع كافة الرغبات أو تلبية كا
وخدمات، لذا يكرس االقتصاديون جهودهم لتحقيق زيادات كبيرة في اإلنتاج لزيادة نصيب 

أن النمو االقتصادي  همالفرد من الدخل الحقيقي والتغلب على مشكلة الندرة، ويرى بعض
كميات المستمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في اإلنتاج، سيؤدي وال شك إلى زيادة ال

المستخدمة من المدخالت بما فيها الموارد التي يتم سحبها من البيئة وبعض هذه الموارد 
 غير قابل للتجدد كالنفط والمعادن.

هذا باإلضافة إلى أن ممارسة النشاط اإلنتاجي واالستهالكي سيؤدي حتمًا إلى ظهور 
الستيعاب تلك مخلفات ال بد من التخلص منها، وحيث ال يوجد مخزن أو مكان محدد 

المخلفات غير الطبيعية من هواء، وماء، وأرض تمثل في النهاية المخازن التي تتلقى 
تلك النفايات والمخلفات، وكلما زاد معدل النفايات والمخلفات كلما زاد تلوث البيئة الذي 

 اً نفاذ الموارد، فعدم صالحية الموارد لالستخدام يعني فناءها، وهكذا نجد تخوف فيسيؤثر 
ها وتلوث البيئة، وقد بمن ارتباط النمو االقتصادي بمشكلتي نفاذ الموارد أو نضو  اً مستمر 

أن عمل النظام االقتصادي بهذه الصورة أو الطريقة يمكن أن يكون مبعثًا  هميستنتج بعض
للقلق بداًل من االطمئنان، فمع بقاء العوامل األخرى على حالها ستؤدي زيادة معدل النمو 

 إلى زيادة معدل نفاذ الموارد وزيادة معدل تلوث البيئة. االقتصادي
 وقد ظهر اتجاه معاصر لمفهوم التكلفة االقتصادية للمنتج، يسمى التكلفة االجتماعية

(Social cost) وهذا المفهوم يحمل المنتج تكلفة إضافية هي تكلفة التخلص من ،
 تأخذد بدأت قالموارد األخرى، و مورد البيئة، وبالنتيجة على  فيالنفايات بشكل ال يؤثر 

مجاري المياه والبحار  دبهذا المفهوم الكثير من الشركات المنتجة الصناعية التي كانت تع
 ثمن دون أن يترتب على ذلكمن سلع مجانية يمكن أن تضخ فيها مخلفات التصنيع 

 وبالتالي على المنتج أية نفقة إضافية.
 
 و القابلة للنضوبأ تخصيص الموارد غير المتجددة .7. 9
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ن الكميات المتاحة من هذه الموارد غير المتجددة ثابتة، فإن فناء أو نفاذ نظرًا أل 
هذه الموارد يتطلب معرفة كيفية تخصيص هذه الموارد أو استخدام أرصدتها في الفترات 

 Inter Temporal)الزمنية المختلفة أو بين األجيال المختلفة، وهو ما يعرف باسم 

Allocation) غير المتجددة في ، ومن البديهي أنه كلما زاد معدل المستخدم من الموارد
في ظروف ثبات الحجم لهذه  لالفترة الجارية كلما قلت الكميات المتاحة منها في المستقب

تخصيص الموارد غير إلى الموارد، وهنا يمكن التفريق بين سياستين رئيستين بالنسبة 
الحاضر حيث يقل معدل المستخدم  فيؤثر المستقبل يُ  يثح محافظة :المتجددة؛ األولى

من هذه الموارد في الوقت الحاضر من أجل إتاحتها في المستقبل لألجيال القادمة، 
المستقبل حيث يزيد معدل المستخدم  فيؤثر الحاضر يُ غير محافظة  :والسياسة األخرى

 من الموارد حاضرًا على حساب نقصها في المستقبل. 
ن السياسة المحافظة تتميز بطول فترة أالذكر  سابقتيمقارنة بين السياستين وتوضح ال

استخدام المورد وبطء فنائه أو نفاذه، بينما ينفذ أو يفنى المورد في السياسة غير 
المحافظة بسرعة أكبر، وأن السياسة المحافظة رغم أنها تؤدي إلى منفعة اجتماعية 

ع المنفعة االجتماعية يستمر على مدى فترات منخفضة في الوقت الحاضر إال أن توزي
ذا كان هذا التحليل يشير إلى مشكلة كزمنية أطول على ع س السياسة غير المحافظة، وا 

المورد وكيفية فناء أو نفاذ الموارد، فإنه يتعلق بأسئلة تدور حول الخوف من نفاذ 
وهذه األسئلة  تخصيصه وتأثير ذلك على المنفعة االجتماعية في الحاضر والمستقبل،

شانها شأن أسئلة العدالة، إنما تخضع العتبارات تقديرية تختلف من شخص آلخر وربما 
 ال تكون نصيحة االقتصادي أفضل من غيره في هذا الشأن.

 
 . معدل الخصم االجتماعي2. 9

)عادة ما يقوم قطاع األعمال باستخدام مبدأ حساب القيمة المستقبلية للمورد مقارنتها و (
)بالقيمة الحالية له     أم ال. مستقبالً  استخدامه استخراجه أو من أجل اتخاذ قراراته في (

)فالقيمة الحالية  )في المدة الزمنية  (    هي: (
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)حيث   تساوي معدل الفائدة على اقتراض مبلغ ما من المال. (
)القيمة المستقبلية كما وأن     هي: (T)في المدة  (

 

فمن المنظور االجتماعي هل سيتم استخدام المورد الطبيعي اآلن أم بعد فترة من الزمن. 
.   وقيمته المستقبلية  وهنا ال بد للمجتمع وأن يقارن بين القيمة الحالية للمورد 

ة المورد المستقبلية أو الحالية قيمة اإلنتاجية الحدية له ويرمز لها بي وعادة ما تعكس قيم
VMP  أو القيمة المضافة إلسهام المورد في إنتاج سلعة ما مقيمة على أساس السعر

الحالي للسلعة المنتجة وتكلفة االستدانة أو ما يعرف بمعدل الخصم االجتماعي. وبناًء 
الوقت الحالي إذا كانت القيمة الحالية له أكبر من في استخدام المورد  ه يمكنفإن عليه

 : أي:قيمته المستقبلية

 

)تعبر  وبذلك يكون التخفيض للمورد القابل  ،الخصم االجتماعيالتخفيض أو عن قيمة  (
 للنضوب كما هو للسلع األخرى.

بكميات مورد بمعنى استخدام ال ،ن الفشل في تعظيم القيمة الحالية الستخدام الموردإ
ن كان هذا الفشل يتمثل في  تعظم قيمته الحالية، يؤدي إلى خسارة األجيال القادمة حتى وا 

إبقاء كميات أكبر من الالزم من المورد لألجيال القادمة، حيث قاعدة االستخدام للمورد 
             حاليًا هي:
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)حيث  يتم إنتاج المورد االقتصاد. وبذلك  تساوي اإلنتاجية الحدية لرأس المال في (
وقيمته بعد مدة    واستثمار قيمته حيث ستكون قيمته في السنة األولى تساوي 

 ، ولكن إذا كانت     تساوي  زمنية 

ا على أعلى في المستقبل فيما لو قمنا باستخراج المورد اآلن وعملنفستكون قيمة المورد  
 توظيفه أو استثمار قيمته.

) Social discount rate: إذًا ما هو الخصم االجتماعي  أو ماذا نقصد به؟ (
إذا كان صحيحًا أن رأس المال المنتج هو أحد الموارد غير المتجددة أو القابلة للنضوب 

)معدل الخصم  ، فإنبطريقة صحيحة ثمارهات، وأنه يتم اسأو غيرها يساوي في هذه  (
 الحالة اإلنتاجية الحدية لرأس المال = معامل الخصم االجتماعي = 

، فإذا كان رأس المال تاجية الحدية لرأس المالنعبارة عن اإل   ، حيث أن  
المستخدم في اإلنتاج من الموارد القابلة للنضوب يتم استهالك بعضه، فإن معدل 

)ساوي تخفيض أو خصم االستهالك ي )حيث أن  ( ) <( ، بينما المتبقي من رأس (
)المال المنتج المستخدم من الموارد القابلة للنضوب يتم استثماره بمعدل  )، حيث أن( )  

)تقع بين   اإلنتاجية الحدية لرأس المال.   و (

      االقتصاد يعمل بشكل متوازن بين االستثمار واالستهالك فإننا نتوقع أن  فإذا كان
(  = =( / )بمعنى أن معدل خصم االستهالك ، ( = معدل الخصم لالستثمار  (

المورد القابل للنضوب  هذا استخدامإذا كان  أما= اإلنتاجية الحدية لرأس المال. 
)>أكبر من كونه استثماريًا فيجب أن نتوقع أن يكون             استهالكياً  / ) ،

)#أما إذا كانت  / )فإن  ( في هذه الحالة سوف تعتمد في قيمتها على نمط  (
ستهالك ونمط إعادة االستثمار المتبع في االقتصاد. يتضح هنا أن أهمية قيمة المورد اال

الحالية ليست كافية بمفردها التخاذ القرار االقتصادي المناسب ألجل تحقيق الكفاءة 
، بل يجب األخذ بعين االعتبار ما سنفعله بهذا Economic efficiencyاالقتصادية 
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استثمارها؟ وكم منها سيتم استهالكها؟ وهل النسبة بين فكم من قيمة سيتم المورد، 
 في المستقبل؟ االستثمار واالستهالك ستتطور لصالح االستثمار أم لصالح االستهالك

يتبين مما سبق أنه يجب أن نقوم بالخصم للقيمة المستقبلية للمورد الطبيعي كما نفعل مع 
نمط االدخار واالستثمار المتبع في معدل الخصم يعتمد على  باقي المنتجات، وأن اختيار

كما وأن معدل الخصم  االقتصاد أي تكلفة الفرصة البديلة الستغالل رأس المال.
الخاص ربما يزيد عادة على قيمة أو سعر الخصم االجتماعي المستخدم من قبل القطاع 

  الذي يفترض أن نستخدمه في حالة الموارد الطبيعية. 
من النفط يساوي في حال استخراجه في الوقت الحالي  نفرض أنه لدينا مخزو ن مثال:

)مليار ليرة سورية أي  111وحسب األسعار السائدة  ، بينما يمكن االحتفاظ (100 = 
)سنة أي أن  51به في باطن األرض واستخراجه بعد  حيث ستكون قيمته عند  (50 = 

)أي  مليار ليرة 611سنة  51استخراجه بعد  . فهل سيقوم المجتمع باتخاذ (600 = 
كي يتم بيعه أم ابقائه في باطن األرض  ؟قرارًا باستخراج هذا المخزون النفطي اآلن وبيعه

  سنة؟ 51بعد 

 51المقارنة بين القيمة الحالية للنفط بعد لكي نجيب على هذا التساؤل ال بد من اجراء 
 يعه اآلن، أي إنه إذا كانت:عامًا مع قيمة النفط لو تم ب

عامًا،  51يجب أن يبقى المخزون النفطي في باطن األرض كي يباع بعد   
 حيث أن لقيمته الحالية بعد خمسين عامًا أكبر من قيمته الحالية فيما لو تم بيعه اآلن.

ذلك سيكون من فيجب أن يتم استخراج المخزون حاليًا ألن     إذا كانت  أما
 مصلحة األجيال القادمة.

)معدل الخصم    )اإلنتاجية الحدية لرأس المال( =   فهذا صحيح تحت فرضية أن
)االجتماعي(، وهذا كله يعتمد على معدل الخصم االجتماعي  الذي سيتم استخدامه  (

ستخراج المورد في الوقت الحالي كي فيما لو تم ا لمعرفة القيمة المستقبلية لرأس المال
 r = 0.05مليار ليرة سورية. فلو كان معدل الخصم  611يمكن مقارنة هذه القيمة مع الي 

 للمورد المستخرج حاليًا ستكون: فإن القيمة المستقبلية
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في الوقت  هذا يعني أن مصلحة المجتمع تكمن في أن يتم استخراج المخزون النفطي
 (.2117مليار ليرة، )آل الشيخ  1146474قيمته لتصبح في المستقبل الحالي واستثمار 

 
 . المدى الزمني 1. 9
ألي مشكلة أو نموذج تخطيطي  Time horizonتحديد المدى أو األفق الزمني  ديع

ضروريًا لحل النموذج )الموديل( الرقمي، والحصول على نتائج قابلة للتحليل. ويزداد 
يادة عدد المتغيرات االقتصادية، وزيادة عدد السنين، وعدم صعوبة مع ز النموذج الرقمي 

خطية العالقات أو المتغيرات في النموذج. غير أن تحديد عدد السنين أو المدى  الزمني 
قضية غير حيادية من وجهة نظر العدالة االجتماعية  دتع Time horizonالتخطيطي 

لهدف االجتماعي هو تعظيم . فلو كان اIntergenerational Justiceبين األجيال 
ي أن عامًا، فهذا يعن 41لمورد ما قابل للنضوب، وكان المدى الزمني هو القيمة الحالية 

هذه الفترة الزمنية يعد خارج إطار دالة الهدف االجتماعية. إمكانية استخراج المورد بعد 
ه حساب. فهذا هذا يعني دع الجيل القادم بعد األربعين عامًا يعتني بنفسه، وال ُيحسب ل

مبدأ قد ال يختلف مع مبدأ التنمية في مفهومها العام، ولكن هذا يتناقض مع مفهوم ومبدأ 
 التنمية المستدامة وعدالة توزيع منافع التنمية بين األجيال.

 
 كفاء حركة المورد. 91. 9
د في غاية األهمية الستغالل المور  (Dynamic efficiency)الكفاءة الحركية للمورد  دتع

هل يفضل فرد ما أن ويمكن أن نوضحها بالمثال التالي: من وجهة النظر االقتصادية. 
إن األسباب  آالف ليرة سورية اآلن أو بعد عشر سنوات؟ ولماذا؟ 11111يأخذ مبلغ 

التي تجعل معظم األفراد يستلمون هذا المبلغ في الوقت الحالي ال أن ينتظروا عشر 
 سنوات هي:

 فع األسعار وبالتالي ستنخفض القيمة الشرائية للمبلغ.يتوقع الفرد أن ترت 
 .ممكن إذا أخذ الفرد المبلغ اآلن فإنه يمكن أن يستثمره ويحصل على مبلغ أكبر 
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  :األخذ بمعدل التفضيل الزمني المجردPure rate of preference time 
ي الذي يؤدي بالفرد إلى أخذ الخيار األفضل وعدم االنتظار الخيار األسوأ ف

 المستقبل كأن يموت الشخص خالل هذه المدة.

   الحاجة الماسة(Felt need) تخاذ الفرد لخيار الحالية التي تزيد من احتمالية ا
 معدل التفضيل الزمني المجرد.

أن شخصًا كان قد ورث ويمكن لنا أن نعيد طرح السؤال السابق بطريقة أخرى: لنفترض 
ن الوصية تنص على أن يستلم المبلغ بعد عشر ليرة( ولك 11111هذا المبلغ المذكور )

سنوات، في هذه الحالة ما هو المبلغ الذي سيقبله الشخص الوارث لهذا المبلغ كي يتنازل 
 عنه لشخص آخر؟

: ما هي قيمة المبلغ اآلن والذي سيحصل عليه بعد عشر نفسه السؤال اآلتي فردسيسأل ال
على فرص االستثمار المتاحة، وبشكل أحوال الشخص نفسه؟ و سيعتمد هذا على  سنوات؟
على سعر الخصم المالي المتاح للشخص )معدل الفائدة(، بمعنى آخر القيمة خاص 

الزمنية للنقود. وبذلك تنخفض القيمة الحالية للدفعات كلما زاد المدى الزمني، بينما القيمة 
 المستقبلية للمبلغ المدخر ستزيد عبر الزمن بمعدل يساوي معدل الخصم.

هذا ويختلف األفراد في نظرتهم لمعدل الخصم الخاص بهم نظرًا الختالف ظروفهم، 
يطرحون أموالهم لالستدانة وآخرون يطلبون  في إطار السوق الحالي هناك أفرادولكن 

العادية الذي يعتمد على  وكما هو السعر التوازني للمنتجات .يقترضوها أموااًل كي
صم التوازني في السوق الحالي والمستقبلي يتحقق العرض والطلب عليها، فإن سعر الخ

 عندما يتساوى عرض النقود مع الطلب عليها في هذه السوق.
حساب القيمة الحالية والمستقبلية ومعدل الخصم هي من اختصاص على الرغم أن و 

والذي يتم التركيز فيه على القيمة الزمنية للنقود إال أن ذلك له صلة  التمويل والمصارف
ة بالموارد وكفاءة استخدامها عبر الزمن. لنفرض أن فردًا ما حصل على ضمان وثيق

)باستالم دفعة مستقبلية في السنة  )وأن معدل الخصم لهذا الفرد هو  ،( فإن القيمة  (
    :اآلتيالمخفضة أو المخصومة لهذه الدفعة المستقبلية يمكن حسابها كالحالية 
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 تعبر عن القيمة الحالية هي القيمة المستقبلية بينما  حيث أن
آالف ليرة وُتدفع بعد  11111وهي تساوي  مثال: نفرض أن الدفعة في المستقبل هي 

)بينما سعر الخصم  T = 2 :سنتين أي % فإن القيمة الحالية للدفعة 11يساوي  (
 لية هي:المستقب

 

 

 931249ليرة اآلن أو مبلغ  11111وبناًء على ذلك فإن الفرد يتساوى عنده استالم مبلغ 
 وذلك ألن قيمة المبلغ بعد سنتين يعادل قيمته اآلن. ،بعد سنتين

 
أما الفكرة المهمة األخرى أو التطبيق اآلخر إلجراءات التمويل والمصارف واستخدامها 

هي أن الشخص الذي يستلم دفعات مالية  (الموارد الطبيعيةة إدار مجال هذا اإلطار )في 
فعات المستقبلية متكررة خالل فترة زمنية يستطيع أن يحسب القيمة الحالية لهذه الد

 :المتكررة كما يأتي

 

الدفعات  والتي تتكرر فيها هي السنة  و  عبارة عن الدفعة المستقبلية حيث أن 
ية لحساب القيمة توبذلك يمكننا أن نطرح الصيغة العامة اآل …… ,i = 1, 2هي: 

 :أتيكما ي   ألي مبلغ حالي المستقبلية 
 

 فالقيمة المستقبلية ألي مبلغ مستقبلي هي:
 

هي معدل الخصم االسمي أو الفائدة أو العائد االسمي الذي  أن يجب أن نالحظ هنا 
يدفعه المستثمر القتراض مبلغ من المال، وهي النسبة التي تستخدم في البنوك المصرفية 
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من أجل إقراض النقود للمؤسسات البنكية من البنوك المركزية أو من البنوك المصرفية 
 لألفراد.

والمتصلة بهذا السياق وهي التي تتعلق بأسهم الشركات التي تعد أما الفكرة األخرى 
أصواًل يمكن تحويلها إلى أموال وذلك من فترة زمنية إلى أخرى، وتعتمد قيمتها السوقية 

 هذه ولكن عندما يتم امتالكفي نهاية األمر على األرباح العائدة على هذه األسهم. 
قيمة هذه األصول )القيمة الدفترية( لهذه عن من عام آلخر فإن أسعارها ُتعب ر األسهم 

بينما نجد أن معدل الخصم الحقيقي  الشركة، ونسبة األرباح المدفوعة على هذه األسهم.
أو معدل الفائدة الحقيقي هو عبارة عن معدل الفائدة أو الخصم االسمي بعد تعديله 

  بمعدل التضخم. 
أعلى من عوائد االستثمارات قصيرة المدى عادة ما تكون عوائد االستثمارات بعيدة المدى 

أعلى في المدى الطويل عنه في القصير.  (Risk rate)وذلك نظرًا ألن معدل المخاطرة 
يتم  لننظر اآلن لألفكار السابقة من خالل نظرية االستثمار، فإذا كان لدينا ُمن ت ج  اسمه 

)أحدها هو رأس المال باستخدام مدخالت إنتاجه  ومدخالت أخرى ال نعيرها اهتمام  (
اآلن. يمكن أن يكون رأس المال آالت أو نفطًا قاباًل للنضوب أو مياهًا جوفية أو غيرها 

    أي أن من الموارد القابلة للنضوب.

هي دالة اإلنتاج أو العالقة بين مدخالت ومخرجات اإلنتاج  ʃحيث أن  
ال يتم استهالكه  تحت االفتراض التبسيطي فإن رأس المال في هذه العملية اإلنتاجية، و 

 Marginal product of capital، فيصبح الناتج الحدي لرأس المال عبر الزمن

(MPK)  :هو 

 

سعر هو  الُمن ت ج  فإن ربح رأس المال المستثمر في هذا  هو   الُمن ت ج  فإذا كان سعر مبيع 
)الُمن ت ج  مضروبًا في الناتج الحدي لرأس المال  . MPK) .لكل مدة زمنية مستقباًل 
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 Kالوحدة الواحدة من رأس المال المستثمر في إنتاج هذا الُمن ت ج  لنفترض اآلن أن تكلفة 
من  rcوأن  r. ومعنى ذلك أن رأس المال يمكن اقتراضه بتكلفة معدل الخصم  cهي 
 دات النقدية ستكون تكلفة الوحدة من رأس المال عند نهاية كل عام، وبناًء عليه فإن:الوح

rc = P. MPK 
= تكلفة رأس المال في نهاية  Yمعنى أن ربح رأس المال المستثمر في هذا الُمن ت ج  ب

 : العام، وعليه يمكن أن نستنتج أن

 

رار في كافة األعمال واألنشطة ُيفترض أن تكون هذه القاعدة صحيحة ويتم تطبيقها باستم
)التجارية، وهي تنص بشكل مختصر على أن تكلفة رأس المال  يجب أن تساوي  (

مقسومًا على تكلفة الوحدة من رأس المال  (P .MPK) القيمة الحدية لناتج رأس المال 
)المستخدم  ) . 

اجب على كافة وحدات المجتمع من قطاع هل من الو : تيوهنا ال بد من طرح السؤال اآل
عام إلى خاص استخدام هذه القاعدة السعرية نفسها لتحديد تكلفة رأس المال؟ وهل يجب 

أي مشروع تنموي أو  على هذه الوحدات استخدام هذه القاعدة في تحديد مدى جدوى
ن أن استثماري؟ وهل هذا ينطبق على المشروعات العامة؟ ويرى الكثير من االقتصاديي

في استغالل الموارد المتاحة ألي   استخدام هذه القاعدة ضروري للوصول إلى الكفاءة
  وحدة اقتصادية سواًء أكانت حكومية أم خاصة.

 

 العوامل المؤثرة على الموارد الطبيعية .99. 9
، وقد بدأت وماً الموارد الطبيعية خاصة على البيئة عم فيتؤثر  عدة عوامل ثمة 

 :رن العشرين، ومن أهم هذه العواملهذه العوامل منذ ستينات القتتزايد أهمية 
 أواًل: النمو السكاني:

من االقتصاديين واالجتماعيين أن الضغط السكاني يمثل سببًا جوهريًا  اً عدد ديع 
 اً في ظهور مشاكل الموارد عامة، ولذلك كانت الدعوة إلى معدل نمو للسكان مساوي
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ل الوحيد الذي ترتب عليه زيادة استخدام وسائل تنظيم األسرة للصفر، أو للعائلة ذات الطف
باحة اإلجهاض.  أو تنظيم النسل وا 

ورغم أن هذه السياسة أفلحت في بعض الدول كالصين مثاًل إال أن هذه الحلول غير 
نه ليس مؤكدًا أن يؤدي ثبات عدد لدى بعض المجتمعات، كما أمقبولة سياسيًا وأخالقيًا 

ها، كما أنه لم يمنع تلوث ئدون نفاذ الموارد أو فنا من صهم إلى الحيلولةالسكان أو تناق
البيئة الذي يؤدي في النهاية إلى فناء الموارد، كما أن تعداد أو حجم السكان من العوامل 

همة التي تؤثر في مستوى الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي الموارد، فعلى سبيل مال
د السكان في أوروبا الغربية في العشرين سنة الماضية إلى المثال لم يؤد انخفاض عد

وقف استنزاف الموارد السمكية في بحر الشمال، كما أنه لم يمنع تلوث البيئة في أوروبا، 
كما أن اإلحصاءات األخيرة تشير على أن معدل استهالك الفرد من الموارد في العالم 

 ( مرة.42حوالي )( مرة، وفي أوروبا ب66بأكثر من ) يقدر الثالث
الكثير من  ىأما في الدول النامية، ومنها الدول العربية، فإن الضغط السكاني الكبير دع

هذه الدول لألخذ ببرامج تنظيم السكان بهدف المحافظة على المستوى المعيشي السائد، 
 وليس كوسيلة للتقليل من الطلب على الموارد.

 
 ثانيًا: التقدم التقني:
لين االقتصاديين سرعة التطور التكنولوجي التي ال تنسجم مع البيئة يتهم بعض المحل

بأنها مسؤولة عن إفساد البيئة وتلوثها بالمقارنة مع الطرق التقليدية لإلنتاج، كما يتهمونها 
مسؤولة عن زيادة الطلب على الموارد وذلك من خالل اإلنتاج الكبير للسلع األكثر  بأنها

الحديثة في اإلنتاج غالبًا ما تعتمد على االستغالل الكثيف  تعقيدًا، وأن تلك الطرائق
 للطاقة وتؤدي في النهاية إلى نفاذ الموارد وتلويث البيئة.

إال أن القول أن التكنولوجيا الحديثة أكثر تخريبًا أو تلويثًا للبيئة فإنه غير مؤكد، فالتلوث 
مواد حديثة نسبيًا( أقل  –اًل الناجم عن كل وحدة منتجة من استخدام )النفط أو الغاز مث
يمكن رفض نفسه المنطق بمن التلوث الناجم عن كل وحدة منتجة من استخدام الفحم، و 

القول بأن التكنولوجيا الحديثة تتضمن قدرًا أكبر من المخاطرة بالقياس مع الطرق 
لكن التقليدية، ذلك ألن منطق المخاطرة قد تغير، فالتقدم التكنولوجي أوجد مخاطرًا، و 
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قل، كما يرى أنصار التطور التكنولوجي، أن التكنولوجيا الحديثة هي أاحتمال حدوثها 
، لكونها مرفقة بمعالجة مخلفات اإلنتاج، وهكذا فإن التقدم غالبًا أقل تلويثًا للبيئة

 التكنولوجي يقدم حلواًل لبعض الموارد رغم أنه يثير بعض المشاكل لتدفق موارد أخرى.
 

 االقتصادي: ثالثًا: النمو
غالبًا ما يؤدي التقدم التكنولوجي إلى تحفيز النمو االقتصادي، كما أن النمو  

لى تحفيز التقدم التكنولوجي الذي  االقتصادي بدوره يؤدي إلى االستثمارات الجديدة وا 
يعمل بدوره إلى إيجاد أسواق جديدة وفرص استثمار تدفع بالنمو االقتصادي إلى األمام، 

سباب الرئيسة لظهور مشاكل الموارد ومشاكل سرعة النمو االقتصادي من األمن هنا نجد 
عادة تعريفه وقياسه على األقل  البيئة أيضًا، وهنا ينصح بضبط حركة النمو االقتصادي وا 
بحيث يشمل متغيرات أخرى غير مادية تعبر عن نوعية أفضل للحياة وترتبط بالرفاهية 

 كثر نظافة.االجتماعية في ظل بيئة نظيفة أو أ
بالناتج القومي اإلجمالي أو وغالبًا ما يقاس النمو االقتصادي بالرفاهية االجتماعية 

(GNP)  والذي يعرف بأنه القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية المنتجة في
اقتصاد معين، ويرتكز هذا المفهوم على السلع والخدمات التي لها قيمة سوقية ويتم 

 يةسوققيمة سواق، بينما يستبعد هذا المفهوم أية سلع وخدمات ليس لها تبادلها في األ
والخدمات التي يحصل عليها كخدمات المنزل التي يقوم بها أحد األفراد لصالح األسرة، 

 القاطنون في منازلهم والتي تكون تطوعية واختيارية.
ليف االجتماعية فضاًل عن ذلك فإن الناتج القومي اإلجمالي ال يشتمل على بعض التكا

ها والتي ليس لها ثمن مثل مشاكل التلوث، والجريمة، والضوضاء، بوالبيئة غير المرغوب 
واالزدحام في المدن، مما سبق يتضح أن النمو في الناتج القومي اإلجمالي ال يعكس 

في الناتج القومي قد يكون ناجمًا  )الزيادة( بالضرورة الرفاهية االجتماعية، بل إن الثمن
ن زيادة اإلنفاق في بعض الجوانب الصحية الناجمة عن تلوث البيئة، أو عن زيادة ع

المخصصات الالزمة في بعض الجوانب الصحية الناجمة عن تلوث البيئة، أو عن زيادة 
المخصصات الالزمة لمكافحة الجريمة وغير ذلك، وقد يزداد الناتج القومي نتيجة الزيادة 
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هو شائع في كثير من دول العالم الثالث، مثل هذه الزيادات في اإلنفاق على التسلح كما 
 ال تعكس زيادة في مستوى الرفاهية االجتماعية.

مما سبق نخلص على نتيجة مفادها أن الناتج القومي اإلجمالي ال يصلح أن يكون 
 مقياسًا للنمو االقتصادي والرفاهية االجتماعية.

، أو عدم الوصول إلى هوتأثير  القتصاديالنمو اتخفيض هذا ويطرح بعض االقتصاديين 
النمو االقتصادي يؤدي إلى زيادة االستهالك وبالتالي زيادة  النمو االقتصادي لكون

الطلب على الموارد مما يعجل في نفاذها أو نضوجها، فضاًل عن تلوث البيئة الناجم عن 
 زيادة اإلنتاج، وزيادة االستهالك.

كبر من الناحية العملية واإلنسانية، وخاصة ق تأييدًا أال أن طرح فكرة عدم النمو ال يلإ
عند تطبيقه على دول العالم الثالث، ألن مستوى المعيشة في هذه الدول منخفض إلى حد 
الكفاف، وهنا ال بد من تحقيق بعض النمو االقتصادي كي يسمح بالبقاء على قيد الحياة، 

ذا وا ما يبقيهم على قيد الحياة، هجدألن عدم النمو يعني أن الماليين من البشر لن ي
 يقدم حلواًل فعلية للمشاكل الموجودة.باإلضافة إلى كونه ال 

ن طرح حل عدم النمو الذي يفترض أن زيادة معدل النمو ال بد وأن يؤدي إلى زيادة إ
معدل نفاذ الموارد وتلوث البيئة؛ غير مقبول وهذا االستنتاج يمكن رفضه، ألن النمو 

يترتب عليه تخفيض مستوى استخدام الموارد، ومستوى معدل المخلفات  االقتصادي قد
 الناجمة عنه وذلك عند إعادة استعمال المخلفات ألنها تحقق األمرين معًا.

نستنتج مما سبق أن النمو االقتصادي يزيد في معدل نفاذ الموارد وتلويث البيئة، لكن 
ال اقتصاديًا، وبالتالي ال بد من قبول درجة عدم النمو ال يمكن قبوله أخالقيًا وال سياسيًا و 

 من النمو والقبول بمستوى معين من التلوث طالما ال يمكن منعه تمامًا.
 

 رابعًا: قصور نظام السوق:
من أحد أسباب مشاكل الموارد، فشل نظام السوق في تحقيق الكفاءة في  

المنافع والتكاليف تخصيص الموارد، ويعزى هذا الفشل إلى اآلثار الخارجية أي إلى 
الخارجية التي تتم بين الوحدات االقتصادية، وال تنعكس بصورة جلية في األسواق، 

نشطة المتبادلة بين الوحدات االقتصادية المختلفة، وتعرف اآلثار الخارجية بأنها آثار األ
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أو  وهذه اآلثار قد تكون سلبية أو إيجابية، وقد تجري بين الوحدات االقتصادية واألفراد،
بين األفراد أنفسهم، ومن أمثلة ذلك اآلثار المتبادلة بين مؤسسة لتربية النحل ووحدة 
إلنتاج التفاح، فالنحل يتغذى على أزهار التفاح، والتفاح يزداد محصوله نتيجة لزيادة 
التلقيح، وهذا نموذج لآلثار اإليجابية، أما اآلثار الخارجية السلبية فيمكن أن تتأثر مثاًل 

البيئة ة األفراد باألنشطة اإلنتاجية للمنشآت المختلفة التي تلوث الهواء، أو المياه في رفاهي
المحيطة، مما يؤدي إلى اعتالل الصحة، وزيادة األتربة، وغير ذلك، وكذلك على مستوى 
األفراد فإن التدخين في األماكن المزدحمة يترك آثارًا سلبية على صحة األفراد اآلخرين، 

 اء وممارسة الرياضة في الطرقات والشوارع المخصصة للمرور.وكذلك الضوض
هذا وتنتشر اآلثار الخارجية لقطاع الموارد المتجددة في كل مكان وفي كل نواحي 
االقتصاد، وال بد من اإلشارة هنا إلى أن التقييم النقدي يجري فقط للموارد الطبيعية التي 

للمنتجات ت اإلنتاج، بينما التدفق المعاكس تدخل مباشرة في العملية اإلنتاجية، أي مدخال
 غير المرغوبة كالمخلفات الناجمة عن اإلنتاج أو االستهالك فال تقيم نقدًا.

هذا ويمكن تصحيح فشل نظام السوق أو قصوره عمليًا عن طريق الضرائب  
واإلعانات، وذلك بأن تفرض الدول ضرائب على الشركات والمؤسسات اإلنتاجية التي 

ثارًا خارجية سلبية، وأن يكون حجم هذه الضرائب محسوسًا ويوازي اإلجراءات تسبب آ
التي يمكن أن تتخذها مثل تلك المؤسسات لتحسين أدائها بشكل يقضي على اآلثار 
السلبية أو يخففها إلى الحد األدنى، وبالمقابل تقديم إعانات للمؤسسات التي تترك 

 بية.عملياتها اإلنتاجية آثارًا خارجية إيجا
 

 :والدينية خامسًا: المعتقدات الفلسفية
كيفية التصرف تجاه  فيإن بعض المعتقدات الفلسفية تؤثر بشكل واضح  

نفاذها، ففلسفات المجتمعات المتقدمة تنظر إلى اإلنسان على أنه  فيالموارد، وبالتالي 
أنه من خلق فوق الطبيعة، بينما تنظر المجتمعات التقليدية إلى اإلنسان وبقية الكون ب

دون أن تنفصل الطبيعة أو من اهلل، حيث تتداخل كل من الطبيعة واإلنسان واإلله 
اإلنسان عن اهلل، وتلك العالقات مستقرة وثابتة وال يجوز العبث بها، ففي ظل فلسفة 
اإلنسان فوق الطبيعة تصبح الطبيعة أو البيئة مجرد تشكيلة من السلع والخدمات تستخدم 
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األخرى الموجودة اإلنسان وتلبية حاجاته بغض النظر عن أحقية األنواع بات غإلشباع ر 
في البيئة في البقاء والحياة، والبيئة بهذا المفهوم يمكن ترويضها واستغاللها لمصلحة 
إشباع رغبات اإلنسان الحاضرة، بينما يميل علماء البيئة إلى التركيز على أن النظام 

صور، وأن اإلنسان عنصر في هذا النظام، وأن الحفاظ البيئي نظام متوازن منذ أقدم الع
 على هذا النظام ككل هو حفاظ على اإلنسان في نهاية األمر.

إشباع إلى تفضيل متأّصل في طبع اإلنسان يجعله يميل  ثمةما سبق إلى باإلضافة و 
العالم  جل دون االهتمام بالمستقبل واألجيال القادمة، إاّل أنالرغبات الحاضرة والقصيرة األ

هذه الغفلة، وبدأ يصحح سلوكه واتجاهاته، وأصبح أكثر اقتناعًا دون اآلن بدأ يصحو من 
من  بضرورة السماح لألنواع األخرى بالبقاء، ويؤمن بأحقية األجيال القادمة بنصيب

 الموارد الطبيعية.
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 الفصل الثاني
 الموارد البشرية

 مقدمة
ذلييك العمييل العضييلي  فييي قييوة العمييل البشييري بمييا المييوارد البشييرية فييي بلييد مييا بأنهييا ُتعييرف

والفكييييري بشييييقيه اإلداري واإلبييييداعي، والبييييد هنييييا ميييين التمييييييز بييييين العماليييية الميييياهرة وغييييير 
وتمثييل  (Labuor force)الميياهرة، وقييد عييّرف البنييك الييدولي المييوارد البشييرية بقييوة العمييل 

كييييانوا أ سييييواءً  (64-15مجموعييية السييييكان فيييي سيييين العمييييل أي ضيييمن الشييييريحة العمريييية )
عيياطلين عيين العمييل وُيسييتثنى ميين تلييك الشييريحة طييالب الجامعييات، كمييا  ميعملييون فعيياًل أ

ُيعبيير عيين العماليية البشييرية لمجتمييع مييا بأنهييا النسييبة المئوييية لشييريحة العيياملين السييابقة إلييى 
بأنهييا عييدد  (The workforce)مجمييوع السييكان، وكييذلك ُيعبيير عيين قييوة العمييل البشييري 

إضييافة لمييا سييبق، هنيياك ميين يصيينف املين فعيياًل فييي القطيياعين العييام والخيياص، األفييراد العيي
العمييل البشييري وفقييًا لطبيعتييه ومسييتواه االجتميياعي كمييا فعييل هارتشييون، فقسييم العيياملين إلييى 

 عمال الياقات البيضاء والحمراء والبنفسجية، و....

 أهمية المورد البشري .9. 8
من عليى بقيية يبيعيية واالقتصيادية، فهيو الميورد المهيالمورد البشري من أهيم الميوارد الط ديع

بكيل  وهندسيتها الموارد الطبيعية من حيث قدراته الخاصة وانفراده في إمكانية إدارة الطبيعية
، فهيو فضياًل عين خصائصيه تيهوأهمي مواردها وعناصرها وهنا تكمن خطورة المورد البشيري

لطبيعيييي الوحييييد اليييذي يتمييييز بالقيييدرات ، فإنيييه الميييورد اقتصيييادية اإلنتاجيييية واالسيييتهالكيةاال
اإلبداعييية فييي اسييتثمار المييوارد، وخلييق منييافع ومييوارد جديييدة باسييتمرار، وبتجييدد يتوافييق مييع 

 التطّور الزمني.
شيباع رغباتيه،  مين فإذا استخدم تلك القدرات اإلبداعية في تسيخير الطبيعية لتلبيية حاجاتيه وا 

بقييية المييوارد الطبيعييية بشييكل إيجييابي، فييإن  دون الحفيياظ علييى العالقيية التبادلييية بينييه وبييين
النتيجيية سييتكون تييدميرًا أو اسييتنزافًا لتلييك المييوارد وكسييرًا للتييوازن الييذي أوجدتييه الطبيعيية منييذ 
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ليذا فيإن . ماليين السنين وفي النهاية سينعكس ذليك عليى الميورد البشيري ذاتيه بشيكل سيلبي
ليييك التيييوازن اإليجيييابي بيييين جمييييع اإلدارة السيييليمة للميييوارد الطبيعيييية تعنيييي الحفييياظ عليييى ذ

ولقييد أدركييت الييدول المتقدميية،  .عناصييرها الطبيعييية أي بييين المييوارد الطبيعييية ككييل متكامييل
وكيييذلك البنيييك اليييدولي أهميييية الميييورد البشيييري وبخاصييية قيييوة العميييل المؤهلييية والمدربييية منيييه، 

ؤدي إلييى وحيييث تشييير اإلحصيياءات إلييى أن ارتفيياع كفيياءة المييورد البشييري وزيييادة خبراتييه تيي
 إدراك أكبر لضرورة الحفاظ عليى عالقية تبادليية أكثير توازنيًا ميع الميوارد الطبيعيية األخيرى.
أي أن الثقافة الموجهة والتأهيل المناسب يمكين انعكاسيها بشيكل إيجيابي عليى بقيية الميوارد 

 الطبيعية.
 

 فالوظائ إحدى دتع البشرية، الموارد إدارة أن الحديثة، النظر وجهة أصحاب يرى
 التسويق، التمويل، )اإلنتاج، بي الخاصة الوظائف تلك أهمية ولها المنشأة، في األساسية

 ديع وبالتالي ،للمنشأة اإلنتاجية الكفاية على وتأثيره اإلنساني العنصر ألهمية وذلك (،...
 مال رأس–  المنظمة أصول من أصالً  تكون والتي ،جداً  المهمة الموارد من البشر
 تمتلكه أن يمكن أصل هم البشر إن" مقولة أطلقت إذا مغاالة، هناك نتكو  وال -بشري

 ."المنظمة
 االتجاهات السكانية للموارد البشرية .8. 8

ليق علييى حييد قتشيير االتجاهييات السيكانية للمييوارد البشيرية العالمييية إلييى إحسياس بالتفيياؤل وال
للسيييكان فيييي  متباطئييياً  نييياك نميييواً سيييواء، إذ نجيييد )وفقيييًا لمنشيييورات األميييم المتحيييدة( إليييى أن ه

للسييكان فييي البلييدان النامييية أي أن البلييدان المتقدميية سييتبقى  اً سييريع اً البلييدان المتقدميية، ونمييو 
م(، وأن البليدان الفقييرة سيتزداد فقيرًا مميا  2125غنية وقيد تيزداد غنيًا فيي المسيتقبل القرييب )

ى الغيييذاء والميييياه يثيييير الكثيييير مييين القليييق ألن النميييو السيييكاني المتسيييارع سييييزيد الطليييب علييي
والطاقة، ويضع عالمة استفهام كبييرة أميام دول العيالم وبخاصية اليدول الناميية، كميا يجعيل 

ن الييدول إاليدول المتقدميية فييي حاليية اسييتنفار لمواجهيية التزايييد السييكاني لييدى الييدول الفقيييرة إذ 
فريقيييا وأمر  تعييدالصييناعية الغنييية  يكييا الالتينييية الموجييات البشييرية الفقيييرة القادميية ميين آسيييا وا 

سيييتكون وجهتهيييا اليييدول الغنيييية ال محالييية، وأن تليييك الموجيييات مييين األفيييواه البشيييرية الجائعييية 
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ستكون مين أهيم األخطيار عليى الميوارد فيي اليدول الغنيية، والبيد مين حيل أو تحّسيب لألمير 
 في أسوأ الحاالت.

للحالييية التيييي ميييم المتحيييدة للتنميييية البشيييرية رسيييم صيييورة أكثييير اكتميييااًل وقيييد حييياول برنيييامج األ
وصيييلت إليهيييا البشيييرية فيييي السييينوات األخييييرة، أي حييياول التنبيييؤ بحيييال المالييييين مييين البشييير 
الييذين سيضييافون للسييكان كييل عييام وهييل سيييكونون أغنييياء أم فقييراء؟ سيييكونون أصييحاء أم 
مرضييى؟ ثيييم هييل سييييكونون متعلمييين أم أمييييين؟ وميييا هييي معيييايير اإلنصيياف والعدالييية بيييين 

ن، اإلنيياث والييذكور، واإلنصيياف بييين الييدول واألقيياليم، والعداليية فييي األعييراق، وبييين الجنسييي
 الفرص المتاحة لألفراد في أي زمان ومكان؟!

زاء ذلك، يمكن القول بأن سكان العالم ما زالوا يتزايدون بمعيدل قيدرة ) ( مليونيًا سينويًا، 36وا 
سيمة، وفيي ( ملييار ن348( إليى )2125حيث يتوقع أن يصل تعداد سيكان العيالم فيي عيام )

( مليييييارات نسييييمة. 11( يتوقييييع أن يصييييل تعييييداد سييييكان العييييالم إلييييى حييييوالي )2151عييييام )
وسيكون معظم هذا النمو في البلدان الفقيرة، ويختليف معيدل النميو تبعيًا لعواميل كثييرة منهيا 
معدالت الخصوبة والوفاة، وهيذا يمكين أن يينعكس عليى تعيداد سيكان العيالم فيي المسيتقبل، 

السيابقة للنميو السيكاني وفقيًا للبيرامج الفعالية للتعلييم والتقيدم االقتصيادي اليذي  ويعّدل األرقام
يمكين أن يحيدث فيي أفقير اليدول اآلن، وتليك التيي يجيب أن تّوجيه إليهيا تليك البيرامج، لييس 
نمييا ميين قبييل مجموعيية اليييدول الغنييية التييي يقييع عليهيييا  فقييط ميين قبييل إدارات تلييك اليييدول، وا 

، لكونها مسؤولة عن حالة الفقر السائدة في العيالم، بشيكل أو عبء خلق ودفع تلك البرامج
 بآخر.

وتشيييير تقيييارير األميييم المتحيييدة إليييى أن معظيييم اليييدول الغنيييية، وصيييلت إليييى حالييية االسيييتقرار 
اليييديموغرافي، أي حاليييية التعييييويض أو اإلحييييالل التييييي تسييييمح لتلييييك الييييدول باالسييييتمرار فييييي 

، بيييل إن بعيييض التقيييارير تشيييير إليييى أن المتيييوازن دون زييييادة أو نقصيييان يوضيييعها السيييكان
اتجاهيييات النميييو السيييكاني ليييدى بعيييض اليييدول الغنيييية أصيييبحت سيييلبية، أي أن مجتمعاتهيييا 

فيالمجتمع  ،ر صيحية أيضياً ييشاخت، وخرجت من نطاق االسيتقرار اليديمغرافي إليى حالية غ
ن تفشييي ظييياهرة العيييزوف عييين الييزواج، واسيييتبداله بالمسييياكنة فيييي  البييد ليييه مييين أن يتجيييدد وا 
الدول الغنية العلمانية، أدت إلى ظهيور اآلثيار السيلبية للتوجهيات السيكانية فيي تليك اليدول، 

اتسيياعًا،  أكثيير حيييث بييدأ التعييداد السييكاني يتآكييل وشييريحة الشيييوخ والمعمييرين فيهييا أصييبحت
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أيضييًا التسيياؤل الكبييير فييي تلييك الييدول: نحيين إلييى أييين؟ فمجتمعاتهييا شيياخت، ونموهييا  وبييرز
لسييكاني ليييدى اليييدول تخيييوف ميين النميييو اتنفسييه الوقيييت  فييييًا، ولكنهيييا السييكاني أصيييبح سييلب

ه مصييدر القلييق الحقيقييي عليهييا لكونييه سيسييلبها منجييزات الرفاهييية التييي حققتهييا الفقيييرة، وتعييد
خيييالل القيييرنين الماضييييين، فسيييارعت إليييى وضيييع اسيييتراتيجيات مشيييتركة ميييع اليييدول الفقييييرة 

 ن الدول الفقيرة إلى الدول الغنية.المجاورة لكونها تمثل بوابات عبور الجياع م
ورغيييم أن الكثيييير مييين بليييدان أوربيييا الشيييرقية بيييدأت تقتيييرب مييين معيييدل اإلحيييالل السيييكاني أو 

( ويعنييي أن المجتمييع يسييتطيع تعييويض نفسييه وكييذلك 2االسييتقرار الييديمغرافي الييذي يبلييغ )
سيييا مييؤخرًا الكثييير ميين دول جنييوب شييرق آسيييا مثييل كوريييا والصييين وتايالنييد والفلبييين واندوني

غرافي فيي عشيرينات هيذا القيرن، نقيول رغيم مو التي يتوقع أن تصل إلى معدل اإلحيالل اليدي
كييل ذلييك فييإن معييدل الخصييوبة فييي الييدول العربييية مييازال عاليييًا وبعيييدًا عيين حاليية االسييتقرار 

غرافي رغم كل اإلجيراءات المتخيذة فيي اليدول العربيية، كيإجراءات تنظييم األسيرة التيي و الديم
إلييى الموائميية بييين نمييو المييوارد، والنمييو السييكاني، وينسييحب هييذا الكييالم ليييس علييى تهييدف 

الدول العربية فحسب، بل على إفريقيا والهند وكافة اليدول اإلسيالمية، لعظمية تيأثير الثقافية 
الروحية، والدينية على اتجاهات النمو السكاني، حيث تشير التوقعات إلى أن تعيداد سيكان 

( مليييون نسييمة، وتعييداد 411فييي عشييرينات هييذا القييرن إلييى حييوالي )اليوطن العربييي سيصييل 
( مليييار نسييمة، بمييا سيييزيد الضييغط علييى 145سييكان إفريقيييا بمجملييه سيصييل إلييى حييوالي )

الميييوارد الطبيعيييية. هنيييا وبيييالرغم مييين التقيييارب الشيييديد بيييين السيييكان األفارقييية وسيييكان أمريكيييا 
غرافي و يييية بيييدأ يتجيييه إليييى االسيييتقرار اليييديمالالتينيييية، فيييإن النميييو السيييكاني فيييي أمريكيييا الالتين

ويتوقييع أن يصييل إليييه فييي ثالثينييات هييذا القييرن، أي أنييه يقتييرب كثيييرًا ميين توجهييات النمييو 
 السكاني لبلدان جنوب شرق آسيا.

هذا ومن العواميل التيي تزييد الضيغوط عليى الميوارد الطبيعيية تزاييد عمير السيكان، أي تزاييد 
لعيالم، وانخفياض نسييبة الوفييات، خاصية بيين األطفييال، شيريحة المسينين فيي مجمييل أنحياء ا

% فيإن نميو الشيريحة العمريية التييي 145فيإذا كيان معيّدل النميو السيكاني للعييالم اآلن حيوالي 
كثير طلبيًا %، ومين المعليوم أن هيذه الشيريحة هيي األ247( عامًا يبلغ حوالي 65تزيد عن )

ضيحة فيي عشيرينات هيذا القيرن للخدمات الصحية، كذلك يتوقع أن تظهر شريحة عمرية وا
عيييييام(  31فبزيييييادة أعييييداد المسيييينين اآلن الييييذين تجييييياوزت أعمييييارهم سيييين الثمييييانين عامييييًا )
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سيشيكلون فيي المسيتقبل هيذه الشيريحة المثييرة للجيدل لكونهيا سيتكون شيريحة صيغيرة الحجيم 
% مييين السيييكان إال أن 11لكنهيييا كثييييرة المتطلبيييات فيييإذا كانيييت نسيييبتها اآلن ال تزييييد عييين 

 %.81لباتها الصحية تزيد عن متط
لكين االتجياه العيام للتزاييد السيكاني فيي تنياقص وبالتيالي معيدالت الخصيوبة كميا هيو الحييال 
ن كان ذلك لم يترافق بنمو اقتصيادي متسيارع. هيذا وتبليغ  في بنغالدش وأمريكا الالتينية، وا 

(، وأكثيير الييدول سيينة 48الفجييوة فييي العميير المتوقييع لمجمييوع السييكان بييين أكثيير الييدول فقييرًا )
عامييًا رغييم األمييراض الفتاكيية التييي ظهييرت فييي أواخيير القييرن  85سيينة( حييوالي  73تقييدمًا )

العشييرين والزالييت تفتييك بأعمييار الشييباب خاصيية فييي الييدول اإلفريقييية فييي جنييوب الصييحراء، 
 والبلدان المتقدمة.

 تعريف التنمية البشرّية .4. 8
( التنمية البشيرية بأنهيا توسييع لخييارات 1991)عّرف البرنامج االنمائي لألمم المتحدة عام 

أفراد البشري، ضمن محدداتها االقتصيادية واالجتماعيية والثقافيية والسياسيية بميا يعنيي ذليك 
من اإلمكانات المتاحة من سلع وخدمات ومعارف لتلبية تليك الخييارات التيي ال حيدود لهيا، 

مييا يسييتجد منهييا، إلييى الرغبيية فييي وتبييدأ ميين الطعييام والشييراب والسييكن والصييحة والبيئيية وكييل 
 المشاركة في كل ما يجري في المجتمع.

أربيييع دعيييائم عليييى األقيييل البيييد مييين تحققهيييا، هيييي اإلنتاجيييية،  إليييىوتسيييتند التنميييية البشيييرية 
والعداليية، واالسييتمرارية، والمشيياركة، وكلهييا متكامليية معييًا فمييثاًل لكييي تييزاد القييدرات اإلنتاجييية 

درات التعليميية والتدريسيية، والصيحية، وكيذلك القيدرة عليى إشيباع لألفراد، البد مين زييادة القي
الحاجيييات، وتحيييت بنيييد العدالييية البيييد مييين أن تكيييون الفيييرص المتاحييية أميييام األفيييراد متسييياوية 

م فييييي تحقيييييق التنمييييية، وتحييييت بنييييد االسييييتمرارية، البييييد أن تكييييون الفييييرص المتاحيييية اهسييييلإل
ممييا يضييمن اسييتمرارية التنمييية، أي البييد لألجيييال الحاضييرة متاحيية أيضييًا لألجيييال القادميية، 

من الحفاظ على الموارد الطبيعية بحيث تستطيع األجييال القادمية مين المشياركة فيهيا، كميا 
البييد ميين تحقيييق بنييد المشيياركة، بإشييراك كافيية األفييراد باتخيياذ القييرارات التييي تتعلييق بحييياتهم 

 ومستقبلهم لكي تكون التنمية لهم، وبهم.
 التنمية البشرّية عن مفاهيم أخرى ذات عالقة وثيقة بها:تمايز مفهوم  .3. 8
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من المفاهيم المتقاطعية ميع التنميية البشيرّية، كمفهيوم الرفاهيية، ومفهيوم الحاجيات األساسيية 
خييييرًا التنميييية البشيييرية، وتنميييية الميييوارد أالبشيييرية، ومفهيييوم اليييدخل الفيييردي أو االجتمييياعي، و 

 البشرية.
ن مين ياألفيراد فيي المجتميع البشيري، المنتفعي دالبشرية، فإنه يع الرفاهية إلى مفهومفبالنسبة 

دون النظييير إليييى فعاليييية األفيييراد فيييي مييين منتفعيييو التنميييية، هيييم عمليييية التنميييية البشيييرية، أي 
عملييية التنميييية، وأن تنميييية الرفاهيييية البشيييرية تعنيييي زييييادة هيييذه الرفاهيييية بغيييض النظييير عييين 

ة نتيييائج لزييييادة اإلنفييياق الحكيييومي عليييى أسييياليب حصيييول هيييذه الزييييادة، وهيييي فيييي المحصيييل
التنمييية البشييرية أن هييدفها األساسييي يييتلخص بزيييادة  والتعليييم، والتغذييية، بينمييا تعييد الصييحة

االسييتثمار فييي مجييال الصييحة والتعليييم والتغذيييية للمجتمييع، بشييكل يحقييق زيييادة فييي التعلييييم 
االسيييتثمارات، وصييحة جييييدة لألفيييراد، وتغذيييية مناسييبة وصيييحية لهيييم، ودورهيييم فييي كيييل هيييذه 

فلكيي يكيون المجتميع منتجييًا البيد ألفيراده أن يكونييوا عليى درجية جيييدة مين التعلييم، ومسييتوى 
إال عن طريق التغذيية الصيحية الجييدة، أيضيًا، أميا التنميية  وهذا ال يتحققجيد من الصحة 

نصييب  البشرية وهدفها األفراد، وهم وسيلتها أيضًا، بينما تعني تنميية الميوارد البشيرية زييادة
دون النظير إليى مسيتواه ومصيدره ومثليه فيي ذليك كمثيل رأس الميال مين األفراد مين اإلنفياق 

 دون أن يعني ذلك الرفاهية.من الذي يمكن استثماره، 
أمييا الفييرق بييين مفهييوم التنمييية البشييرية، ومفهييوم تنمييية الييدخل العييام أو النمييو االقتصييادي، 

حصيييول الرفاهيييية االجتماعيييية، وكيييذلك  دون أن يعنيييي ذليييكمييين فإنيييه يعنيييي زييييادة اليييدخل، 
الفيييرق بيييين التنميييية البشيييرية ومفهيييوم تنميييية الحاجيييات األساسيييية للمجتميييع، فيييإن ذليييك يعنيييي 

فيي ذليك وهيذا  إسيهامهادون أن يعنيي ذليك مين توفير السلع والخدمات للطبقيات المحرومية 
لحريييية الشخصيييية ميييا تعنييييه التنميييية البشيييرية. أي أن التنميييية البشيييرية تعنيييي تمتيييع األفيييراد با

 والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بذلك.
 التنمية المستدامة للموارد البشرّية. 5. 8

انتشييير فيييي نهايييية القيييرن  (Sustainable Development)مفهيييوم التنميييية المسيييتدامة 
تدامة، أو التنمييية الدائميية، أو العشييرين وبداييية القييرن الواحييد والعشييرين مفهييوم التنمييية المسيي

المتواصييلة لكافيية المييوارد الطبيعييية، بمييا فييي ذلييك المييوارد البشييرية، وقييد أجمعييت معظييم تلييك 
المفيياهيم والتعيياريف، بييأن التنمييية المسييتدامة للمييوارد البشييرية تعنييي تلبييية حاجييات األجيييال 
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شييباع رغباتهييا المشييروعة،  يييال القادميية ميين دون أي إهمييال أو حرمييان لألجميين الحاضييرة وا 
حقهيييا فيييي ميييوارد البيئييية المحيطييية، ميييع الحفييياظ عليييى العالقييية التبادليييية اإليجابيييية ميييع كافييية 

ن، برزتا مؤخرًا في هيذا المجيال كميا يسياست ثمةعناصرها الحية وغير الحية. وقد تبين أن 
أسيييلفنا سيييابقًا، إحيييداهما محافظييية واألخيييرى غيييير محافظييية إال أن األخيييذ بهميييا معيييًا أصيييبح 

روعًا. هييذا ورغييم أن الكثييير ميين االقتصيياديين للييدول النامييية يؤكييدون أنييه يمكيين تحقيييق مشيي
دون اسييتنفاذ المييوارد، فييإن علميياء االقتصيياد الغييربيين ميين التقييدم االقتصييادي واالجتميياعي 

يصيييرون عليييى ربيييط التنميييية المسيييتدامة للميييوارد البشيييرية بأجييييال الحاضييير والمسيييتقبل، فقيييد 
التنمييية المسييتدامة بأنهييا "ذلييك اليينمط ميين  (Lenda)ولينييدا  (Bojo)عييّرف كييل ميين بوجييو 

دون إهميال حيق األجييال مين التنمية اليذي يسيهم فيي إشيباع احتياجيات األجييال الحاضيرة، 
القادميية فييي إشييباع رغباتهييا، وتلبييية حاجاتهييا، إال أن اتجاهييًا آخيير ُيطييرح أيضييًا، وينيياقض 

ن، هيو قيرن اسيتثمار الميوارد عليى أحسين الطروحات السابقة، ويقول إذا كيان القيرن العشيري
وجييه للوصييول إلييى اإلشييباع األمثييل لرغبييات المجتمييع البشييري وتلبييية حاجاتييه، فييإن أجيييال 
القييرون التالييية البييد أن تكييون أجيييال المييوارد البديليية التييي يمكيين أن تكييون أكثيير كفيياءة فييي 

ل إلييييى هييييذا تحقيييييق رفاهييييية المجتمييييع البشييييري، فييييالمجتمع البشييييري الييييذي اسييييتطاع الوصييييو 
المستوى التقني العالي اآلن وتحقييق هيذا المسيتوى مين الرفاهيية البشيرية، قيادر عليى إيجياد 

 لمشاكل، وتحقيق المستوى األمثل من الرفاهية في المستقبل.لالحلول المثلى 
 مالمح الموارد البشرية العربية .6. 8

ا خيال النفطيية منهيا( حيوالي تستخدم الزراعة وما له عالقة بالزراعة في األقطار العربية )م
% ميين اليييد العامليية، وتزيييد عيين ذلييك فييي الييدول النامييية )خاصيية الصييين والهنييد، حيييث 55

% من مجموع اليد العاملة في تليك البليدان(، وعلييه فيإن دلييل 75يمكن أن تصل هذه إلى 
ذا االستخدام للطاقة البشرية يتصيف أو تغليب علييه الصيبغة الزراعيية، وتتوقيف مسيألة ميا إ

 ومسيياحتها كييان اإلنسييان يسييتطيع االنتفيياع ميين طاقتييه اإلنتاجييية أم ال، علييى نوعييية األرض
التييي يملكهييا، أو يسييتأجرها بشييرط أن يشيياركه مالكهييا فييي اإلنتيياج، غييير أن مقييدار األرض 
القابلة للزراعة في معظم المجتمعات الزراعية محيدود تماميًا، أي غالبيًا ال توجيد ثمية أرض 

ن و  جييدت فبمقييادير ضيييئيلة، والسييّيما فييي المنيياطق المأهولييية، وهكييذا يوجييد فيييي إضييافية، وا 
المجتمعيييات الزراعيييية عيييدد ضيييئيل مييين األسييير الغنيييية التيييي تمتليييك مقيييادير مييين األرض ال 
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تتناسييب مييع حجمهييا فييي المجتمييع، ميين مجمييل األراضييي القابليية للزراعيية، وهنيياك فئيية ثانييية 
ؤمن معيشيية مناسييبة للعييائالت المالكيية تمتلييك أرضييًا تكفييي بمييا تنتجييه ميين محصييول ألن ييي

دون أرض أو أنهيييا تمليييك مييين لهيييا؛ يبيييدو أن نسيييبة مييين سيييكان الرييييف تسييياوي الثليييث، هيييي 
مساحات قليلة من األرض ال تقيم أودها، وهؤالء الذين ال يملكون أرضًا يضطرون لتيأجير 

، وأحيانيًا تكيون هم للمالكين الذين ال يسيتطيعون تيامين الييد العاملية التيي يحتاجونهيالقوة عم
، أو هياوبيع العائالت الزراعيية الفقييرة قيادرة عليى دعيم ميا تكسيبه بإنتياج الصيناعات اليدويية

غيييير الميييالكين وصيييغار األشيييخاص بالعميييل فيييي الصيييناعات الريفيييية. مييين هنيييا فيييإن حيييياة 
مسيييتوى  بشيييكل قرييييبالميييالكين حيييياة قلقييية غيييير مسيييتقرة، نظيييرًا ألن هيييذه العيييائالت تعييييش 

آثييار مييدمّرة  لييها يجعييل أي ظييرف سيييء كالمحييل والجفيياف والكييوارث الطبيعييية الكفيياف، مميي
 عليييهم، وقييد ال ينجييون منهييا، كمييا يحييدث فييي الكثييير ميين بلييدان الييوطن العربييي التييي تعتمييد

الزراعة المطرية بالدرجة األولى، وفي المجتمعات التقليديية التيي تكيون فيهيا المنياطق  على
ارتبيييياط قليييييل بالمييييدن حيييييث المسييييافات كبيييييرة، كمييييا فييييي األساسييييية لإلنتيييياج الزراعييييي ذات 

وعرة إليييى حيييّد يحيييول دون نقيييل المنتجيييات كبييييرة الييياألراضيييي  ذات السيييودان والصيييومال، أو
الحجييم إلييى المييدن كمييا فييي اليييمن، فييإن المييزارع الييذي يملييك أرضييًا كبيييرة يغييدو موقنييًا ميين 

محلييية أو الخارجييية التييي اسييتحالة بيييع فائضييه أو االّتجييار بييه، وفييي حييال غييياب السييوق ال
يمكيين للمييزارع بيييع منتجاتييه فيهيييا فإنييه سيييجد نفسييه محكومييًا بيييأن يبقييى فييي سييوية إنتاجيييية 

معظيييم العيييائالت الريفيييية نيييرى متدنيييية بسيييبب غيييياب محفيييّزات اإلنتييياج، ليييذا لييييس غريبيييًا أن 
العربييية تعيييش علييى حافيية الكفيياف أو قريبييًا ميين ذلييك، وهييذه الصييبغة تلييف الريييف العربييي 

فيي السينة ولييس هنياك عيّدة شيهر ألمجمله، باإلضيافة إليى البطالية التيي تسيود فيي الرييف ب
ميين أمييل فييي إيجيياد فييرص عمييل بديليية خييالل أشييهر البطاليية، وبالتييالي ال أمييل فييي تحسييين 
المستوى المعاشي لسيكان الرييف اليذين يشيّكلون القيوة العاملية الرئيسية فيي المجتميع العربيي 

كيذلك أصييحاب المهيين الحيرة الييذين لهييم عالقية بصييورة مباشييرة أو التقلييدي )غييير النفطييي(، 
غييير مباشييرة بييالريف، والييذين يشييّكلون مييع أصييحاب المهيين الحييرة فييي المييدن القييوة العامليية 
الرئيسة الثانية، أي ثاني أكبير عنصير مين عناصير المجتميع التقلييدي، يواجهيون مشيكالت 

ته مييين العميييل فيييي التجيييارة، فيييإن عاميييل مييين هيييذا النيييوع يكسيييب معيشيييالمشيييابهة، فيييإذا كيييان 
المرّجح أن يكون مستوى نشاطاته مقيدًا بمخزوناته المحيدودة مين جهية، وبالطليب المحيدود 



51 
 

على بضاعته من جهة ثانية، أي أن التاجر الصغير قيد يحياول الحصيول عليى مخزونيات 
ذا ما استطاع أن يصيرفها عيدة ميرات عليى ميدار السينة، فإنيه قي د إضافية على الحساب، وا 

يكييون قييادرًا علييى كسييب مييا يكفيييه لييدعم عائلتييه، غييير أن هييذا األمييل يتضيياءل نتيجيية وجييود 
 الكثير من التجار الذين يحاولون فعل الشيء ذاته.

ورغييم أن نقييص رأس المييال هييو أحييد التعليييالت التييي ُتعلييل بهييا محدودييية األعمييال وضييآلة 
المسييتهلك يشييّكل قيييدًا ثانيييًا،  المكتسييبات التييي يجنيهييا معظييم التجييار، إاّل أن دخييل الجمهييور

ذلك ألن الناس الفقراء ال يشترون سلعهم نقيدًا إاّل حيين يضيطرون ليذلك، أي أنهيم يشيترون 
أقل قدر ممكن، وهم يتحايلون ويساومون على األسعار، وفيي المنياطق الريفيية حييث دخيل 

لطلييب فييي العائليية ميينخفض عييادًة، فليييس هنيياك أي مبييّرر لوجييود عييدد كبييير ميين المييواد، فا
السييوق ضييعيف، ورّبمييا ال توجييد طريقيية تمّكيين البييائع ميين زيييادة عييدد زبائنييه، بييل حتييى فييي 
مراكز المدن تتميز معظم الحوانيت بوجود عدد ضئيل من الزبائن الريفيين، وعيدد أقيل مين 
المشييترين ومييا ينييتج عيين ذلييك أن الباعيية يقضييون معظييم أوقيياتهم جالسييين منتظييرين، تمامييًا 

ة االسيتعداد للمسياعدة، لكين نيادرًا ميا تقتضيي بيأسيرهم اليذين يقفيون عليى أه كما يفعيل أفيراد
 مساعدتهم، من هنا فإن مقدارًا كبيرًا من طاقات العمل يضيع هدرًا.إلى الحاجة 
المييزارعين العيياطلين عيين العمييل، وكييذلك أصييحاب المهيين الحييّرة  يسيييطر علييى حييياةوهكييذا 

هييذا الواقييع ميين فييرص االسييتخدام غيييير نمييط العطاليية بسييبب غييياب فييرص العمييل، وتجيياه 
المناسييييبة الييييذي يسييييود كييييال القطيييياعين الزراعييييي ورديييييف الزراعييييي فييييي مجتمعاتنييييا العربييييية 
التقليدية، يحاول الناس إدراج أسمائهم على جدول راتب نظيامي سيواء فيي القطياع الخياص 

 القطاع العام. مأ
ميييا يميييييز معظييييم إن سيييبب اليييينقص الميييزمن فييييي فيييرص االسييييتخدام وكسييييب اليييدخل )وهييييذا 

المجتمعات التقليدية( يعيود فيي األصيل إليى سلسيلة مين النقياط المتشيابكة، ومين أهمهيا فيي 
ًا مييين العيييائالت الريفيييية ال تمليييك أرضيييًا، وال يمكنهيييا أن تسيييتأجر ميييهمالرييييف هيييو أن عيييددًا 

مسيياحة ميين األرض تكفييي حاجتهييا ميين الغييذاء، إضييافًة إلييى فييائض قليييل يمكنهييا أن تبيعييه 
ا عليهييا مين ضيرائب وتشيتري حاجياتهييا الضيرورية، وهيذا يعنيي أن المجتمعييات كيي تيدفع مي

العربييية التقليدييية ال تنييتج إاّل مقييدارًا ميين الفييائض، الييذي يييذهب جّلييه لألغنييياء، وال يبقييى إاّل 
القليييل منييه، وهييذا مييا يفّسيير مسييألة غييياب البنييى التحتييية التييي تييربط الريييف بالمدينيية، والتييي 
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طلييب عليى العمييل، ومنتجيات كييل عاميل، ولكييي يبليغ المجتمييع العربييي تسياعد علييى زييادة ال
مرحليية متقدميية ميين النمييو تجعييل المييورد البشييري مسييتثمرًا بصييورة إنتاجييية صييحيحة البييّد أن 
يكييون لديييه بعييض التييراكم فييي رأس المييال، أن يكييون لديييه فييائض، وأن تكييون بنيتييه التحتييية 

رة، لكونهييا تشييّكل الشييرط المسييبق الييذي يييؤمن متطييّورة، ومؤسسيياته التربوييية والتدريبييية متييوف
مثييل للمييورد البشييري، فالفييائض السيينوي الييذي ينتجييه المجتمييع وحييده يمكيين أن االسييتثمار األ

يستثمر إليجاد فرص عمل جديدة، عالوة على أنه ييّوفر اإلمكانييات لألفيراد وأربياب العميل 
هم، وهييذا بييدوره يزيييد ميين والحكومييات لزيييادة الفييرص للسييكان كييي يحسيينوا مهيياراتهم وكفيياءات

 إنتاجيتهم في المستقبل.
 الرأسمال البشري .7. 8
ـــف الرأســـمال البشـــري .آ ف آدم سيييميث الرأسيييمال البشيييري بأنيييه كافييية القيييدرات ُيعييير  : تعري

المكتسييبة للسييكان فييي بلييد مييا، ويشييكل جييزءًا ميين رأس المييال العييام لهييذا البلييد، حيييث أّكييد 
عليى  ينقص من قيمته وال يحّد من كرامته وحريته، بلاعتبار العنصر البشري كرأسمال ال 

خطييًأ جسيييمًا ال مبييّرر لييه، إاّل أن فريقييًا ميين االقتصيياديين  العكييس إن عييدم تأكيييد ذلييك يعييد
القييدماء عييارض مجييّرد التفكييير فييي العنصيير البشييري كثييروة أو كرأسييمال، ألن ذلييك حسييب 

ة القابلية للتمّليك، وقيد أّييد مييل رأيهم ينتقص من قيمة البشر، ويهبط بهيم إليى مسيتوى السيلع
(J. S. Mill)  جييزءًا ميين  عييدهوجهيية النظيير هييذه، إاّل أن فيشيير أّكييد أهميية المييورد البشييري و

مييين  اً أن االسيييتثمار فيييي مجيييال التعلييييم والصيييّحة، نوعييي عيييدالمفهيييوم الشيييامل ليييرأس الميييال، و 
شيرية أو اقتصيياديات االسيتثمار للرأسيمال البشييري، وقيد سييّمي فيميا بعييد باسيتثمار المييوارد الب

المييوارد البشييرية، والتييي سيياعدت كثيييرًا علييى حييّل الكثييير ميين التناقضييات التييي ظهييرت فييي 
المجتمعات المتقدمة، حيث لوحظ أن الدخل القومي األمريكي يزيد بمعدل أكبير بكثيير مين 
زييييادة عواميييل اإلنتييياج الماديييية مجتمعييية، وأن التباعيييد بيييين المعيييدلين آخيييذ فيييي االزديييياد، وال 
يمكين إرجياع ذلييك إاّل إليى التحّسين فييي نوعيية عوامييل اإلنتياج الماديية، التييي ترجيع جميعهييا 
إلييى مييا لييدى العنصيير البشييري ميين علييوم ومعرفيية وتقنيييات تبييرز أهمييية هييذا العنصيير فييي 

 العملية اإلنتاجية.
هيييذا باإلضيييافة إليييى تجربييية أخيييرى تعّرضيييت لهيييا اليييدول المتقدمييية وأبيييرزت أهميييية العنصييير 

اإلنتيياج، حيييث دّمييرت الحييرب العالمييية تقريبييًا كافيية المييوارد للكثييير ميين البلييدان  البشييري فييي
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المتقّدمييييية، وقيييييد أظهيييييرت الدراسيييييات آنيييييذاك أن تليييييك اليييييدول لييييين تسيييييتطيع النهيييييوض ثانيييييية 
باقتصييادها إاّل بعييد مييرور فتييرة طويليية، إاّل الواقييع العملييي أثبييت أن هييذه الييدول اسييتطاعت 

وقعية إطالقيًا، مميا يبيرز بوضيوح دور العنصير البشيري النهوض باقتصادها بسرعة غيير مت
جيية ألكثير اليدول في عملية التنمية، ولتأكيد ذلك سنفترض أن اإلمكانييات الماديية والتكنولو 

يييدي أنيياس ال خبييرة لهييم، فسييتكون النتيجيية حتمييًا هييي الفشييل ممييا يؤكييد تقييدمًا وضييعت فييي أ
نتاجيية وتحقييق التنميية فيي كافية الميوارد، مجددًا أهمية الموارد البشيرية فيي إدارة العمليية اإل

 وبالتالي زيادة اإلنتاج.
من هنا كان التقصيير فيي تنميية الميورد البشيري سييترتب علييه انخفياض فيي اإلنتياج وسيوء 
اسييتخدام للمييوارد المادييية بالكفيياءة المطلوبيية، وال أدل علييى ذلييك ميين احتييياج الييدول النامييية 

عدة علييى اسييتخدام التقنيييات المعاصييرة وتييدريب الخبييرات الييدائم إلييى الخبييراء األجانييب للمسييا
المحلية، وقد لوحظ في اليدول الناميية أن معيّدل التطيور فيي إعيداد الخبيرات المحليية ال ييتم 

، ممييا يسييتدعي تنفيييذ اسييتثمارات فييي التعليييم قبييل نفسييها سييرعة التطييور المييادي للصييناعةب
الييدور األساسييي للعنصير البشييري فييي  تنفييذ االسييتثمارات المادييية فيي الصييناعة، وممييا يؤكيد

العملييية اإلنتاجييية، ويتميييز المييورد البشييري بكونييه المييورد المهيييمن علييى بقييية المييوارد، وميين 
 هنا تأتي أهميته وخطورته.

 استثمار الرأسمال البشري: .ب
هييداف االسييتثمارية فييي الييدول النامييية خاصيية بالنزعيية إلييى تحقيييق إضييافات مادييية تتميييز األ
هميال العنصير البشيري تقريبيًا مين إلى رأس ا لمال العادي والسلع والخدمات االستهالكية، وا 

عييداد  الخطييط االسييتثمارية والتنموييية، إاّل أن الييدول المتقدميية أدركييت أهمييية تحقيييق تنمييية وا 
الييذي يحصييل فييي االسييتثمارات المادييية إذا لييم نقييل أكبيير،  نفسييه للمجتمييع البشييري بالمعييّدل
قيييية وشييياملة فيييي االقتصييياد اليييوطني، وعلييييه فيييإن توسيييع النظريييية وذليييك لتحقييييق تنميييية حقي

التقليديييية لالسيييتثمار فيييي اليييدول الناميييية عامييية والعربيييية خاصييية لتشيييمل الرأسيييمال البشيييري، 
أصيييبح ضيييرورة ملحييية لكيييي نأخيييذ بناصيييية التنميييية الشييياملة وذليييك برفيييع الكفييياءة اإلنتاجيييية 

لييم خاصية فيي الرييف العربيي، ففيي لألفراد، عن طرييق بيذل االسيتثمارات فيي الصيحة والتع
المجتمع الريفي في الدول النامية عامة تقل أجور العمالة الزراعية كثيرًا عن أجور العمالية 
الصناعية، كما لوحظ أن أجور أبناء الريف الذين ييدخلون مييدان الصيناعة أقيل مين أجيور 
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ة واخييييتالف العمييييال الصييييناعيين أنفسييييهم، وذلييييك بسييييبب اخييييتالف درجيييية المهييييارة الصييييناعي
 مستوى التعليم والصحة.

وتحتاج الدول العربية فيي كيل مرحلية مين مراحيل التنميية إليى تحدييد نوعيية التحسيينات فيي 
عواميل اإلنتيياج خاصييًة البشييرية منهييا، حتييى ال يترتيب علييى ذلييك سييوء اسييتخدام للمييوارد فييي 

القيييوى مراحيييل إنتاجيييية الحقييية، كميييا يجيييب عليييى اليييدول العربيييية أن تيييدرس طبيعييية مشييياكل 
البشرية القادرة على العمل وخاصة في الرييف كيي تيتمكن مين التحدييد اليدقيق السيتثماراتها 
فييي المييوارد البشييرية الريفييية علييى وجييه الخصييوص، وهييذه الدراسيية تشييترط أن تأخييذ النقيياط 

 اآلتية بعين االعتبار:
تشييييخيص وتحديييييد اليييينقص فييييي الخبييييرات األساسييييية خاصيييية فييييي قطيييياع اإلنتيييياج  . أ

 الزراعي.
حلييييل أسيييباب الفيييائض مييين القيييوى البشيييرية العاملييية فيييي قطييياع الزراعييية، وتحدييييد ت . ب

 الخبرات التي تعاني من هذا الفائض.
  وضيع أهييداف محييددة لالسييتثمارات الالزميية فيي الريييف التييي يتوقييع حييدوثها ضييمن

توجهييييات االقتصيييياد القييييومي، ويراعييييى عنييييد وضييييع الخطيييية لتنفيييييذ تلييييك األهييييداف 
العامليييية فييييي الريييييف بييييالقوى البشييييرية العامليييية فييييي  محاوليييية ربييييط القييييوى البشييييرية

القطاعات األخرى، ولنجاح مثل هيذه الخطيط يجيب تيوفر هيئية تخطيطيية مسيتقلة 
هييييداف بييييين جهييييات تهييييتم بييييالموارد البشييييرية وعوامييييل تنميتهييييا حتييييى ال تضيييييع األ

االختصييياص المختلفييية، فطبيعييية التكوينيييات الحكوميييية قيييد تيييؤدي إليييى عيييدم تحدييييد 
ية الكاملة عن المورد البشري إذ نالحظ في الدول العربيية عامية أن مكان المسؤول

كل وزارة تهتم بتنمية جانيب مين الجوانيب البشيرية مميا يضييع المسيؤولية بيين تليك 
الييوزارات أو المؤسسييات المتعييددة، وبييذبك يضيييع االهتمييام بييالمورد البشييري المهييم 

 الذي يشكل أساسًا وهدفًا لكل تنمية.

االستثمار للميوارد البشيرية اقتيرح شيولتز، االهتميام باالسيتثمارات  وللنهوض بعملية 
 في مجموعة األنشطة المتصلة بتنمية وتحسين الرأسمال البشري وهي:
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الرأسيييمال فيييي االهتميييام باالسيييتثمارات فيييي مجيييال الخيييدمات الصيييحية التيييي تيييؤثر  .1
البشيييري كّميييًا ونوعيييًا عييين طرييييق تخفييييض نسيييبة الوفييييات وتحصيييين األفيييراد ضيييّد 

 األمراض وزيادة حيوية العنصر البشري، وبالتالي كفاءته اإلنتاجية.
نشيياء مراكييز التييدريب المهنييي ونشيير  .2 االهتمييام باالسييتثمارات فييي مجييال التعليييم، وا 

 .وكفاءته التعليم الفني، وهذه االستثمارات ستؤثر في نوعية الرأسمال البشري
ة، أو نقيييل مراكيييز تشيييجيع هجيييرة األفيييراد إليييى حييييث توجيييد فيييرص العميييل المناسيييب .8

التصييينيع ومراكيييز الخيييدمات التيييي تحتييياج إليييى العمالييية إليييى منييياطق تمركيييز الييييد 
العاملة، وهذه غالبيًا ميا تتواجيد فيي الرييف العربيي، وذليك عين طرييق إعيادة توزييع 

 القوى البشرية وتحقيق التوازن الجغرافي بين الطلب على العمل وعرضه.

فيي كونيه عاميل إنتياج واسيتهالك بيآن واحيد، وتتجّليى ويتجلى الدور المزدوج للمورد البشري 
أهميية المييورد البشييري الزراعييي فيي كونييه يشييّكل أكثيير ميين نصيف المييورد البشييري العييام فييي 
العييالم عامييًة، وحييوالي النصييف فييي دول الييوطن العربييي غييير النفطييية، وتييزداد أهميتييه فييي 

ذا فهيو غايية اإلنتياج ووسييلته كونه القطاع الوحيد المنتج لمحاصييل الغيذاء اإلسيتراتيجية ولي
 بآن واحد.

 الخصائص السكانية في الوطن العربي .2. 8
مليييون  811ُتشييير اإلحصيياءات األخيييرة إلييى أن تعييداد سييكان الييوطن العربييي بلييغ حييوالي 

مليييون نسييمة، ويختلييف  841إلييى حييوالي  2111نسييمة، وميين المتوقييع أن يصييل فييي عييام 
( 31( ألييف نسييمة فييي جيبييوتي إلييى حييوالي )161) التييّوزع السييكاني فييي الييوطن العربييي ميين

( %247 -244مليون نسمة في مصر، كما أن معيدل النميو السيكاني السينوي يتيراوح بيين )
سنويًا، سبب االرتفاع في نسبة النمو السكاني إلى تحّسين مسيتوى الخيدمات الصيحية، مميا 

 أّدى إلى انخفاض نسبة الوفيات.
 ين الريف والحضرتّوزع سكان الوطن العربي ب .1. 8

يتركيييز سيييكان اليييوطن العربيييي فيييي ودييييان األنهيييار والسيييواحل والواحيييات، وكانيييت توصيييف 
المنطقيية العربييية بأنهييا منطقيية زراعييية أساسييًا، وذلييك قبييل اكتشيياف اليينفط، إال أن المسيياحة 
الصالحة للزراعة محدودة، وأوضيح مثيال عليى ذليك جمهوريية مصير العربيية، حييث يعييش 

ن نسييييمة حسيييب إحصيييياءات بداييييية التسيييعينات فييييي مسيييياحة ال تتجيييياوز ( مليييييو 71حيييوالي )
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عيياش سييكان مصيير عنييدما  هانفسيي( ميين المسيياحة الكلييية للييبالد، وفييي هييذه المسيياحة 5%)
 ( ماليييين نسييمة قبييل مئيية عييام، وسيييعيش فييي تلييك المسيياحة7كييان عييددهم ال يتجيياوز الييي)

عشيرين، كميا هيو متوقيع، ( مليون نسيمة فيي عشيرينات القيرن الواحيد وال111حوالي ) نفسها
وقد نشطت الدول العربية لتجاوز محدوديية األراضيي الزراعيية وعمليت عليى إنشياء السيدود 
الضييييخمة، واستصييييالح األراضييييي وتعمييييير الصييييحاري، كمييييا حصييييل فييييي مصيييير وسييييورية 
والجزائييير والعيييراق وتيييونس واألردن، إال أن هيييذه اإلنجيييازات رغيييم أهميتهيييا ليييم تسيييتطع حيييل 

الحيياّدة الناجمييية عيين التغيييرات الديموغرافييية التيييي طييرأت علييى التيييوزع  المشييكالت السييكانية
السيييكاني بيييين الرييييف والمدينييية بميييا يشيييبه النيييزوح فيييي سيييبعينات القيييرن العشيييرين، ورغيييم أن 
معظم الدول النامية تعرضت لمثل هذا الوضع إاّل أن حدته كانت أكثر وضوحًا فيي اليدول 

ثير عواميييل ديموغرافيييية واقتصيييادية، ييييأتي فيييي العربيييية وبخاصييية النفطيييية منهيييا، وذليييك بتيييأ
مقييدمتها البحييث عيين فييرص عمييل أفضييل، خاصييًة وأن مراكييز حركيية التصيينيع فييي األقطييار 
العربية كانت دائمًا في المدن الرئيسة، مقابل إهميال نسيبي للمنياطق الريفيية، مميا أّدى إليى 

يشيييكلون الميييورد نمييو سيييكان الميييدن بمعيييّدالت أعليييى بكثيييير مييين نميييو  سيييكان الرييييف اليييذين 
البشيييري الزراعيييي، وأصيييبح تضيييّخم الميييدن يشيييكل عبئيييًا ثقيييياًل عليييى كاهيييل اليييدول تصيييعب 
مواجهتيييه لتيييأمين حاجيييات السيييكان وخيييدماتهم الضيييرورية أو لتيييامين فيييرص العميييل للطاقييية 

 البشرية الزراعية المهاجرة المحرومة غالبًا من مؤهالت العمل الصناعي والخدمي.
الريفيييي أو الزراعيييي أدى بشيييكل عمليييي إليييى إعيييادة توزييييع القيييوى إن هجيييرة الميييورد البشيييري 

البشرية بين الريف والمدينية لصيالح الميدن، ففيي القطير العربيي السيوري كيان سيكان الرييف 
( مييين مجميييوع السيييكان فيييي سيييتينات القيييرن الماضيييي، ثيييم انخفضيييت هيييذه %68يشيييكلون )

سيييكان الميييدن إليييى  ( فيييي مطليييع التسيييعينات، مقابيييل ارتفييياع فيييي نسيييبة%43النسيييبة إليييى )
، وتتكييرر هييذه الظيياهرة فييي كافيية األقطييار العربييية، ولكيين بوتييائر نفسييها ( فييي الفتييرة52%)

متباينيييية، ففييييي دول الخليييييج العربييييي حيييييث يسييييود مييييا يسييييمى بييييدول المدينيييية مثييييل الكويييييت 
( ميين إجمييالي السييكان، ففييي الكويييت %77والبحييرين وقطيير تتجيياوز نسييبة سييكان المييدن الييي)

ليى )%98ة سكان المدن إلى )مثاًل وصلت نسب ( فيي بدايية %96( فيي بدايية الثمانينيات وا 
 التسعينات، وتقرب من ذلك في كل من قطر والبحرين ودولة اإلمارات المتحدة.

 السمات المشتركة السائدة في الريف العربي .91. 8
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يتسييم الريييف العربييي عاميية بييبعض الخصييائص أو السييمات التييي تشييكل فييي حقيقتهييا عائقييًا 
 ام تطور المجتمع الريفي ومن أهمها:أم

 :وهيذه سيمة أساسيية ليألداء االقتصيادي فيي رييف اليوطن  انخفاض إنتاجية العمل
العربييي، ويعييود ذلييك إلييى ضييعف مييؤهالت القييوى العامليية الريفييية، وقّليية مهاراتهييا 
لييى تخّلييف التقنيييات المسييتخدمة، وعييدم االهتمييام بيياإلدارة العلمييية للقييوى البشييرية  وا 

فييييي الريييييف، وتشييييّكل الحيييواجز الجمركييييية والعوائييييق االقتصييييادية األخييييرى  الفاعلييية
حيياجزًا يمنييع المبييادرات الفردييية ميين أن تأخييذ دورهييا فييي إدخييال التقنيييات الحديثيية 

 التي تشكل العامل األساسي في رفع الكفاءة اإلنتاجية.
 :وهيذه السيمة شيائعة فيي أقطيار  ارتفاع نسبة المواليد في الريف عنـ  فـي المـدن

اليييوطن العربيييي مميييا يخّفيييض مييين قيييوة العميييل البشيييرية، ويشيييّكل عبئيييًا عليييى كاهيييل 
 العاملين في األسرة.

 :ارتفياع نسيبة األميية فيي اليوطن العربيي فيي السينوات األخييرة،  يعيد تفّشـي األميـة
( سيينة، إال أن نسييبة 24-15وارتفياع نسييبة المتعلميين خاصيية مين هييم فيي سيين اليي)

ن انخفيياض نسييبة عيياملين فييي قطيياع الزراعيية، إذ إن الاألمييية مييا تييزال مرتفعيية بييي
 .األمية كان لصالح العاملين في القطاعات غير الزراعية

 تّوزع سكان الريف في أقطار الوطن العربي .99. 8
  إن أعلى نسبة من سكان الريف هي فيي مصير والسيودان، وأقيل نسيبة فيي أقطيار

 المشرق العربي النفطية.
  (.%55في كامل الوطن العربي )تبلغ نسبة العمال الزراعيين 

  أعلييى نسييبة للقييوى العامليية الزراعييية هييي فييي مصيير والسييودان، وأقلهييا فييي أقطييار
 المشرق العربي النفطية.

  يبلييغ نصيييب الفييرد ميين األرض الزراعييية فييي الييدول المتقدميية زراعيييًا مثييل أمريكييا
بينمييا ال  ( دونمييًا فييي روسيييا،98( دونمييًا فييي الواليييات المتحييدة األمريكييية، و)77)

( دونمًا في الوطن العربي، وهو أقل من المعّدل العيالمي مين حييث 21يزيد عن )
 نصيب الفرد من األراضي الزراعية.
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 الفصل الثالث
 الموارد المائية

ٍ يف طفل "من ٍماءٍ  رشفة أ جل من جياهد قاحلٍ  ريف  ، من ىل نظيف  ٍموطهنا عائلٍ  إ  ٍ من هربٍا هتجر ٍفتحل جفاف   هميئة غري مدينة يف حاد 

ىل الس تقبالها، متع ٍ إ  ىل الاجامتعي،ٍوصوالٍا نس يجه أ ٍٍتفهي إحلياة رضورايت عىل تتنازعهٍإملنافسة جم إليأ س،ٍ حبر يف فيغرق إجملاعات جتتاحه بلٍ  إ 

ٍأ زمة إلعربية إملنطقة توإهجه ملا حقيقية جتليّات لكها تكل ٍطاحنة" مياه من ٍللول ميي ٍإال قل ٍللمكتب ميي ٍإال قل ٍ)إملدير ٍإل ممٍ، ٍبرانمج ٍيف إلعربية
ٍ. (UNDP, 2014):تحدةٍإال امايإمٍل

 

 مقدمة
تتلقاه  ما معدل وأن العربية، المنطقة أراضي مجمل من 87% من أكثر تشغل الصحاري

 العربي الفرد نصيب متوسط وأن العالمي، المتوسط عن كثيراً  يقل أمطار من هذه المنطقة
 المنطقة هذه أن كما العالم، مستوى على رهنظي نصيب ُثمن يقارب المتجددة المياه من
 المياه نقص من تضرراً  األكثر العشرين البلدان بين من بلداً  عشر أربعة تضم
 .(,UNDP 0104)،ً عالميا

 وأن المياه ندرة تفرضها التي التحديات العربية المنطقة واجهت أن الضروري منلقد بات 
 من مستويات وبلوغ لأللفية، اإلنمائية افاألهد تحقيق أرادت ما إذا بجديٍة، لها تتصدى
دراك الجميع، بها يتمتع االزدهار  واجهةم ن. إالمستدامةالبشرية  التنمية تسوده مستقبلٍ  وا 
 آثارها، من والتعافي األزمات مواجهة على القدرة تعزيز شأنه من اليوم المياه تحديات
 االنهيار أو غير المنظمة جرةاله مثل أزمات عن المترتبة المخاطر إدارة طريق عن وذلك

 ما إذا القريب المستقبل في تنشأ قد أزمات وكلها اإلقليمية، النزاعات أو االقتصادي
وهذا يتطلب  .في الوقت الحالي المياه زمةأ ومواجهة  التصدي عن العالم العربي تقاعس
دارية واقتصادية واجتماعية أنظمة سياسيةتطوير  المياه  تاستخداما نيتقنتعمل على  وا 
 .واالستدامة واإلنصاف الفاعلية من أكبر قدراً  يحقق بما إدارتها وتطويرها وسبلالمختلفة 

 بذل من بكثير أكثر تتطلب المائية للموارد الرشيدة اإلدارة أن على كما ويجب التأكيد
 والمؤسسات التقنية القدرات تعزيز تتطلب األزمة فمعالجة .المياه إمدادات لزيادة الجهد

 وهذا يتطلب. للمياه العامة الخدمات في والمساءلة الشفافية لزيادة آليات وتطوير لوطنيةا
 والقطاع المدني والمجتمع الحكومة ذلك في بما المعنيين، الشركاء جميع جهود تضافر
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مقاربات  ولتطوير المتنوعة االحتياجات حول جماعية تفاهمات إلى للوصول الخاص،
 .الموارد لهذه مشتركة قيمة أعلى تحقق أن شأنها من لمائيةا الموارد إلدارة مختلفة
 تواتر ويزداد ،ذالنفا على المتجددة مياهال توشك اليوم العربي العالم دول من عديد ففي

 زيادةال مواكبة الزراعي اإلنتاج معدالت تستطيع ال بينما والمجاعات، الجفاف موجات
 تأثيرات فإن ذلك، . إضافة إلىالغذائيةم متطلباته مواجهةو  السكان أعداد في ةالمضطرد

 ، 2025 عام بحلول أنه الحالية التوقعات تظهر إذ التحديات، هذه من تُفاِقم المناخ تغير
 عام عليه كان مما فقط 15% إلى العربية المنطقة في المياه إمدادات معدل سيصل

.1960  
 الشركاء من المزيد ذبج بغرض أوسع، نطاق على المعرفة نشر في حالياً  الحل ويكمن

 أن يجب األزمة مع التعامل أن على والتأكيد المياه، أزمة حول الجاد الحوار إلى المعنيين
 طال والتي المنطقة، بها تمر التي الصعبة فترةال خالل حتى األولويات، رأس على يبقى
 .أمدها

 يجري: نهوالتي ال بد من معرفتها وهي أ بعضًا من الحقائق التالية أضف إلى ذلك
 ،الواحد للفرد اليومي الغذاء نتاجإل من المياه لتر  5000     لىإ 2000 استخدام

 الكوارث جراء من 2004 و  2000 عامي بين شخص مليون 262 نحو تضررو 
 بالنظرو  .النامي العالم في هؤالء السكان من %98 يسكن حيث المناخ المتصلة بتغير

 على كوكبنا سيتعين ، 2030بحلول مليار 8.2 العالم الى سكان عدد وصول توقع الى
 يعيشو  كما .النامية البلدان في منهم% 91 يعيش إضافي شخص مليار 1.5 إطعام

مخاطر  تواجه التي األنهار أحواض مناطق العالم في سكان من المائة في عشرون
 ندرة من تعاني في مناطق شخص مليار 1.2 على يربو ما يعيشو  .المتكررة الفيضانات

 1.6 نحو ويعيش .هناك شخص كل احتياجات لتلبية كافية توجد مياه ال حيث المياه،
 الموارد أو الطاقة البشرية تكون ال ما غالباً  حيث المياه، نادرة أحواض في شخص مليار
 مليون 250 أن الى التقديرات تشير .المياه من كافية تطوير موارد على قادرة المالية

 بخطر مهدد آخر شخص مليار قرابة وأن التصحر، جراء من بالفعل تضرروا شخص قد
 .(FAO, 2007)، التصحر
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 مؤشرات الموارد المائية العالمية .9. 4
ميييين المييييياه يتركييييز معظمهييييا  8( مليييييار كييييم145تحمييييل الكييييرة األرضييييية حييييوالي )

مين  8( ملييون كيم61%( في المحيطات والبحار، ويوجد في باطن األرض حيوالي )9442)
للنفيياذ )النضييوب(، قابييل فقييط قابليية للتجييدد، ومييا تبقييى مخييزون  8كييم مليييون (4نهييا )المييياه م

%( مييين إجميييالي كميييية الميييياه الموجيييودة عليييى 8أميييا الميييياه العذبييية فتقيييدر نسيييبتها بحيييوالي )
ويتركييز معظمهييا فييي القطبييين علييى هيئيية جليييد وثلييوج، وكلهييا  ،سييطح األرض وفييي باطنهييا

 -845عليى المسيتوى العيالمي مين الميياه العذبية ميا بيين )قابلة للتجدد، ويقدر نصيب الفيرد 
 ،سييينويًا أقلهيييا فيييي أوربيييا، وأكثرهيييا فيييي أمريكيييا الالتينيييية وجيييزر المحييييط الهيييادي 8م (8645

ويتراجع نصيب الفرد من المياه العذبة باستمرار في كافة أنحياء العيالم عليى درجية التقرييب 
معانيياة الشييعوب وحاجتهييا الماسيية  ، وتعييدت القييرن العشييرين وحتييى اآلناعتبييارًا ميين سييبعينا

إلييى المييياه الصييالحة للشييرب، شييبه شيياملة لكييل قييارات األرض بسييبب عيياملين رئيسييين همييا 
الجفييياف اليييذي ييييؤدي إليييى نقيييص فيييي كميييية الميييياه السيييطحية والجوفيييية المتجيييددة الصيييالحة 

( أكثير اليدول للشرب، والتلّوث الذي تتسبب به الدول الصناعية، فأمريكيا )الوالييات المتحيدة
تلوثييًا للمييياه، ودول أوربييا الصييناعية تليهييا فييي ذلييك، حتييى أن معظييم هييذه الييدول تعيياني ميين 

 ،سيييبب التليييّوثبعجيييز فيييي الميييياه العذبييية، أو ميييياه الشيييرب، لييييس بسيييبب الجفييياف، ولكييين 
فأمريكييا تشييتري المييياه العذبيية ميين كنييدا، وألمانيييا تشييتري المييياه العذبيية ميين سويسييرا وهولنييدا 

ج، ومعظييم شييعوب أفريقيييا، وقسييم ميين سييكان آسيييا تشييرب يالمييياه العذبيية ميين النييرو  تسييتورد
 مياهًا أحسن ما يقال عنها أنها غير صحية.

وتستهلك الصناعة كمييات كبييرة مين الميياه تزييد عليى االسيتهالك الميدني بحيوالي 
( 311( طن مين الفيسيكوز )نيوع مين األنسيجة الصيناعية( يليزم )1( مرة، فلغسيل )1211)
 من المياه. 8( م5111( طن من الكابرون يلزم )1من المياه، ولغسيل ) 8م

إن كييل المخرجييات الصييناعية ميين المييياه ملوثيية، وجييزء كبييير منهييا يصييعب إعييادة 
استعماله إما الستحالة ذليك أو لكونيه يسيتهلك كمييات كبييرة مين الطاقية، أو النفقيات وهكيذا 
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ييياه الصييالحة لالسييتخدام المييدني، أو المييياه يحييرم العييالم )األجيييال الحاضييرة( نفسييه ميين الم
 العذبة بسلوكه غير المدروس تجاه أعظم وأعز موارد الحياة وهي المياه العذبة.

( حييوالي 2111أمييا فييي سييورية فييإن إجمييالي اسييتخدامات المييياه بلغييت فييي عييام )
، وهيذا 8( ملييار م17إليى حيوالي ) 2111وأن هناك عجيز وصيل فيي عيام  8( مليار م84)

 ،ز متزايييد بشييكل مسييتمر منييذ ثمانينييات القيرن العشييرين إلييى أن وصييل إلييى هييذه القيمييةالعجي
وسيستمر العجز وفقًا للمتطلبيات الصيناعية الضيخمة التيي مين المتوقيع أن تتضياعف عيدة 
ميرات بسييبب االنفتياح االقتصييادي اليذي يشييهده القطير، والبييد مين البحييث عين مييوارد جديييدة 

ديثيية فييي الييري، بسييبب الحاجيية الماسيية إلييى مييوارد الغييذاء للمييياه إضييافة إلييى األسيياليب الح
والطلب المتزايد عليها، وبسبب الطلب المتزاييد عليى ميياه الشيرب وميياه االسيتخدام المنزليي 

، 8( مليييار م168والصييناعي، كمييا يعيياني الييوطن العربييي ميين عجييز مييائي يقييّدر بحييوالي )
ويقييّدر الييوارد المطييري فييي  هييذا ،8( مليييار م877إلييى ) 2125ويتوقييع أن يصييل فييي عييام 

% منييه يسييقط فييي المنيياطق السيياحلية المجيياورة 61حييوالي  8( مليييار م61سييورية بحييوالي )
للبحر، وبخاصة السفوح الجبلية المواجهة لشاطئ البحير، وعلييه فيإن عمليية جميع أقيل مين 

 ة.نصف المياه المهدورة الذاهبة إلى البحر يمكن أن تسد العجز السوري من المياه العذب

 الخصائص العامة للموارد المائية العربية .8. 4
تعّد الموارد المائية من أهيم مكّونيات المحييط الحييوي فيي البيئية الطبيعيية للمنطقية 

   العربية، وتتمّيز بالخصائص العامة اآلتية:

إن الجيييزء األعظيييم مييين أراضيييي اليييوطن العربيييي يقيييع داخيييل الحيييزام الجييياف وشيييبه  . أ
قساوة وارتفاع معيّدالت التبخير المطيري مميا سياعد عليى الجاف، ويتمّيز مناخه بال

 تزايد المّد الصحراوي وتوالي آثار سنوات الجفاف والقحط على المنطقة.

تعييّد المنطقييية العربيييية جغرافيييًا مييين المنييياطق ذات النصيييب المحيييدود فيييي مواردهيييا  . ب
المائييية قياسييًا مييع غيرهييا ميين منيياطق العييالم، األميير الييذي يجعييل ميين الضييروري 

تغالل ما هو متاح لها من هذه الموارد استغالاًل عليى درجية عاليية مين الكفياءة اس
ميين جهيية، وأن يييرتبط هييذا االسييتغالل ببييرامج للتنمييية والترشيييد ميين جهيية أخييرى، 
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وتتضيييح هيييذه الحقيقييية مييين تحلييييل اإلحصييياءات عييين ميييدى تيييوافر الميييوارد المائيييية 
 وتوزيعها حسب األقاليم في العالم.

 ي لميييوارد الميييياه فيييي المنطقييية العربيييية يّتسيييم بيييالتركيز النسيييبي، إن الييينمط التيييوزيع
فحيثمييا يتييّوفر هييذا المييورد تقييّل بدرجيية واضييحة كفيياءة اسييتخدامه، هييذا فييي الوقييت 
 الذي يندر فيه هذا المورد ندرة واضحة في الشق األعظم من األراضي العربية.

 ها ضيمن خزانيات إن العديد مين اليدول العربيية تعتميد عليى ميوارد مائيية يقيع بعضي
مائية غير متجددة، ورغم ذلك فإن نمط استخدام هذا المورد غيير المتجيدد يحتياج 

 إلى ترشيد في بعض المناطق.

  إن معظييم المييوارد المائييية العربييية السييطحية بخييالف األمطييار تييرد ميين أنهييار تنبييع
جميعهييا ميين خييارج المنطقيية العربييية، األميير الييذي يجعييل تييأمين هييذا المييورد أمييرًا 

نهييا معّرضيية للتنيياقص بحكييم تّوسييع إلييى درجيية عالييية ميين األهمييية والخطييورة، إذ ع
الدول التي تقع فيها منابع هذه األنهار في إقامة السدود ومشيروعات اليري، وعيدم 

 مراعاتها ألحكام االتفاقات الدولية.

( ملييييار متييير 2232هيييذا ويقيييّدر اليييوارد المطيييري السييينوي فيييي اليييوطن العربيييي بحيييدود )
ّوزع عليييى أقاليميييه األربعييية بنسيييب متفاوتييية، أميييا الميييوارد المائيييية السيييطحية التيييي مكعيييب تتييي

( ملييييار متييير 214تتشييّكل سييينويًا داخييل الحيييدود اإلقليمييية لليييوطن العربييي، فتقيييّدر بحييوالي )
مكعب، كما تقّدر الواردات المائية السطحية المشتركة مع دول غير عربية مجياورة بحيوالي 

لسيييطحي المتييياح سييينويًا لالسيييتعمال مميييا ييييؤدي إليييى تيييأثيرات ( مييين إجميييالي المييياء ا46%)
سييلبية داخييل الييوطن العربييي، إضييافًة إليييى مييا ُيصيياحبها ميين تعقيييدات سياسييية واقتصيييادية 
واجتماعييية، أمييا المييياه الجوفييية فتتييّوزع علييى عييدد ميين األحييواض المائييية الجوفييية المتجييددة 

ى اسييتنزاف بعيض منهييا، ممييا أّدى وغيير المتجييددة، وقيد نييتج عيين السيحب غييير المتيوازن إليي
إلى تغيرات في كمية ونوعية المياه، وارتفاع معّدالت ملوحتهيا، إضيافًة إليى ارتفياع تكياليف 
السحب نتيجة للهبوط الكبير فيي مناسييبها، وهنياك أرقيام تقديريية لمجميل المخيزون الجيوفي 

ييار متير مكعيب ( مل41 -85( مليار متر مكعب بمعّدل مقداره )7784الذي يبلغ حوالي )
 سنويًا للمتجدد فيها.
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قطار العربية المصادر الرئيسة، إن لم تكن هذا وتشّكل المياه الجوفية في بعض األ
 مياه تحلية( الوحيدة، وتتفاوت نوعيتها ودرجة ملوحتها، أما الموارد المائية غير التقليدية

 األمطار، مياه وجمع الزراعي، الصرف ومياه الُمعالجة الصحي ومياه الصرف ،البحر
فإن الوطن العربي من أكثر مناطق العالم إنتاجًا لها، وذلك عن  (،السحب واستمطار

عادة استخدام المياه العادمة الناتجة عن الصرف  طريق تقنيات تحلية المياه المالحة وا 
الصحي والزراعي والصناعي، ويقّدر إجمالي الموارد المائية غير التقليدية المتاحة في 

سنويًا وفقًا إلحصائيات أوائل السبعينات، وتتّوزع  8( مليار م746العربي بحوالي ) الوطن
 التي )تحلية مياه البحار( الةحالمُ  المياه دادوستز هذا على األقاليم األربعة بنسب مختلفة. 

 العربية المنطقة في المياه إمدادات إجمالي من  1.8% في الوقت الحالي حوالي تبلغ
، UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي: ، )2025   عام بحلول اً تقريب 8.5% إلى

0104). 
طيييرق اسيييتعماالت الميييياه فيييي اليييوطن العربيييي مييين إقلييييم إليييى آخييير تبعيييًا لتّوفرهيييا وتختليييف 

ومصيييادر الحصيييول عليهيييا وتكلفييية ذليييك، وتقيييّدر جملييية االسيييتخدامات المائيييية فيييي اليييوطن 
لالسيتخدامات الزراعيية،  8( مليار م14848ا )سنويًا منه 8( مليار م15747العربي بحوالي )

للصيناعة، وتمثّيل هيذه  8( ملييار م6لالستعمال المنزليي، وحيوالي ) 8( مليار م344وحوالي )
%( عليييى التيييوالي، لهيييذا دأبيييت المنّظمييية 4%( ثيييم )5و) %(91االسيييتخدامات ميييا نسيييبته )

مائيييية، باعتبييياره العاميييل العربيييية للتنميييية الزراعيييية عليييى االهتميييام الكبيييير بقطييياع الميييوارد ال
األكثييير تيييأثيرًا عليييى اإلنتييياج الزراعيييي، وأحيييد اليييدعامات األساسيييية لتحقييييق أهيييداف األمييين 

%( 91الغذائي العربيي، خاصيًة وأن القطاعيات الزراعيية العربيية تسيتهلك حالييًا ميا ينياهز )
 من جملة الموارد المائية المستخدمة رغم ندرتها.

 في الوطن العربيدراسة الموارد المائية  .4. 4
 منها: عّدة أعّدت المنّظمة العربية للتنمية الزراعية دراسات مائية

تناوليت هيذه  دراسة حول السياسات العامة الستخدام المياه في الزراعة العربية: .1
الدراسييييية سياسيييييات اسيييييتخدام الميييييياه فيييييي الزراعييييية العربيييييية، وحيييييّددت االتجاهيييييات 

دارة الم وارد المائية، ومعالجية بعيض اآلثيار المترتبية والمحاور الرئيسة الستخدام وا 
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عليى تعييديل سياسييات اسييتخدام المييوارد المائييية فييي الزراعيية المروييية، وسييبل تييوفير 
مييياه إضييافية للزراعيية، وتييأثير األنميياط الزراعييية علييى كفيياءة اسييتخدام المييياه فييي 

 الزراعة العربية.

لمشـروعات دراسة حول ترشـيد اسـتخدام الميـاه فـي الزراعـة العربيـة وا .2
شملت هذه الدراسة محيورين؛ اسيتعرض المحيور األول تحليياًل  المقترحة للتطوير:

لألوضاع الراهنة ألنماط استخدام المياه فيي الزراعية العربيية، والهياكيل المؤسسيية 
والتشييييريعات القائميييية ودورهييييا فييييي عملييييية ترشيييييد  وتنميتهييييا إلدارة المييييوارد المائييييية

أميا المحيور الثياني فقيد خصيص لصيياغة مشيروعات استخدام المياه في الزراعة، 
إقليمية كنماذج لترشيد استخدام الميياه فيي الزراعية العربيية، وتشيمل بيرامج بحثيية، 
نجيياز مسيييوحات  وبييرامج إرشييادية وتدريبييية إضيييافًة إلييى تنفيييذ مشيييروعات رائييدة، وا 
ميدانييييية ودراسييييات تقويمييييية للجوانييييب االقتصييييادية واالجتماعييييية ألسيييياليب وطييييرق 

 رشيد استخدام المياه في الزراعة العربية.ت

دراسية حيول إنتاجييية األراضيي المروييية فيي الييوطن العربيي والمشييروعات  .8
 المقترحة لتحسينها.

دراسييية حيييول التقانيييات المناسيييبة لتطيييوير الزراعييية المطريييية فيييي اليييوطن  .4
 العربي.

العربييي باإلضييافة إلييى دراسييات إعييداد دليييل للمييوارد المائييية فييي الييوطن  .5
 .أخرى

هذا باإلضافة إلى عيدد كبيير مين المنظميات الدوليية التيي عمليت وميا زاليت تعميل عليى تنفييذ 
وكيفييية اسييتخدامه بكفيياءة عالييية وترشيييد عملييية  هييممال مييوردالكثييير ميين الدراسييات حييول هييذا ال

، ، نييذكر علييى سييبيل المثييال ال الحصيير، منظميية األغذييية والزراعيية لألمييم المتحييدةاسييتخدامه
فهثر حثو  حثو  ددار  ميث    عثد  السويسري حيث  فذثا ايخيثر دراسث   معهد الخريجينو

ن أهم ميا تناولتيه هيذه ومازالت مستمرة حتى تاريخه. إ 2112عام  بدأت ،الع صي بشك  كذؤ
 عمليية البحيث فيي إمكانيية العيودة إليى الطيرق التقليديية الجماعيية فيي إدارة ميياه هيوالدراسات 
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إلييييه إحيييدى هيييذه الدراسيييات أن نسيييبة جييييدة مييين أن أهيييم ميييا توصيييلت  حييييث نهييير العاصيييي،
في حيوض العاصيي ه اإحياء اإلدارة التقليدية الجماعية للمي إعادة إمكانية ترى في المزارعين 

   :أتيشريطة تحقيق كاًل مما ي

 ،تأمين مصادر جيدة للمياه 

  البحييث عيين مييزارعين ذوي سييمعة حسيينة وتتييوفر فيييهم صييفة القيييادة
 ،التقليدي رة مثل هذا النظامالفعالة القادرة على إدا

 تأمين التمويل الكافي لتأسيس النظام.       

للمييياه أميا النسيبة المتبقيية مين الميزارعين فتييرى اسيتحالة العيودة إليى اإلدارة الجماعيية التقليديية 
تحقيق المساواة بيين الميزارعين فيي تقاسيم الميياه، مميا وذلك لعدم توفر إدارة فاعلة تعمل على 

 Razzouk, Asa'ad and)بيين الميزارعين ،  فيي غنيى عنهيا صيراعات محلييةسيينتج عنيه 

Masha'al, 2014)..   

 تصنيف الموارد المائية في الوطن العربي .3. 4

 يمكن تصنيف الموارد المائية في الوطن العربي إلى:

 األنهار دائمة الجريان: .أ

تها فييي هياكييل تعكييس الظييروف البيئييية القاحليية السييائدة فييي الييوطن العربييي بصييما
إلييى شييبكات مائييية  اً مومييالتصييريف الطبيعييي للمييياه فييي أنحائييه، إذ تفتقيير البلييدان العربييية ع
ي مثيييل النييييل، والفيييرات كبييييرة ومسيييتديمة الجرييييان، أميييا األنهيييار الكبيييرى فيييي اليييوطن العربييي

ميين مياههييا ميين خييارج حييدود الييوطن العربييي كمييا أسييلفنا، وميين منيياطق  اً مييهم فتسييتمد جييزءاً 
( ميييم ميييع 1411األمطيييار، إذ نجيييد متّوسيييط الهطيييول عنيييد منيييابع النييييل يصيييل إليييى )غزييييرة 

وجييود بحيييرتين كبيييرتين تنّظمييان تصييريف النهيير طييوال العييام، كييذلك ُيالحييظ أيضييًا بالنسييبة 
( 1111لنهر الفرات أن متّوسط الهطول المطري عند منابعه فيي جنيوب تركييا يزييد عليى )

العلييا التيي تيؤّمن تصيريفًا إضيافيًا خيالل الصييف بعيد  مم، باإلضافة إلى الثليوج فيي أجزائيه
ذوبان الثلوج في فصل الربيع وبداية الصيف، أميا بياقي األنهيار دائمية الجرييان فيي اليوطن 
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العربي، فال يتجاوز عددها الخمسين نهرًا بما فيي ذليك روافيد النييل، ونهيري دجلية والفيرات، 
ال المطلييية علييييى البحيييير المتّوسييييط وتنحيييدر هييييذه األنهييييار فييييي معظمهيييا ميييين سالسييييل الجبيييي

كييم عييدا بعييض أنهييار المغييرب التييي يصييل  111والمحيييط األطلسييي، وال يتجيياوز مسييارها الييي
( كيم، وتسيتمد هيذه األنهيار مياههيا مين الهطيول المطيري 1211طول نهر دراع فيهيا إليى )
ميين  ( مييم، وميين ثلييوج المرتفعييات الجبلييية، كمييا يسييتمّد مياهييه1111الييذي يزيييد أحيانييًا عيين )

الينييابيع المتفجييّرة ميين سييفوح الجبييال كمييا هييو الحييال فييي عييدد ميين أنهييار لبنييان التييي يبلييغ 
 عددها سبعة عشر نهرًا صغيرًا أهمها الليطاني والوزاني.

 األودية الموسمية: .ب

باإلضيييافة إليييى العيييدد المحيييدود مييين األنهيييار دائمييية الجرييييان، تنتشييير فيييي اليييوطن 
نية فيي كثافتهيا وأشيكالها تبعيًا لطبوغرافيية المنطقية التيي العربي شيبكات مائيية موسيمية متباي

تخترقهييا، ونييوع التربيية البيئييية التييي تسييود فيهييا، وكمييية الهطييول السيينوي لألمطييار، وبعييض 
الشييييبكات قديميييية نشييييأت فييييي العصييييور الجيولوجييييية الغييييابرة، ويسييييتدل ميييين معالمهييييا علييييى 

ديييية الصيييحراوية فيييي مصييير الظيييروف الهيدرولوجيييية التيييي سيييادت آنيييذاك، ومييين أمثلتهيييا األو 
 والصحراء الكبرى وشبه الجزيرة العربية.

 البحيرات الطبيعية: .ج

يوجيييد فيييي بعيييض البليييدان العربيييية عيييدد مييين البحييييرات الطبيعيييية بعضيييها مّتصيييل 
اآلخييير معيييزول أو مغليييق، ومييين األمثلييية عليييى البحييييرات المفتوحييية عليييى  هابيييالبحر، وبعضييي

نيييل فييي مصيير كبحيييرة المنزليية والبييرلس، ومربييوط البحيير سلسييلة البحيييرات فييي شييمال دلتييا ال
وأدكو، أما بحيرة قارون في مصر والثرثار فيي العيراق فإنهيا مين البحييرات المغلقية، وهنياك 
البحييييرات العذبييية أو الحليييوة، وبحييييرات مالحييية مثيييل البحييييرات الميييرة فيييي شيييرق مصييير، أميييا 

ًا، كمييا أن هنيياك بعييض البحيييرات الطبيعييية الموجييودة فييي المغييرب العربييي فهييي صييغيرة جييد
المنخفضيييات المغلقييية وتيييدعى بالشيييطوط مثيييل شيييّط الشيييرجي، وشيييط ملعييييز فيييي الجزائييير، 

 وشطوط الفجيج والجريدة والغرسة في تونس.



67 
 

أمييا المييوارد المائييية الجوفييية فهييي تنتشيير فييي الييوطن العربييي علييى هيئيية أحييواض 
دود والمتوسييط والكبييير، ( حوضييًا يتييراوح اّتسيياعها بييين المحيي27جوفييية يبلييغ عييددها حييوالي )

 وبعضها يمتد إلى خارج الوطن العربي وتحوي على مخزون كبير من المياه، ومن أهمها:

  حييييوض الحجيييير الرملييييي النييييوبي، ويمتييييد عبيييير ليبيييييا ومصيييير والسييييودان  .1
 وتشاد، وحوض العرق الكبير ويمتد عبر تونس والجزائر.

 األردن.ولبنان وفلسطين و  وض البحر المتوسط ويمتد عبر سوريةح .2

 حيييوض شيييرق الجزييييرة العربيييية ويمتيييد عبييير السيييعودية واإلميييارات والييييمن .8
 واألردن. والبحرين والكويت والعراق وسورية

 واألردن والسعودية. حوران وجبل العرب ويمتد عبر سوريةحوض جبل  .4

 وتركيا والعراق. ض الجزيرة العليا ويمتد عبر سوريةحو  .5

 زيادة الموارد المائية العربية .5. 4

يمكيييين زيييييادة المييييوارد المائييييية المتاحيييية حاليييييًا فييييي الييييوطن العربييييي بإتبيييياع بعييييض 
 األساليب واستخدام بعض التقنيات ومنها:

رغيم أن األمطيار غيير منتظمية الهطيول فيي المنياطق الجافية فيي  حصاد ميـاه األمطـار: .أ
دة الييوطن العربييي، التييي تشييّكل نسييبة كبيييرة ميين مسيياحته، فإنهييا مييع ذلييك تعطييي كميييات جييي

( ميم مين األمطيار سينويًا يمكين أن 11من المياه يمكن االستفادة منها في الزراعة، فميثاًل )
( أليف ليتير مياء متياح فيي الهكتيار، ليذا فيإن تجمييع هيذه الميياه سييغّذي 111ُيحصد منهيا )

المنيييياطق الفقيييييرة بييييالموارد المائييييية، حيييييث يصييييعب حفيييير اآلبييييار، ويعييييّد المصييييدر المييييائي 
 الرئيسي.

الييينمط مييين تيييوفير الميييياه فائيييدة عليييى مسيييتوى القيييرى الصيييغيرة والميييدارس  إن لهيييذا
ن عملييية جمييع مييياه األمطييار عملييية ممكنيية  والحيدائق وسييقاية الحيوانييات األهلييية والبرييية؛ وا 

( مييم/ سيينة، ويييتم ذلييك 111 -51فييي المنيياطق المنخفضيية األمطييار، والحييّد األدنييى لييذلك )
 بالطرق اآلتية:
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المنحييدرات لزيييادة المييياه التييي تسيييل علييى المنحييدر وتجميعهييا فييي  رّص التربيية علييى :أوالً 
 أسفله.

معالجيية التربيية بمييواد كيميائييية لجعلهييا كتيميية عديميية النفوذييية لتسييهيل سيييالن الميياء،  :ثانييياً 
ا الغيييرض أميييالح الصيييوديوم عليييى األتربييية الغضيييارية، كميييا يمكييين اسيييتخدام ذوتسيييتخدم لهييي

 اإلسفلت والشموع والبالستيك.

ًا: نشر مياه السييول لالسيتفادة منهيا فيي ري المحاصييل، وهنياك تجيارب عالميية ناجحية ثالث
فييي جمييع مييياه األمطييار بواسييطة حفيير الخنييادق التصييريفية أو االمتصاصييية بهييدف زراعيية 
المحاصييل العلفيية أو الشيجيرات الرعويية فيي المنياطق الجافية القليلية األمطيار، وقيد طبقيت 

أعطييت نتييائج مشييّجعة، كمييا طّبقييت هييذه الطريقيية فييي صييحراء هييذه الطريقيية فييي أسييتراليا و 
عاميييًا، وأعطيييت نتيييائج ممتيييازة، وكانيييت الخنيييادق  81كراكيييول فيييي جمهوريييية تركمانييييا منيييذ 

تّم تجميييع مييياه األمطييار فييي ويييسييم، كمييا  85( خنييدق/ هكتييار، وبعمييق 25 -21بكثافيية )
 آبار جوفية لحين الحاجة، حيث ُتضّخ من جديد.

وتجري هذه األساليب بالنسبة لبعض المحاصيل المتحملية للملوحية  مالحة:الري بمياه  .ب
وبتقنييييات وشيييروط مناخيييية خاصييية منهيييا، نفوذيييية، وعميييق المييياء األرضيييي، وتيييأمين شيييبكة 
صييرف خاصيية، مييع زيييادة كميييات مييياه الييري للهكتييار الواحييد لتييأمين الغسيييل الييدائم، ومنييع 

دية وشييمال إفريقيييا فييي المنيياطق الجافيية حيييث تمّلييح التربيية، وتنّفييذ هييذه األسيياليب فييي السييعو 
 تتوفر المياه المالحة.

وتسييتعمل هييذه المييياه كمييياه الصييرف الصييحي والمييياه  إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة: .ج
العادمييية للمصيييانع بعيييد معالجتهيييا كيميائييييًا وبيولوجييييًا وميكانيكييييًا فيييي أعميييال اليييري وتغذيييية 

التيييأثيرات السيييلبية لتلييييك الميييياه عليييى البيئييية، وصييييحة الميييياه الجوفيييية، بعيييد أن يييييتم تالفيييي 
 اإلنسان.

وتعتمد هذه الطريقة على رّش الغيوم الشديدة البيرودة ببليورات جليديية  المطر الصناعي: .د
فيي زيييادة الهطييول المطييري،  سييهامأو ثياني أوكسيييد الكربييون المتجميد، أو يوديييد الفضيية، لإل

 .ةم هذه الطريقة في كل من ليبيا وسوريوتسمى هذه الطريقة ببذر الغيوم، وتستخد
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وهي أنفاق جوفية تأخذ المياه الجوفية مين األراضيي  استخدام األقنية الفجارة الجوفية: .هـ
الرسوبية، وتنقلها إليى سيطح األرض لالسيتفادة منهيا دون اّللجيوء إليى المضيخات، ويتوقيف 

وتوجيد قنياة فيي إييران  كيم، 16-11ذلك على ميل األرض، ويتراوح طول هذه القنوات بين 
 كم. 23طولها 

وتقييوم هييذه الطريقيية علييى مبييدأ تحلييية مييياه البحيير  التقطيــر بواســطة الطاقــة الشمســية: .و
 بواسطة التقطير الشمسي ثم التكثيف، وهي مازالت في طور التجربة.

ي وتشيّكل مصيدرًا مائييًا مهميًا بالنسيبة لالسيتعمال المنزليي في استثمار الينابيع الصـغيرة: .ز
 حييييث ( ليتييير/ دقيقييية.11 -4المنييياطق الجافييية النائيييية والجبليييية، وتحقيييق تيييدفقًا مائييييًا بيييين )

مشييييروع اإلدارة المتكامليييية لحرائييييق الغابييييات بييييالنهج "وميييين خييييالل  2111جييييرت فييييي عييييام 
تنمييية المجتمييع المحلييي لإلعييداد خطيية محاوليية جييادة  (GCP/SYR/012/ITA) "التشيياركي

كييان ميين إحييدى محيياور جيياش فييي محافظيية طرطييوس فييي كييل ميين قريتييي بلوسييين وبيييت 
لهييياتين القيييريتين  تيييدخلها االسيييتفادة مييين الينيييابيع الصيييغيرة المتواجيييدة فيييي الجبيييال المجييياورة

وخاصيية فييي فصييل  المييياه تعانيييان ميين شييحكانتييا ن يوتييأمين مييياه شييرب دائميية للقييريتين اللتيي
 .(Razzouk, 2010)، الصيف

وتنتشيير فييي شييمال إفريقيييا وشييرق الجزيييرة العربييية،  اســتثمار الميــاه الجوفيــة القديمــة: .ح
 وتوجد على أعماق كبيرة، كما توجد في سيناء، وهي غير متجددة.

 وسائل المحافظة على المياه وصيانتها .6. 4
 للحفاظ على المياه من أهمها:مختلفة وأساليب  عدة طرق ثمة

مائيييية فيييي المنييياطق تخفييييض التبّخييير مييين السيييطوح المائيييية، وخصوصيييًا مييين السيييطوح ال .أ
ل رّش السطوح المائيية بيالكحول الجافة، وخاصًة في المناطق الصحراوية، ومن هذه الوسائ

سييتيلي السييائل، وهييي غييير سييامة لإلنسييان أو األسييماك وال تمنييع تبييادل األوكسييجين مييع اإل
 الهواء، أو استخدام الشمع أو القطع الصلبة العائمة )بالستيك، مطاط، إسمنت خفيف(.

خفييييييف التبخييييير مييييين سيييييطح التربييييية: وذليييييك بإيجييييياد األغطيييييية المهاديييييية الطبيعيييييية أو ت .ب
 االصطناعية )ورق، بالستيك، إسفلت، حصى، رمل، حواجز مسامية(.
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تخفييييف المييياء الضيييائع عييين طرييييق الرشيييح، وذليييك بيييرّص التربييية والمعالجييية الكيميائيييية  .ج
 وتغطية التربة تغطية كتيمة بالمواد الصنعية.

 الري الحديثة بالتنقيط السطحي والباطني. إتباع طرق .د

التخفيييف ميين تعييّرق النباتييات عيين طريييق الهجيين الوراثييية، ونشيير كاسييحات الييريح ونييزع  .هييي
 األوراق السفلية غير المنتجة ورّش النباتات بالمواد الكيميائية التي تقلل التعّرق.

اد المحبيية للميياء إلييى زيييادة قييدرة التربيية علييى االحتفيياظ بالميياء عيين طريييق إضييافة المييو  .ز
 ضعف وزنها. 21التربة السطحية، وهذه تحتفظ بالرطوبة بما يعادل أكثر من 

 إدارة الموارد المائية .7. 4
تحدييد آلييات االسيتخدام األمثيل  ها إليىومسيؤولياتتستند مهيام إدارة الميوارد المائيية 

المتحيدة، فيإن إدارة الميوارد  ، فوفقيًا لتقيارير األميمهياوتطوير  للموارد المائيية فيي أقطيار العيالم
المائيييية يجيييب أن تكيييون عالميييية، والبيييد مييين دعيييم البليييدان الفقييييرة ببيييرامج أعميييال الحصييير 
 والتقويم لتلك الموارد أواًل، وخاصة في البلدان التي ال تمتلك تقنييات صييانة اسيتخدام الميياه

اه، وبخاصيية مييياه ، ثييم تيأتي بعييد ذلييك بيرامج التطييوير األمثيل لطييرق اسييتخدام المييهاوترشييد
 الشرب أو مياه االستخدام المدني.

( عييام 411فمييوارد المييياه العذبيية أو الحلييوة متييوفرة بمييا يكفييي لسييكان العييالم لمييدة )
قادمة كما تشيير تقيارير بعيض المختصيين، إذا وجيد البرنيامج األمميي الشيامل لحفيظ الميياه 

، ومالحظيات خبيراء دولييين، حييث ، أو الميياه الحليوة، فقيد تيم إعيداد تقياريروتخزينها العذبة
تشيييير تليييك الدراسيييات والمالحظيييات إليييى أن كمييييات الميييياه المتيييوفرة عليييى سيييطح األرض، 

مطيار الموسيمية فيي بعيض أقطيار كثلوج وجليد القطبين، ومياه الفيضانات الناجمية عين األ
د ، وتسيبب غزارتهيا كيوارث للميوار عيدة العالم يمكين أن تغطيي سيطح الكيرة األرضيية ألمتيار

البشرية، والحياة النباتية والحيوانيات، والمنشيآت الصيناعية واالقتصيادية فيي كيل مين أواسيط 
آسيييييا وأمريكييييا الشييييمالية، وأمريكييييا الالتينييييية، واألصييييقاع المنتشييييرة فييييي المحيطييييات، وهييييذه 
نقييياذ الحيييياة النباتيييية  الكمييييات الضيييخمة مييين الميييياه الحليييوة يمكييين كيييبح جماحهيييا وتخزينهيييا وا 

خطييير الميييوت عطشيييًا، وفقيييًا لبيييرامج دوليييية، وقيييد وضيييع مهندسيييون وخبيييراء  والحيوانيييية مييين
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فرنسيون بيرامج لتفيادي كيوارث الفيضيان فيي كيل مين بينغالدش والباكسيتان وبعيض منياطق 
الصييين تييتلخص بتصييريف مييياه الفيضييانات الموسييمية التييي تحييدث فييي تلييك البلييدان عبيير 

التمويييل، كمييا قامييت الصييين فييي أقنييية إلييى المحيييط الهييادي ولكيين المشييروع اصييطدم بآلييية 
نهاية القرن العشرين ببنياء أكبير سيد فيي العيالم لتجمييع ميياه الفيضيان الموسيمية فيي شيمال 
غييرب الصييين ويعتقييد الخبييراء أن أزميية المييياه الحلييوة، أو العذبيية فييي العييالم هييي أزميية إدارة 

ت قطرييية، أو محلييية فقييط، فييإدارة المييوارد المائييية إدارة خاطئيية بكييل المقيياييس، لكونهييا إدارا
ضعيفة، وغير قادرة، وليس لديها الخبرة، في التخطيط الشامل لموارد المياه، فياألمر بسييط 
وغييير معقييد، ولكيين آلييية تنفيييذه يجييب أن تكييون عالمييية ويجييب أن تشييارك فيهييا كافيية دول 
ر العالم، فالمياه الحلوة موجودة بكميات كافية وال تحتياج إال إليى تخيزين سيطحي، ونقيل عبي

اليييدول، وهيييذا أمييير مقيييدور علييييه ورخييييص بالقيييياس ببيييرامج اإلنفييياق عليييى التسيييلح، وبيييرامج 
الغ فيهييا فييي كييل أنحيياء العييالم، بييل إن تجميييع مييياه ب يياإلنفيياق علييى األنشييطة الرياضييية المُ 

الفيضييانات واألعاصييير المطرييية والثلجييية وتخزينهييا عملييية مفيييدة ميين جييانبين، لكونهييا تييدرأ 
لتييييي تسييييببها ولكونهييييا أعييييز وأعظييييم مييييوارد الحييييياة النباتييييية والحيوانييييية األخطييييار المييييدمرة ا

سييكان العييالم تعيياونوا فالمييياه العذبيية  يييا :والبشييرية، والكلميية الوحيييدة التييي يمكيين أن نطلقهييا
( عيييام قادمييية، وال تحتييياج إال إليييى 411والحليييوة متاحييية وموجيييودة وكافيييية لسيييكان العيييالم ليييي)

 طشى فهل من مجيب!.التخزين والنقل إلى المناطق الع

 التنمية المستدامة للموارد المائية .2. 4
تييتلخص األهييداف المسييتقبلية للتنمييية المسييتدامة للمييوارد المائييية بتييأمين احتياجييات 
السكان وأنشطتهم المختلفة من الموارد المائية والحفاظ عليهيا غيير ملوثية لألجييال القادمية، 

 بحلين ال ثالث لهما: 

ة مييا تييم اسييتخدامه وتلويثييه ميين المييوارد المائييية إلييى الطبيعيية األول يييتلخص بإعيياد
كمييا أخييذناه منهييا، وذلييك بمعالجيية تلييك المييياه بالتقنيييات المناسييبة مهمييا كّلييف ذلييك وبيييذلك 
نكييون قييد حققنييا التييوازن اإليجييابي بييين المييورد البشييري والمييوارد الطبيعييية األخييرى بالنسييبة 

مييوارد الطبيعييية األخييرى بإعييادة مييا أخييذناه منهييا لمييوارد المييياه، أي البييد لنييا ميين إنصيياف ال
 بشكل قسري ومجحف، ونكون بذلك قد عقدنا صلحًا مع الطبيعة.
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والثييياني أن نطيييّور تقنييييات تقطيييير ميييياه البحيييار التيييي تغطيييي ثالثييية أربييياع سيييطح 
األرض، بإنشاء أنهار تنبع مين البحيار، وتصيب فيي اليابسية ولييس العكيس وقيد بيدأت هيذه 

 ا تحتاج إلى تطوير سريع وملح.التقنية ولكنه

أمييا األهييداف المرحلييية للتنمييية المسييتدامة فتييتلخص بترشيييد آليييات اسييتخدام المييياه 
، والتوسييع فييي إعييادة اسييتخدام أو هاووسييائل الحلييوة، وتطييوير بيئييات اسييتخدام المييياه المالحيية

أصيبح  تدوير المياه العادمة الناجمة عن الصرف الصحي والصناعي والزراعي، وهيذا أمير
 متاحًا حتى لدى الدول الفقيرة.
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 الفصل الرابع
 الموارد األرضية

 مقدمة
عّرف بولدينغ األرض "بأنها سفينة الفضاء الكونية الطبيعية التي تبحر في هذا 
الكون العظيم، وعلى متنها مواردها البشرية والطبيعية" فهي حاضنة الموارد الطبيعية 

تحوالتها، وفنائها ومدفن مخلفات استخدام تلك الموارد، وموقع  ومصدر معظمها، ومسرح
 نموها وتطورها، وهي موطن معظمها، وموقع انتمائها جميعًا، وستبقى كذلك إلى األبد.

 مفهوم األرض كمورد اقتصادي .9. 3
تطّور مفهوم األرض كمورد اقتصادي من المفهوم البسيط الذي يعني القدرات 

لتربة السطحية إلى المفهوم الواسع الذي يعني جميع القوى والخصائص الزراعية ل
الطبيعية المتجسدة باألرض اعتبارًا من قوة الجاذبية والقوة المغناطيسية، وطاقة الشمس 

، وكافة القوى األخرى هاوعوامل المنعكسة، وطاقة الرياح وقوى الحت والتعرية واإلرساب
األرض المعين  ىإلنتاجية الزراعية، وستبقالتي لم نكتشفها بعد، إضافة إلى الخصائص ا

الذي ال ينضب للقوى والخصائص االقتصادية التي يمكن أن تكون بدائاًل للموارد 
 االقتصادية في المستقبل.

 الموارد األرضية العالمية .8. 3
تغطي المحيطات  2مليون كم (466)تقّدر مساحة سطح الكرة األرضية بحوالي 

( 146ها وما تبقى يشكل اليابسة التي تقدر مساحتها بحوالي )من (71%)والبحار حوالي 
( مليون 16أراضي زراعية ورعوية، وحوالي ) 2( مليون كم81حوالي ) ، منها2مليون كم

( 44من الغابات، ثم حوالي ) 2( مليون كم55مناطق قطبية جليدية، إضافة إلى ) 2كم
 من الصحاري. 2مليون كم

إلى تباين كبير بين الدول واألقاليم في مساحة وتشير بيانات األمم المتحدة 
دون أن يكون لذلك عالقة بالكثافة السكانية، أو المساحة  من األراضي الزراعية،
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الجغرافية، ففي شبه القارة الهندية تشكل مساحة األرض الزراعية نسبة تقترب من 
في كل من %( من إجمالي مساحة الهند، وهي قريبة من نسبة األراضي الزراعية 55)

%( وتصل 445%( بينما تقل في البرازيل عن )45فرنسا وكذلك إيطاليا التي تقترب من )
 %(.8في الوطن العربي إلى حوالي )

( هكتار في جنوب 144راضي الزراعية فيتراوح بين )أما نصيب الفرد من األ
 (1422( هكتار في أوروبا، وفي الوطن العربي يصل إلى ما دون )446شرق أسيا و)

( هكتارًا وهناك اتجاه عالمي لزيادة 244هكتارًا وهو يقل عن المعدل العالمي الذي يبلغ )
 رقعة المحاصيل الغذائية على حساب رقعة الغابات والمراعي.

 الموارد األرضية العربية .4. 3
( مليار هكتار يستثمر 144تقّدر مساحة الجرف القاري للوطن العربي بحوالي )

ليون هكتار، وتزيد مساحته على مساحة الواليات المتحدة األمريكية، ( م61منها حوالي )
وعلى مساحة الدول األوروبية مجتمعة، كما تزيد مساحته على مساحة أستراليا ويقع في 
وسط العالم، ويمتد من الشمال البارد الذي يجاور بلدان الشمال األوروبي إلى الجنوب 

كبير فبينما تتساقط الثلوج في شتاء سورية ويتمتع بتنوع مناخي  ،خلف خط االستواء
ولبنان يكون موسم الحصاد في جنوب السودان والصومال وجيبوتي، أما مساحة الغابات 

من إجمالي  %(5)( مليون هكتار وتشكل حوالي 71في الوطن العربي فتقّدر بحوالي )
تاجية لها خصائص إن عدة مساحة الوطن العربي، ويتألف الوطن العربي من أقاليم

 ومناخية متميزة هي:

 :ويشمل كاًل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا إضافة إلى  إقليم المغرب العربي
( مليون هكتار وفقًا 25مصر، وتبلع المساحة المستثمرة في هذا اإلقليم حوالي )

%( من مجمل المساحة 42) حوالي إلحصاء ثمانينات القرن العشرين أي
  بي.المستثمرة في الوطن العر 

 :ويشمل هذا اإلقليم كاًل من السودان والصومال وجيبوتي وتبلغ  اإلقليم األوسط
%( من 25( مليون هكتار وتمثل حوالي )15المساحة المستثمرة منه حوالي )

  إجمالي المساحة المستثمرة في الوطن العربي.
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 :ق ويضم كاًل من سورية واألردن وفلسطين ولبنان والعرا إقليم المشرق العربي
( مليون هكتار ونسبتها 15وتبلغ المساحة المستثمرة في هذا اإلقليم حوالي )

 %( من إجمالي المساحة المستثمرة في الوطن العربي.25حوالي )

 :ويشمل السعودية ودول الخليج العربي وتبلغ المساحة إقليم الجزيرة العربية  
 %( من3ونسبتها حوالي )( مليون هكتار 5المستثمرة في هذا اإلقليم حوالي )        
 إجمالي المساحة المستثمرة في الوطن العربي.        

 الخصائص المناخية ألقاليم الوطن العربي .3. 3
بلد معّين يعد المناخ من أهم العوامل المؤثرة في الموارد الطبيعية التي يتمتع بها 

، كالمياه والغابات جمهاوح نوع الموارد الطبيعية القابلة للتجّدد ألّنه يحّدد بشكل رئيس
والمراعي والثروة الحيوانية، فالظروف المناخية التي وهبها اهلل لبلد ما عامل أساسي في 
اقتصاد هذا البلد وخصائصه الطبيعية والبشرية، فالفرق كبير مثاًل بين المناطق الجافة 

كذلك الصحراوية وبين المناطق الرطبة الواقعة في نصف الكرة األرضية الشمالي، و 
المناطق المدارية من حيث المناخ، وقد وهب اهلل الوطن العربي تنوعًا مناخيًا كبيرًا بحيث 
تتوفر في مناطقه الجغرافية معظم التنوعات المناخية المناسبة لحياة اإلنسان وتطوره، 
ومن أهم عوامل المناخ، عامل الحرارة لكونه يتحكم في توزيع جميع مظاهر الحياة على 

 فية األرضية، فهو يحدد نوعية الغطاء النباتي الطبيعي والزراعي، كما يؤثر سطح الكر 
العناصر األخرى كالرياح والصقيع واألمطار والثلوج والتبخر والتكاثف والغيوم، وتتراوح 

( درجة 21 – 16معدالت درجة الحرارة في المناطق المعتدلة في الوطن العربي بين )
درجات الحرارة  ىامة والصومال والربع الخالي، وتبلغ أدنمئوية في كل من موريتانيا وته

ولبنان، كما تبلغ في شبه  ة( مئوية في كل من األطلس الكبير وسوري11 – 9كمعدل )
في جبل  ة( درجة مئوية، أما أدنى درجة فقد سجلت في سوري15 – 18الجزيرة العربية )

( 57ت في غرب ليبيا )( درجة مئوية، أما أقصى درجة حرارة فقد سجل17-العرب )
( درجة مئوية، أما أقصى درجة حرارة 54درجة مئوية، كما بلغت في الصحراء الشرقية )

( 52( درجة مئوية، كما وصلت في الخليج العربي إلى )52في الربع الخالي فكانت )
 ( درجة مئوية.43درجة مئوية، وفي بادية الشام )
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ات التنمية الزراعية، كما تتأثر هذا وتتوقف على الشروط المناخية معظم مقوم
كفاءة الموارد الطبيعية األخرى كالموارد المائية واألرضية والبشرية، لذا كان لموقع الوطن 

%( من 72) نإخصائص تميزه عن كافة بلدان العالم، إذ  ةالعربي بين القارات الثالث
تشاطأ مع القارة في قارة آسيا وييقع %( 23في القارة اإلفريقية و)يقع الوطن العربي 

 األوروبية.

 المجموعات المناخية السائدة في الوطن العربي .5. 3

 يقسم الوطن العربي إلى ثالث مجموعات مناخية متميزة هي:

وتمتاز باألمطار الشتوية والشتاء البارد، والصيف  أواًل: مجموعة البلدان المتوسطية:
تهطل أبدًا تبعًا للظروف الجوية  الجاف الحار الذي قّلما تهطل فيه األمطار، وقد ال

 السائدة، وهذه البلدان تقع على شاطئ البحر المتوسط أو قريبة منه أو متأّثرة به، منها:

 إقليم المشرق العربي. .1

 إقليم شبه الجزيرة العربي. .2

 إقليم المغرب العربي. .8

ل وتتميز بأمطارها الموسمية التي تهطل في فص ثانيًا: مجموعة البلدان الموسمية:
الصيف بينما ال تهطل األمطار في هذه البلدان شتاًء، أو تكون نادرة أو معدومة وفقًا 
للظروف المناخية السائدة، وتضم كاًل من بلدان اإلقليم األوسط وبلدان إقليم أقصى 

قليم شبه الجزيرة العربية.  المغرب العربي، وا 

تتعرض لتأثير المنطقتين  وهي البلدان التي ثالثًا: مجموعة البلدان شب  المتوسطية:
السابقتين، وتتركز أمطارها في كل من الربيع والخريف، وتتداخل مناخاتها مع مناخات 
المنطقة المجاورة لها، ومنها  السعودية واليمن وعمان والسودان والمغرب والجزائر ثم 

أيضًا، إال أن ورغم أن هذا التنوع في مناخات البلدان العربية يكسبها تنوعًا زراعيًا  ،ليبيا
لبعضها تأثيرات سلبية على اإلنتاج الزراعي بسبب التباين الكبير بين الشروط المناخية 
الجوية، والشروط األرضية أو بعبارة أخرى بسب التباين في المناخ الزراعي، أو مناخ 
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االستثمار الزراعي، تلك التأثيرات التي قد تدّمر اإلنتاج الزراعي، فتتلف المحاصيل 
 ب بناء التربة الزراعية وخواصها اإلنتاجية، وتشكل أهم عوائق التنمية ومن أهمها:وتخر 

 :ويجتاح الكثير من البلدان التي تنتمي إلى مختلف المناخات السابقة،  الجفاف
 وتعتمد في زراعتها على األمطار، ما يؤدي إلى التصحر عند تواليه لسنوات

 .عدة

 :شجار وكل الغطاء النباتي الذي ال يتحمل الذي قد يتلف المحاصيل واأل الصقيع
 الحرارة المنخفضة، ويخرج مساحات كبيرة من األراضي من دائرة اإلنتاج.

  :هذه المشكلة من المشاكل الخطيرة التي تخّرب التربة وتخرجها من  تعدالتمّلح
دائرة اإلنتاج، وتظهر مشاكل التمّلح في المناطق الجافة وشبه الجافة، حيث 

 اف إلى صعود الملح إلى سطح التربة بالخاصة الشعرية.يؤدي الجف

هذا باإلضافة إلى عوائق أخرى تعود إلى أصل مناخي كاللفحة والتكاثر الوبائي 
 للحشرات.

 تصنيف التربة الزراعية العربية .6. 3
إن تربة الوطن العربي بحكم عوامل تكوينها المختلفة من مناخ ومادة أصل 

من عوامل التدهور الموروثة، فالمناخ الجاف الذي يسود هذه  وطبوغرافيا تحمل الكثير
، ويترك أثره واضحًا في قطاع هاونشوء المنطقة يتحكم إلى حد بعيد بعمليات تكوين التربة

التربة على شكل تراكم أمالح تتفاوت في درجة ذوبانها وتراكيزها ومناطق تراكمها من 
همًا في التربة سواء من وجهة نظر مكّونًا موقع إلى آخر، ويمكن اعتبار هذه األمالح م

بالنسبة إلدارة هذه التربة، ومدى مالءمتها لإلنتاج الزراعي،  مالعمليات التكوينية للتربة، أ
 وسنتعرف فيما يلي على أهم أنواع التربة في الوطن العربي:

ر قادرة على وهي التربة ذات النظام الرطوبي الجاف، وهذه التربة غي أواًل: التربة الجافة:
إنتاج محاصيل الحبوب الصغيرة )قمح، شعير، عدس . . . ( في معظم السنوات تحت 

 ي:أتشروط الزراعة المطرية، ومن أهم أشكال هذا النوع في الوطن العربي ما ي
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وهي ذات أفق كلسي ضمن المتر األعلى من سطح التربة، وتنتشر  التربة الكلسية: .أ 
عربية وسلطنة عمان واليمن وشرق السعودية وجنوب وتشيع في كل من جنوب الجزير ال

شرق العراق وأواسط سيناء وفي المنطقة المحصورة ببين الصحراء وجبال األطلس في 
 المغرب العربي.

وتحتوي هذه الترب على أفق جبسي في المتر األعلى من سطح التربة الجبسية:   .ب 
، وفي هضبة الحماد السورية، في وادي الرافدين بة، وتنتشر هذه التربة بشكل رئيسالتر 

كما تغطي مناطق واسعة في جنوبي اليمن ومعظم المنطقة المطلة على المحيط الهندي 
 من الصومال وفي الجنوب التونسي وفي المناطق المطّلة على خليج سرت في ليبيا.

تتميز هذه التربة بوجود طبقة ملحية ضمن المتر األعلى من التربة، التربة الملحية:  .ج 
نة، وتنتشر هذه التربة بشكل ود ماء أرضي قرب سطح التربة لبعض الوقت من السووج
في منطقة وادي الرافدين األدنى، وفي الشريط الساحلي المطّل على كل من البحر  رئيس

األحمر والخليج العربي في السعودية، وبعض األدوية الصحراوية فيها، إضافة إلى 
 في تونس والشط الشرقي في الجزائر.منخفض القطارة في مصر وشط الجريدة 

وتتميز هذه التربة بأنها شديدة المقاومة لعملية التجوية وغياب اآلفاق  ثانيًا: التربة الفتية:
 التكوينية فيها، وتضم ثالث مجموعات هي:

 :وهي من أهم أنواع الترب، وتنتشر في الوطن العربي من شرقه إلى  التربة الرسوبية
ن للعرب الباع األول غربه، وأحسن مثال عل ى هذه التربة، تربة الواحات الصحراوية، وا 

ذا كانت الزراعة مرادفة للحضارة وحسنه وتنميته في تطوير إدارة هذا النوع من التربة ، وا 
رتها منذ أقدم العصور، خير مثال على عراقة افإن استغالل تربة الواحات وحسن إد

 الحضارة العربية.

 :ة ضحلة العمق وتنتشر على السفوح الجبلية، وفي المناطق وهي ترب التربة الضحلة
الجبلية المتوسطية، وتنتشر في الجبل األخضر في لبيبا وفي سلطنة عمان وفي الجبال 

سط في المطّلة على البحر األحمر في السعودية واليمن والجبال المطّلة على البحر المتو 
ه التربة معظم الغابات في الوطن ولبنان، كما تغطي هذ إفريقيا العربية، وفي سورية

 العربي.
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 ( ضمن المتر األعلى منها، وهي 35وهي التربة التي يشكل الرمل ) الرملية: التربة%
كثيرة االنتشار في الوطن العربي، وخاصة في السعودية جنوب الربع الخالي، كما تشغل 

 دريقيا، وتعمساحات كبيرة مجاورة للصحاري في كل من مصر والسودان، ودول شمال إف
 هذه التربة نتيجة لبنائها الضعيف بأنها األكثر تعّرضًا للتعرية بواسطة الرياح.

 مشاكل التربة الزراعية العربية. 7. 3
من أهم المشاكل التي تتعرض لها التربة في الوطن العربي وتؤدي إلى تدهورها، 

 وبالتالي خروجها من دائرة اإلنتاج ما يأتي:

 :ن من أهم مظاهر االنجراف المائي للتربة، فقد الطبقة إ االنجراف المائي
السطحية الخصبة منها ونقل كميات كبيرة منها إلى مواقع أخرى مخّلفة وراءها 

ض ميتة، وتتوضع هذه المواد المنجرفة ار أتكشفات صخرية أو تربة ضحلة أو 
خلف السدود، أو في الحقول الزراعية مسببة الخراب ومشكلة عاماًل آخر من 

 عوامل التدهور.

 :هذه الظاهرة من أكثر المشاكل البيئية انتشارًا في الوطن  تعد االنجراف الريحي
من حيث المشاكل التي  ممن حيث فقد التربة السطحية الخصبة، أ العربي سواءً 

ها انتقال الرمال وزحفها وتساقطها على المناطق السكنية أو توضعها على بيسب
يدية باإلضافة إلى تأثيرها الضار على الصحة طرق المواصالت والسكك الحد
  العامة، وانتشار أمراض العيون.

 :تنتشر هذه الظاهرة في األراضي المروية، وتخرج مساحات كبيرة من  التمّلح
 دون تعويض مطري. من دائرة االستثمار إلى دائرة التصحر

 :ملّوثات تتعرض موارد التربة في الوطن العربي لمصادر عديدة من ال التلّوث
التي تختلف حسب نظم الزراعة السائدة والتقنيات المستعملة، كاالستخدام غير 

 الرشيد لألسمدة والمبيدات الكيميائية، والمواد السامة المنقولة بالرياح والماء.

  التي أدت إلى إخراج مساحات كبيرة من  التعدي العمراني:و التجريف والتبوير
 خاصة في مصر.و صالحه في ربع قرن دائرة اإلنتاج توازي ما تّم است



31 
 

 صيانة التربة الزراعية .2. 3
لصيانة التربة من االنجراف وعوامل التدهور، ال بد من إتباع النظم والعمليات 

 الزراعية واإلجراءات التقنية، ومنها:

إتباع نظام الحراثات غير القالبة في الزراعة المطرية بواسطة مجموعة خاصة  .1
ثبتت التجارب التي أجريت في كازاخستان أن إتباع نظم الحراثة من المحاريث، حيث أ

%( من مخلفات المحاصيل على سطح التربة، 35غير القالبة يسمح بالمحافظة على )
وهذا يؤمن حماية من االنجراف المائي والريحي، ويحسن خواص التربة الفيزيائية 

زيد فيها معدالت األمطار عن والمائية، وينصح باستعمال هذا النظام في البيئات التي ت
 سنة. مم/ /200/

وتتبع هذه الزراعة لحماية التربة من االنجراف الريحي،  إتباع الزراعة الشرائطية: .2
جراء العمليات  واالنجراف المائي بتقسيم األراضي إلى شرائح متعامدة مع اتجاه الريح، وا 

المائية لتشكل ما يشبه الزراعية على خطوط وأثالم بشكل متعامد مع اتجاه التيارات 
 الحواجز الصادة للمياه، وتساعد على تسرب المياه إلى باطن األرض.

ر الحراجية الوقائية بشكل متعامد مع اتجاه الريح بشكل تإنشاء شبكة من السوا .8
 مدروس جيدًا.

 اتإنشاء المصاطب لحماية التربة من االنجراف المائي، حيث أظهرت الدراس .4
ي مكافحة الجريان السطحي للمياه، وتسهيل رشحها إلى دخل فعالية هذا األسلوب ف

 التربة.

تعّد الدورات الزراعية من الوسائل الفّعالة في صيانة  الدورات الزراعية المتوازنة: .5
راضي الخفيفة، أما في التربة ومكافحة االنجراف الريحي والمائي، وخاصة في األ

سة تساعد على تحبب التربة وزيادة نفوذيتها األراضي الثقيلة فإن الدورات الزراعية المدرو 
 وفقًا لطبيعة المحاصيل المتناوبة.

إتباع سياسات زراعية تحمي التربة من التلوث بمياه الري، أو باألسمدة، أو  .6
 بالمبيدات الحشرية السامة للمحاصيل واإلنسان المستهلك لتلك المحاصيل.
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ضافة المواد  وسة،تخضيب التربة: عن طريق العمليات الزراعية المدر  .7 وا 
 العضوية بشكل دوري، والمحافظة على النظام الحيوي داخل التربة.

الغابة  حيث تعد تحريج المناطق المعّرضة لالنجراف الريحي أو المائي: .3
الطبيعية، الطريقة المثلى واألكثر فعالية في صيانة التربة، عن طريق تخفيف الجريان 

زيائية للتربة وزيادة نفوذية المياه وتغذية المياه السطحي للمياه، وتحسين الخواص الفي
 الجوفية، وتتجّلى فائدة التحريج في المناطق المنحدرة والشديدة االنحدار.

 :بات ومنع تدهورها فيتلّخص بما يأتيأما اإلجراءات المتّبعة للحفاظ على تربة الغا

 .تشجيع تعدد األنواع النباتية في الغابة 

 تباع طريقة القطع المتدرج لحماية التربة من تالفي القطع الكلي لل غابات، وا 
 التعرية.

 .مكافحة حرائق الغابات 

 الرعي الجائر داخل الغابات. االبتعاد عن 

 إدارة الموارد األرضية .1. 3
إدارة الموارد األرضية عملية معقدة جدًا لكون األرض مع غالفها الجوي  تعد

دارته ا تعني إدارة كافة الموارد الطبيعية األخرى بشكل حاضنة لكافة الموارد الطبيعية، وا 
يحقق أهداف إدارة الموارد األرضية، أما إدارة الموارد األرضية الزراعية التي يقصد بها 
التربة الزراعية كنظام إنتاجي بيئي يتكون من التربة الزراعية وما عليها من غطاء نباتي، 

لوجية فإن إدارتها تقتصي حماية هذا وما فيها من أحياء وعمليات إيكولوجية وهيدرو 
النظام اإلنتاجي البيئي بكافة عناصره، ومنع تدهوره أو ترديه، بحيث يبقى هذا النظام 
صالحًا لإلنتاج وقاباًل لالستمرار ضمن الشروط البيئية السائدة سواء كان خاصًا بإنتاج 

غنام، أو للماشية أو األأشجار البساتين، أو كان مرعى، أو مرتعًا  مالمحاصيل الزراعية أ
حدائق إنتاجية، أو بيئية، وتقتضي اإلدارة ليس فقط صيانة التربة الزراعية أو الرعوية، 
نما حمايتها من اآلثار السلبية للموارد الطبيعية األخرى بما في ذلك  والمحافظة عليها، وا 

المبيدات  األنشطة البشرية المخربة كاالستخدام المكثف لألسمدة المعدنية واستخدام
النباتية والحشرية، أو استخدام الدورات الزراعية غير المدروسة، أو استخدام مياه الصرف 
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الصحي أو الزراعي أو الصناعي الذي يؤدي استمراره إلى تخريب النظام اإلنتاجي 
لألرض الزراعية، أو استخدام األرض الزراعية لدفن النفايات السائلة والصلبة بكل 

صيانة التربة الزراعية  لتعدي عليها بالبناء السكني، أو الحضري، وأخيراً أشكالها ومنع ا
أهم عناصر هذا النظام اإلنتاجي الزراعي، ويتلخص االتجاه العالمي لحماية  التي تعد

الموارد األرضية الزراعية في أربعة محاور رئيسة ال بد من اتخاذ قرارات إدارية صارمة 
 لتنفيذها هي:

تخرج من دائرة راني الحضري أو الريفي على األراضي الزراعية، حيث منع التعدي العم -1
 ف الهكتارات التي تقتطع من األراضي الزراعية المنتجة سنويًا.االستثمار مئات آال

منع تجريف األرض الزراعية واعتماد قوانين صارمة في هذا الخصوص، ففي الواليات  -2
( مليار طن من التربة الزراعية سنويًا، 8المتحدة األمريكية لوحدها يتم تجريف حوالي )

وتجرف السيول التربة الزراعية الهشة الناجمة عن قطع الغابات، وفيضانات األنهار في 
أمريكا الالتينية وبعض بلدان آسيا، وفي روسيا تم حساب معدل سنوي تقريبي لكمية 

( مليون طن، 511التربة الزراعية الخصبة التي تقذف في مصبات األنهار فقط بحوالي )
وفي مصر يجري تجريف أخصب الترب الزراعية لصناعة الطوب بالرغم من التشريعات 

 الصارمة.

حماية األرض الزراعية من التجزئة والتفتيت، بفعل قوانين التوريث وخير مثال على ذلك  -8
حيث تحولت أراضي الغاب الخصبة إلى قرى متواصلة بسبب قوانين  ةمصر وسوري

إلى  ةصيب الفرد في الجيل الثالث بعد عملية تجفيف الغاب في سوريالتوريث ووصل ن
وبذلك تحولت من أراضي زراعية إلى أراضي للسكن الريفي، وفي مصر  2( م811)

( دنم ويتكرر ذلك في كل من اليمن والمغرب 145قل من )أوصلت مساحة المزرعة إلى 
 وتونس.

 حماية األرض الزراعية من التلوث:  -4

ن كافة عمليات تخصيب األرض الزراعية السائدة خاطئة لكونها تؤدي إلى بعد أن ثبت أ
نتيجة تراكم المخصبات الكيماوية وقتل أحياء التربة  هاوتملح تلوث التربة الزراعية

بواسطة تقنيات اإلبادة الكيماوية، وبالتالي تخريب النظام اإلنتاجي الحيوي للتربة 
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ة التربة من كافة أشكال السلوك الخاطئ الزراعية، مما دعا المختصين إلى حماي
 للممارسات الزراعية، والعودة إلى القواعد الطبيعية للتعامل مع التربة الزراعية.

 التنمية المستدامة للموارد األرضية .91. 3
إن أهم أهداف التنمية المستدامة للموارد الطبيعية، هو الحفاظ على الموارد 

عدم حرمان األجيال القادمة منها أي من إشباع  الطبيعية واستمراريتها بما يضمن
الذي تتمتع به األجيال الحاضرة، أو أفضل من  هنفس المقداربرغباتها، وتلبية حاجاتها 

ذلك، إن أمكن، وقد يكون الحل المطروح منذ نهاية القرن العشرين، هو الموارد البديلة أي 
قباًل، وهنا يبرز التساؤل؟! هل يمكن االستعاضة عن الموارد الموجودة حاليًا ببدائلها مست

أن توجد البدائل للموارد األرضية، وبخاصة الزراعية منها، ولإلجابة نقول: ال توجد بدائل 
لألرض الزراعية في المدى المنظور، وال نتوقع في المستقبل القريب، أو المتوسط وفقًا 

للحياة النباتية لعمر اإلنسان أن نستغني عن األرض الزراعية كحاضنة للنبات، و 
والحيوانية، واألحياء الدقيقة التي تتواجد ضمن النظام اإلنتاجي الزراعي رغم أن أكثر من 

تتصحر سنويًا وتخرج من دائرة األراضي الزراعية كل عام وفقًا لمنشورات  2( ألف كم51)
 األمم المتحدة، وذلك بسبب العوامل التي أشرنا إليها سابقًا.

لى الموارد األرضية السورية، فمنذ سبعينات القرن وينطبق هذا الوضع ع
العشرين تخرج في كل عام بعض المساحات اإلنتاجية من المناطق الهامشية لتدخل في 
رقعة األراضي الرعوية، وتخرج مساحات من األراضي الرعوية إلى رقعة األراضي 

لرعوية بالحراثة، المتصحرة، بسبب تراجع معدالت الهطول المطري والتعدي على البادية ا
وقد قسمت أراضي القطر العربي السوري إلى خمس مناطق لالستقرار ذات خصائص 

 إنتاجية متمايزة، هي:

مليون هكتار  245تبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي  منطقة االستقرار األولى: . أ
سنة، وتبلغ نسبة األراضي  مم/ 511والمعدل العام للهطول المطري فيها حوالي 

 فيها حوالي ثلث المساحة الزراعية في القطر.الزراعية 
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مليون هكتار معظمها  245تقّدر مساحتها بحوالي  منطقة االستقرار الثانية: .ب
أيضًا أراضي زراعية وتشكل مع المنطقة األولى حوالي ثلثي األراضي الزراعية في 

 سورية 

ر معظمها أراضي تقّدر مساحتها بأكثر من مليون هكتا منطقة االستقرار الثالثة: .ج
 زراعية.

وتشكل المناطق الهامشية المجاورة للبادية وتقّدر  منطقة االستقرار الرابعة: . د
مساحتها. بأقل من مليوني هكتار، وتخسر هذه المنطقة باستمرار مسحات 

 تنضم على البادية بسبب تراجع معدالت الهطول المطري.

دية السورية وتبلغ مساحتها أكثر وتمثل أراضي البا منطقة االستقرار الخامسة:ه.    
ويخرج منها سنويًا  –%( من مساحة سورية 55( مليون هكتار وتمثل أكثر من )11من )

 مساحات من الدائرة الرعوية إلى رقعة المساحات المتصحرة، أو المتدهورة.

 :ة للبادية السورية التقيد بما يأتيوتقتضي برامج التنمية المستدام

 روط الضرورية لحماية البادية من التصحر.التقيد بالش -أوالً 

 تطبيق تقنية الفاليرالي أو الباكستاني إلعادة تأهيل البادية. -ثانياً 

أما منطقة االستقرار الرابعة )المناطق الهامشة( فيجب وضع خطة استثمارية جديدة لتلك 
 المناطق لمنع المزارعين من الهجرة إلى المدن، أو التحّول إلى الرعي.

 :ن تلك الخطة ما يأتيتضمت

االقتصار على زراعة األشجار المتحملة للجفاف، التي ال تحتاج إال إلى بضع ريات في  .أ 
 أشهر الصيف، كأشجار التين والزيتون واللوز.

تشجيع إنشاء شركات للري المتنقل في تلك المناطق لتأمين الري الالزم لتلك األشجار   .ب 
 في أشهر الصيف.

لمثل هذه المشاريع باعتماد الري بالتنقيط الباطني في تلك  دعم الهيئات الحكومية  .ج 
 المناطق نظرًا الرتفاع نسبة التبخر.
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تشجيع االستثمار في تلك المناطق بتقديم القروض الميسرة وتأجير األراضي بشكل   .د 
 رمزي.
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 الفصل الخامس
 الموارد الحراجية 

 مقدمة
الغابات بأنها:  0115عام  (FAO)لألمم المتحدة  اعةر والز  األغذية منظمةلقد عرفت 

 بتغطية ،رمتاأ 5 عن علوها يزيد بأشجار هكتار 1.5 عن يزيد لما الممتدة األرض"
 وال. الموقع في العلو هذا إلى للوصول قابلة أشجار أو بالمئة، عشرة عن تزيد شجرية
 وقدهذا  ."يةر الحض قالمناط في المستغلة اضير األ أو اعية،ر الز  اضير األ ذلك يشمل

 تؤديه  التي الوظيذةو، اير  بمس حة ارتبط  أخرى تعريذ   آخرون خبراء استخدم
 .يكولوجياإل الفظ م، والمس حة تلك
 .للعيش مالئمة أكثر الطبيعية بيئتنا تجعل ،االنسان حياة في همةم ناحية هي الغابات"

 الناس حياة تثري إنها. الوطني داالقتصا نمو في وتساهم المحلية العيش سبل إنها تدعم
)مجموعة عمل االنتوساي حول  ،"وجمالية وترفيهية ثقافية قيم من ما توفره خالل من

 .(0100الرقابة البيئية، 
. األرض وجه على النطاق في واتساعاً  تنوعاً  األكثر البيئية النظم من واحدة هي الغابات

 الماء مثل أساسية نسانيةإ احتياجات من توفره لما اإلنسان، حياة في د أمرًا مهماً وتع
 من واسع مدى وتوفر .واألخشاب والعلف، الوقود، وحطب والدواء، والغذاء والمأوى،

 وحماية المياه، مجمعات وحماية البيولوجي، التنوع حفظ تتضمن البيئية، والتي الخدمات
. (FAO, 1999) التصحر، ومقاومة العالمي المناخي آثار التغير من والتخفيف التربة،

 لبقاء الضرورية البيئية الخدمات من مجموعة توفر فهي األهمية، من نفسه وبالمستوى
 ثبات في هماً مرًا دو  ؤديت سبيل المثال على فهي. البيئية ستدامةلالو األرض  كوكب
 إمداد على الحفاظ في والمياه، وتساعد الرياح بفعل افر االنج من اضير األ وحماية التربة
 من أز يتج ال جزءاً  الغابات اآلن دتع ذلك، على وعالوة. النظيفة العذبة المياهب منتظم
 كعازل وتربة الغابات األشجار تعمل حيث المناخي، التغير لمكافحة الدولية الجهود
الرئيسة  الدفيئة اتز الغا أحد الجو، في المتصاعد لكربونا غاز ضد الجوي للغالف
 .العالمي ريار الح االحتباس ظاهرة في المتسببة
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 المدفوعة والعمالة للعيش مصدر وهي .االقتصادية الناحية من أيضاً  مهمة الغابات دوتع
 خالل من الوطنية االقتصادات في اً كبير  إسهاماً  وتسهم المحلية، األجر لالقتصادات

 يعتمد الدولي للبنك وفقاً . فجيةاالحر  للمنتجات الخارج إلى اتر المحلية والصاد المبيعات
 الدولية التجارة حجم بلغ. حيث الغابات على في حياتهم كبير حد إلى شخص مليار 0.6
 أمريكي دوالر بليون 051 من يقرب ما الخشب لواحأو  الورق ولب المنشور الخشب من

 النامية، الدول من العديد وفي. التجارة العالمية من% 0 عن يزيد ما أو ،0113عام 
 الوظائف مجموع ثلث يقل عن ال ما توفير في تالغابا على المعتمدة الشركات تسهم
 اء الشركاتر واث الخشب، منتجات مبيعات من دخل وتوليد اعية،ر الز  غير الريفية

 .الريفية والمجتمعات والحكومات، الخاصة،
. الحياة نوعية تحسين في وتسهم ،رًا كبي اجتماعياً  رًا دو  أيضاً  الغابات ؤديتكما و 

 للغذاء رئيساً  راً مصد الغابات تشكل ال األصليين السكان من مختلفة لمجموعات وبالنسبة
 .الثقافية هويتهم عن فصله يمكن ال الذي الروحي موطنهم أيضاً  دتعو  بل فحسب، والماء

 النبات، موائل من متنوعة اً أنواع والشمالية والمعتدلة المدارية الغابات توفر ما غالباً و 
 ضراباالنق المهددة األنواع من العديد وهنالك. أيضاً  الدقيقة الحية والكائنات والحيوانات،

  .الغابات على أيضاً  تعتمد والتي
حد كبير فاق كل اهتمام سبقه  إلى في اآلونة األخيرة العالم في بالغابات االهتمام زادلقد 

 إمكانية إن. العالمية الكربون دورة في الغابات بدور الوعي تزايد مع وخاصة ،من قبل
 إزالة عن الناجمة الكربون انبعاثات خفض طريق عن المناخ تغير حدة نم التخفيف
 للغابات المستدامة واإلدارة التحريج خالل من الكربون امتصاص وزيادة وتدهورها الغابات
ولكن  .يةاألرضوجه الكرة  على الحياة دعم في الحيوي الغابات دور على الضوء تسلطان

فحسب بل ويتعداه إلى أن نظامها البيئي من أكثر  دور الغابات ال يقتصر على الكربون
كما بالنسبة للبشرية قاطبة،  المهم األنظمة البيئية تنوعًا في العالم فيعج بالتنوع الحيوي

أن  ذلك أضف إلى، ال حصر لها من الحيوانات والطيور البرية ألنواعهمًا مر موئال فتو 
 البلدان في وصاً خصو  سكانال من لعدد كبير عيش وسبل عمل فرص توفرالغابات 
 .الحاجة أوقات في اقتصادي أمان شبكة نزلةوالتي تكون بم النامية

 :اآلتيفوائد الغابات ب (ESCWA, 2011)هذا ولخصت الي 
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  مستجمعات المياه الحرجية هي مصدر ألكثر من ثالثة أرباع كمية المياه العذبة
دهور مع تردي أوضاع المتاحة في العالم. وجودة هذه المياه تكون عرضة للت

الغابات وتناقص الغطاء الحرجي، وتفاقم العوامل الطبيعية مثل الفيضانات 
 ،وانزالق األرض وانجراف التربة

  هم في مكافحة تغّير المناخ، إذ تختزن الكربون، وتمتص ثاني مللغابات دور
 ،أكسيد الكربون من الجو وتستهلكه في الكتلة الحيوية

 نه في كل نواحي الحياة، هي تنظم مجرى المياه في عدد للغابات دور ال غنى ع
كبير من األنهر في العالم، وهي تساعد في الحفاظ على جودة المياه، وهي تحّد 

 ،من أضرار العواصف والفيضانات، وهي تحّد من تآكل التربة
  الغابات النظام اإليكولوجي األكثر تنوعًا على اليابسة، ولذلك فهي موئل تضّم

ن نصف األصناف الحيوانية البرية في العالم، وتحتضن أكبر أنواع ألكثر م
 ،القردة وأصغر المخلوقات

 مليون نسمة من السكان  61ي الغابات هي المسكن اآلمن ومورد الرزق ل
 مليار نسمة في العالم؛ 0.6األصليين، وتسهم في تأمين سبل العيش لحوالى 

 نوع البيولوجي، وهي مصدر إلهام الغابات هي منهل المعرفة في العلوم وفي الت
 وترفيه، وفيها جذور القيم الجمالية والدينية.

 الغابات  صنافأ. 1. 5
 :طبيعياً  المتجددة الغابات من ناصنف ثمة: طبيعياً  المتجددة الغابات. 1. 1. 5
 تدخل مع طبيعي بتجدد أةٌ ش  ن  مُ  غابات (: عبارة عناإلنسان بمساعدة طبيعي تجدد)  •

 اً إذ فهي ،اً طبيعي النباتي التجدد أو البذور رمصد ويكون. اإلنسان قبل من دمتعم حرجي
 غابة هي وال وحده، االنسان صنع من غابة ليست وهي. بشري بتدخل طبيعية غابة
 .اً كلي طبيعة
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 التجدد خالل من ةُ أ  ش  ن  المُ  لغاباتا(: هي اإلنسان مساعدة دونمن  طبيعي تجدد)  •
 والغابات البكر، الغابات تلك وتتضمن. اإلنسان قبل من عمدمت تدخل دون من الطبيعي
 .الطبيعية الغابة بالتحديد هي وتلك. طبيعية وسائل بفعل المتجددة

 البشري التدخل لمدى وفقاً  عادةً  تحدد المزروعة الغابات: المزروعة الغابات. 2. 1. 5
 من الهدف على كبير دح إلى بالمقابل هذا ويعتمد  .المدارة أو/و المنشأة الغابات في
 .الغابة اعةر ز 
 
 أنواع ملكية الغابات. 2. 5

ثالثة أنواع لملكية  ثمة (2005األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) منظمة لتقرير وفقاً 
 الغابات:

 هيئات أو عائالتأو  داأفر  قبل من مملوكة ضٍ اأر وهي  :خاصة ملكية. 1. 2. 5
 أو تقاعد صناديقأو  خاصة وتعليمية يةدين مؤسساتأو  صناعات أو خاصة تعاونية
 الخاص القطاع من المالكون يكون وقد .أخرى خاصة مؤسسات أو استثمارية صناديق

 .جةاالحر  ذلك في بما أخرى مهن أو عيةازر  مهن في يعملون ممن
 حكومات كانت سواء الحكومة قبل من مملوكة ضٍ اأر عبارة عن : عامة ملكية. 2. 2. 5

 هيئات مأ تعاونية مؤسسات مأ الحكومة قبل من مملوكة مؤسسات مأ إقليمية مأ وطنية
  .والقرى والبلديات المدن ذلك في بما أخرى عامة

 .عامة ملكية وال خاصة، ملكية مملوكة ليست :أخرى. 3. 2. 5
 
 وظائف الغابات. 3. 5
 :وهي الوظائف تلك من ثالث األقل على  2002عام  الفاو لمنظمة تقرير حدد لقد
 من واسعاً  مدىً  الغابات خارج واألشجار الغابات توفر انتاجية: وظائف. 1. 3 .5

 الطبية، واألعشاب واألعالف، األغذية،)مثل  الخشبية وغير جية الخشبيةاالحر  المنتجات
 التجميل، تاومستحضر  العطور صناعة في تدخل التي العطرية المركبات والحيوانات،

 وافرة إمدادات على الحفاظ أهمية الجانب هذا ويعكس(. اليدوية واألواني البناء، الياف
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 وحصاد انتاجية يضمن ذاته الوقت وفي األساسية، جيةاالحر  من المنتجات وقيمة
  .مستدامين

 جيةاالحر  الغابات خارج واألشجار جيةاالحر  الغابات تساعد: وقائية وظائف. 2. 3. 5
 ذلك في بما نظيفة مياه على والمحافظة المائية، الهيدرولوجية والنظم التربة، تعديل على

 تاواالنهيار  الفيضانات، تاوتأثير  مخاطر وتخفيف صحي، سمكي مخزون على الحفاظ
 النظام على المحافظة جهود في أيضاً  الغابات وتسهم. والجفاف والتآكل، الجليدية،
 :آلتيةا ائيةالوق الوظائف وتشمل .الريفية والحياة عيةاالزر  للثروة منافع وتوفر البيئي،
 وما الرياح ضد حماية كحاجز الغابات تعمل :الرياح بفعل التعرية من الحماية 

 الغنية السطحية التربة فقدان من الحد في يسهم مما ر،اأضر  من تسببه
 تثبيت على أيضاً  وتساعد الرياح، من اليافعة النباتات وحماية بالمغذيات
 .الكثبان

 من المنغروف، غابات وبالتحديد ساحلية،ال الغابات تخفف :ءيالشواط حماية 
 .المد وموجات العواصف تاوتأثير  والطمي، الشواطيء، تآكل

 في الواقعة الدول وكذلك األوروبية الدول :الجليدية تانهيار اال  من الحماية 
 وقائية كحواجز الغابات استخدام مجال في كبيرة تاخبر  لها األلب جبال منطقة
 وكلما. الغرض لهذا الغابات من العديد خصصت وقد. الجليدية تااالنهيار  من
 تلك أهمية ازدادت كلما الدول لتلك الجبلية المناطق إلى السياح قدوم يداتز 

 .الوظيفة
 تحمله ما احتجاز في همم بدور األشجار تقوم: الملوثات من الهواء تنقية 

 فعمنا بين من واحدة هي وتلك. لها قاتلة أو ضارة غير ملوثات من الرياح
 اللقاح، وحبوب والرماد، الغبار، وأما. ءاالخضر  واألحزمة الحضرية الغابات
 الجو، في تطلق فإنها االنسان صحة في سلباً  جميعها تؤثر والتي والدخان
 .الثلوج أو األمطار بفعل تغسل أن ويمكن

 تآكل تخفيض خالل من هالميا جيةاالحر  الغابات تحمي :المائية الموارد حماية 
 وتدفقها، المياه منسوب وتنظيم المائية، الملوثات وتنقية الترسبات،و  السطح

 .الملوحة من والتخفيف المطري، الهطل وزيادة الفيضانات، من والتخفيف
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  :الظروف على السيطرة على المساعدة في جداً  همةم الغابات دتعضبط المناخ 
 الظل الغابات وفرت المحلي الصعيد وعلى. والدولية اإلقليمية المناخيةو  المحلية
 .الحارة األجواء وتلطف الماء، وتختزن

 الحيوانية األنواع من للعديد مواطن الغابات دتع الحياة البرية: حماية 
(Fauna)  النباتية و(Flora)، أو اً نادر  إما منها بعضاً  يكون قد التي األنواع تلك 

  . ضاباالنقر  اً مهدد
 بطرق الكلي االقتصاد في الغابات موارد تسهم: اجتماعية اقتصادية وظائف. 3. 3. 5

، وتسويقها جيةاالحر  المنتجات معالجة خالل ومن العمالة، توفير مثالً  خالل من مختلفة
 أهمية أيضاً  الموضوع هذا ويعالج. الغابات قطاع في تاواالستثمار  والتجارة، والطاقة،
 ثقافية فوائد لها التيو  الطبيعية، والمناظر المواقع وحماية احتضان في الغابات وظائف
 أنظمة ضي،ااألر  حيازة مثل معينة جوانب تتضمن فهي وعليه،. عالية وترفيهية وروحية
 ITK: Indigenous) التقليدية فار والمع األصليين، والسكان ،ينالمحليالسكان  إدارة

Technical Knowledge )  . 
 وتحسين اليومية هماحتياجات تلبية على السكان الغابات تساعد أعاله، ذكر وكما

 الغابات من بالقرب أو داخل يعيشون الذين األرياف لسكان يكون ما وغالباً . معيشتهم
 من واسع مدى على الحصول في الغابة على يعتمدون وقد. بالغابات وثيقة عالقات
 لتلبية هوالفواك الماشية، واقتناء لرعاية حظائر وتوفير للسكن الخشب مثل البضائع

 ج،يوالنس الحبال لصنع الشجر ولحاء ،ذوالنبي البيرة لتخمير والنسغ الغذائية، احتياجاتهم
 .طبية ضاألغر  واألغصان واألعشاب

 الخشب توفير خالل من االقتصادية الناحية من البشرية الحياة أيضاً  الغابات وتدعم
 وعالوة. الورق وانتاج الورق، ولب المصنع، الخشب مثل الخشبية وللصناعات للبناء،
 العديد في وخاصة للعمالة، هماً مس اً مصدر  بالغابات المتعلقة الصناعات دتع ذلك، على
 .النامية الدول من
 المجتمعات من كبير عددل حيث توفر هماً م وثقافياً  اجتماعياً  راً دو  أيضاً  الغابات ؤديوت

 سبيل لىع نيبال ففي. عالية ودينية وروحية ثقافية قيماً  العالم أنحاء كافة في جيةاالحر 
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  الثقافية المهرجانات في تستخدم التي النباتات أنواع من نوعاً  80 هنالك المثال،
.(Acharya, 2003)  

 الموارد الحراجية العالمية .3. 5
يبيدو أن أهميية الغابيات البيئيية والحيويية فإنيه  جاء في مقدمة هذا الفصلتبعًا لما 

جمييع الكثييير ميين علميياء البيئيية، وخبييراء ذ يُ أكبيير بكثييير ميين أهميتهييا االقتصييادية والمادييية، إ
االقتصييياد عليييى أن الغابيييات مييين أهيييم عناصييير التيييوازن البيئيييي، ويربطيييون بيييين التحيييوالت 
المناخية والبيئية التي شهدتها الكرة األرضية في النصف الثياني مين القيرن العشيرين وبدايية 

ت المطييييرة فيييي أمريكيييا القيييرن الواحيييد والعشيييرين والقطيييع الجيييائر لغابيييات األميييازون والغابيييا
الالتينييية وبعيييض البليييدان االسيييتوائية والغابيييات القطبيييية فيييي روسييييا المهيييددة بالتيييدهور، هيييذا 
القطييع الجييائر الييذي أخييل بييالتوازن البيئييي والحيييوي واالعتميياد المتبييادل بييين مييوارد األرض 

جييي ميين الطبيعييية وليين نلمييس آثيياره السييلبية إال بعييد عقييود، فقييد كانييت مسيياحة الغطيياء الحرا
( ملييييون هكتيييار، فيييإن هيييذا الغطييياء 5511الغابيييات فيييي منتصيييف القيييرن العشيييرين حيييوالي )

 فييييب اخشيييتعيييرض لالعتيييداء مييين قبيييل البشييير بشيييكل قسيييري وعنييييف، مييين قبيييل تجيييار األ
الوالييييات المتحيييدة األمريكيييية وكنيييدا، فيييي منطقييية األميييازون، وقاميييت حكومييية سيييورينام ببييييع 

%( من مساحة هذا البليد وتقيدر 31تي تشكل حوالي )كامل غطائها من الغابات المطيرة ال
( مليون هكتار إلى كل من ماليزيا، واندونيسيا والصين لتغطية عجزهيا الميالي 81بحوالي )
ا اتهي( مليون دوالر، وتبين أن تكلفية هيذا التصيرف كانيت كارثيية عليى مجتمع511بحوالي )

لييك الغابييات، وأن عملييية البيييع ألن السييكان األصييليين يعيشييون حاليية االكتفيياء الييذاتي فييي ت
أميا غابيات روسييا التيي تقيدر  .أدت إلى تشريدهم وهددت حياتهم، ولم تنعش اقتصاد البالد

مين الغابيات  فتعيد ،أية دولة في العالم من( مليون هكتار وهي أكبر مساحة 771بحوالي )
صيينوبريات البكير خاصية فيي سييبريا وتمثييل طيرازًا فرييدًا مين نوعيه، حيييث تضيم نوعيًا مين ال

التي تقاوم أقسى درجات الحرارة المنخفضة على وجه األرض وتضيم تنوعيًا حيوييًا ال مثييل 
وفيي منطقية الشيرق  .له في العالم وهي مهددة بالقطع والتدمير منيذ نهاييات القيرن العشيرين

األقصى الروسية توجد أيضيًا أكبير مسياحة مين الغابيات المعتدلية البكير التيي مازاليت باقيية 
 عالم وتضم الكثير من األنواع الحيوانية المعرضة لالنقراض.في ال
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وتتعييييرض الغابييييات الروسييييية لخطيييير التلييييوث الصييييناعي بشييييكل كبييييير ممييييا ألحييييق 
( أليف هكتيار فيي تسيعينات القيرن العشيرين، وقيد 511الضرر الكبير بمساحة ال تقل عن )

ية واالقتصييادية تراجييع معييدل قطييع األشييجار فييي نهاييية التسييعينات بسييبب التغيييرات السياسيي
 الحادة التي حصلت في روسيا وبعض بلدان االتحاد السوفياتي السابق.

%( 1أما في المنطقة العربية والشرق األوسط فإن الغطاء الحراجيي ال يزييد عين )
من مسياحات دول المنطقية بسيبب تعيرض الغطياء الحراجيي لإلزالية لعقيود عيدة اعتبيارًا مين 

الزراعييات الحراجيية إلييى زيييادات محسييومة فييي المسيياحة  خمسيينات القييرن العشييرين ولييم تييؤدِ 
 اإلجمالية.

( ملييون 162هذا وتشكل مساحة الغابات المعتدلة الموجودة في الصين والبالغية )
هكتار حوالي نصف المساحة الموجودة في الدول النامية، ومع ذليك فيإن الغطياء الحراجيي 

%(، بينمييا تشييير بيانييات معهييد 8فييي الصييين لييم ييينخفض إال بنسييبة بسيييطة ال تزيييد عيين )
%( مين 21التنمية المسيتدامة التيابع لألميم المتحيدة إليى أن أمريكيا الشيمالية فقيدت حيوالي )

%( مين غطائهيا 85غطائها الحراجي في نهاية تسعينات القيرن العشيرين، وروسييا حيوالي )
عييدل العييام وتشييير آخيير تقييارير األمييم المتحييدة إلييى أن الم ها،نفسيي الحراجييي فييي تلييك الفتييرة

( ملييون 11لتراجع أراضي الغابات في العيالم منيذ تسيعينات القيرن العشيرين تقيدر بحيوالي )
 هكتار سنويًا.

 
 الوضع الحالي للموارد الحراجية العالمية. 1. 4. 5
والزراعة لألمم تشير أحدث تقارير منظمة األغذية : . التغطية الحراجية1. 1. 4. 5

 العالم في اليابسة مساحة من31%  تغطي حوالي غاباتالإلى أن  0101لعام المتحدة 
 مما هكتار، مليار 4 من بقليل أكثر 2010 عام العالم في جيةاالحر  المساحة حيث بلغت

 بلدان خمسة أغنىن ا  و  . العالم مستوى على للفرد هكتار 0.6 المتوسط في يمثل
 وهي، والصين األمريكية ةالمتحد والواليات وكندا والبرازيل الروسي االتحاد هي بالغابات

 أو بلدان عشرة وهناكفي العالم.  اإلجمالية جيةاالحر  المساحة نصف من أكثر تمثل



94 
 

 أقل بها الغابات مساحة تبلغ أخرى بلداً  54 و اإلطالق على غابات لديها ليس مناطق
 . ومنها الجمهورية العربية السورية ألراضيها اإلجمالية المساحة من 10% من

في  األشجارتراوح تقديرات عدد أنواع ت: الغطاء الحراجي أنواع أشجار. 2 .1. 4. 5
سوى أقل من  تاريخهحتى لم يخضع . ولكن اً نوع 011 111و  81 111بين  العالم ما
إمكانياتها الحالية والمستقبلية. وحتى وقت قريب،  معمقة حول دراساتل اً نوع  500

ب اخشاألصلح إلنتاج األ داع التي تعرّكزت الدراسات على عدد قليل من تلك األنو 
واأللياف والوقود في مزارع ضخمة وفي نظم الحراجة الزراعية. غير أن هناك وعيًا 

جي بحد ذاته وكوسيلة لمجابهة التحديات اهمة للتنوع الوراثي الحر ممتزايدًا للقيمة ال
خدام غير ونتيجة للضغوط على الغابات ولتأثيرات االست. العالمية مثل تغير المناخ

، غدت إمكانات التنوع الوراثي للغابات معرضة لخطر الضياع إلى هاالمستدام لموارد
بين الشواغل  األبد وذلك قبل أن يتم التعرف إليها. وال يزال فقدان الغابات وتدهورها من 

، )منظمة العالمية الرئيسة رغم الجهود الهائلة المبذولة إلرساء اإلدارة المستدامة للغابات
 (. 0106ألغذية والزراعة، ا

تدار أشجار الغابات عمومًا على فترات تناوب : . إدارة األشجار الحراجية3 .1. 4. 5
سنوات لألنواع  01و   5طويلة )الوقت الفاصل بين التجدد والحصاد( تتراوح بين 

لى ما بين  نموًا. ومع تغير المناخ، من  قلسنة لألنواع األ 011و 051السريعة النمو وا 
ولذا تكتسب  .سنة 011المتعذر االفتراض أن ظروف النمو ستظل على حالها بعد 

 الحاجة إلى التكيف مع تغيرات تحدث على مدى فترات تناوب طويلة أهمية متزايدة.

 إلىوتحويلها في األغلب  الغابات إزالة معدلن إ: . معدل إزالة الغابات4. 1. 4. 5
 في اً مرتفع يزال ال أنه غير ،البلدان من كثير في انخفاض عالماتُيظهر  زراعية أراضي
 أخرى استخدامات إلى الغابات من هكتار مليون 13 حوالي تحويل تم. فقد أخرى بلدان
 مليون 16 بي مقارنة الماضي العقد خالل عام كل طبيعية ألسباب فقدت قد كانت أو

 برازيلال من كل خفضتلقد  .من القرن المنصرم تالتسعينا في كل عام هكتار
 بشكل التسعينات، في للغابات صافية خسارة بأعلى حظيا اناللذ انالبلد وهما واندونيسيا،
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 تفاقم على الغابات وحرائق الشديد الجفاف عمل حين في الخسارة، معدل من كبير
  .(FAO, 2010)،  2000عام منذ استراليا في الغابات خسائر
 المساحة في الخسارة صافي فضخ إلى تؤدي واسع نطاق على األشجار زراعةإن 
 البلدان بعض في للغابات الطبيعي والتوسع التحريج. فالعالمي المستوى على جيةاالحر 

 المستوى على جيةاالحر  المساحات في الخسارة صافي خفض في سهماأ والمناطق
 2000 عام بين ما الفترة في جيةاالحر  المساحة في التغير صافي يقدر حيث العالمي

 8.3  من النسبة هذه انخفضت وقد .السنة في هكتار مليون 5.2  نحوب  2010و
 2000 .و 1990 عامي بين ما الفترة في سنوياً  هكتار مليون

 الصعيد على للغابات صافية خسارة أكبر تحققان وأفريقيا الجنوبية أمريكا زالت ماو 
 و 2000 أعوام بين ر وذلكهكتا مليون 4 حواليحيث بلغت خسارتها السنوية  اإلقليمي،
  مليون هكتار.  3.4تلتها إفريقيا بمعدل    2010

 
 من ضخمة كمياتعلى مستوى العالم  غاباتال تخزن: . تخزين الكربون5. 1. 4. 5

 إزالة نإحيث . فقط الحيوية كتلتها في الكربون من طن غيغا 289 تصل إلى  الكربون
 ضاانخف قيمة. بلغ معدلهذه ال خفض إلى ؤديي إدارتها وسوء وتدهورها الغابات

يًا وذلك سنو 0.5% بنحو على مستوى العالم للغابات الحيوية الكتلة في الكربون مخزونات
 .العالم في للغابات الكلية المساحة انخفاض بسبب  2010و 0115بين 
 
، الغابات مساحة من 36% حوالي األولية الغابات تمثل: . الغابات األولية6. 1. 4. 5

فالغابات األولية عبارة 2000.  عام منذ هكتار مليون 40 عن يزيد بما انخفضت ولكنها
 والتي بشرية أنشطة على واضحة أدلة بها توجد ال التي المحلية األنواع ذات الغاباتعن 
 ثلث على يزيد ماوهي تشكل بالمتوسط  البيئية عملياتها في كبير اضطراب يصيبها ال

 الكرة وجه على باألنواع ثراءً  األكثر البيئية نظمال تضمحيث  في العالم الغابات مجموع
 ية.األرض
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 ،بحالة ازدياد في العالم المزروعة الغابات مساحة: المزروعة الغابات. 2. 1. 4. 5
 وخالل. هكتار مليون 264 أي، الغابات مساحة جموعم من %7 حوالي اآلن تمثل حيث
 ماليين  5بنحو  لمزروعةا الغابات مساحة زادت  2010و 2000 عامي بين الفترة
ن .السنة في هكتار  في المحلية،  األنواع من تتألف المزروعة الغابات أرباع ثالثة وا 
 المدخلة. األنواع على يشتمل المتبقي الربع أن حين
 
 إجمالي من 12% حوالي خصصي: . المساحة المخصصة للتنوع الحيوي8. 1. 4. 5

ي الحيو  التنوع على للحفاظ ، هكتار مليون 460 من أكثر أي ،في العالم الغابات مساحة
 95 من بأكثر يقدر بما يالحيو  التنوع على الحفاظ من أجل الغابات مساحة زادت حيث 
  1990. عام منذ هكتار مليون
 المناطق من وغيرها البرية والمناطق الصيد، ومحميات الوطنية الحدائق تغطيو كما 

 البلدان معظم في الغابات مساحة إجمالي نم 10% من أكثر القانون بموجب المحمية
 أو ،يالحيو  التنوع على الحفاظ في الغابات لهذه الرئيسة المهمة تتمثل وقد. والمناطق
 .الثقافي التراث على الحفاظ أو المائية، والموارد التربة حماية

 
 تالغابا حرائق عن اإلبالغ معدل يقل: الغابات حرائق عن اإلبالغ معدل. 9. 1. 4. 5

 لبعض البيئية النظم أن حين في الفعلي حدوثها معدل عن بكثير العالمي المستوى على
 مدمرة، تكون أن يمكن الحرائق أن إال تجددها، إلعادة الحرائق على تعتمد الغابات
 إلى التقارير تشيرو  . والممتلكات األرواح في خسائر األحيان من كثير في أيضاً  وتتسبب

 أن إال . سنوياً  بالحرائق كبير بشكل تتأثر الغابات جماليإ من% 0وسطه مت ما أن
 من بكثير أقل كانت عنها اإلبالغ يتم والتي الحرائق من المتضررة الغابات مساحة
 أنها على الغابات حرائق مجموع من 10% من أقل تصنيف ويتم. الحقيقية معدالتها
 .ةبري حرائق أنه على يصنف الباقي أن حين في متعمدة، حرائق

 
 اآلفات تتسبب: . أضرار اآلفات والكوارث الطبيعية على الغابات10. 1. 4. 5

حيث  البلدان بعض في بالغة أضرار في الغازية واألنواع الطبيعية والكوارث واألمراض
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 الغابات من هكتار مليون 35 بنحو الضرر إلحاق إلى الغابات في اآلفات تفشي يؤدي
الحشرات واألمراض  أتي. كما وتوالشمالية المعتدلة المنطقة في خاصبشكل و  ،سنوياً 

 الغابات من واسعة مساحاتعلى  الزالزل وأيضاً  الثلجية والعواصف الشديدة العواصفو 
 .  2000عام منذ
 أساساً  العالم غابات من 30% ُيستخدم: . وظائف الغابات المختلفة11. 1. 4. 5

 1.2 من يقارب ما إدارة تتمحيث  الخشبية غير الحرجية والمنتجات األخشاب إلنتاج
 وغير الخشبية جيةاالحر  المنتجات إنتاج أجل من األساس في الغابات من هكتار مليار

 من% 8كما وُيستخدم  .المستخرجة األخشاب نصف نحو الوقود حطب يمثل .الخشبية
 االنهيارات مكافحة أو ،المائية والموارد التربة حماية من أجل غرض العالم غابات

 زادت وقد .السواحل حماية أو التصحر مكافحة أو الرملية، الكثبان تثبيت أو ثلجية،ال
 عامي بين هكتار مليون 59 بمقدار الوقائية لألغراض المخصصة الغابات مساحة

 .2010و  1990
حيث  .مساحتها تقدير يصعب ولكن وثقافية، اجتماعية ألغراض الغابات إدارة زادتكما و 

أما في  .االجتماعية الخدمات لتوفير العالم في الغابات ساحةم من 4% تخصيص يتم 
% من مجموع مساحات غاباتها مقارنة 0حوالي  لألغراض االجتماعية أوربا فيخصص

 يزيد بما على المستوى العالمي المقطوعة األخشاب قيمة تدر قُ و  % في شرق آسيا.3مع 
 المنتجات قيمةأما 2003-2007 .  الفترة في سنوياً  أمريكي دوالر مليار 100 عن قليالً 
 جيةاالحر  المنتجات قيمة وصلتحيث  حقيقتها من أقل فال تزال الخشبية غير جيةاالحر 
 المنتجات وتمثل 2005 عام أمريكي دوالر مليار 18.5 حوالي إلى الخشبية غير

 .البلدان من كثير عن متوفرة عير زالت ما المعلومات أن بيد  .منها حصة أكبر الغذائية
 الذين ولكن أعداد  عليها والحفاظ الغابات إدارة في من الناس ماليين 10 حوالي يعملو 

 .بكثير أكبر معيشتهم في الغابات على مباشرة يعتمدون
. إذ يبلغ الدخل من منها دخل من عليها يعود مما أكثر الغابات على الحكومات تنفقو 

 7.5بينما تنفق الدول حوالي  دوالر أمريكي 4.5الهكتار الواحد في المتوسط حوالي 
 دوالر في المتوسط على الهكتار الواحد.
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 جيةاالحر  السياسات وضع في كبير تقدم إحراز تم: . السياسات الحراجية12. 1. 4. 5
 في الغابات من 75% من يقرب ماإن  .بالغابات المعنية الوطنية والبرامج والقوانين
 وتنفيذ لوضع المشاركة على قائمة عمليات أي للغابات، وطنية برامج تغطيها العالم

 .الوطني المستوى على بالغابات المتعلقة الدولية وااللتزامات السياسات
دارة ملكية ولكن العامة، الملكية نطاق في تدخل العالم غابات من % 81حوالي   وا 

 رمليا 1.6 من أكثر يخضعو  .ازدياد في للغابات الخاصة والشركات واألفراد المجتمعات
 جيةاالحر  اإلدارة لتحقيق همةم أداة وهي، جيةاحر  إدارة لخطة الغابات من هكتار

 العالمي المستوى على إيجابية واتجاهات كثيرة، جيدة مؤشرات هناكو  .المستدامة
  ال ولكن األخيرة، العشر السنوات في سيما وال ،جية المستدامةااإلدارة الحر  بخصوص

 على وكذلك الفرعية واألقاليم األقاليم مستوى على السلبية االتجاهات من العديد هناك زال
 آخذة عليها الحفاظ وجهود المزروعة الغابات مساحة أن حين وفي. الوطنية المستويات

 هذه ألن للقلق مثيرة بمعدالت التدهور في األولية الغابات مساحة تواصل االرتفاع، في
 .أخرى اتاستخدام إلى تحويلها أو استخدامها يتم الغابات

 
 الموارد الحراجية العربية .5. 5

( مليييون هكتييار وتعييادل 71تقييّدر المسيياحة الحراجييية فييي الييوطن العربييي بحييوالي )
بييين الييدول  اً كبييير  اً الييية، إال أن هنيياك تباينييمميين مسيياحة الييوطن العربييي اإلج %(5)حييوالي 

المنطقية القاريية العربية من حيث مساحة الغطياء الحراجيي، بيالرغم مين وقوعهيا جميعيًا فيي 
تمامًا من الغطاء الحراجي، نجيد الجبيال المتوسيطية  قطرالجافة وشبه الجافة، فبينما تخلو 

واألطلسيييية تغطيهيييا الغابيييات بنسيييبة كبييييرة وعموميييًا يتصيييف الغطييياء الحراجيييي فيييي اليييوطن 
العربييي بقليية كثافتييه، وعييدم تييرابط وحداتييه، وتنيياثر أشييجار وحداتييه الحراجييية، ومعظمهييا ميين 

ات الشيييوح، واألرز والسيييرو اإلفريقيييي والشيييربيني، والغابيييات المخروطيييية، إضيييافة إليييى غابييي
 وراق.الغابات عريضة األ
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يحتل الوطن العربي مكانًا من أكثر األماكن ُندرًة لألمطار على ُمستوى العالم، ولكن مع 
الغابات بُمختلف أنواعها في بعض المناطق. وتختلف  تنمواختالف المناخ والتضاريس 

  :اآلتيحسب  تنازلياً  مساحة الغابات من بلد إلى آخر وهي مرتبة

أي ما يعادل  ،كيلومترًا ُمربعاً   192,100 السودان: تحتل الغابات مساحًة تبلغ. 0
وذلك حّتى بعد تقسيم البالد، وتنتشر الغابات األراضي في السودان % من مساحة 01.3

األمطار وخصوبة األراضي، إضافة إلى في جنوب البالد بشكل كبير وذلك نتيجة لكثرة 
 .مرور نهر النيل وروافده داخل أراضي البالد

كيلومترًا   71,570 تبلغ مساحة الغابات في جنوب السودان حوالي. جنوب السودان: 0
 األراضي في جنوب السودان.من مساحة % 00.3 ُمربعًا، أي ما يعادل

السودان من حيث مساحة جنوب د ة بعلثتحتل الصومال المرتبة الثا . الصومال:3
من  %01.0بنسبة  ًا أيمربع تراً ميلو ك  63,630إذ تبلغ مساحة غاباتها  ،الغابات

 مجموع مساحة األراضي الصومالية.

 اً ٌمربع اً كيلومتر   56,320 المغرب: تتواجد الغابات في المملكة المغربية على مساحة. 4
 .ن مساحة المملكة المغربيةم% 12.6أي بحدود 

أي ما  ،اً مربع اً كيلومتر  19,560 الجزائر: تحتل الغابات في شمال الجزائر مساحة. 5
 ُهطول كميات كبيرة من األمطار نتيجةوذلك من مساحة الجزائر الُكلية   % 0.8يعادل 

 .خاصة في فصل الشتاء

من  . تونس: كما في الجزائر، فإن الغابات في تونس تترّكز في األجزاء الشمالية القريبة6
% من مساحة 6.7كيلومترًا ُمربعًا، أي ما يعادل  10,410 البحر الُمتوسط وبمساحة تبُلغ

 تونس الكلية.
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 9771، إاّل أن الغابات تحتل للكثيرينهذا ُمفاجئًا  مركز السعودية السعودية: قد يكون. 7
قليلة من مساحة السعودية، و لكنها بالطبع مساحة % 0.5مربعًا أي ما يعادل كيلومترًا 

 .ُمقارنة بالمساحة الصحراوية الواسعة التي تحتل ُمعظم ارجاء البالد
كيلومترًا ُمربعًا من مساحة البالد، أي ما  8051. العراق: ُتشكل الغابات ما مساحته 8

% من مساحة البالد. وهذه الغابات موجودة في أقصى الشمال على السالسل 0.9يعادل 
  .الجبلية

ابات على المرتفعات في غرب اليمن وفي جزيرة سوقطرة بمساحة . اليمن: تنتشر الغ9
 من مجموعة مساحة البالد الكلية.% 0، اي ما يعادل كيلومترًا ُمربعاً  5491

كيلومترًا ُمربعًا من  4901: ُتشكل الغابات ما مساحته الجمهورية العربية السورية. 01
سم الغربي المواجه للبحر %، و تقع في أغلبها بالق0.7مساحة البالد، أي بحدود 

 .الُمتوسط، حيُث تهُطل كميات كبيرة من االمطار خاصة في فصل الشتاء

اإلمارات العربية المتحدة: ُرغم الطبيعة الصحراوية الكبيرة ألغلب مناطق اإلمارات،  .00
إال أن الغابات الموجودة في ُجزر الحيد البحري ، تعطي بعض الغطاء األخضر في هذا 

أي ما يعادل  كيلومترًا ُمربعًا  3031إذ تبلغ مساحة غاباتها بحدود  .شديد الحرارةالبلد ال
 .العربية المتحدةاإلمارات أراضي من مساحة % 3.9

من حيث مساحة بين الدول العربية  عشر ثانيةتحتل موريتانيا المرتبة الا: موريتاني. 00
فقط  %1.0بنسبة أي ُمربعًا  كيلومتراً  0051 مساحة الغابات فيها إلىإذ تصل غاباتها 

 من مجموع مساحة أراضي البالد.

بعد موريتانيا من حيث مساحة الغابات إذ تصل مساحة غاباتها إلى  ليبياتأتي ليبيا: . 03
 من المجموع الكلي لمساحة البالد. %1.0بنسبة أي كيلومترًا ُمربعًا  0071 حوالي

ضرته، وتساُقط الثلوج باستمرار على . لبنان: ُرغم أن ُلبنان مشهور بطبيعته وخ04
جباله، ولكن صغر مساحة ُلبنان كُكل تعمل على وجوده بالمركز الثاني عشر، و لو كان 
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التصنيف بناء على نسبة وتناُسب بين مساحة البلد وغاباته، الحتلت  ُلبنان المراكز 
، أي ما حة ُلبنانكيلومترًا ُمربعًا من مسا 0371الُمتقّدمة، وُتشكل الغابات ما مساحته 

 من مجموع مساحة ُلبنان الكلية. % 03.4 يعادل

كيلومترًا ُمربعًا من مساحة األردن، أي بنسبة  981. األردن: تحتل الغابات مساحة 05
% فقط من مساحة األردن حيث أن أغلبها موجودة في الشمال الغربي للبالد، 0.0

 .ومناطق موجودة في جبال جنوب غرب البالد

: تحتل الغابات نسبة ضئيلة جدًا من مساحة مصر، وتصل مساحتها إلى . مصر06
 فقط من مجموع مساحة مصر الكلية. % 1.0كيلومترًا ُمربعًا فقط أي ما يعادل  731

كيلومترًا ُمربعًا، أي ما  91. فلسطين الُمحتّلة: تغطي الغابات في فلسطين حوالي 07
متع فلسطين بمناخ متوسطي ُمعتدل % من مساحة فلسطين الُمحتلة، وتت0.5يعادل 

 .ُيساعد على نمو مثل هذه الغابات بشكل طبيعي

 61. الكويت: تحتل الغابات مساحة ضئيلة جدًا من مساحة الكويت، إذ تبلغ حوالي 08
 .% من مساحة البالد1.4كيلومترًا ُمربعًا، بنسبة 

وهي تساوي مساحة ًا كيلومترًا ُمربع 61 تغطي الغابات في جيبوتي حواليجيبوتي: . 09
 من المساحة الكلية للبالد. %1.0الغابات الموجودة في الكويت، أي ما يعادل 

وهي في أغلبها  ،اً ُمربع اً كيلومتر  20 سلطنة ُعمان: ُتشكل الغابات ما مساحته. 01
 .% من مساحة ُعمان0 تقترب من اليحيث أن نسبتها  ،موجودة في صاللة

% 1.8هي ُتشكل ما نسبته ة و ُمربع اتكيلومتر  01مساحة البحرين: تحتل الغابات . 00
  .من مساحة البحرين

وبناًء على ما تقدم فإن مجموع مساحة الغابات على مستوى الوطن العربي تساوي 
% من المساحة اإلجمالية للوطن العربي، 3.03أي ما يعادل كيلومترًا مربعًا.  450981
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)منظمة األغذية والزراعة  ،نهائيًا غطاء حراجيفيها يتواجد ال ومما يجدر ذكره أن قطر 
 (.2015لألمم المتحدة، 

 تليها ثم السودان، هي الطبيعية بالغابات العربية البالد أغنى نيتضح مما سبق أ
 الجزائر؛ فهي التشجير في نشاطاً  العربية الدول ثركأ أما العربي، فالمغرب الصومال،

 وبخاصة الحيوي، بالتنوع العربية لبالدا أغنى من والصومال السودان نجد ولذلك
 مشكالت من والجزائر والصومال السودان في اليوم يحدث ما ظل في ولكن، الثدييات،
 بالغابات غنية الدول هذه ستظل هل اقتصادية، وتغيرات اجتماعية واضطرابات سياسية

 الطبيعية؟
 

وصيلتها إليى وضيع متيرد ، وقد تعّرضت الغابات العربية إلى مجموعية مين المعّوقيات التيي أ
 أهمها:

 .تجزئة الثروة الحراجية وتعدد الملكية وعدم وضوحها 

 .الكسر المتعمد لألراضي الحراجية والزراعة المتنقّلة 

 .الرعي الجائر 

 .الحرائق 

 .نقص الكوادر الفنية الحراجية وغياب اإلرشاد الحراجي 

 .نقص الموارد المائية ومستلزمات وتقنيات التطوير 

هييذا الوضييع المتيييردي للغابييات مييين حيييث الكيييم والنييوع، ونتيجييية لييوعي المنظميييات إزاء 
العربييية والدولييية ذات العالقيية بالتنمييية الزراعييية والبيئيية، فقييد حييدث تقييّدم كبييير فييي الييوطن 
العربيييي فيميييا يتعّليييق بتنميييية الغابيييات وبيييدأت هيييذه الصيييحوة تتبليييور بشيييكل مشييياريع زراعيييية 

لحراجييي واألحزميية الخضييراء، وزيييادة الرقعيية الخضييراء فييي مختلفيية منهييا مشيياريع التشييجير ا
الييوطن العربيييي، واألمثلييية كثيييرة، منهيييا عليييى سييبل المثيييال أعميييال التشييجير التيييي تميييت فيييي 
األردن وسييورية وتييونس والمغييرب، وتجّلييت هييذه بتعميييم مبييادئ الزراعيية الحراجييية المتكامليية 
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دخيييال األنيييواع الحراجيييية المثميييرة، ومجموعييية مييين األنيييوا ع األجنبيييية فيييي أعميييال التشيييجير وا 
 الحراجي مما أوقف تراجع الغطاء الحراجي عند حدود معينة ولكنها مازالت متواضعة.

 الموارد الحراجية في سورية. 6. 5
% من 0.7فقد بلغت مساحة الغابات في سورية حوالي  0100تبعًا آلخر التقديرات لعام 

مراجع تتحدث عن أن التغطية الحراجية في في حين أن كثيرًا من ال المساحة الكلية للقطر
تبعًا للعالم الفيليبيني مايك % بينما 05تصل إلى حوالي في الماضي سورية كانت 
من  %45تصل إلى  في سورية كانت التغطية الحراجية 0111في عام جورفاليوس أنه 

 تتميز الغابات السورية بأنها تراث طبيعي. و (FAO, 2011)، مجموع مساحة البالد
ا إلشباع حاجات األجيال في الوقت وتطويره اصيانتهيتوجب  عالمي فريد من نوعه

 يضمنهذا ما الحاضر وضمان حق األجيال في االستفادة منها في المستقبل و 
رفع وعي العاملين في مجال الحراج و  منا إدارتها بشكل مستدام وهذا يتطلب. ااستدامته
جراء البحوثحول ال ة المحيطة بهاالمحلي اتوالمجتمع لضمان  العلمية تحديات المعقدة وا 
 تها.استدام

أو مزروعة  إما أن تكون غاباتشمال غرب القطر وهي  في سوريةالغابات معظم تقع 
 موجودة بشكل إفرادي أو ضمن مجتمعات غابية حيث تشكل نظماً وهي ،  متجددة طبيعياً 

جزء ال يتجزأ من السياسة  ورية وتعتبر الغابات في سحراجية متنوعة في المواقع الغابية. 
دارة الحراج، في إطار التنمية الريفية  االقتصادية الوطنية ومن التخطيط الحراجي وا 

 الشاملة في القطر. 

% من الغابات الموجودة في سورية تصنف من قبل مديرية الحراج على 99إن حوالي 
حماية القانونية. ولهذه أنها حراج تعود ملكيتها للدولة لذلك تحظى بدرجة عالية من ال

وهو عبارة عن منطقة محيطة بالحراج بعمق  الغابات حرم خاص يدعى بحرم الحراج
/ مئتي متر، تبدأ من كل حد من حدود المنطقة الحراجية ويسمح بوضع مشيدات 011/

غير ثابتة ضمن هذه المنطقة بما يكفل تقديم الخدمات الضرورية لرواد المنطقة 
 إقامة المشاريع االستثمارية السياحية حصرًا بعد حدود هذه المنطقة.  الحراجية، كما يتم
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تبعًا آلخر الدراسات فإن خبراء الحراج والعاملين في هذا المجال يؤكدون على أن الحراج 
في سورية نصفه اصطناعي أي مزروع من قبل اإلنسان ونصفه اآلخر طبيعي موجود 

معرى بدرجات مختلفة والنصف خير هذا في الطبيعة منذ زمن طويل حيث أن نصف األ
 اآلخر ما زال في حالة سليمة.

يجب النظر إلى الغابة كنظام بيئي بما تحويه من أشجار وشجيرات وأعشاب وكائنات 
حية من ثدييات وطيور ومخلوقات مجهرية، وغير حية من تربة وهواء وماء، ومكونات 

لمعتقدات واألفكار في الثقافة الحديثة الطبيعة. وكما يجب التركيز على القيم وا أخرى من
 .(0119، )مرتيني، التوجه السليم في إطار السياسة الحراجية خدملعلم الغابات بما ي

إن التكامل البيئي واالقتصادي والثقافي والجمالي والروحي له دور في دعم وترسيخ 
الجمهورية العربية  السياسة الوطنية للتنمية المستدامة واألمن الغذائي ومكافحة الفقر في

ن نجاح تطبيق السياسة الحراجية يتطلب توعية المجتمع المحلي حول حقوقه السورية . وا 
شراكهم في تصميم برامج التنمية الخاصة بمناطقهم  وواجباته اتجاه قيمة الغابات وا 

وتعزيز قدرتهم على اقتراح المشاريع ووضع الخطط وتنفيذها وتأمين ما يحتاجون  هاوتنفيذ
يه من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومحاولة االستفادة من معارفهم إل

التقليدية بهدف التنمية المستدامة إلرثهم من الموارد الطبيعية المتاحة وصون البيئة، 
وتأسيس سياسة مؤسساتية وميكانيكية مع القطاعات التي لها عالقة بالموارد الغابوية 

دارتها   .(ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2003)وا 

إن الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن إدارة الغابات وحمايتها واستثمارها في سورية 
ت   009هي مديرية الحراج  التي تم تحديد هيكليتها ومهامها وفق القرار الوزاري رقم 

إدارة  الصادر عن وزير الزراعة واإلصالح الزراعي. تتبع مديرية الحراج إلى 0115لعام 
وفق المرسيوم التشيريعي رقم الموارد الطبيعية التابعة لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

دارتها واستثمارها  الخاص 0117للعام  05 والتي تتوزع مهامها بحماية حراج الدولة وا 
مديرية للزراعة مقسمة إلى أقسام تشابه  ات التي يوجد فيهاحافظبين اإلدارة المركزية  والم

ألقسام إلى دوائر ووحدات على ا تقسمو  ،سام المديريات المركزية في وزارة الزراعةأق
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تضم مديرية الحراج قسم اإلنتاج، قسم اإلدارة، قسم الحماية، قسم  .المنطقةمستوى 
دارة المناطق المحمية  .(0119، )مرتيني، االستثمار، قسم التنوع الحيوي وا 

، كما د الطبيعية وزيادة مساحات الغاباتر واتسعى مديرية الحراج للمحافظة على الم
نشر المعرفة المتعلقة بأهمية الغابات و  توفير فرص العملالحراج إلى  مديريةتسعى 

شجعت سياسة الحراج على التعاقد الفني . وفوائدها االقتصادية والبيئية والسياحية
 واالقتصادي مع الجهات العربية والدولية لتطوير مشاريع الحراج. 

 إن دور الِحراج البيئي واالقتصادي: واالجتماعي يقتصاداال الحراجدور . 1. 6 .5
واالجتماعي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحسن إدارتها بشكل مستدام وبالسياسة الِحراجية المطبقة 

 . على المستوى الوطني
تؤدي الغابات في سورية مجموعة من الخدمات والوظائف التي تلبي حاجة المواطنين. 

من الصعوبة بمكان معرفة القيمة النقدية لكافة منتوجات الغابة والتي تدعى بمنتجات و 
االنجراف الكربون ومكافحة  تخزينو  الحيويالغابة الثانوية  كتنظيم المناخ، وحماية التنوع 

 التعرية.و 

للمنتجات الخشبية وغير الخشبية التي تؤلف مصدرًا  هماً مالغابات السورية موردًا  دتع
 الصناعي خشبال كل من في الغابات منتجات . تتمثلالمجتمعات الحراجيةلدخل  اً همم

 الحراجية حيث والغراس والنباتات الطبية والعطرية والثمار البرية والفحم قودالو  وحطب
خالل  الفحمقود و الو  وحطب الصناعي خشبال إنتاج مجال في كان هنالك ازدياد ملحوظ

لكل  %08.7و %1.8و 4.4%ل النمو السنوي حيث بلغ معد 0117-0111الفترة 
 .على التواليها من

  مشاكل الغابات في سورية. 2. 6. 5
تقلصت رقعة الغابات السورية بسبب قلع األشجار والرعي الجائر والحرائق المتكررة  -
  حتطاب وضعف اإلدارة.واال
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أدى الى  إن غياب تطبيق القانون وتداخل أراضي الغابات مع األراضي الزراعية  -
 .استغالل الغابات بشكل مفرط

 .غياب القانون الكفؤ للغابة -

  .غياب سياسة حراجية واستراتيجية وطنية -

 .ضعف التدريب والمنافسة -

 .غياب الخطط اإلدارية لمعظم الغابات السورية -

ضعف الموارد المالية التي تدعم بحوث الحراج باإلضافة الى ضعف التعاون بين  -
 ومراكز البحوث. الجامعات

تشير الدراسات الفنية : اشراك السكان المحلين واستدامة الحراج في سورية. 3. 6. 5
أن الغابات السورية أضحت في إلى حول الغابات  المتوفرة بالجمهورية العربية السورية

تشكل والتي حرائق الغابات وضع مهدد وحرج وذلك ألسباب كثيرة يأتي في مقدمتها 
يمانًا بأهمية خصوصاً والحراجية  عموماً الطبيعية  هامواردعلى  خطرًا كبيراً  لقطاع ا. وا 
إلى دعم البنى الحكومة فقد عمدت  السوريةوبدوره الحيوي في حماية البيئة الحراجي 

التحتية إلدارة الحرائق وكذلك دعم عمليات مكافحة الحرائق الميدانية وذلك للحد من 
ات إلى أن أعداد الحرائق في ءتشير اإلحصا ذاته الوقت المساحات المتأثرة. إال أنه وفي

 ينجم عن نشاطات السكان ها% من95وأن أكثر من ولكن رقعتها تتناقص،  تزايد مستمر
وبناء على ذلك فقد جاءت التوجهات للعمل على الوقاية ا. والخدمات المتعلقة به المحليين

ر يأتي في مقدمتها مشاركة وذلك من خالل العمل على عدة محاو أواًل من الحرائق 
  السكان المحليين.

دون إشراك فاعل للسكان المحلين في إدارة الغابات التي تقع  من لقد بات من المؤكد أنه
شعارهم بأنها لهم مثل ما هي للبلد ال يمكن لهذه اإلدارة أن تحقق  ،ككل في جوارهم وا 

على الخدمات التي فقط تماد استدامة هذه الغابات. لقد أثبتت التجارب أنه لو تم االع
إجراء  من أجل تقدمها مديرية الحراج ممثلة في مصالحها الموزعة في جميع أنحاء البلد
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األغصان الزائدة فإن ذلك سيكون وتقليم  الوقود المتراكم تحت األشجار عمليات تنظيف
م بمثل على اإلطالق رغم اإلمكانات الكبيرة المتوفرة لدى هذه المصالح للقيا غير فاعل

سيقوم فلو أخذنا على سبيل المثال أن كادر مصلحة الحراج في الالذقية  .هذه األعمال
إلى أمكنة  الكادر نتقليتها وبعد االنتهاء منه اغاب منمكان ما في تنظيف وتقليم  بعملية

أراد  فإذا ما ،وذلك من أجل إكمال تنظيف كامل حراج المحافظة هسأخرى لفعل األمر نف
إمكانية  نفإ عملية التنظيف والتقليمإلى المكان الذي بدأ به من جديد العودة  هذا الكادر

. ، هذا يعني أنه لن يعودأكثر من ثمانين عاماً حسب التقديرات العودة إليه ستستغرق 
أمرًا يبدو أمرًا صعبًا، هذا إن لم يكن  ةمستدام إدارةوبناًء على هذا المثال فإن إدارة الغابة 

لو تم تجاهل إشراك المجتمعات المحلية في هذه اإلدارة والدور الفاعل التي  مستحياًل فيما
 . تهتحقيق استدامتطوير الحراج وحمايته وبالتالي يمكن أن تقوم به في 

مشروع اإلدارة المتكاملة لحرائق الغابات بالنهج التشاركي  مبادرةولعل 
(GCP/SYR/010/ITA) ة والزراعة لألمم الذي تم تنفيذه من قبل منظمة األغذي

 2012 إلى عام  0114المتحدة وبالتعاون مع وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي عام 
كانت األولى في مجال إشراك السكان المحليين المجاورين للغابات في اإلدارة المستدامة 

في إدارة الغابات وذلك من  التشاركيحيث سعى المشروع جاهدًا إلرساء هذا النهج  ،لها
 تمكين السكان المحلين من تشكيل مجموعاتهم الطوعية في قرى رائدة مختارة خالل

 . (Razzouk 2010)، والعمل ضمن هذه المجموعات

ًا، ُينتخب من بينهم رئيسًا للمجموعة وثالثة فرد 05 -01من المجموعات الطوعية تضم 
عمال الوقاية أفراد آخرين ُيسند لألول مسؤولية التوعية واإلرشاد والثاني مسؤولية أ

)التنظيف والتعشيف والتقليم( والثالث أعمال المكافحة )الحرائق( حيث أن أحد هؤالء 
 المسؤولين يتم انتخابه كنائب لرئيس المجموعة. 

ولين فيها المسؤ رئيسها وبقية ومهام  عموماً أما فيما يتعلق بمهام المجموعة الطوعية 
  فسوف يتم الحديث عنها بشكل مختصر. خصوصاً 

 :الطوعية مهام المجموعة
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 ،خصوصاً والحراجية  عموماً حماية الموارد الطبيعية  -
في حماية هذه الموارد ودرء األخطار  سهامحث الناس المحلين على اإل -

  ،المحيطة بها
مجتمعات في أهمية التعامل مع هذه الموارد بشكل مسؤول الرفع وعي  -

 ،وعقالني لضمان استمراريتها
والحراجية  عموماً محلية بأهمية الموارد الطبيعية مجتمعات الالرفع وعي  -

  ،وارتباطها الوثيق بحياتهم ومصير أجيالهم خصوصاً 
المحلية في أهمية العمل الجماعي في تحقيق  المجتمعاترفع وعي  -

 ،مجتمعاتالاألهداف وحل المشاكل التي تواجه 
بة مجتمعات بخطورة حرائق الغابات واآلثار الخطيرة المترتالرفع وعي  -

 ،عليها
التأكيد على أهمية المشاركة الجماعية في عمليات اكتشاف حرائق  -

 الغابات وعملية إخمادها.
 :مهام رئيس المجموعة 

 ،س المجموعة وقيادتهاؤ تر  -
وضع خطة عمل المجموعة السنوية بخصوص أعمال التوعية واإلرشاد  -

وعمليات الوقاية والمكافحة وذلك بالتعاون مع معاونه والمسؤولين 
 ،الثالثة وبالتشاور مع مصلحة الحراج أو الجهات المعنية التابعة لها

 ،اإلشراف على تنفيذ الخطة ومتابعتها -
االتصال مع المصلحة أو الجهات المعنية التابعة لها بخصوص عمل  -

 ،المجموعة والمشاكل المعترضة وغيرها
 .الدعوة الجتماع المجموعة وتنظيم نشاطاتها -

 وعة:مهام معاون رئيس المجم 
س المجموعة وقيادتها وتنفيذ جميع المهام الملقاة على عاتق رئيس ؤ تر  -

  ،المجموعة في حال غيابه
 .المشاركة في وضع الخطة السنوية للمجموعة -
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 مهام مسؤول التوعية واإلرشاد: 
 تنفيذ ومتابعة خطة التوعية واإلرشاد المتعلقة في:

 ،ديمومتها+ استخدام موارد الغابات بشكل عقالني بحيث يضمن 

 ،+ أهمية الوقاية من حرائق الغابات

 ،+ خطورة الحرائق وآثارها المدمرة

 ،+ أهمية العمل الجماعي في مواجهة متطلبات المجتمع وحل مشاكله

 ،+ أهمية المشاركة في كشف الحرائق والمساهمة في عملية اإلخماد

 ،+ العناية بنظافة البيئة

ق المخلفات الزراعية ومراعاة + أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء حر 
 ،الزمان والمكان

رفع تقرير عن تنفيذ الخطة اإلرشادية لرئاسة المجموعة والمشاكل  -
 .المعترضة

 :مهام مسؤول عمليات الوقاية 
المحلين بالتعاون  تنفيذ خطة عمليات الوقاية المتعلقة في حث الناس

شراكهم في: تهاابعومت مع أعضاء المجموعة الطوعية  وا 
والتقليم ضمن الغابات وعلى جوانب  فملية التنظيف والتعشي+ ع

 ،الطرقات والحقول الزراعية

زالة الحجارة من عليها واإلبقاء على  + تنظيف خطوط النار وجوانبها وا 
 ،جاهزيتها

 ،+ أي مهام أخرى توكل إليه
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 رفع تقرير عن تنفيذ خطة الوقاية لرئاسة المجموعة والمشاكل -
 .المعترضة

  ل عمليات المكافحةمهام مسؤو:  
تنفيذ خطة عمليات المكافحة المتعلقة في حث الناس المحلين بالتعاون 

شراكهم في: تهاابعومت مع أعضاء المجموعة الطوعية  وا 
 ،واالتصال بالجهات المعنية وكشفها + مراقبة الحرائق

 ،+ إخماد الحرائق

 ،تها التامةوالتأكد من كفايتها وجاهزي هاوتوزيع تأمين األدوات اليدوية -
اإلشراف على عملية اإلخماد فيما حدثت وتأمين الدعم اللوجستي ريثما  -

 ،يتم تدخل الجهات المعنية
رفع تقرير عن تنفيذ خطة المكافحة لرئاسة المجموعة والمشاكل  -

 .المعترضة
 

 اإلدارة المستدامة للغابات. 2. 5

أن يتم  تعني (Sustainable Forestry Management) اإلدارة المستدامة للغابات
بحيث تنمو كميات من األخشاب تفوق ما تم  االنتفاع بالغابات بطريقة تخضع لإلدارة

  قطعه على مدار العام. 

فتعرف اإلدارة المستدامة  (ITTO, 2004)أما منظمة األخشاب االستوائية الدولية 
 من أكثر أو دواح تحقيق في تسهم التي بالطريقة الغابات إدارة عملية"للغابات بأنها 

وخدمات  لمنتجات متواصل بإنتاج يتصل بما بوضوح اإلدارة حددتها التي األهداف
 المستقبلية واإلنتاجية األصلية للمنافع مبرر غير تخفيض أي دونمن و  مرغوبة، جيةاحر 
 ".جتماعيةواال الفيزيائية البيئة على مبررة غير مرغوبة تاأية تأثير  دونمن و 
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 بشكلإدارة الغابات  فتعني( Sustainable Forestryلمستدام" )عبارة "الحراج ا أما
. وقد تم تحديد ستة معايير للحراج المستدام، اً وثقافي واقتصادياً  واجتماعياً  تدام بيئياً مس

تقييم االستدامة بناًء عليها. ويتم قياس كل معيار باستخدام العديد من المؤشرات  تم والتي
والتي يمكن أوربا عموم هذه المعايير والمؤشرات في  حيث تستخدمالكمية والنوعية. 

الستة معايير هذه المع مراعاة خصوصية الدول. استعمالها في أماكن أخرى من العالم 
 للحراج المستدام هي:

  سهامهاالحفاظ على موارد الغابات وتحسينها بشكل مناسب و في دورات الكربون  ا 
 ،العالمية

  تهاوحيوي للغاباتالحفاظ على صحة النظم البيئية، 
 )تشجيع الوظائف اإلنتاجية للغابات والحفاظ عليها )الخشبية وغير الخشبية، 
  بشكل  هوتحسين تهوحمايوقاية التنوع البيولوجي في النظم البيئية للغابات

 ،مناسب
 بشكل مناسب  هوتحسين تهوحماي وقاية الوظائف الوقائية في إدارة الغابات

 ،)وخاصًة التربة والمياه(
 رعاية الوظائف والظروف االجتماعية واالقتصادية األخرى. 

 المستمدة العامة والخدمات البضائع أن ضمان إلى المستدامة جيةاالحر  التنمية وتهدف
 المتواصل مهااسها  و  توافرها ذاته الوقت في وتؤمن الحالية حتياجاتاال تلبي الغابات من
 اإلدارية الجوانب الغابات إدارة تتضمن أوسع، وبمعنى. األمد الطويلة التنمية في

 على وتنطوي. الغابات واستخدام حماية لمفهوم والبيئية واالقتصادية والفنية التشريعية
 الحفاظ إلى تهدف أفعال من وحايتر  والذي المتعمد، البشري التدخل من مختلفة درجات
 .توالخدما السلع من عدد انتاج زيادة إلى وحمايته اإليكولوجي النظام على
 
 فوائد اإلدارة المستدامة للغابات. 8. 5



112 
 

 جتماعية،اال ستدامةواال اإليكولوجية، ستدامةالا: هي عناصر ثالثة الغابات استدامة وفرت
 المحافظة في الغابات بدور اإليكولوجية ستدامةاال تتعلقحيث  .قتصاديةاال ستدامةواال
 االجتماعية ستدامةاال وتتعلق. وجيةااليكول والنظم العمليات وتكامل البيولوجي التنوع على
. الغابات على معيشته في يعتمد الذي البشري المجتمع على الحفاظ في الغابات بدور

 تعتمد التي واألسر والمجتمعات الشركات على بالحفاظ االقتصادية ستدامةاال وتتعلق
 من بمدى يسهم أن العناصر تلك من واحد كلأنه ل الممكن ومن. الغابات على اقتصادياً 
 . المنافع

 
 اتنج،ر وال الصمغ كاًل من وتضم. قيمة تصديرية سلعاً  جيةاالحر  المنتجات بعض دتع

 الدباغة، ومواد ن،يوالتربنت المختلفة، والزيوت ،والخيزران ن،االز  وخشب الرقائقي، والخشب
 عفس أعواد أصبحت قد. و الطبية والنباتات والخمائر، الشجر، ولحاء والتوابل، والعسل،
 وتصدر. والفلبين وماليزيا، ندونيسيا،إل بالنسبة همةم تصديرية سلعاً  المتسلقة النخل

 الفلين من كبيرة كميات المتوسط األبيض البحر دول وبعض والمغرب، البرتغال،
 فطريات من تصديرية تجارة تأسيس من كوريا جمهورية تمكنت وقد. البلوط من المستخرج
 منتجاً  يشكل واألكاسي السنغالي العربي الصمغ أن حين في لألكل، الصالحة الغابات

 .(0993والزراعة لألمم المتحدة،  األغذية منظمة) السودان مهمًا للتصدير في
 
 المحلي، المستوى على البيئة حماية في اً همم اً دور  الرطبةالغابات واألراضي  ؤديت
 جذور دتع حيث االنحدار شديدة المياه مجمعات حماية في وصاً وخص اإلقليمي،و 

 األغذية منظمة)، نهيارواال التآكل من ومنعها التربة تماسك في هماً م راً عنص األشجار
 (. 0115لألمم المتحدة،  عةاوالزر 

 
 معدل من وتزيد الرياح، عن الناتجة التعرية ضد حماية األشجار توفر أن الممكن من

 األنظمة في بحكمة دامهاواستخ. الجوفية هالميا وتعوض النقص في المطر، مياه ترشح
 النباتية المغذيات تدوير إعادة خالل من التربة خصوبة ريةااستمر  في يساعد عيةاالزر 

 للحيوانات الظل األشجار وتوفر. للتربة العليا الطبقات إلى جذورها خالل من وخروجها
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 بةرطو  وأكثر عدة بدرجات برودةقل أر األشجا تحت المحلي المناخ يكون وقد واألنسان،
 المنغروف أشجار تحمي الساحلية المناطق وفي. الشمس تحت أشعة عليه هو مما

 .والروبيان لألسماك خصبة قاعدة وتشكل البحار عن الناتجة التعرية من األرض
 

 النباتات من المهددة األنواع وحماية البرية للحياة كمواقع أيضاً  الغابات دور ويتعاظم
". البيئية بالسياحة" يعرف أصبح وما والسياحة هالترفي في دورها على عالوة .والحيوانات
 تكتسب أصبحت المدينة، جو من والخروج الطبيعة، سةاودر  والتخييم، المشي، فرياضة
 الجو عن الناتج التوتر من صللتخل وسيلة باعتبارها المدن لسكان بالنسبة يدةامتز  أهمية
 .المدن في الملوث
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 الفصل السادس
 موارد الرعويةال

 مقدمة
اعتبييار جميييع  يمكيين وميياذا تعنييي كلميية مراعييي؟ ؟ (Range lands)مييا هييي المراعييي

األراضي في العالم والتي ليست صحاري جرداء وال أراضي مزروعية وال مغطياة بالصيخور 
  .مراعي على أنها أو الجليد أو المنشآت

 هماختلفيييوا فيييي تعييييريف بيييالرغم مييين أن العدييييد ميييين المختصيييين فيييي مجييياالت المراعييييي قيييدو 
أراضيي غيير  هيي المراعييأن  ألراضي المراعي اختالفًا بسيطًا إال أنهم اتفقوا على اعتبار

مزروعيية وقييادرة علييى تييوفير مييواطن بيئييية للحيوانييات البرييية والمستأنسيية. وعلييى هييذا فإنييه 
أراضييي غييير مزروعيية تفييي بمتطلبييات حييياة الحيوانييات المراعييي علييى أنهييا: " يمكيين تعريييف

 .  "وهي تلك األراضي ذات الغطاء النباتي األصلي أو المحلي ،القاضمةو الرعوية

طبيعي فطري  تلك األراضي التي يكون عليها غطاء نباتي"ويمكن تعريفها أيضًا بأنها 
وتكون  رعوية ب عريضة األوراق أو شجيراتاعشأيسوده الحشائش وأشباه الحشائش و 
بغطاء  إحياؤهامن ضمنها األراضي المعاد  ويدخل جميعها مناسبة للرعي أو القضم

 ."من الممكن إدارته كغطاء نباتي طبيعي وفطري ...نباتي طبيعي 

وأراضيييي  وأراضيييي السيييافانا عليييى أراضيييي الحشيييائش الطبيعيييية وتشيييتمل أراضيييي المراعيييي
الشيييييجيرات ومعظيييييم الصيييييحاري والتنيييييدرا ومجتمعيييييات األليييييب النباتيييييية وأراضيييييي السيييييبخات 

 حلية والمروج الرطبة.والمستنقعات السا

وتشتمل أراضي المراعي أيضًا العديد من أراضي الغابيات والتيي تعييل غطياء نبياتي تحتيي 
)تحييت األشييجار( أو غطيياء عشييبي فصييلي أو غطيياء نبيياتي شييجيري ميين الممكيين تطبييييق 
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قواعييييد وأسييييس وممارسييييات إدارة المراعييييي عليييييه بصييييورة محييييددة )مثييييل: أراضييييي األحييييراج 
 (.  الممكن رعيها

معظم المراعي في العالم ال تناسب الزراعة المستدامة بسبب انخفياض كميية األمطيار،  إن
أو ضيييييحالة التربييييية، أو وعيييييورة التضييييياريس أو االنخفييييياض فيييييي درجييييية الحيييييرارة أو ليييييبعض 

 األسباب أو جميعها.

مراعيييي أهميييية اقتصيييادية كبييييرة مييين حييييث تكلفتهيييا كمصيييدر ألعيييالف الحيوانيييات لتشيييكل ا
. عالف المزروعة، كما وتوفر الموئل والغيذاء لمختليف أنيواع الحيياة البرييةمقارنة بتكلفة األ

دورًا اقتصيياديًا مهمييًا ورئيسييًا فييي حماييية التربيية ومسيياقط المييياه ميين عوامييل التعرييية  ؤديوتيي
وفي زيادة تسرب المياه إلى باطن األرض وحفيظ الرطوبية األرضيية وتجدييد الميياه الجوفيية 

إضيافة  ،ومية الزحيف الصيحراوي والحفياظ عليى التيوازن البيئييوالحد من حركية الرميال ومقا
المختلفة للناس كالصيد والتنزه ومشياهدة الطبيعية وغيرهيا حييث  ويحيةإلى توفير الفوائد التر 

   أن كل هذه الفوائد لها منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة تعود على المجتمع.

دارة اسيييتغاللها ينضيييب فيميييا ليييو تميييت حمًا طبيعييييًا ال وتعيييد المراعيييي الطبيعيييية كنيييز  ايتهيييا وا 
، أضف إلى ذلك أنها ال تحتاج إلى كثير مين الجهيد والميال واألراضيي الخصيبة بشكل واعٍ 

ومييياه الييري وذلييك فيمييا لييو تمييت مقارنتهييا بمييا تحتاجييه المنتجييات الزراعييية المختلفيية، ممييا 
 ن المجتمعات. يجعلها ذات مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي كبير ألي مجتمع م

 المراعي أراضي في الطبيعية الموارد .1 .6
الموارد ، التربة، لغطاء النباتياكل من  لىإ المراعي أراضي في الطبيعية الموارد قسمتُ 

 اإلدارة تحقيق ولوياتأ من الطبيعية المراعي إدارة دوتع. الموارد الحيوانية البرية، و المائية
 راضيأ في الطبيعية الموارد أهمية وتنبع .المراعي راضيأ في الطبيعية للموارد المتكاملة
 لالستجمام.ومكانًا  البرية ةللغذاء، والعلف، والماء وملجأ للحيا اً مصدر  كونها المراعي
 :هما رئيسان عنصران المراعي وإلدارة
 وتعزيزهما. النباتي والغطاء التربة مركب حماية 
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 واأللييييييياف الحمييييييراء اللحومكييييي االسييييييتهالكية المراعييييييي منتجيييييات علييييييى المحافظييييية 
 .تنميتها أو، البرية والحيوانات والماء واألخشاب

 :تيةاآل األساسية المفاهيم على المراعي إدارة تبنى
 .متجدد طبيعي مورد المراعي نإ .0
 وال الخضيراء المراعيي نباتيات فيي نهيايتخز أن  يمكين الشمسيية الطاقة نإ .0

 .الحيوان برعي إال استخالصها يمكن
 منخفضييية طاقييية باسيييتغالل واألليييياف بالغيييذاء اإلنسيييان تميييد المراعيييي نإ .3

 .الزراعية باألراضي مقارنة التكلفة
   .والمناخ والطبوغرافية التربة بخصائص تتحدد المراعي إنتاجية نإ .4
 منهييييا يسييييتفيد يمكيييين لإلنسييييان أن المراعييييي نييييواتج ميييين عييييدداً  هنيييياك نإ .5

واألحطيياب  والمعييادن البرييية والحيوانييات والتنييزه والميياء واأللييياف الغييذاءك
 .واألخشاب

 الطبيعية المراعي إدارة علم تعريف. 2. 6
 مجموعة أفضل على للحصول المرعى مكونات تحوير إن إدارة المرعى الطبيعي تعني

، وهي علم استغالل المجتمعات البشرية لنفع مستدامة أسس وفق والخدمات للمنتجات
فضل النتائج، أي أعلى مردود المرعى كمورد طبيعي متجدد للحصول على أعلى وأ

دون التأثير على هذا المورد. كما ويمكن تعريف هذه اإلدارة بأنها التحكم من اقتصادي 
األمثل في المورد الطبيعي للمرعى للوصول الى تجانس في اإلنتاج وخدمة المجتمع على 

نبات والتربة إدارة المراعي الرعوية تتعامل مع اإلنسان وال فإن عليه وبناء أساس مستدام.
والحيوان وتبنى على مفهوم أن المراعي مورد طبيعي متجدد، )وزارة الزراعة األردنية، 

0100.) 
  المراعي إلدارة العامة األهداف .3 .6

 :باآلتي تلخيصها يمكن
وحيوان بري  المحافظة على المكونات األساسية للمراعي من نبات ومياه وتربة .0

 .وصيانتها
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لنباتات اي لزيادة الثروة النباتية مما يتطلب زيادة نسبة تحسين مكونات المراع .0
  .الرعوية الجيدة وزيادة خصوبة التربة ومقدرتها على االحتفاظ بمياه األمطار

زيادة قدرة أراضي المراعي في اإلسهام لتوفير احتياجات المجتمع من اإلنتاج  .3
  .االحيواني والخدمات األخرى كالصيد والتنزه ومياه الشرب وغيره

ومقاومة  عموماً زيادة قدرة أراضي المراعي على أداء دورها في صيانة البيئة  .4
 .خصوصاً التصحر 

 العالمية الرعوية الموارد. 3. 6 

تنتشير  ،( ملييون هكتيار1111تقّدر مساحة المراعي الطبيعية في العيالم بحيوالي )
عشيياب الطويليية فييي معظمهييا فييي األودييية والسييفوح الجبلييية فييي أمريكييا الالتينييية وسييهوب األ

سيتراليا، الخضيرة فيي أوربيا الشيمالية وأ الميروج دائميةو أمريكا الشمالية وأوربا )السفانا( وكندا 
 ،والبيوادي وميروج األعشياب القصييرة فيي آسييا وأفريقييا وبعيض صيحاري جنيوب شيرق آسييا

يا ميييوردًا للرعيييي الطلييييق والرعيييي المتنقيييل فيييي بعيييض بليييدان أوروبيييا الشيييمالية وأسيييترال وتعيييد
ومصييدرًا قوميييًا لإلنتيياج الحيييواني ال يسييتهان بييه، ومصييدرًا للييرزق ونمطييًا للحييياة البدوييية فييي 
أفريقييييا وآسييييا لشيييريحة كبييييرة مييين السيييكان، وتبليييغ مسييياحة المراعيييي حيييوالي ثليييث مسييياحة 
األراضييي المحصييولية فييي العييالم، إال أن هييذه المسيياحة فييي تنيياقص مسييتمر منييذ ثمانينييات 

 ميين التحييوالت المناخييية وتراجييع معييدالت الهطييول المطييري فييي كييل القييرن العشييرين بسييبب
سييتراليا، ممييا أدى إلييى تييدهور الغطيياء النبيياتي الرعييوي آسيييا وأأفريقيييا وأواسييط وجنييوب شييرق 

فييي كييل ميين آسيييا وأفريقيييا، وتشييير بيانييات األمييم المتحييدة إلييى أن المعييدل السيينوي لخسييارة 
 ، ومازال كذلك.2ألف كم( 51الغطاء النباتي الرعوي يقّدر بحوالي )

 الموارد الرعوية العربية. 5. 6
أي  ( مليون هكتار،513تقّدر مساحة المراعي الطبيعية في الوطن العربي بي)

و تكمن أهمية المراعي  ،%(86)أكثر بقليل من ثلث المساحة اإلجمالية للوطن العربي
رغم من تدهورها فإن بالف ،للقطعان الرعوية تأمين األعالففي  مساهمتهاالطبيعية في 

مصدر عيش  د% في معظم البيئات الرعوية العربية والتي تع05قل عن يال  إسهامها
ونمط  واشيهمفي تغذية م و جزئياً أ ألعداد كبيرة من المربين الذين يعتمدون عليها كلياً 
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مّوزعة على أقاليم الوطن العربي  وهي  .(0100، )وزارة الزراعة األردنية، حياتهم
 :ألتيكا

فييييي إقليييييم المشييييرق العربييييي )سييييورية، لبنييييان، فلسييييطين،  %(1142) مليييييون هكتييييار 52 -
 ردن، العراق(.األ

فيي إقلييم المغيرب العربيي )المغيرب، موريتانييا، الجزائير، %( 2147)مليون هكتيار  111 -
 تونس، ليبيا(.

فييييي اإلقلييييييم األوسييييط )مصييييير، السييييودان، الصيييييومال،  %(8946) مليييييون هكتيييييار 211 -
 (.جيبوتي

فيييي إقلييييم الجزييييرة العربيييية )الكوييييت، قطييير، البحيييرين،  %(2345) ملييييون هكتيييار 145 -
السعودية، اإلميارات العربيية، الييمن، عميان(، وتتيّوزع عليى البيوادي التيي يقيع معظمهيا بيين 

( ميم/ سينة، أي فيي المجيال المنياخي الجياف أو شيبه الجياف، 211 -21خطي األمطيار )
فيها بالضيعف العيام وانخفياض الحيويية وقّلية الكثافية، وانخفياض حيث يّتسم الغطاء النباتي 

التغطيييية النباتيييية، وبسييياطة التركييييب النيييوعي وقلييية عيييدد األنيييواع المكّونييية للعشييييرة النباتيييية، 
وانخفيياض معييّدل اإلنتاجييية النباتييية فييي وحييدة المسيياحة، وقييد انعكسييت هييذه الصييفات علييى 

ن إنتاجهيا أوضاع المراعي حيث تّتصف بأنها مراعي فقي رة منخفضة اإلنتاجيية الرعويية، وا 
يتذبذب من عام آلخر وفقًا لمعّدالت األمطار وكثافة االستغالل ونظم اإلدارة المتّبع، ومين 
المجتمعات النباتية المنتشرة في المراعيي العربيية، مجتميع الطليح الملتيف، والثميام الصيلب، 

تم، ومجتميييع العجيييرم المتفصيييل، ومجتميييع القطيييف الملحيييي والفلفييية، ومجتميييع العوسيييج والييير 
والنصي الرئيس، الشيح والفلفة العربية، العلندى والجرود، اليبطم األطلسيي والسيويد، الروثية 

وراق والملوح، والروثة الرعوية الرباعية األوراق، والشيح األبييض والعنصيالن ثيم الطويلة األ
 الرمث والربل األبيض.

دورًا بيارزًا فيي تيدهور مراعيي  أدتالشيديدة  ومما ال شّك فيه أن التقّلبيات المناخيية
الييوطن العربييي، إاّل أن اإلدارة غييير الرشيييدة أدت إلييى تسييارع التييدهور، باإلضييافة إلييى عييدم 

   :آلتيتنظيم الحموالت الحيوانية، هذا ويمكن تلخيص أسباب التدهور با



119 
 

 تكرار سنوات الجفاف، واستمرارها لفترات طويلة في بعض األقطار العربية. . أ

 زيادة أعداد القطعان الحيوانية في المراعي المتعبة، واالستغالل الجائر لها. . ب

غالقها. . ت  عدم التوزيع الجيد لنقاط الماء، وعدم تطبيق ضوابط لفتحها وا 

 عدم التّوسع في الزراعة الرعوية. . ث

 استمرار االحتطاب إلى درجة اقتالع أي نبات ذي قاعدة حطبية. . ج

 ي الطبيعي من أجل االستثمارات الصناعية.زيادة الضغط على الغطاء النبات . ح

وقد أّدت هذه األسباب إلى تدهور العشائر النباتية، وانجراف التربة في المناطق 
الرعوية مما وصل بها إلى حالة ُيرثى لها، كما أّدى ذلك إلى تصّحر جزء منها بدرجات 

العربي التي  مختلفة إضافة إلى بعض الغابات القصيرة الرعوية في بعض أقطار الوطن
تتمّيز بقّلة الكثافة والتناثر، وعدم الترابط بين وحداتها، ومن أهمها الغابات عريضة 
األوراق كالسنديان والبطم والخرنوب واألرجان والسنط واألشجار الرعوية المرافقة التي 

 تنتشر في:

o  المناطق المتوسطية مثل القبقب واللوز البيري والقطليب والشيرد والزعيرور
زفيييون والعجيييرم والغيييار واليييدردار والريحيييان والدفلييية والزيتيييون واليييدلب والزي

 والحور وغيرها.

o  المنيياطق المدارييية وشييبه المدارييية مثييل المنجييروف والتيييم والقييات والميييش
 والقهوة والدبق.

o  المنيييياطق الصييييحراوية والجافيييية: وينتشيييير فيهييييا العشييييير والغيييياف والسييييدر
 والصلب وغيرها.

 عة في المناطق الرعويةأنظمة الرعي المتب. 6. 6
ما لكل منها مختلفة حيث  من أنظمة الرعي المتبعة في مناطق رعويةيوجد عدد كبير 

 مزايا وعيوب:يميزه من 
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وفيه ترعى  :Continuous Grazing System: نظام الرعي المستمر. 1
 نوياً أو طوال العام إذا كان الرعي س الحيوانات طوال موسم الرعي إذا كان الرعي موسمياً 

بأنه نظام رعي ضار بالمراعي وخاصة  . علماً ردناألالنظام في  حيث يشيع استخدام هذا
إذا كانت أعداد القطعان تزيد عن الحمولة الرعوية  للمرعى مما  سيؤدي إلى األضرار 

 :تيةاآل
  القضاء على البادرات والنموات الصغيرة قبل بلوغها الطور المناسب

  بشكل كبير. إلى انخفاض إنتاجية المرعىاألمر الذي سيؤدي  ،للرعي
  يؤدي إلىالرعي المستمر سيخفض كمية النباتات المستساغة و 

 .بشكل تدريجيانقراضها 
 .تدمير التربة والنباتات األخرى 

 ولتفادي مثل هذه المشاكل يجب أن يتوازن أعداد الحيوانات مع الحمولة الرعوية.
: حيث يتم منع الرعي في Deferred Grazing System نظام الرعي المؤجل. 2

للنباتات مناسبة جزء أو أكثر من المرعى إلى ما بعد نضج البذور بهدف إعطاء فرصة 
رض المرعى مما يؤدي إلى إعادة استزراع أالرعوية لتنمو وتنضج بذورها وتنتشر في 

 أراضي المراعي بشكل طبيعي.
قسم المراعي إلى يث تُ : حRotational Grazing System نظام الرعي الدوري. 3

 تطلقو  ،ر عن تساويها في المساحةظبغض الن يلعلفامتقاربة في إنتاجها عدة أقسام 
خذ أدون  من في قسم أو أكثر ثم تنقل في فترات معينة إلى أقسام أخرى للرعي الحيوانات

 االعتبار.بعين إنتاج البذور 
 : Deferred Rotational Grazing Systemنظام الرعي الدوري المؤجل. 4

بعد نضج البذور و انتشارها بينما  حيث يؤجل الرعي في بعض أقسام المرعى إلى ما
 .اً نقل الحيوانات بين األقسام بشكل دورييمكن ممارسة الرعي في األقسام األخرى وتُ 

: وهو نظام يسمح Rest Rotational Grazing نظام الراحة الدورية للمرعى. 5
راحة المرعى  للرعي لمدة سنة أو سنتين للسماح لبذور النباتات الرعوية نفسها لمدة لوا 

حيث  هالمراعي والحفاظ على التنوع النباتي والطبيعي فيوبالتالي إغناء بالتجدد واالنتشار 
   .النظام المناسب للرعي في المناطق الجافة وشبه الجافة يعد
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وهو نظام  :Repeated Seasonal Grazing نظام الرعي الموسمي المتكرر. 6
، حسب األنواع النباتية السائدة أو موسم نموها األمثل وذلك  عدة قسم المرعى إلى أقساميُ 

وموسم الرعي المناسب لطور النمو األكثر استساغة بحيث يرعى كل قسم خالل الفترة 
 .  عامات أكثر استساغة للحيوانات كل التي يكون فيها النبات

 
  ر األراضي الرعويةالعوامل المؤثرة في تدهو . 2. 6
  :العوامل المرتبطة بالنشاطات اإلنسانية. 1

  ًعلى المصادر الطبيعية. متزايداً  الزيادة في عدد السكان والتي تشكل ضغطا 
 تراجع عدد الرعاة والعاملين بمهنة الرعي.  

 العوامل الطبيعية والتغير المناخي:. 2
 زيادة عدد الموجات الحارة.  
 حرارةرتفاع في درجات الاال.  
 ة.تناقص معدالت الهطول المطري 

 العوامل المرتبطة بالنشاط الزراعي:. 3
 تقلبات المساحة الزراعية البعلية.  
 التوسع في الزراعات المروية.  

 العوامل المرتبطة بالممارسات الرعوية:. 4
 الرعي الجائر.  
 ة.الرعوي ولةالزيادة في الحم  
 الحرائق. 

  :األرض والسياسات والقوانين العوامل المرتبطة بملكية. 5
  الملكية ئةتجز.  
 ستغالل الموارد الطبيعية الرعوية للمحافظة مة الظضعف السياسات والقوانين النا

 .نتاجية المراعيإعلى التنوع الحيوي واستدامة 
  :العوامل المرتبطة بالمؤسسية. 6

 ضعف اإلطار المؤسسي المتعلق بتنمية وتطوير الموارد الرعوية.  
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 هاوضعف ة الكوادر العاملة في مجال الموارد الطبيعية الرعويةقل.  
 ضعف اإلرشاد الرعوي.  

 
 المراعي أراضي في الطبيعية الموارد تدهور مؤشرات .8 .6
 مؤشرات تدهور الغطاء النباتي الطبيعي:. 1

 الرعوية مما جعل التربة  نحسار الغطاء النباتي الطبيعي في معظم البيئاتا
  .الريحي والمائي فنجراعرضة لال

 ندثار النباتات الرعوية اختفاء والتركيب النباتي الرعوي المتمثل بالتغير في ا
 .ذات القيمة الرعوية العالية المستساغة

  كمية األعالف المستوردةو اتساع الفجوة بين اإلنتاج المحلي لألعالف.  
 المهاجرة  .يورالعديد من الحيوانات والطيور البرية المحلية وعزوف الط اختفاء

راضي المراعي بسبب تدهور الغطاء أالتي كانت تحتضنها الموائل الطبيعية في 
 النباتي وضعف هذه الموائل.

 مؤشرات تدهور التربة:. 2
 تفكك التربة السطحية لتدني محتواها من المادة العضوية.  
 الصخرية على سطح التربة بروزاتزيادة التغطية الحجرية وال.  
  بة السطحيةانجراف التر.  
 تشكل األخاديد. 
  التربة من البذور.خسارة مخزون 

 مؤشرات تدهور الموارد المائية:. 3
 الزراعية مساحاتختفاء الغطاء النباتي الطبيعي وزيادة الا.  
 الجفاف والتصحر.  
 ظهور الخنادق واألخاديد. 
 نجراف الريحي وحركة الرمالاال.  
 يةالنزاعات والصراعات على الموارد المائ. 
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 المراعي أراضي في الطبيعية الموارد إدارة فياألمور الواجب مراعاتها  أهم. 9. 6
 :والتربة النباتي الغطاء على المحافظة. 1

 التقيد بالحمولة الرعوية.  
 المستساغة الرعوية النباتات تطويرنمو و  على التشجيع.  
 الرعوية المنطقة  حسب الرعي في ناسبمال النظام اتباع.  
 لمدة الرعي يقافإ طريق عن التربة في الرعوية للنباتات البذور كمية ةزياد 

 .للمنطقة المالئمة الرعوية النباتات زراعة و/ أو معينة
 :المائية الموارد على المحافظة. 2

 ياه.التوسع في عمليات حصاد الم  
 الندى حصاد نظام تطبيق. 

 الطبيعية المراعي تجديد طرق .91. 6 
 اعي الطبيعية بطريقتين:يمكن تجديد المر 

من هذا األسلوب في المراعي المتوسطة التدهور وذلك  بعوُيت   :التجديد الطبيعي أواًل.
 :اآلتيمجموعة من اإلجراءات يمكن إيجازها ب خالل

بشكل تام لفترة معينة حتى يستعيد المرعى إمكاناته الرعوية، وقد برهن هذا  عيمنع الر  . أ
 سين المراعي الطبيعية في كثير من مناطق العالم.في تح تهاإلجراء على فعالي

منع الرعي خالل فصل معين أو أكثر لحماية بعض األنواع النباتية الرعوية الجيدة  . ب
عطا  ها فرصة للتكاثر وتكوين البذور.ؤ والحساسة للرعي وا 

أما عن  تخفيف الحمولة الحيوانية للسماح للنباتات المعّمرة أن تتكاثر بشكل طبيعي. . ت
فهي:   Carrying Capacityأو  Grazing Capacityمولة الحيوانية أو الرعوية الح

مساحة خالل مدة زمنية والتي يمكن الحصول فيه المتوسط عدد الحيوانات في وحدة 
دون التأثير على الموارد  من على أعلى إنتاج حيواني اقتصادي ممكن وبصفة مستمرة

عوية في المناطق الجافة بالتباين في كمية الطبيعية. تكمن مشكلة تحديد الحمولة الر 
األمطار من سنة إلى أخرى وفي التباين في الغطاء النباتي في المراعي واستساغة 

وتحدد الحمولة الرعوية أساسًا بكمية العلف المتاح الذي ينتجه المرعى وبمعامل  النبات.
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ائية للحيوان. ونظرًا االستغالل السليم المسموح به خالل موسم الرعي واالحتياجات الغذ
ألن فصائل الحيوانات المختلفة من إبل وأغنام وماعز وأبقار وغيرها تختلف في 

الباحثون أنه من األفضل عند تقدير الحمولة الحيوانية أن  فقد وجد ،متطلباتها العلفية
حيوانية. والوحدة الحيوانية القياسية الوحدة بالعبر عن عدد الحيوانات بما يسمى يُ 

كغ، كما وهناك الوحدة الحيوانية المدارية  451بقرة تزن هي عبارة عن تخدمة عادة المس
كغ حيث ُتستخدم الوحدة الحيوانية المدارية في  311وهي بقرة يصل متوسط وزنها 

كسورية واألردن  المناطق الجافة وشبه الجافة كما هو الحال في البوادي العربية
 ولة الرعوية:هذا ويدخل في حساب الحم .والسعودية

  معاميل االسيتغاللUtilization coefficient : وهيو مقيياس نسيبي لميا تسيتهلكه
 Grazingالحيوانييات، كميييا ويزودنييا بمعلوميييات حييول شيييدة الرعيييي أو كثافتييه 

intensity   معييدل التحميييل ومييدى مالءمييةStocking rate  ونمييط توزيييع
حيياء البريية، وعين القييم الحيوانات فيي المرعيى، والتغطيية والمتياح مين الغيذاء لأل
معامييل اسييتغالل سييليم الجمالييية للمرعييى خييالل موسييم الرعييي. ولكييل نييوع نبيياتي 

معامل االستغالل للمرعى متوسط االستغالل السيليم  ديضمن له استمراريته. ويع
لألنييواع المهميية فييي المرعييى، وهييو يضييمن اسييتمرارية المرعييى ببقيياء نباتاتييه قوييية 

عليى المصيادر الطبيعيية األخيرى فيي المرعيى نفسيه  الوقيت فيومنتجة. ويحافظ 
كالتربيية والمييياه حيييث يتييراوح معامييل االسييتغالل األمثييل ألي مرعييى فييي المنيياطق 

% وتقيل هيذه النسيبة إذا كيان الموسيم جافيًا أو 61 -51الجافة وشبه الجافة بين 
 كان المرعى متدهورًا.

 نييات ميين األعييالف وذلييك االحتياجييات الغذائييية للحيييوان: تختلييف احتياجييات الحيوا
تبعًا لوزن الحيوان وطريقة تغذيتيه. تحتياج الوحيدة الحيوانيية مين األعيالف بشيكل 

% ميين وزنهيا محسييوبة علييى أسياس الييوزن الجيياف 3% إلييى 0.7عيام يوميييًا مين 
إذا كييييان الحيييييوان منتجييييًا فإنييييه يجييييب إضييييافة كمييييية أخييييرى ميييين لألعييييالف. أمييييا 

لمخطيط ليه ونوعيتيه، ويفضيل حسياب األعيالف تختليف بياختالف كميية اإلنتياج ا
لتذبييذبها ميين عييام إلييى  اإلنتيياج العلفييي علييى أسيياس سيينة متوسييطة األمطييار نظييراً 
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آخر. وعند الحديث عن الحمولة الرعويية ال بيد مين ذكير ثالثية مكونيات أساسيية 
وهييي: عييدد رؤوس الحيوانييات، ومسيياحة المرعييى، ومييدة الرعييي. ويمكيين التعبييير 

. عيييدد الحيوانيييات الممكنييية فيييي الهكتيييار (i)كميييي:  عييين الحمولييية الرعويييية بشيييكل
. عييدد الهكتييارات الالزميية لكييل وحييدة حيوانييية فييي مييدة (ii)الواحييد لمييدة محييددة. 

    زمنية محددة. 

السييماح برعييي الحيوانييات التييي تفّضييل النباتييات الغازييية الكثيييرة االنتشييار، ومنييع رعييي  . ث
 ض.يغ النباتات المهددة باالنقراسالحيوانات التي تست

إنشاء مناطق صغيرة مسّيجة ضمن المرعى الطبيعيي، وذات وضيع جييد نسيبيًا، محميية  . ج
وبمثابة حقيول إرشيادية للرعياة  من الرعي لتكون مصدرًا للبذار وللتكاثر الطبيعي لكل مرعى

، وقيييد اّتخيييذت عيييدة توصييييات مييين قبيييل األميييم المتحيييدة إلدارة المراعيييي فيييي ومربيييي األغنيييام
 مناطق الرعي المتنّقل منها:الساحل السوداني وخاصة 

 .حصر الموارد الرعوية  

 .العمل على زيادة اهتمام الناس في تنفيذ إجراءات خاصة بحماية وتجديد المراعي 

 .إحداث تغييرات في مسالك ومسارات الرعاة خاّصة المسارات المتجهة إلى اآلبار 

 .تعليم الناس طرق حصاد المياه الالزمة لري الحيوانات بشكل مؤقت 

 .حداث ظروف مستقرة لتسويق منتجاتهم الحيوانية  تنظيم دورات تدريبية للناس، وا 

هذا باإلضافة إلى إتباع نظام رعوي مدعوم بأعالف إضافية ناتجة عن الزراعة 
 المروية ومخّلفات المحاصيل، وكذلك دعم أنظمة الرعي الموسمي في مناطق الحضر.

 ثانيًا: البذر االصطناعي والتشجير

هييذا األسييلوب لتحسييين المراعييي الطبيعييية المتييدهورة التييي زالييت منهييا األنيييواع يتّبييع 
المعمييييرة الجيييييدة، كمييييا يتّبييييع هييييذا األسييييلوب فييييي حاليييية الشييييجيرات واألشييييجار الرعوييييية ذات 

، الروثييا، الشيييح، الرمييث، نصيييالمواصييفات الجيييدة، مثييل األكاسيييا، األتييربلكس األرضييي، ال
وانيات، ومين األنيواع التيي ُينصيح بزراعتهيا عين طرييق وغيرها مين األنيواع المستسياغة للحي
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البييذر االصييطناعي واإلكثييار الخضييري األكاسيييا والروثييا، واألتييربلكس وغيرهييا ميين األنييواع 
 مم/ سنة. 851األخرى التي تتطّلب رطوبة ال تقل عن 

 لحياة االقتصادية واالجتماعيةاالمراعي الطبيعية كمصدر للعلف و  .11. 6
بيعية من أهم الموارد الطبيعية المتجيددة فيي اليوطن العربيي، وتيأتي المراعي الط دتع

أهميتهييا ميين خييالل تأثيراتهييا االجتماعييية واالقتصييادية، وميين خييالل مسيياحتها الكبيييرة التييي 
 د% ميين المسيياحة اإلجمالييية للقطيير، حيييث تعيي55تصييل فييي بعييض األقطييار العربييية إلييى 

، ومصيييدر اليييدخل األساسيييي لشيييريحة مهمييية للرعيييي كمهنييية ولإلنتييياج الحييييواني بيييآن واحيييد
اجتماعية كبيرة من السكان العرب الذين يقطنيون منياطق الرعيي فيي المنطقية الجافية وشيبه 

عاماًل مهمًا في صيانة البيئية التيي تتواجيد  دالجافة، باإلضافة إلى أن المراعي الطبيعية تع
فييي  إسييهامهاقييدار فيهييا، ويكفييي للتييدليل علييى األهمييية االقتصييادية والطبيعييية أن نعييرف م

 تقديم الغذاء للثروة الحيوانية، حيث يمكن تصنيف مصادر علف الثروة الحيوانية إلى:

فقييد بلييغ متوسييط اإلنتيياج العلفييي الكلييي ميين المراعييي  الرعــي الطبيعــي )الرعــي الطليــق(: .أ
( ملييييون طييين ميييادة 141الطبيعييية العربيييية وفقيييًا إلحصيياءات منتصيييف التسيييعينات حييوالي )

( ملييون طين مين العناصير الكليية المهضيومة، أميا البيروتين 71ًا، تحتوي على )جافة سنوي
ن سينويًا عليى أسياس أن ( ملييون طي5الناتج عين الرعيي فيقيّدر بحيوالي ) (DCP)المهضوم 

نسيييبة مقبولييية للبيييروتين المهضيييوم فيييي الميييادة الجافييية الناتجييية عييين المراعيييي  %( يعيييد85)
عية من العلف غير متوازن بسبب بعض الخصيائص الطبيعية؛ إال أن إنتاج المراعي الطبي

 منها:

 ًا ومكانًا وفقًا لكمية الهطول المطري.نالتأرجح الكبير في كمية اإلنتاج زما 

 .التأرجح الكبير في نوعية المنتج وقيمته العلفية 

 .موسمية اإلنتاج 

  المجموعيييات النباتييية فييي طبيعيية المنيييتج العلفييي وتكوينييه وفقيييًا  إسييهامتبيياين نسييبة
 للظروف المناخية المناسبة لهذه المجموعة أو تلك.
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تتبييياين مسيياحة المحاصييييل العلفيييية فييي اليييوطن العربييي مييين عيييام  محاصــيل األعـــالف: .ب
( مليييون هكتييار سيينويًا، تييزرع أكثيير مسيياحتها فييي مصيير، 8-1آلخيير، وتقييّدر بالمتوسييط بييي)

( مليييون 21ة حييوالي )وتييونس واليييمن والجزائيير، وقييد بلييغ متّوسييط إنتاجهييا ميين المييادة الجافيي
 طن.

كمخلفيييات تصييينيع الشيييوندر : مخّلفـــات التصـــنيع الزراعـــي واألعـــالف الخشـــنة الجافـــة .ج
السييكري، والقطيين، وغيرهييا ميين المحاصيييل، باإلضييافة إلييى متبقيييات الحصيياد التييي ترعاهييا 
الحيوانييات مباشييرًة كمخلفييات القمييح والييذرة، والكييروم، وغيرهييا، وقييد بلييغ اإلنتيياج العلفييي ميين 

 ( مليون طن سنويًا.41ألعالف الخشنة الجافة حوالي )ا

كالحبوب العلفية، ومخّلفات تصنيع القمح وفول الصيويا وغيرهيا، وقيد  األعالف المركزة: .د
( ملييون طين سينويًا ميادة جافية 7قّدر إنتياج اليوطن العربيي مين األعيالف المّركيزة بحيوالي )

 بالمتوسط.

 لعربيالموازنة العلفية في الوطن ا .12. 6
ُتشير الدراسات التي أجرتها المنظمة العربية للتنميية الزراعيية فيي منتصيف الثمانينيات إليى 

%( أبقييييار 86( مليييييون وحييييدة حيوانييييية منهييييا )11141أن تعييييداد الثييييروة الحيوانييييية يقييييّدر بييييي)
%( مييين الفصييييلة 6( إبييياًل، و)14%( مييياعزًا، و)18%( أغنيييام، و)27%( جاموسييًا و)4و)

( مليييون طيين ميين 124ّم تقييدير االحتياجييات الغذائييية لهييا فيي ذلييك الوقييت بييي)الخيليية، ولقييد تيي
، (DCP)( ملييون طين مين البيروتين المهضيوم 347و) (TDN)العناصر المهضيومة الكليية 

( ملييون 111فيي حيين قيّدرت الكمييات المتاحية محلييًا مين الميوارد العلفيية العربيية بحيوالي )
( مليون طن من البروتين المهضيوم، وقيد أوضيح 344طن من المواد الكلية المهضومة، و)

%( ميييين المييييواد الكلييييية 17ذلييييك أن هنيييياك عجييييزًا سيييينويًا فييييي مصييييادر األعييييالف ُيكييييافئ )
%( ميييين البييييروتين المهضييييوم الالزميييية لسييييد االحتياجييييات الغذائييييية للثييييروة 1المهضييييومة، و)

ي، فإنهيييا الحيوانيييية، هيييذا رغيييم التيييدهور اليييذي أصييياب المراعيييي الطبيعيييية فيييي اليييوطن العربييي
%( ميين البييروتين 61%( ميين العناصيير الكلييية المهضييومة، وحييوالي )71أسييهمت بحييوالي )

%( 11انييية، فييي حييين أسييهمت األعييالف الخضييراء بحييوالي )و المهضييوم المتيياح للثييروة الحي
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%( مين البيروتين المهضيوم فيي تغذيية الحيوانيات، 248من العناصير الكليية المهضيومة، و)
 %( من العناصر الكلية المهضومة.4الي) إسهامهاتعد يأما األعالف المركزة فلم 

مميييا سيييبق تتضيييح األهميييية الكبييييرة التيييي تتمتيييع بهيييا المراعيييي الطبيعيييية كمصيييدر 
لألعييييالف، وتوضييييح ضييييرورة وضييييع اسييييتراتيجية شيييياملة ومتوازنيييية ومرنيييية لتنمييييية المراعييييي 

وتطييوير واألعييالف فييي الييوطن العربييي بحيييث يكييون المحييور األساسييي لهييذه االسييتراتيجية 
، أمييييا المحييياور األخييييرى فتكيييون بتنمييييية األعيييالف الخضييييراء وصييييانتها المراعيييي الطبيعييييية

المزروعة، ورفع كفاءة االستفادة من األعالف الخشنة الجافة، وزيادة المتاح مين األعيالف 
 المركزة.

 . قياس القيمة االقتصادية للمراعي94. 6
األعيالف، حمايية الحيياة البريية والتنيوع تقدم المراعي ثالث منيافع اقتصيادية أساسيية وهيي: 

نفيع األول بشيكل الحيوي للنظام البيئي، ومنافع ترويحية وترفيهية للناس. يمكين لنيا قيياس ال
مباشيير ولكنييه يصييعب علينييا حسيياب النفعييين اآلخييرين كونهمييا يعتمييدان علييى طييرق تقييدير 

ميييع األهميييية غيييير مباشيييرة فيييي حسيييابهما كطريقييية تكلفييية السيييفر وطريقييية رسيييوم اليييدخول. و 
القيميية الوظيفييية األساسييية للمراعييي عيين خييرين إال أنهمييا ال يعبييران لنفعييين اآلل االقتصييادية
 النفع األول الذي يقدر بطريقة مباشرة والمتمثل بتأمين األعالف للحيوانات.مقارنة مع 

حسياب كميية النياتج مين  وييتم تقيدير قيمية ميادة األعيالف التيي تنتجهيا المراعيي عين طرييق
بسعر الطين الواحيد مين العليف  خالل عام لمنطقة ما مضروبة بالطن دة النباتية الجافةالما

البديل كالبرسيم أو الفصة أو الذرة أو غيرهيا مين األعيالف المختلفية. وبالتيالي سيينتج ليدينا 
 القيمة النقدية لما ينتجه مرعى ما خالل عام محدد.

متوسيييط كميييية المييييادة )مرعيييى ميييا = القيمييية االقتصيييادية المباشيييرة لإلنتاجيييية الحاليييية ل
 )سعر العلف البديل( X (النباتية الجافة المنتجة خالل عام

كميييا يمكييين حسييياب قيمييية الفاقيييد أو الهيييدر االقتصيييادي النييياتج مييين تيييدهور المراعيييي وعيييدم 
القيمييية االقتصيييادية المباشيييرة فيييي إدارتهيييا بشيييكل متكاميييل وذليييك مييين خيييالل حسييياب الفيييرق 
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اإلنتاجيية  حالية ميع القيمية االقتصيادية المباشيرة للمراعيي فيي  وضيعها الحيالي للمراعي في
 أو كفؤة. المثلى أي تحت إدارة مثلى

قيمة الفاقد االقتصادي لسيوء اسيتغالل مرعيى ميا = )القيمية االقتصيادية المباشيرة لإلنتاجيية 
 رعى()القيمة االقتصادية المباشرة لإلنتاجية الحالية للم –المثلى للمرعى تحت إدارة كفؤة( 

يوضيييح الشيييكل الهيييدر أو الفاقيييد االقتصيييادي لوجيييود ملكيييية مشييياعة للمرعيييى وغيييياب اإلدارة 
   المثلى الكفؤة.

 
)المصيدر: آل الشييخ  : الفاقد االقتصادي لمراعي ذات ملكية مشاعة وغياب اإلدارة.1الشكل 

2117.) 

نحنيييى هيييو الم MB₂أن منحنيييى المنيييافع الحديييية  (1)شيييكل  يتبيييين مييين المخطيييط  البيييياني
هييو المنحنييي فييي حييال وجييود إعانيية غييير مباشييرة  MB₁الحقيقييي السييتغالل المرعييى، بينمييا 

 MC₂الستغالل المورد كملكيية مشياعة دون إدارة كفيؤة، أميا التكياليف الحديية للميورد فهيي 

السيييتغالل المرعيييى فيييي حالييية الملكيييية  هيييي التكييياليف الحديييية المباشيييرة )السيييوقية( MC₁و 
للمرعى. فيالفرق بينهميا هيو تكياليف الوفيورات )الخارجييات(  مناسبة دون إدارة من المشاعة

 نتيجة استغالل المستفيدين من المورد لنظام الملكية المفتوح للمورد.

فإن نقطية التيوازن  أنه في حال غياب إدارة واعية من قبل المسؤولين عن المراعي ويالحظ
،  بينمييا لييو تييم اعتبييار Q₁ورد حيييث تكييون الكمييية المسييتغلة ميين الميي Aسيتكون عنييد النقطيية 
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، وبييذلك تيينخفض  Bألصييبح التييوازن عنييد النقطيية  MB₁بييداًل ميين  MB₂المنييافع الحدييية 
  MC₂، بينمييا إذا اعتبرنييا التكيياليف االجتماعييية Q₂إلييى  Q₁الكمييية المسييتغلة ميين المييورد 

فيييإن التيييوازن سييييكون عنيييد  MB₂باإلضيييافة إليييى المنيييافع االجتماعيييية السيييتغالل المرعيييى 
 .Q₃إلى  Q₁وبذلك ينخفض مستوى استغالل المورد من  dلنقطة ا

ُيالحييظ أن عييدم وضييوح ملكييية المرعييى وعييدم تخصيصييه )أي ملكييية مشيياعة( مييع غييياب 
 Q₁بكمية يمكين قياسيها مين و اإلدارة الكفؤ للمرعى يؤدي إلى زيادة استغالله بطريقة جائرة 

لميدى الطوييل. كميا وأن حجيم عليى اونضيوبه  هيذا المرعيىمما ييؤدي إليى تيدهور  Q₃إلى 
 A F   Q₁ الخسارة أو الفاقد االقتصادي للمجتمع جراء االسيتغالل الجيائر سييقدر بمسياحة

Q₃ d. 

طين مين العليف  ½هيي  ²كيم 1حييث أن إنتاجيية اليي  ²كيم 111مثال: لدينا مرعى مسياحته 
جيية هيذا لييرة فيإن القيمية االقتصيادية إلنتا 11111في العام، فإذا كان سيعر طين العليف= 

 ليرة. X (111 X 145 =)511111 11111المرعى = 

ولنفتييرض أنييه هنيياك منطقيية محمييية مجييياورة لهييذا المرعييى حيييث أن انتاجيتهييا المثلييى مييين 
فييي العييام هييذا يعنييي ان حمولتهييا الرعوييية سييتكون ضييعف  ²كييم 1طيين لكييل  1العلييف هييي 

 حمولة السابقة )الوضع الحالي( أي:ال

 X(111 X 1 =)1111111 11111في اإلدارة الكفؤة=  القيمة االقتصادية للمرعى
 وهي القيمة االقتصادية لإلنتاجية المثلى للمرعى.

هذا يعني أن الفاقد االقتصادي للمجتمع بسبب وجود نظام ملكية مشاع للمرعى= )القيمة 
 -1111111)القيمة االقتصادية الحالية( = ) –االقتصادية لوجود نظام كفؤ( 

ليرة. بمعنى أن الفاقد االقتصادي إلنتاجية المرعى نتيجة الرعي  511111(= 511111
)القيمة  –الجائر وسوء اإلدارة للمرعى = )القيمة االقتصادية لإلنتاجية المثلى للمرعى( 

 االقتصادية الحالية(.

 وصيانتها المرتكزات األساسية لتطوير المراعي الطبيعية .93. 6
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ق االستغالل وتنظيمه، بحيث يتحقق هدف وجود تغيير نظام ملكية المراعي وحقو . 1
الفرد أو الجماعة، أو الهيئة التي تهتم بصيانة المراعي من جهة، وتحقيق المرونة في 

 الرعي الترحالي وشبه الترحالي على المستويين اإلقليمي والقطري.

الحمولة  تقنين الرعي وتنظيمه طبقًا للقدرة اإلنتاجية العلفية للمراعي عن طريق تخفيف. 2
 الرعوية، وتوفير مصادر العلف اإلضافية.

تحقيق التكامل بين المراعي الطبيعية ببيئتيهما من البوادي والغابات من جهة، . 8
 والزراعات المطرية من جهة أخرى.

جعل المناطق الهامشية المجاورة للبوادي خاصًة رديفًا للرعي الطبيعي بإدخال زراعة . 4
 تلك المناطق، وتشجيع اإلنتاج الحيواني فيها. األعالف بشكل أساسي في

اإلدارة السليمة للمراعي عن طريق التحكم بالقدرة الفعلية للرعي بشكل ُيحقق التوازن . 5
 بين اإلمكانيات المتوفرة، والحمولة الرعوية المناسبة.

إيجاد مخزون استراتيجي علفي على المستوى المحلي واإلقليمي، بإنشاء مخازن . 6
اتيجية لألعالف في المناطق الهامشية لمواجهة سنوات القحط والجفاف، والكوارث استر 

 الطبيعية ولخلق استقرار رعوي للقطعان في أماكن رعيها.

 أسس تنمية األعالف الخضراء في الوطن العربي .15. 6

 التركيز على التنمية الرأسية لألعالف الخضراء عن طريق تطبيق الخطوات اآلتية: أواًل:

 حسين األنواع واألصناف المحلية من األعالف.ت 

 .)التّوسع في زراعة المخاليط العلفية )بقوليات 

 .تحسين أساليب إنتاج األعالف 

 .تنظيم الدورات الزراعية بإدخال األعالف في مناطق الزراعة المطرية 

 .خفض الفائض العلفي الموسمي 

 ء.التركيز على التنمية األفقية لألعالف الخضراثانيًا: 
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)حبوب/ بور( واسيتبدالها بيدورة  هاأو تقليلإلغاء المساحات البور في الزراعة المطرية ثالثًا: 
زراعييية مناسيييبة )حبييوب/ بقيييول(، فقييد ييييؤدي ذلييك إليييى سييد العجيييز تمامييًا فيييي االحتياجيييات 

 الغذائية للثروة الحيوانية.

 . إدارة المراعي التقليدية16. 6
ــى المرعــ1. 16. 6 لقييد أدركييت المجتمعييات الرعوييية فييي  :المســتدام ى. نظــرة األجــداد إل

نميا مين  الماضي أن استدامة المرعى ال تتحقق من خالل الرعي العشيوائي وغيير المينظم وا 
خيييالل فهيييم طبيعييية المرعيييى واتبييياع سياسييية رعويييية حكيمييية. فعرفيييوا أن الرعيييي لييييس مجيييرد 

نما فييه نيوع مين التعيايأو قضمه عملية أكل عشب  ش وتبيادل المنفعية من قبل الحيوانات وا 
بييين محيياور أربييع أساسييية وهييي: اإلنسييان والحيييوان والنبييات والتربيية. وأن خييير برهييان علييى 
حييرص هيييذه المجتمعيييات الرعويييية عليييى مراعيهيييا لتيييوفير الكيييأل لحيواناتهيييا هيييو نجاحهيييا فيييي 

 حيث تظل هيذه السيالالت ،إنتاج سالالت من الثروة الحيوانية ذات مواصفات وراثية عالية
الحصيييان العربيييي األصييييل  هيييذه السيييالالتتحيييديًا لنيييا حتيييى الوقيييت الحاضييير، ومييين تشيييكل 

 وسالالت اإلبل واألغنام التي يصعب الحصول عليها إال مع وفرة المرعى وازدهاره. 

فاعتميدوا سياسية التشيريق  ،المرعىبيوقد فهموا أن الرعي المبكر وعدم إراحة المرعى يضر 
ي تجييييدد نفسييييها ويشييييتد عودهييييا وتحييييافظ علييييى والتغريييييب كييييي يعطييييوا فرصيييية للنباتييييات كيييي

ديمومتها. كما وعرفوا حق المعرفة أن الحمولية الزائيدة مين الحيوانيات تضير بيالمرعى ليذلك 
لجييييدة كيييي كييانوا يكثيييرون ميين بييييع حيوانييياتهم فييي السييينين العجيياف ويزييييدونها فيييي السيينين ا

   ات التي تتغذى عليه.سليمًا بين ما ينتجه المرعى وعدد الحيوان يحققوا توازنًا طبيعياً 

لقد كانت المجتمعات الرعوية، على الرغم : بعض الحقائق حول المرعى. 2. 16. 6
لحقائق التالية التي يجهلها الكثير في وقتنا الحالي امن أميتها، ُتدرك بالفطرة السليمة 

  ويستخدمها كثير من بلدان العالم اآلن كمبادئ أساسية حديثة في إدارة مراعيها وهي:

للمرعى حدود قصوى لإلنتاج وطاقة تحمل قصوى. لذلك فأي متطلب يفوق  -
طاقة المرعى على العطاء سيؤدي إلى تراجع في إنتاجيته. فاالستخدام 



188 
 

المستمر أو غير المنظم يقضي أواًل على النباتات ذات القيمة العلفية الجيدة 
 عطاء.ومن ثم األقل جودة بحيث يصبح المرعى مع الزمن غير قادر على ال

انتاجية المرعى الكامنة بشكل دائم باتباع ممارسات إدارية  يمكن الحفاظ على -
 .والحيوان النبات من ازدهار كل   تُفضي إلىمعينة  

تطبيق أي نوع من أنظمة إدارة المرعى ال بد وأن تكون هنالك تشريعات ل -
عات وضوابط تحكم عملية االستفادة من المرعى وال بد من احترام هذه التشري

نما ضمن مناطق معروفة  والضوابط وتنفيذها بصرامة. وهذا ال يتم بالفراغ وا 
  األطر والحدود ومعترف بها من الغير.

وقد توصلوا بالفطرة السليمة إلى اتباع سياسات رعوية مختلفة إلدارة المرعى بشكل 
ام صحيح وكان من بينها  دورة التشريق والتغريب وخاصة في السنين القاسية  و"نظ

الحمى" الذي كان أول مبدأ من مبادئ التعامل مع المرعى واألساس السليم لتنمية الغطاء 
 النباتي والحفاظ على التربة والمياه.

"الحمى" كلمة مفردة وجمعها "أحمية" وهو تنظيم : نظام الحمى وأهميت . 3. 16. 6
بل اإلسالم، وربما ، نشأ في شبه الجزيرة العربية قيقديم لصيانة وحسن استغالل المراع

ي من الكأل والمحافظة على كان أقدم سياسة رعوية تُت بع في العالم بقصد توفير احتياط
  أو األشجار بصفة عامة. المراعي

ولحماية المرعى أهمية كبيرة في إعطاء فرصة كافية للنباتات كي تنمو ويشتد عودها 
همًا في الحفاظ على مة دورًا الحماي ؤديوتعطي بذورها كي تحافظ على بقائها. كما وت

التنوع الكبير للنباتات التي تشكل المرعى الجيد، وهذا  أمر ضروري لتأمين عليقة متزنة 
  للحيوان تقود إلى إنتاجية عالية له.

تختار القبائل أو أهل القرى أو األفراد مناطق : الحمى نظام تطبيق. 4. 16. 6
أنظمة خاصة ُتحترم من ِقبل الجميع، وقد للحمى ُيحظ ر الرعي بها إال ضمن شروط و 

. وتستند حمايتها إلى تقاليد وأعراف تتضمن عقوبات وجزاءات إلى آخرتختلف من مكان 
للمخالفين. وُيعتمد في تطبيق هذه العقوبات والجزاءات إما عن طريق حماة الديار أو 
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رسول )ص( القبيلة أو عن طريق الردع الديني. وقد ورد في الحديث الشريف عن ال
تأكيدًا على معاقبة المخالف لنظام الحمى فقال: "من وجدتموه يقطع في الحمى فاضربوه 
واسلبوه". وفي حديث آخر للرسول )ص( ُيذّكُر بقصد التحذير واالبتعاد عن الحمى "أال 

وأن حمى اهلل محارمه، فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه،  ،أن لكل ملك حمى
ذا " 61ت وقع في الحرام". وفي قوله تعالى في سورة البقرة آية ومن وقع في الشبها وا 

استسقى موسى لقوم  فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من  اثنتا عشرة عينًا قد 
 ،علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق اهلل وال تعثوا في األرض مفسدين"

  " وليس الشيوع بال حدود.يرشدنا إلى التخصيص الجماعي "قد علم كل أناس مشربهم

 : الحمى في البادية السورية. 5. 16. 6
القبائل مناطق الرعي فيما بينها وأصبح لكل قبيلة  تقاسمتحيث  حمى القبائل: أواًل:

منطقة رعي خاصة بها كانت ُتعرف بالديار، وكان يتوفر بها مصدر أو أكثر للماء. 
ومسؤولة عن تنظيم  خرينت من قبل اآلفالقبيلة هي المسؤولة عن حمايتها من التعديا

الرعي بها. واستمر هذا النوع من الحمى في البادية السورية حتى نهاية الحكم العثماني 
دورة التشريق والتغريب دورًا مهمًا في نجاح هذه  أدتوبداية االنتداب الفرنسي. حيث 

كما ويجب أن ال اإلدارة الرعوية والمحافظة على ديمومة المراعي ضمن حمى القبائل. 
يغيب عن البال تحكم مصادر المياه في عملية إدارة المرعى بشكل طبيعي، فندرة المياه 

دورًا كبيرًا في إراحة المرعى والحفاظ عليه. أضف إلى ذلك  أدتأو بعدها عن المرعى 
استخدام اإلبل والسير على األقدام في عملية التنقل والترحال من مكان إلى آخر والحدود 

مفتوحة بين البلدان العربية وقلة عدد المواشي والسكان كان له أثر إيجابي في الحفاظ ال
على المرعى فإن الظروف  اً فطالما أن الحيوانات كانت تعتمد كلي على المرعى وديمومته.

فالزيادة المطردة لعدد السكان ومكننة اإلنتاج الحيواني  .البيئية كانت كفيلة بضبط أعدادها
سة استخدام المرعى زاد من الضغط على المرعى خالل الثالثين سنة وتغيير سيا
 الماضية. 

ساد هذا النوع من الحمى في صدر اإلسالم حيث تم تأسيسه ألول مرة  حمى العام: ثانيًا:
عن طريق الرسول العربي محمد )ص( وذلك من أجل حيوانات بيت مال المسلمين حيث 
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بشكل عيني أي يدفعون الزكاة برؤوس من الماشية  كان المسلمون يدفعون زكاة ممتلكاتهم
من الماشية أو اإلبل وغيرها. وكانت تصل مساحة هذا النوع من الحمى إلى مليون 
هكتار أحيانًا. كما ساد في العهد األموي وعاصمته دمشق  وُألغي في العهد العباسي 

دولة. ولكن حمى حيث كانت تقام أحمية إلى جانب أحمية القبائل  ُتخصص لحيوانات ال
 العام أعيد استخدامه من فترة ألخرى  فيما بعد في سوريه وفي مختلف البلدان العربية. 

 :الحمى  أشكال

: من األحمية ما ُيمنع الرعي بها إطالقًا وُيسمح بجمع ممنوعة الرعي -
 الحشائش واألعشاب في مواسم محددة أو في أوقات الجدب.

ما ُيسمح الرعي بها لكن في مواسم  : من األحميةترعى في مواسم معينة -
 خاصة.

قد ُتخصص بعض أنواع   لألبقار أو للماعز: للخيول المريضة والمسنة أو -
كالمحميات التي  ،األحمية ألنواع خاصة من الماشية كاألبقار أو الماعز

أقيمت في جبل أّكوم على الحدود اللبنانية السورية حاليًا، أو للخيول الهرمة 
ي خصصها القائد نور الدين الشهيد "األيوبي" ضمن دمشق والمريضة كالذ

ُعرفت "بالمرج األخضر" وذلك رأفة بها واعترافًا بأهميتها والدور الذي لعبته 
 .(0100، )دراز ومصري، في الحروب وصنع االنتصارات

: وقد تكون الحماية مقصورة على موسم الربيع  واإلزهار من لتغذية النحل -
للنحل. وكذلك قد تحدث الحماية في نهاية الصيف  أجل توفير مرعى جيد

 عندما تبدأ النباتات المعمرة باإلزهار.

أحمية للشجر وذلك من أجل تحقيق منفعة عامة للقبيلة أو  ثمة: للصالح العام -
القرية فتقطع بعضًا من أشجارها لتغطية نفقات إزالة آثار نكبة أو حريق أو 

لى ذلك م  ن أغراض اجتماعية أو اقتصادية.دفع دّية أو بناء مسجد  وا 

 في مجال تطوير مراعي البادية الحديثة التجربة السورية .17. 6
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 لتطوير المراعي منها: عدة اتخذت الحكومة السورية خطوات

إن التجربييية السيييورية فيييي مجيييال تطيييوير الباديييية طويلييية، وقيييد ميييّرت  الحمـــى الرعـــوي:أواًل: 
د تلخيص ما تّوصلت إليه هذه التجربية، فقيد تيّم بمراحل عديدة من التصحيحات، ومن المفي

األخييذ بنظييام الحمييى الرعييوي أساسييًا لبرنييامج تطييويري لمراعييي البادييية السييورية، وقييد أدخلييه 
، وتمت إعادة نظيام الحميى الرعيوي كسياسية تعتيرف بهيا الدولية بعيد 1967عمر دراز عام 

واسيع االنتشيار فيي أجيزاء تطويره في صورة جمعية تعاونيية رعويية، وقيد كيان نظيام الحميى 
متعييييددة ميييين الجزيييييرة العربييييية ومييييازال موجييييودًا فييييي أميييياكن متعييييددة ميييين المملكيييية العربييييية 
السعودية، وفي اليمن وعمان، وسورية، ويمكن التّوسع في تطبيقه في البالد العربية كبيديل 

 يمارسه الرعاة بداًل من الرعي المباح غير المحدد.

 :9179والمعدل عام  9171لعام  931وري صدور المرسوم الجمهثانيًا: 

/ ملم حيث أن 211حدد الخط الفاصل بين البادية والمعمورة وهو خط األمطار / •
/ ملم وما يزيد عنها فهو من أراضي 211أراضي البادية تقل أمطارها عن /

 :وعمل على كماالمعمورة. 

 وقف بيع أراضي البادية. •

 وقف فالحة البادية. •

تم  1974تربية األغنام وتحسين المراعي. حيث أنه في عام تشكيل التعاونيات ل •
 إلحاقها باالتحاد العام للفالحين بدال  من وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي.

 تخصيص التعاونيات بأراضي رعوية. •

إن التّوسييييع فييييي إنشيييياء  المراكــــز الحكوميــــة لتحســــين المراعــــي واألغنــــام:ثالثــــًا: إنشــــاء 
نظيام الحميى يتطّليب إنشياء عيدد مين المراكيز الحكوميية المماثلية التعاونيات الرعوية ضمن 

لمحطة وادي العزيب بغرض التدريب واإلرشاد، واألبحاث في حقل المراعي واألغنيام، وقيد 
هكتييار  21111ثمانييية مراكييز فيي سييبع محافظييات تغطييي مسيياحة  1977ُأنشيئت فييي عييام 

وم هييذه المراكييز علييى برنييامج م، كمييا تقيياغنييميين األرأس  26111ُيربييى فيهييا مييا يقييرب ميين 
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لتحسيييين أغنيييام العيييواس بالتعييياون ميييع المركيييز العربيييي لدراسييية المنييياطق الجافييية واألراضيييي 
 (.ACSADالقاحلة )

إذ تتضييمن بييرامج تحسييين المراعييي فييي  منــع فالحــة األراضــي الرعويــة فــي الباديــة:رابعــًا: 
مييم/ سيينة،  211مطييار سييورية منييع فالحيية البادييية فييي المنيياطق التييي يقييل فيهييا معييّدل األ

يقييياف كيييل أعميييال التخرييييب فيييي الباديييية السيييورية، وقيييد صيييدر بهيييذا الخصيييوص المرسيييوم  وا 
 .1978للعام  18والقانون  1971للعام  141التشريعي رقم 

وقيد دّليت النتيائج عليى نجياح  زراعـة الشـجيرات الرعويـة فـي األراضـي الهامشـية:خامسًا: 
رالي فيي المنيياطق الهامشييية مين البادييية السييورية، شيجيرة الروثيية و الرغيل، أو القطييف األسييت

وقد أمكن الحصول على دعم في صورة حيوافز لتشيجيع زراعية هيذه الشيجيرات عين طرييق 
 برنامج الغذاء العالمي، وصندوق تداول األعالف.

 إعادة بناء خزانات المياه القديمة في البادية السورية.سادسًا: 

 رة، وحفر اآلبار العميقة.بناء السدود السطحية الصغيسابعًا: 

ويشمل البرنيامج السيوري عيددًا مين  التكامل بين المراعي الطبيعية واألراضي البور:ثامنًا: 
المشيييياريع التييييي تهييييدف إلييييى إيجيييياد التكامييييل بييييين المراعييييي الطبيعييييية والزراعيييية المطرييييية 
ت والمروييية، وذلييك كوسيييلة تهييدف إلييى إيجيياد حييل عملييي لمشييكالت الرعييي الجييائر، وفتييرا

القحييط المتتالييية، إن هييذا التكامييل يتيييح فرصييًا إلدخييال دورات زراعييية جديييدة إلييى الزراعيية، 
منهييا إدخييال البقوليييات الرعوييية كبييديل للبييور فييي الييدورة الزراعييية التقليدييية )حبييوب/ بييور( 
المتبعة في الزراعية المطريية، أو زراعية البقيول الرعويية ميع القطين فيي الزراعيات المرويية، 

ة العلفية نجاحًا مشجعًا فيي المنطقية نصيف الجافية مين الجزييرة السيورية، يت البيقوقد أظهر 
 وكانت النتائج مشجعة من حيث زيادة محصول القمح وصيانة خصوبة التربة.

 اإلدارة التشاركية لمراعي البادية السورية .18. 6
فـي  يـةللحيـاة البر  تجربة "مشروع إحيـاء المراعـي وتأسـيس محميـة طبيعيـة. 9. 92. 6

لقيد : سـتدامة مراعـي الباديـةفـي إدارة وا ةالمحليـ مجتمعـاتالبادية السورية" في اشراك ال
ازداد الضغط على ميوارد الباديية الطبيعيية تزاييدًا كبييرًا فيي السينوات السيتين الماضيية وذليك 
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ء ن هذه الزيادة الهائلة للبشر زادت مين الطليب عليى الغيذاإإذ . نتيجة للتزايد البشري الكبير
بميييا فييييه اللحيييوم الحميييراء. ونتيجييية ليييذلك ازداد الضيييغط عليييى مراعيييي الباديييية وفييياق معيييدل 
اسييتثمارها معييدل النمييو الطبيعييي لنبتهييا، حيييث ازدادت أعييداد الحيوانييات التييي تسييتخدم هييذه 
المراعيييي الطبيعيييية إليييى خمسييية أضيييعاف ميييا كانيييت علييييه فيييي السيييابق وذليييك بسيييبب مكننييية 

والمسييتثمرين إلييى هييذه المهنيية ألنهييا أضييحت تجييارة رابحيية. المواشييي ولجييوء رجييال األعمييال 
فالنقييل السييريع للحيوانييات ميين مكييان إلييى آخيير أدى إلييى مييا يسييمى بييالرعي المبكيير. ونقييل 
المييياه بواسييطة الصيييهاريج ميين مسييافات بعييييدة أدى إلييى بقيياء الحيوانيييات فييي المرعييى إليييى 

 فترات أطول وبالتالي حدوث الرعي الجائر للمرعى. 

ا إلييى هزيييادة أعييدادالناتجيية عيين النقييل السييريع للمواشييي و عييي المبكيير والرعييي الجييائر إن الر 
ح أدى إليييى انخفييياض درجييية كبييييرة فاقيييت حمولييية المراعيييي بكثيييير ميييع نظيييام الرعيييي المفتيييو 

وقطييع  الرعوييية  إلييى حييدودها الييدنيا. يضيياف إلييى ذلييك اجتثيياث الشييجيرات إنتاجييية المراعييي
وزراعيية المحاصيييل الييذي نييتج عنييه  للتدفئيية والطييبخ اسييتخدامها كوقييود األشييجار ميين أجييل
أن ضيخ المزييد مين الميياه الجوفيية أدى و الريياح واألمطيار. كميا  عوامل تعرية  التربة بفعل

إلييى جفيياف العديييد ميين ينييابيع البادييية الطبيعييية التقليدييية مثييل نبعييي أفقييا وأبييو الفييوارس فييي 
كيم إليى  81قرية أرك والتي تبعيد حيوالي منطقة تدمر وينابيع منطقة السخنة وآخرها ينابيع 

الشيمال ميين مدينيية تييدمر األثريية علييى الطريييق الواصييلة إلييى مدينية دييير الييزور. وهييذا بييدوره 
 (.2115أدى إلى ارتفاع ملوحة المياه في الواحات المجاورة حيث يهدد بقاءها، )الرزوق 

هيذا الجيزء الضيخم مين آخذين ما ُذكر أعاله باالعتبار، فإنه يتوجيب صيحوة سيريعة إلنقياذ 
% ميين مسيياحة القطيير( والييذي مييا زال 55البلييد والييذي يبلييغ أكثيير ميين عشييرة مالييين هكتييار )

ميين الحيوانييات  لمييا تبقييىيشييكل المييورد األهييم لتييأمين األعييالف الطبيعييية للمواشييي ومييأوى 
البرييية وحييوالي مليييون بييدوي بييين مهيياجر ونصييف مهيياجر. لييذلك ال بييد ميين بييذل الكثييير ميين 

حياء موارده الطبيعية. الجهد وا  لمال والوقت للحفاظ على هذا الجزء الهام وا 
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إن إحييياء المييوارد الطبيعييية للبادييية وجعييل اسييتخدامها مسييتدامًا يكميين إلييى درجيية كبيييرة فييي 
إشييراك المجتمعييات المحلييية ورفييع وعيهييا وزيييادة وعييي كافيية المعنيييين بحيييث يييتمكن الجميييع 

وهييييذا يتطلييييب إشييييراكًا فيييياعاًل لهييييذه  ،ليييييةاة بكفيييياءة عميييين إدارة هييييذه المييييوارد إدارة متكامليييي
ة ييلقد أدرك المشروع ومنذ بدايتيه أهم .وفعاالً  متكامالً  اً إرشادي ياً تعليم اً المجتمعات وبرنامج

مراحييل عمييل المشييروع مرحليية ميين فييي كييل المحلييية البدوييية المشيياركة الفعاليية للمجتمعييات 
 استدامتها فيميا بعيد انتهياء فتيرة المشيروع.وضمان وذلك لتحقيق أهدافه وفي كافة نشاطاته 

فقييد اسييتمر المشييروع فييي استشييارة ومشيياركة كافيية المعنيييين/ أصييحاب المصييلحة ميين بييدو 
رحيييل ونصيييف رحيييل ومسيييتقرين فيييي جمعييييات المشيييروع الثالثييية وكافييية المؤسسيييات المحليييية 

حييية واالتحيياد الوثيقية الصييلة بالمشيروع ميين مديريية البادييية والمراعيي واألغنييام والرابطية الفال
ال يمكن تحقيق تنميية مسيتدامة حيث كان متيقنًا أنه  النسائي ومصلحة الزراعة في تدمر. 

. ة فيي كافية أنشييطة المشيروع والشيعور بملكيتهيياالمحليي مجتمعيياتدون مشياركة فعالية للمين 
هيذه األنشيطة ويتمكنيوا مين إدارتهيا بأنفسيهم فيي إذ ال بد من أن يشعر النياس أنهيم يملكيون 

مين أجيل وخاصية فيي بدايية العميل التنميوي بحاجة إلى مد يد العيون  لكنهم. اية المطافنه
أو تمكييينهم ميين تأسيييس مؤسسييات جديييدة كفيليية  المحلييية غييير الحكومييية همتقوييية مؤسسييات

 .ها مع المشروعأالتي بد ديمومة التنميةبتطوير وضمان 

لجهيات المعنيية: البيدو الرحيل ممثليي ا كافيةه إليى اجتمياع لتقبل انطالقو المشروع  ىدعلقد 
تحياد  الثالثية فيي أرك والمنيبطح والعباسيية ونيياتاونصف الرحل والمستقرين ورؤسياء التع وا 

أخيييرى. محليييية معنييية  ومديرييية الباديييية والمراعييي واألغنيييام ومؤسسييات فييي تيييدمر الفالحييين
ناقشية وكان الغرض من هذا االجتمياع استشيارة الممثليين حيول تأسييس المشيروع الجدييد وم

عالمهييم أن نتييائج المشييروع سييتعود بييالنفع علييى المجتمعييات المحلييية التييي يشييملها  أهدافييه وا 
المشيروع بصييورة رئيسيية. وقييد تييم دائمييًا التركيييز علييى هييذا األميير سييواء ميين قبييل فريييق عمييل 

 من خالل أبناء وبنات البادية. مزياراتهم الحقلية للبدو أ اإلرشادي أثناء تنفيذالمشروع 
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ر المشروع فيما بعد مع المجتمعات المحلية، من خيالل ورشيات العميل التشياركية وقد تشاو 
التييي أقامهييا، بخصييوص األمكنيية التييي يجييب تحسييينها واألصييناف الواجييب اسييتخدامها فييي 
عملية التحسين والتي تشيكل المرعيى الجييد إضيافة إليى الطيرق الواجيب اتباعهيا فيي عمليية 

اختييييار صييينفين مييين نباتيييات المراعيييي وهميييا  سييياعدت هيييذه المشيييورة عليييى التحسيييين. حييييث
واتبيياع  Atriplex leucoclada and Salsola vermiculata :الرغييل والروثييا

وييتم التحسيين . الرعويية طريقتين في التحسيين وهميا النثير للبيذور الرعويية والتشيتيل للشيتول
ر البيذور % مين مسياحة الباديية السيورية. فنثي5في مسيالت المياه فقط والتي تشكل حوالي 

/ أمتيار والمسييافة التيي تفصيل بييين 8ييتم فيي شيرائط حيييث أن عيرض الشيريط الواحييد يبليغ /
/ متييرًا.  وبنيياًء عليييه فيحتيياج الهكتييار الواحييد ميين البييذور 21الشييريط واآلخيير تبلييغ حييوالي /

 / كغ. 18الرعوية حوالي /

رر علييييى وقييييد شييييجع المشييييروع المجتمعييييات المحلييييية فييييي التعاونيييييات الثالثيييية وبشييييكل متكيييي
المشييياركة بشيييكل فاعيييل فيييي عمليييية تحسيييين المراعيييي عييين طرييييق إعيييادة بيييذرها أو تشيييتيلها 

دون جيدوى. عليى ميا يبيدو أنيه إذا ليم يشيعر أفيراد من وحمايتها من تعديات اآلخرين ولكن 
ن بعملييية تحسييين أراضييي مييراعيهم و ن المعنيييو المجتمعييات المحلييية ميين البييدو أنهييم الوحيييد

فيدون منهيييا فيييإنهم لييين يأخيييذوا بشيييكل جيييدي عمليييية حمايييية المرعيييى ن اليييذين سيسيييتو والوحييييد
دارته بشكل مستدام.  وا 

إن لعملييية الرعييي المشيياع فييي كافيية أنحيياء البادييية والتييي تنتهجهييا الحكوميية السييورية ممثليية 
باالتحاد العام للفالحين لعبت دورًا سلبيًا في تيردد أعضياء التعاونييات مين المشياركة بشيكل 

دارتهييا بشييكل مسييتدام علييى الييرغم أنييه صييدر اسييتثناء لمراعييي فاعييل فييي عملييية ت حسييينها وا 
هيييذه التعاونييييات مييين الرعيييي المشييياع وحصيييرها بأعضييياء التعاونييييات ميييرتين. حييييث صيييدر 

، أميا االسيتثناء 1997/ك لعيام 127االستثناء األول بقرار من االتحياد العيام للفالحيين رقيم 
تييم بموجبييه اسييتثناء أراضييي  2118يييار أ 12/ك تيياريخ 134الثيياني فقييد صييدر بقييرار رقييم 
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مراعييي التعاونيييات الثالثيية: أرك والمنييبطح والعباسييية ميين الرعييي المشيياع وحصييره بأعضيياء 
 .  ةالتعاونيات الثالث

الرسيييمية وغيييير  المحلييييةالمجتمعيييات المشيييروع كيييل ميييا بوسيييعه لتقويييية مؤسسيييات وقيييد بيييذل 
فقيد وجييد علييى سييبيل  .ة الباديييةالرعوييية فيي منطقيي لمييواردا علييى الييرغم مين شيييوعية الرسيمية

يقتصيير علييى عملييية توزيييع األعييالف  هاوتحسيييندور التعاونيييات لتربييية األغنييام المثييال أن 
وتطبييق إدارة  يعياأكبير نحيو تحسيين المر  اتتضيطلع بمسيئوليفقط. لكنيه شيجعها عليى أن 

ادى سييليمة، وأن تسييتفيد ميين عملييية التعيياون هييذه فييي تسييويق منتجاتهييا بنفسييها وتتفيي ةيييو رع
فتباحيييث معهيييا حيييول مسيييألة إدارة المراعيييي  .عمليييية االحتكيييار مييين قبيييل السماسيييرة والتجيييار
 المحسنة وتنميتها وحمايتها واالستفادة منها.

كميييا شيييجع المشيييروع المجتمعيييات المحليييية عليييى تكيييوين مؤسسيييات محليييية مييين أجيييل تنظييييم 
  Grazing Committeesعملية الرعي في األراضي المحسنة تم تسميتها بلجيان الرعيي 

لقييد تيييم تشييكيل أول لجنييية لتنظييييم غايتهييا ضيييبط اسييتخدام المراعيييي بشييكل عقالنيييي وسيييليم. 
الرعي فيي المشيروع ضيمن تعاونيية مربيي اإلبيل حييث تيم تشيكيلها فيي المرحلية األوليى مين 
عمييير المشيييروع وذليييك لالسيييتفادة مييين مراعيييي محميييية التليلييية، وقيييد تيييم تفعيلهيييا فيييي المرحلييية 

مشيييروع عييين طرييييق إشيييراك أعضيييائها فيييي عمليييية اتخييياذ القيييرار بتنظييييم الثانيييية مييين عمييير ال
الرعيي فيي المحميية واليذي يتعلييق بوقيت دخيول المحميية والخييروج منهيا إضيافة إليى االلتييزام 

ميين تصييميم بطاقيية بيياللوائح والتعليمييات التييي تييم االتفيياق عليهييا بييين الطييرفين. كمييا مكنهييا 
   .ُيسمح بموجبها الدخول إلى المراعي المحسنة

ي من رسيم حيدود عاكما مكن المشروع  أفراد الجمعيات الثالثة لتربية األغنام وتحسين المر 
كيييل فييي  هييا حييييث تييم تشييكيل لجنييية رعييي واحيييدةرعيييي فيان للأراضييي مراعيهييا وتشيييكيل لجيي

 .تعاونيةجمعية 
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 لدىلمربين من اعبارة عن مجموعات مختارة : Grazing Committeesلجان الرعي 
غنام وتعاونية اإلبل. تم اختيار مجموعة واحدة من كل تعاونية. جمعيات تربية األ

اختالف المنطقة وعدد القبائل لدى بسبب خرى من تعاونية أللمجموعة ايختلف حجم و 
ممثلين حقيقين أو اللجنة   المجموعة الواحدة كل تعاونية. ويجب أن يكون أعضاء

 ، ومحترمين.لمجتمعاتهم، ويفضل أن يكونوا وجهاء مرموقين، مؤثرين

 وصاً خصو تهدف لجان الرعي إلى تحقيق اإلدارة الذاتية للموارد الطبيعية لدى التعاونية 
دارة  المراعي. حيث يعتبرون مسؤولين مسؤولية مباشرة  عن تحسين مراعي التعاونية وا 

 صلبة تضمن استدامة المرعى وحفظ حقوق كافة األعضاء باالستفادة من هذه الموارد.

 وتتمثل في اآلتي:: لرعيمهام لجان ا

 .تحسين مراعي التعاونية وحمايتها 

 .تطبيق دورة رعوية رصينة 

  التعاون مع فني المشروع أو فني مديرية البادية/ هيئة البادية لتحديد الوضع
 الراهن للمراعي وبالتالي تحديد وقت دخول وخروج الحيوانات إلى المرعى.

  ل إلى مراعي التعاونية.عمل بطاقة دخول لكل مربي له الحق بالوصو 

 .الحفاظ على كافة حقوق األعضاء في حقهم في استخدام موارد التعاونية 

 .حل الصراعات التي تحدث بين أعضاء التعاونية 

  التعاون مع التعاونيات األخرى في مناطق أخرى من البادية في مجال تبادل
والسنوات المنفعة، على سبيل المثال تبادل المراعي خالل فترات الجفاف 

 الخيرة.

  .دفع رواتب حراس المراعي 
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من خالل تشكيل لجان الرعي أو مؤسسات المجتمع المحلي يتوقع المشروع استمرارية 
التنمية التي بدأها المشروع ويعتقد بأنها الضمان األكيد الستدامة اإلنجازات التنموية التي 

عد انقضاء مدته. لذلك من حققها والمتابعة في األعمال التنموية التي بدأها وذلك ب
والتعاون  ودعمها وتقويتها الضروري بمكان بناء مثل هذه اللجان والمؤسسات المحلية

معها ألنها تضمن استمرارية نشاطات المشروع والعمل التنموي الذي بدأه وذلك بعد 
انتهاء مدته. وفي هذه الحالة يصبح المشروع والمؤسسات الدولية كداعمين خارجين فقط 

دمون لهذه اللجان والمؤسسات المحلية الدعم الفني والنصائح والموارد بينما تقوم هذه يق
دارتها  ,Razzouk)، اللجان والمؤسسات المحلية بالعناية بهذه الموارد والتحكم وا 

2004). 

ــــة "مشــــروع . 8. 92. 6 ــــة تجرب ــــة الســــوريةتنمي ــــاد( مراعــــي البادي ــــي اشــــراك )إيف " ف
لقييد قييام مشييروع تنمييية البادييية : ســتدامة مراعــي الباديــةة وافــي إدار  ةالمحليــ مجتمعــاتال

 خيالل مين ذاتيياً  إلدارتهيا اليدعم وبتيوفير التعاونييات، تيديرها التيي المراعيي حيدود بترسييم
 المراعيي أعضيائها دخيول حيقب تعاونيياتال تحيتفظ هيذه بيأن يتكفيل قيانوني إطيار

 تقيل أال وينبغيي. باالستصيالح اللتزامهيا نظيراً  الوقيت، مين معقولية فتيرة خالل المستصلحة
  .عاماً  99 إلى تصل أن ويفضل بل ،عاماً   40 عن الفترة هذه

 في أراضيها لقدرة الخاص تقييمها إجراء من الرعي لجان تمكين على المشروع ركزلقد 
 االستعداد مع إشرافي دور إلى في نهاية المطاف المشروع دور وتحول .رعوي موسم أي

 .في نهايته كامل بشكل لالنسحاب
 ستخضع التي المراعي مواقع اختيار في لجانها خالل من المحلية المجتمعات وشاركت

 إضافية أراض استصالح ، وفيالغرباء من المواقع وحماية الرعي إدارة وفي لالستصالح،
عادة اإلراحة طريقتي باستخدام بصورة مستقلة  المشاركة التعاونيات معظم وأثبتت. البذر وا 

دارة حماية في االستمرار على ع قدرتهاالمشرو  في  المشروع، انتهاء بعد المراعي وا 
  .لذلك واستعدادها

 :المستصلحة المواقع من كل في ممارستان رعويتان طبقت وقد
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 وينشط المتاحة الكأل ُجنيبات من االستفادة من يمكن مما النمو، موسم خالل . الرعي1
 كبير بعدد الرعي من النوع هذا يبدأ أن ينبغيو  .البذور إنتاج من ويضاعف النباتات نمو
 .النباتات تزهر أن قبل قصيرة لفترات الرؤوس من
 تعديل ويمكن. الخريف وأوائل الصيف بين يأتي الذي الُسبات، موسم خالل . الرعي2

 إبقاء يمكن وعمومًا،. التحمل على األرض لقدرة وفقاً  الرعي فترة وطول الرؤوس عدد
زالة السنوية الجافة األنواع معظم إزالة من تنتهي أن إلى عالموق في الماشية  -51 نحو وا 

 الشرط ويتمثل. الدائمة النباتات تنتجها والتي لرعيل الصالحة الحيوية الكتلة من 61%
 أول بعد أو قبل مباشرة واحد وقت في الموقع من الحيوانات جميع إخراج في أهمية األشد
 فضرر. القواعد بهذه المربين الرعاة جميع يتقيد أن انبمك األهمية ومن. الخريف أمطار
 خالل ماغناأل رؤوس أعداد ارتفاع ضرر من أكبر النباتي بالغطاء الرعي فترة إطالة
 .األقصر الرعي فترات
 لتحسين المستخدمة األساليب ألهمية مماثلة أهمية للمراعي المالئمة لإلدارة أن كما

 المراعي تنمية في فعالة أداة الصغيرة المجترة لحيواناتا تكون أن ويمكن .النباتي الغطاء
 على تساعد بذلك وهي المتصلبة، السطحية التربة يكّسر طبقة حوافرها فعل أن حيث من
 إلى الماشية إدخال أن كما. فيها رامطاأل مياه رشح وتحسين التربة داخل البذور دفن

 العضوية المواد توازن حيحتص على يساعد للمراقبة خاضعة منتظمة بصورة المواقع
 المراعي تنمية مشروع ابه أخذ التي العامة للرؤية ووفقاً . المتخشبة النباتات معظم وينشط

 لتحويل وسيلة مجرد ليست وهي المراعي تنمية في رئيساً  دوراً  الماشية ؤديت البادية، في
 .حيوانية منتجات إلى الكأل ُجنيبات موارد
 الكبيرة المواقع حماية الممكن من هأن على البادية في عيالمرا تنمية مشروع دلل وقد

دارتها . أسوار أية إقامة دونمن  الغرس، أو البذر إلعادة إخضاعها أو إراحتها بعد وا 
 عدد استئجار يمكن مراعيها، بحدود متبادلة تعترف بصورة أن بعد المحلية، فالمجتمعات

 جرى وقد ( لحماية مراعيها.تارهك آالف 01 -5 لكل واحد حارس( الحراس من محدود
 رعاة قبل من المشروع، فترة خالل إذن دون بدخولها معينة مواقع التعدي على بعض

. المحمية المناطق بوجود عارفين يكونوا لم )المشروع المستفيدين من غير من(موسميين



145 
 

ارجها خ مع وال التابعة للمشروع  141 يالتعاونيات ال بين ال نزاع أي يسجل لم أنه غير
 .("IFAD ،0100، )الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد الموسميين الرعاةمن 
 إدارة الموارد الرعوية العربية .91. 6

النشيياطات فييي نظييرًا ألن المراعييي الطبيعييية ميين أكثيير مكونييات المييوارد الطبيعييية تييأثيرًا 
كيان أول القطاعيات، أو  البشرية السلبية، فإن تدهور المراعيي الطبيعيية فيي اليوطن العربيي

الموارد الطبيعيية التيي تيأثرت بيالتغيرات المناخيية المعاصيرة ليذا فيإن اإلدارة السيليمة للميوارد 
 الرعوية يجب أن تستند إلى محورين:

أولهمييا وقيييف تيييدهور المراعييي الطبيعيييية باتخييياذ كافييية اإلجييراءات المتاحييية اعتبيييارًا مييين 
إمكانييية المراعييي الطبيعييية فييي االسييتمرار بتقييديم  توعييية المجتمييع المحلييي إلييى الموازنيية بييين

 األعالف للثروة الحيوانية وبين الحمولة الحيوانية المناسبة لتلك المراعي.

وثانيهميييا محاولييية إيجييياد ميييوارد مائيييية جدييييدة تسيييمح بإعيييادة تأهييييل المراعيييي الطبيعيييية 
 المتدهورة.

 التنمية المستدامة للمراعي الطبيعية العربية .81. 6
تبار أن التنمية المستدامة ألي مورد طبيعيي تقتضيي الحفياظ عليى دوره فيي إشيباع باع

رغبات األجيال الحاضرة، والحفاظ عليه من االستنزاف أو الفنياء لضيمان حصيول األجييال 
، أو علييى جييزء ميين تلييك المييوارد إلشييباع رغبيياتهم وتلبييية حاجيياتهم هنفسيي القادميية علييى القييدر

لموارد، وال يتيأتى ذليك إال بوجيود بيدائل جدييدة لتليك الميوارد دون حرمانهم من تلك امن أي 
 لتحل محل الموارد المستنفذة، وهذا األمر غير متاح اآلن، وسيبقى كذلك في المنظور.
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 بعالفصل السا

 الموارد الغذائية

 

  مقدمة
إلى أن نمو  حول الوضع الراهن للموارد الغذائية العالمية تشير تقارير الفاو

ن لهذا النمو هما ازدياد النمو يلغذاء العالمية سيزداد ويستمر ولكن هناك محددموارد ا
أو ما يقرب منه، الذي يضيف إلى تعداد سكان العالم  نفسه المعدلبالسكاني العالمي 

( مليون نسمة في كل عام على وجه التقريب وتراجع أسعار محاصيل 91حوالي )
مما دفع بعض المنتجين إلى التحول إلى إنتاج  الوقود أسعار الحبوب الغذائية، وارتفاع

الوقود الحيوي الذي يعتمد على هذه المحاصيل كالواليات المتحدة وكندا والبرازيل وغيرها 
مما أدى إلى رفع أسعار المواد الغذائية، وبالذات محاصيل الحبوب في بداية القرن 

( يومًا وأصبح 61دى الي)الواحد والعشرين وأصبح المخزون العالمي من الغذاء ال يتع
العالم يعيش يومًا بيوم، ورغم أن مراكز البحوث الزراعية كالمعهد الدولي لبحوث األرز 

%( من األصناف السائدة ووسع 25استحدث هجائن من األرز تزيد إنتاجيتها على )
الرقعة الزراعية التي يمكن أن تنجح فيها زراعة مثل تلك الهجائن، كما تم استحداث 

ت من الذرة والقمح في بعض بلدان أمريكا الالتينية يمكنها تحمل التربة الحمضية سالال
%( عن السالالت السائدة 41وظروف الجفاف، ويمكن أن تعطي محصواًل يزيد بحوالي )

اآلن بالرغم من كل ذلك فإن التفاؤل الذي تبديه تقارير الفاو مبني على قاعدة التكثيف 
اإلنتاجية عن طريق التحسين الوراثي، أو التقانة الحيوية  الزراعي الذي يعود إلى رفع

ويشير الرقم القياسي لألمن الغذائي الذي وضعته لجنة األمم المتحدة المعنية بذلك إلى 
أن معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء تعاني من أمن غذائي منخفض تقع قيمته بين 

الالتينية، وأن الدول التي تقع في  %( باإلضافة إلى البيرو، وبوليفيا من أمريكا65-75)
فريقيا الوسطى وتشاد، 65منطقة األمن الغذائي الحرج )أقل من  %( هي: أفغانستان وا 

وهاييتي، وموزامبيق، وبين هاتين المجموعتين دولتان عربيتان هما السودان والصومال 
أو الشاملة وهذا يعني أن دول األمن الغذائي الحرج يمكن أن تتعرض للمجاعة الجزئية، 
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كلما اقتربت قيمة الرقم القياسي من الصفر، وأنه إذا حدث جفاف في الواليات المتحدة 
األمريكية، وكندا، كما حصل في ثالثينات القرن العشرين، أو إذا غضبت أمريكا الشمالية 
على أي من شعوب العالم ذات الرقم القياسي المنخفض أو الحرج، فإن تلك الشعوب 

وكندا بالقمح، أو المتحدة  ض للمجاعة الشاملة إذا لم تزودها الوالياتيمكن أن تتعر 
%( من صادرات العالم 91الحبوب، فهي تتحكم بثلثي صادرات العالم من الحبوب و )

 من الصويا.

والمفارقة هنا أن أزمة الغذاء ال تنحصر في عدد الجياع في العالم الذين يطلبون 
تقريبًا في الطلب على الغذاء وتمثل قلة من البشر  الغذاء، بل في عدد، ونسبة مكافئة

المفرطة في استهالك الغذاء، التي اعتادت حياة الوفرة والرفاه، والمنافس الكبير للجياع 
في العالم وهذه القلة تتزايد أيضًا في بعض مناطق العالم وحتى داخل األقطار التي 

سة هذه الشريحة طلبها المتزايد على تعاني عجزًا غذائيًا حرجًا، ومما يزيد في قوة مناف
( 1الحليب واللحم والبيض، مما يعني أيضًا ضغطًا متزايدًا على إنتاج الحبوب، فإلنتاج )

( كغ من الحبوب ولتصحيح اآلثار السلبية للرفاه، أو 7كغ من اللحم مثاًل يلزم حوالي )
ات الغذائية في الرخاء االجتماعي البد من تغيير محسوس في نمط الحياة وفي العاد

البلدان المتقدمة، والشرائح االجتماعية في بلدان األمن الغذائي الحرج، ألن التوسع في 
تلك العادات أو السلوك الغذائي المفرط ليشمل شرائح اجتماعية أخرى فإن الغذاء المتوفر 

( مليار نسمة سيكون عاجزًا عن 6اآلن الذي يعجز عن تحقيق األمن الغذائي لحوالي )
حقيق األمن الغذائي لمليار واحد فقط من البشر، وال أدل على ذلك من التباين الكبير ت

( سعرة حرارية في بلدان 311في نصيب الفرد اليومي من السعرات الحرارية ما بين )
( سعرة حرارية في بلدان الرفاه والرقم القياسي 6111الرقم القياسي الحرج، وحوالي )

من المؤكد أنه البد من نمو اإلنتاج الغذائي، إال أنه ال توجد  العالي لألمن الغذائي لذا
 سوى أربع وسائل لتحقيق زيادة محسوسة في إنتاج الغذاء:

 توسيع رقعة األرض الزراعية الخاصة بإنتاج محاصيل الغذاء. - أ

 زيادة المردود بالوسائل التقنية غير المفسدة للبيئة )تكثيف زراعي(. - ب

 ت المائية.التوسع في تربية الحيوانا - ت
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 زيادة الغذاء االصطناعي. - ث

والبد من اإلشارة هنا إلى أن احتياطي العالم من األراضي القابلة للزراعة 
( مليون هكتار ستتشارك 2111( مليون هكتار من أصل )511مستقباًل لن يزيد عن )

فيها جميع المحاصيل، وأن هناك دول مثل ماليزيا، وأندونيسا، واليابان ليس لديها أي 
احتياطي من األراضي الزراعية وبعض الدول اآلسيوية األخرى تقترب من االستثمار 
الكامل لألراضي القابلة للزراعة. إن انخفاض احتياطي العالم من الرقعة القابلة للزراعة 

التوجه إلى أي من الخيارات التالية، أو إلى جميعها في آن واحد بسيدفع أقطار العالم 
 وهي:

في رقعة األرض الزراعية على حساب المستنقعات والبحيرات التوسع أواًل: 
العذبة الشاسعة المساحة، وهذا سيؤدي إلى كسر التوازن البيئي الحيوي ألن تلك 
المسطحات المائية تضخ الرطوبة إلى عشرات الكيلومترات حولها وبالتالي تحدد طبيعة 

 وكثافة الغطاء الحيوي من نبات وأحياء دقيقة وحيوانية.

التوسع على حساب الغابات وهذا ما أحدث خلاًل حقيقيًا سريعًا في انيًا: ث
التغيرات البيئية والمناخية المحلية وحتى العالمية كما حدث بعد قطع غابات األمازون 

 وسورينام وروسيا وبالتالي الحصول على تربة هشة سهلة االنجراف الريحي والمائي.

وهذا ماال يستطيع عليه الكثير من الدول التّوسع على حساب البحار، ثالثًا: 
 الفقيرة أو حتى الدول ذات االقتصاد المتماسك نظرًا لتكلفته الكبيرة.

التوسع على حساب المراعي، وهذا ماال تقدر عليه إال الدول ذات الثروة رابعًا: 
تراجعها،  ة الحيوانية أوالحيوانية الكبيرة، وسيكون مكلفًا جدًا بسبب خسارة الموارد الغذائي

 حاًل للمشكلة إال في حدود بسيطة جدًا. وال يعد

 الموارد الغذائية العربية .9. 7
تستند سياسات األمن الغذائي، أو توفير الغذاء إلى كافة السياسات الزراعية 
األخرى في أي قطر من أقطار العالم، إال أن غياب السياسات الزراعية عامة أو عدم 

وطن العربي مما يجعل مهمة بناء سياسة لألمن الغذائي وضوحها في معظم أقطار ال
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وبة إال أننا نستطيع التعرف على الوضع الغذائي للمواطن العربي عالعربي غايًة في الص
الحبوب واللحوم في نصيب الفرد اليومي من الطاقة التي يحصل عليها  إسهاممن خالل 

%( ثم 61ثمانينات القرن العشرين )في  اً الحبوب كبير  إسهامفي وجباته الغذائية فقد كان 
في نهاية تسعينات القرن العشرين في الكثير من الدول العربية أمثال دول  تانخفض

روتين الحيواني بال إسهامالخليج النفطية وتونس والجزائر وسورية مقابل ارتفاع في نسبة 
منتصف م الحبوب عاد وارتفع في اسهإ، إال أن نفسها لفترةل%( 26%( إلى )21من )

العقد األول من القرن الحالي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية مقابل انخفاض في 
 البروتين الحيواني. هامسإنسبة 

وفي بداية هذا القرن دخلت الكثير من الدول العربية منطقة األمن الغذائي 
ي المتوسط والمنخفض والحرج عدا كل من سورية وتونس والمغرب أي أنها جميعًا تعان

على الخارج في الحصول على غذائها أما  اً عجزًا غذائيًا بدرجة ما، واعتمادًا متزايد
 في كافة أقطار الوطن العربي عدا سورية ولبنان. هتبالنسبة للبروتين فقد انخفضت نسب

ووصلت قيمة الفجوة الغذائية في منتصف هذا العقد من القرن الواحد والعشرين 
 حوالي نصفها يعود إلى قيمة القمح. ،ر( مليار دوال26إلى حوالي )

وتشير بعض اإلحصاءات إلى أن قيمة الفجوة الغذائية وصلت في السنوات 
( مليار دوالر. وهذا الرقم مشكوك بدقته ألن 111العشر الماضية إلى أكثر من )

( مليار في العقد األول من 61اإلحصاءات تشير إلى أنه وصل في الوطن العربي إلى )
ن وحوالي نصف هذه القيمة تتأتى عن القمح، ونقصد بالفجوة الغذائية هنا قيمة هذا القر 

أو كمية السلع الغذائية الضرورية لتحقيق األمن الغذائي التام في أي قطر، أي أنها قيمة 
 مستوردات الغذاء الضروري لتلبية حاجات المجتمع األساسية.

ان الوطن العربي إلى وتشير بعض الدراسات التي رصدت الوضع الغذائي لسك
 :أتيما ي

اعتماد سكان األقطار العربية على المصادر النباتية بشكل أساسي لتأمين  -1
احتياجاتهم من البروتينات والسعرات الحرارية الالزمة، حيث توفر المصادر 
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%( من الغذاء للسكان، وبخاصة من 92الغذائية النباتية ما قيمته حوالي )
%( من البروتينات من مصادر 74السكان على )الحبوب والسكر، كما يحصل 

%( من البروتينات من مصادر حيوانية، وتشير 26نباتية، بينما يؤمنون )
البيانات المتوفرة إلى وجود نقص في المواد الغذائية ذات األصول الحيوانية، 
ويتم تأمينها من مصادر نباتية، هذا ويبلغ نصيب الفرد العربي من الطاقة 

( سعره حرارية يوميًا إاّل أن هذا الرقم مضلل جدًا نظرًا للتفاوت 2431الغذائية )
الكبير بين أقطار الوطن العربي من حيث نصيب الفرد، فبينما نجد هذا المعدل 

( سعره حرارية، نجده في الدول النفطية يصل 1394في موريتانيا ال يتجاوز )
رقم يختلف في البلد ( سعره حرارية يوميًا، كما أن هذا ال8111إلى حوالي )

 الواحد من شريحة اجتماعية إلى أخرى بسبب تفاوت الدخول.

تراجع اإلنتاج اإلجمالي للوطن العربي من المواد الغذائية الرئيسية في السنوات  -2
األخيرة، مما أدى إلى اعتماد الكثير من األقطار العربية على االستيراد من 

قطار العربية من تفاوت كبير بين األ الخارج لتأمين ما يلزم من الغذاء، وهناك
 حيث درجة االعتماد على االستيراد.

تزايد استهالك األقطار العربية للمواد الغذائية بنسبة أعلى من تزايد اإلنتاج،  -8
وتختلف هذه النسبة من قطر آلخر ومن مادة ألخرى، وترجع زيادة االستهالك 

 منها:عدة إلى أسباب 

 ارتفاع معدل تزايد السكان. .أ 

 ارتفاع متوسط دخل الفرد خاصة في الدول النفطية. .ب 

تبني الحكومات لبرامج دعم أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى تحسين  .ج 
 المستوى الغذائي للمواطن.

كما تزايدت فاتورة الغذاء المستورد في الوطن العربي في السنوات األخيرة عامًا 
( مليار دوالر قفز في عام 5.3ت )بعد عام فبينما كان المعدل في منتصف السبعينا

مؤشر تزايد كلفة استيراد المواد الغذائية للفرد الواحد  د( مليار دوالر، ويع81إلى ) 1933
في الوطن العربي خير دليل على األعباء التي تتحملها اقتصاديات الدول العربية لتأمين 

واد الغذائية للفرد الواحد بلغت كلفة استيراد الم 1976الغذاء الالزم لمواطنيها، ففي عام 
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( دوالرًا، وبلغت أعلى معدالتها في 115إلى ) 1932( دوالرًا، وارتفعت في عام 85)
( دوالرًا للفرد مقابل قيمة شبه ثابتة لهذا المؤشر 611الدول النفطية حيث وصلت إلى )
دوالرًا، أما ( 16( دوالرًا للفرد الواحد وفي آسيا بلغ )63في دول أوربا الغربية، حيث بلغ )

، ويالحظ وجود خلل في القطاع اإلنتاجي للدول العربية، ات( دوالر 11في أفريقيا فقد بلغ )
وذلك يتضح من خالل التركيبة السلبية للواردات العربية، واالعتماد المتزايد على السوق 

ئية الخارجية لتأمين مستلزمات الغذاء والحاجات األساسية للتنمية، إذ تمثل السلع الغذا
المرتبة األولى بين السلع التي تستوردها الدول العربية وهي في تزايد مستمر حتى اآلن 

من الغذائي العربي في خطر متزايد نتيجة النخفاض إنتاج الكثير من السلع مما يؤكد األ
%( 16الغذائية باإلضافة إلى زيادة النمو السكاني، وتقّدر نسبة تزايد االستيراد بحوالي )

أي أن مستوردات الوطن العربي من الغذاء تتضاعف كل ست سنوات تقريبًا، كما  سنويًا،
أن ارتفاع المعدل العام للزيادة السكانية السنوية في األقطار العربية أدى إلى تفاقم مشكلة 

( 21الغذاء فيها، ففي بداية الثمانينات كان استهالك الوطن العربي من القمح حوالي )
%(، كما أن معدل تزايد استهالك القمح بلغ 55تورد منها ما نسبته )سمليون طن سنويًا يُ 

%(، إضافة إلى تزايد فاتورة القمح 2%( سنويًا، بينما كانت زيادة اإلنتاج ال تتجاوز الي)7)
المستورد نتيجة تزايد األسعار العالمية، وكان بنتيجة ذلك تزايد العجز في الميزان الغذائي 

اد البلدان العربية على االستيراد الذي أوقعها في تبعية من نوع مما أدى إلى تزايد اعتم
جديد لمراكز بيع الغذاء العالمية، وهي غالبًا الدول الغربية وبخاصة الواليات المتحدة 

 األمريكية وكندا.

 العجز الغذائي واألمن الغذائي .8. 7

الغذائية  يمكن تعريف العجز الغذائي بأنه االختالل في التوازن بين الموارد
والمورد البشري )حجم السكان(، وخاصة االختالل بين مساحة الرقعة الزراعية التي تمثل 
أهم الموارد إلنتاج الغذاء من جهة، والنمو السكاني من جهة أخرى، فبينما يتزايد السكان 
بمعدل أكبر )بنسبة كبيرة( خاصة في الدول العربية والدول النامية عامة نجد على العكس 

الرقعة الزراعية، وقد أدى هذا كله في النهاية إلى تناقص الفائض في  ًا في، وتناقصاً اتثب
القطاع الزراعي، وانخفاض اإلنتاجية فيه، وينطبق هذا الوضع على الدول العربية 



152 
 

خاصة، وعلى الدول النامية عامة، وقد ظهر العجز الغذائي في الوطن العربي منذ بداية 
في الدول النامية منذ بداية السبعينات، هذا ويتبنى هذا التفسير  الثمانينات، بينما بدأ

 للمشكلة الغذائية، أو العجز الغذائي التحليل المالتوسي.

فوفقًا لهذا التحليل تكون العوامل الحاسمة في حل مشكلة الغذاء، هي عوامل 
لنشاط ذات طبيعة فنية بحتة بمعنى أنه يتعين إتباع أساليب فنية أكثر تقدمًا في ا

الزراعي، ومحاولة زيادة مساحة ونوعية األراضي الزراعية، كذلك فإن عالج المشكلة 
الغذائية، طبقًا للتحليل المالتوسي يتأتى أساسًا عن طريق تحديد النمو السكاني، واستخدام 
األساليب الفنية الحديثة في مجال اإلنتاج الزراعي، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة كفاءة 

 اع الزراعي وزيادة قدرته على مّد االقتصاد القومي بما يحتاج إليه من الغذاء.القط

أما األمن الغذائي فهو حالة الوفرة الغذائية المناسبة من الناحية الكمية والنوعية 
 التي يعيشها السكان والمستقرة في المنظور من الزمان والمكان.

 في الوطن العربي أسباب المشكلة الغذائية والعجز الغذائي .4. 7

هناك تفسيرات مختلفة للعجز الغذائي، وكذلك وجهات نظر متباينة لمعالجته، 
ويعود ذلك ألسباب كثيرة ومتداخلة، تختلف أهميتها النسبية من بلد إلى آخر، تبعًا 
للظروف االقتصادية واالجتماعية التي الزمت مشكلة العجز الغذائي وتطورت معها، هذا 

 األسباب في أربعة عوامل رئيسة:ويمكن تصنيف تلك 

 مجموعة العوامل الفنية باختالل التوازن بين موارد الغذاء والنمو السكاني:  -9

تبدو هذه األسباب أكثر ترددًا عند مناقشة المشكلة الغذائية، وخاصة ما يتعلق 
لسكاني باختالل التوازن بين الرقعة الزراعية التي تمثل أهم موارد اإلنتاج الغذائي، والنمو ا

%( وفقًا إلحصائيات 1.7فبينما يتزايد سكان البلدان العربية بمعدالت مرتفعة تصل إلى )
منتصف هذا العقد، نجد على العكس الرقعة الزراعية ثابتة في بعض أقطار الوطن 
العربي، ومتناقضة في أقطار أخرى، وقد أدى هذا كّله إلى تناقص الفائض في القطاع 

وى اإلنتاجية فيه، ومن الواضح أن هذا الوضع تعاني منه أكثر الزراعي، وانخفاض مست
الدول العربية الزراعية، باإلضافة إلى عوامل مناخية غير مواتية، واألكثر من ذلك 
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% من األراضي الزراعية العربية على الزراعة المطرية، التي تؤدي في بعض 31اعتماد 
لغذاء )الحبوب خاصة( في السنوات إلى نقص كبير في الكميات المعروضة من ا

 األسواق المحلية.

 عجز اقتصاديات الدول العربية وارتباطها باالقتصاد العالمي: -8

يرى فريق من االقتصاديين المتخصصين أن زيادة اإلنتاج الزراعي ال تمثل حاًل 
نما أزمة سوء  للمشكلة الغذائية وفقًا لألسباب السابقة ذلك ألن األزمة ليست أزمة إنتاج، وا 

غذية في معظم الحاالت في الدول النامية عامة وفي الدول العربية الفقيرة خاصة، وأن ت
نما يرجع  سوء التغذية غير ناجم عن عدم كفاية اإلنتاج وخاصة اإلنتاج الزراعي، وا 
أصاًل إلى حاالت الفقر التي تصيب فئات محددة، ومناطق معينة، وما يالزمها من 

عف في القوة الشرائية للحصول على الغذاء، إن ضعف في الحافز على اإلنتاج وض
حاالت الفقر وعدم توفر القوة االقتصادية للفئات الفقيرة من منتجي ومستهلكي الغذاء، 

تبادل( نتيجة النتشار  -وتجريدهم من وسائل اإلنتاج، وتدمير األنظمة الزراعية )إنتاج
الزراعي الغذائي المتاح في وهيمنة نظام المزارع الحديثة، أدى كله إلى نقص اإلنتاج 

األسواق الداخلية وباألنواع من السلع الغذائية الضرورية التي تحتاجها األسواق الداخلية، 
وطبقًا لهذا التحليل فإن كل نظام زراعي اجتماعي سيكون قادرًا على إنتاج ما يكفيه من 

عاملة  غذاء، إذا ما وضع تحت تصرفه ما يلزم من أراضي وأدوات زراعية، وأيدي
بالكميات الكافية، وكذلك سوف يتمكن من توفير الغذاء بالكميات الالزمة ألفراده، وهكذا 
فإن أزمة الغذاء تتركز وفقًا لهذا الرأي في المناطق الفقيرة، وقد أيدت هذا الرأي منشورات 

حيث نشرت بيانات تؤكد سوء التغذية، ونقص  (FAO)منظمة األغذية والزراعة الدولية 
لدى الطبقات الفقيرة من سكان المدن، وبين أبناء الريف حيث تتركز  ء يتركز عادةً الغذا

البطالة، وترتفع نسبة الفالحين الذين ال يملكون األرض )بدون أرض(، ويرى هذا الفريق 
من االقتصاديين أن أهم عوامل تدمير الزراعة الغذائية في الدول النامية، ومنها الدول 

رع الحديثة التابعة لشركات الصناعات الزراعية، التي العربية )الزراعية( انتشار المزا
أدخلت ووسعت المزارع الحديثة المخصصة إلنتاج محاصيل غذائية تقليدية لمواجهة 
احتياجات السوق المحلية، ففي نظام تقسيم العمل الدولي الحالي، نجد أن الدول النامية 
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زم لإلنتاج والتسويق يلة بميكانومنها الدول العربية مازالت رغم استقاللها السياسي مكب
رها أن تظل مصدرة للمحاصيل االستعمارية الكالسيكية مثل صالحها، فقديعمل في غير 

القطن والبذور الزيتية وغيرها، مما ترتب على ذلك من نقص في اإلمكانيات الزراعية 
المزيد من  مرحلة جديدة كان من نتيجتها قاد إلى الحديثة المدارة بواسطة الشركات الدولية

التدمير للزراعة في الدول النامية ومنها الدول العربية، وزيادة مشاكلها وبالتالي زيادة 
مشكلة الغذاء تعقيدًا، وقد حدث هذا االختالل في هيكل اإلنتاج الزراعي في الوطن 
العربي وأخل في اقتصاديات معظم الدول النامية بفعل سيطرة الشركات الدولية 

ن كانت بعض األقطار العربية لم تتأثر بهذه السيطرة كسورية للصناعات الغذا ئية، وا 
 والعراق.

ن السياسات االستثمارية في الدول العربية كانت قد  في فترة الستينات  بالغتهذا وا 
والسبعينات في محاباة كل من القطاع الصناعي والقطاع الخدمي على حساب النشاط 

 جديدة. الزراعي، الذي حرم من أية استثمارات

 السياسة السعرية: -4

لقد كانت السياسة السعرية في معظم الدول العربية في صالح المنتجات غير 
الزراعية مما ترتب عليه اختالل كبير في معدل التبادل بين القطاع الزراعي، والقطاعات 
 األخرى وأدى إلى اختالل األسعار النسبية في غير صالح المنتجات الزراعية والغذائية.

ا باإلضافة إلى أن السياسات التجارية التي اتبعت في األقطار العربية في هذ
السنوات السابقة كانت لحماية الصناعات المحلية، مما أدى في النهاية إلى تحمل 
المنتجين المحليين للغذاء لضرائب ضمنية عالية أثرت إلى حد كبير على حوافز اإلنتاج 

قطاعات المستوى االقتصاد القومي، وعلى  لديهم، إن من أهم وظائف األسعار على
المختلفة وكذلك على مستوى المجتمع ككل تلك الوظائف التوزيعية للدخول والوظائف 
التخصصية للموارد، فالوظائف التخصصية تتمثل في دور العالقات السعرية للمدخالت 

مختلفة، والمخرجات في تخصيص الموارد اإلنتاجية، وعناصر اإلنتاج بين القطاعات ال
 وكذلك بين األنظمة المختلفة داخل القطاع.
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همة، حيث تؤثر العالقات السعرية في توزيع مكما أن لألسعار وظائف توزيعية 
حضر(  -الدخل بطريقة غير مباشرة بين الفئات المختلفة، وبين المناطق المختلفة )ريف

تميل إلى جعل  فعندما تحدد العالقات السعرية للمنتجات والموارد المختلفة بحيث
مدخالت اإلنتاج لفئة معينة من المنتجين أقل بكثير من أسعار اإلنتاج لفئة أخرى، أو 

توزيع الدخل بين الفئتين، أو المنطقتين،  فيلمنطقة أخرى، فإن ذلك سوف يؤثر مباشرة 
فيكون لصالح فئة على حساب األخرى، وغالبًا يكون توزيع الدخول لصالح القطاع 

 حساب دخول الفئة التابعة للقطاع الزراعي.الصناعي على 

 أثر التدخالت الحكومية: -3

تضطر حكومات دول العجز الغذائي في كثير من الحاالت تحت ضغط األزمة 
واستمرار تفاقمها، إلى التدخل لتطبيق المزيد من السياسات االقتصادية وخاصة في مجال 

مما يزيد المشكلة الغذائية تعقيدًا،  الزراعة، وغالبًا ما تكون تلك السياسات غير متناسقة
بداًل من تخفيف حدتها أو القضاء عليها، فالسياسات التجارية الحمائية )على بعض 
السلع دون األخرى(، والرقابة على سعر الصرف )النقد األجنبي(، وتعدد أسعاره، وكذلك 

ى مزيد من سياسات دعم االستهالك، ومكافحة التضّخم، وتمويل عجز الموازنة تؤدي إل
االختالفات السعرية، مما ينتج عنه ميل شديد لمعدالت التبادل الداخلي في معظم الدول 
العربية الزراعية في غير صالح القطاع الزراعي، والمنتجين الزراعيين، وانعكاس أثر هذا 
االتجاه في النهاية على الوضع الغذائي، وهكذا نرى أن العجز الغذائي في الدول العربية 

جع إلى مجموعة متداخلة من األسباب، أي إلى مجموعة من العوامل واالعتبارات ير 
 فيالفنية واالقتصادية واالجتماعية والمؤسسية، داخلية وخارجية تؤثر بشكل أو بآخر 

الفجوة الغذائية، فالفجوة الغذائية كما نعلم لها طرفان رئيسان هما طرف االستهالك، 
الفجوة كّلما ازداد الطرف األول، وانخفض الطرف الثاني، وطرف اإلنتاج للغذاء، وتزداد 

سد هذه الفجوة البّد من التعامل مع طرف ثالث مكمل وهو الواردات من إاّل أنه لكي تُ 
وكّلما اتسعت الفجوة الغذائية كّلما أصبح من الضروري زيادة الواردات  ،السلع الغذائية

ص الواردات من المعدات والسلع الغذائية مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من نق
 اإلنتاجية الالزمة للتنمية.
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 مؤشرات األزمة الغذائية في الوطن العربي .3. 7

 :أتيمن مؤشرات األزمة الغذائية العربية ما ي

انخفاض نصيب الفرد من السعرات الحرارية إلى ما دون المستوى العالمي عند  .1
 ن الشديد بين قطر وآخر.أغلب سكان الوطن العربي، باإلضافة إلى التباي

وجود فجوة اقتصادية كبيرة بين صادرات وواردات الوطن العربي من السلع  .2
 حتاج إليه.يوالمنتجات الغذائية واعتماد الوطن العربي على االستيراد لتأمين ما 

تدني نسبة االكتفاء الذاتي في المنتجات الغذائية، وهي مختلفة من بلد إلى  .8
األزمة الغذائية توفر السلع الغذائية في أسواق الوطن آخر. هذا ويخفي جوانب 

العربي بسبب اعتماد أغلب الدول العربية على االستيراد، وهنا تكمن خطورة 
المشكلة، فاالعتماد المتزايد على استيراد السلع والمنتجات الغذائية سوف يؤدي 

عار إلى عقبات، ونتائج سلبية أهمها أن المستورد ال يستطيع التحكم بأس
المنتجات المستوردة، وقد يصعب توفر كامل الكمية المطلوبة في جميع 
األوقات، وقد تستخدم من قبل الهيئات والدول المصدرة كوسيلة ضغط على 
الدول المستوردة لحملها على اتخاذ مواقف معينة تضر بمصالحها العامة 

التجاري  ويجعل الدول المستوردة تابعة وليست مستقلة أما من حيث الميزان
للدول العربية مجتمعة، فقد بلغ عجز الميزان التجاري العربي للسلع الغذائية ما 

( مليون دوالر، وهو معدل سنوي، وقد وصلت قيمة السلع 21884مقداره )
( 81إلى حوالي ) 1933الغذائية المستوردة من قبل الدول العربية في عام 

 (.2111ن دوالر في عام )( مليو 61مليون دوالر، ويبدو أنها وصلت إلى )

 الخصائص العامة القتصاديات األقطار العربية .5. 7
 تتصف اقتصاديات الدول العربية بالخصائص األساسية اآلتية:

اندراج الدول العربية ضمن قائمة العالم النامي، بل إن بعض األقطار العربية  -1
 يصنف ضمن الدول األقل نموًا في العالم.
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إذ تعتمد كافة الدول العربية )باستثناء قطر واحد أو قطرين( التبعية االقتصادية:  -2
على األسواق الخارجية في تأمين جزء كبير من حاجاتها الغذائية، باإلضافة إلى 

 السلع المصنعة ونصف المصنعة.

تدني نسبة المبادالت التجارية البينية لألقطار العربية التي تقل نسبتها عن  -8
العربية في أحسن األحوال، وتحسنت في السنوات %( من التجارة الخارجية 11)

 األخيرة نتيجة تفعيل دور منطقة التجارة الحرة.

شيوع قطاعات اإلنتاج األولية في اقتصاديات الدول العربية حيث يعمل الجزء  -4
 استخراج النفط(. -األكبر من اليد العاملة في هذه القطاعات )الزراعية

لى تصدير عدد محدد من المواد األولية غير اعتماد اقتصاديات الدول العربية ع -5
 المصنعة.

تصاعد معدالت نمو اإلنفاق االستهالكي واالستثماري بما يفوق كثيرًا معدالت  -6
 نمو اإلنتاج مما يزيد في معدالت التضخم وزيادة األسعار.

تخلف القطاع الزراعي، رغم أنه المصدر األساسي لنسبة كبيرة من السكان  -7
ذا ويتراوح دخل الفرد السنوي في أقطار الوطن العربي %(، ه58تصل إلى )

( دوالر سنويًا في الدول النفطية الغنية 25111بين الدخل العالي جدًا والبالغ )
( دوالر سنويًا في الدول الفقيرة 511كالكويت والسعودية واإلمارات العربية، و)

 كالصومال وجيبوتي وموريتانيا.

 عربيوضع اإلنتاج الزراعي ال .6. 7
 يمكن قياس األوضاع الزراعية العربية من خالل المؤشرات اآلتية:

فقد بلغ متوسط نصيب العامل  نصيب العامل من الناتج اإلجمالي الزراعي: .1
( دوالرًا في 116الزراعي من قيمة اإلنتاج الزراعي على مستوى الوطن العربي )

( دوالر وفقًا 111ن )العام ويعتقد أنها تراجعت في بداية هذا العقد إلى أقل م
وتتباين هذه القيمة كثيرًا من قطر عربي آلخر، بينما  1931إلحصائيات عام 

 ( دوالرًا.527) هنفس بلغت قيمة إنتاجية الهكتار الواحد في العام
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تناقصت كمية اإلنتاج اإلجمالي الزراعي في  معدل نمو اإلنتاج الزراعي: .2
جمالي الزراعي كان أقل من االقتصاد القومي ألن معدل نمو الناتج اإل

القطاعات اإلنتاجية والخدمية األخرى، وعمومًا وصل إلى أوجه في الثمانينات 
 %(.11-5حيث تراوحت نسبته بين )

 1931بلغت قيمة الصادرات الزراعية في  الميزان التجاري للسلع الزراعية: .8
حوالي ( مليار دوالر، وهي تشكل بالنسبة لقيمة الواردات الكلية 8حوالي )

الصادرات الزراعية في تمويل الواردات  إسهام%(، مما يشير إلى ضآلة 2)
( وتدنت نسبة 2111الكلية على مستوى الوطن العربي وقد تراجعت حتى عام )

 الواردات.

 معوقات اإلنتاج الزراعي في الوطن العربي .7. 7

التي  يعود تخلف اإلنتاج الزراعي في الوطن العربي إلى جملة من المعوقات
 من أهمها: اً صصو وعلى إنتاج الغذاء خ اً موماإلنتاج الزراعي ع فيتؤثر 

 معوقات طبيعية:  -1

تعد المعوقات الطبيعية أهم العوامل المؤثرة في اإلنتاج الزراعي في 
الوطن العربي خاصة ما يتعلق بإنتاج الحبوب، واإلنتاج الحيواني اللذان 

ي على اإلنتاج الزراعي العربي يعتمدان بشكل كبير على األمطار مما يضف
عنصر المخاطرة باإلضافة إلى مجمل الظروف المناخية وخصائص التربة 

 الزراعية، وعمومًا يكون تصنيف المعوقات الطبيعية بدورها إلى:

باإلضافة إلى محدودية األراضي الزراعية  معوقات خاصة بالتربة الزراعية: - أ
تعاني الكثير من المشاكل التي تحد  بالنسبة لمجمل مساحة الوطن العربي فإنها

 من إنتاجيتها وأهمها:

وهي أكثر وضوحًا في العراق حيث تبلغ نسبة األراضي  ارتفاع نسبة الملوحة: -1
%( من األراضي المروية، إذ تؤدي الملوحة 75التي تعاني من الملوحة حوالي )

ي %(، وتسود الملوحة في األراض25إلى نقص في اإلنتاجية تبلغ حوالي )
قل، ومن التأثيرات السلبية للملوحة أالمروية في كل من سورية وتونس بدرجة 
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أيضًا عدم إمكانية التكثيف الزراعي، وصعوبة التوسع في المحاصيل 
 اإلستراتيجية في األراضي المروية.

 نقص اآلزوت سمة عامة لألراضي الزراعية العربية. ديع نقص اآلزوت: -2

ة كبيرة من األراضي الزراعية المطرية من حيث تعاني نسب انجراف التربة: -8
االنجراف في كل من الصومال والسودان وقد تصل نسبة هذه األراضي إلى 

 %( من األراضي المطرية كما هو الحال في الصومال.91)

وهي من أهم المشكالت التي تعاني منها التربة الزراعية العربية،  التصّحر: -4
حف الصحراء نتيجة نقص المياه أو حيث تتعرض الكثير من األراضي إلى ز 

األمطار والثلوج وزحف الرمال أو بسبب التجريف الذي تتعرض له األراضي 
الزراعية مما يخرجها من دائرة اإلنتاج كما هو الحال في مصر، وقد خرجت 
نسبة كبيرة من األراضي الزراعية من دائرة اإلنتاج نتيجة التجريف وزحف المدن 

 م استصالحه من األراضي في ربع قرن أو أكثر.والتصّحر توازي ما ت

كما هو الحال في المغرب واليمن  نقص بعض العناصر الغذائية األساسية: -5
 وسورية.

رغم وجود األنهار واألمطار في الوطن  معوقات خاصة بالمياه واألمطار: - ب
العربي، فإن كمياتها ال تفي بحاجة السكان والنمو السكاني، فمعدالت تنمية 

د الزراعية أقل من معدالت النمو السكاني واالحتياجات إلى الغذاء، علمًا الموار 
أن هناك دراسات تشير إلى إمكانية مضاعفة مساحة األراضي الزراعية ب

المروية، إذا تم استغالل الموارد المائية الحالية بشكل جيد بينما تمثل الزراعة 
اعية العربية، مما %( من إجمالي مساحة األراضي الزر 31المطرية حوالي )

بمياه األمطار، ويتعرض لتقّلبات حادة بسبب  اً يجعل اإلنتاج الزراعي مرهون
انحباس األمطار، وعدم انتظام توزعها بما يالئم المحاصيل الزراعية، وكثيرًا ما 

 حدوث تتعرض مناطق الزراعة المطرية لسنوات القحط والجفاف، وبالتالي
االفتقار إلى  دصومال والسودان، وُيعالمجاعات كما يحصل في كل من ال

تقنيات استخدام المياه وتنمية المياه أهم المعوقات الخاصة بالمياه واألمطار، 
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وتشير الدراسات واإلحصائيات إلى إمكانية مضاعفة كميات المياه المستثمرة 
 بإتباع التقنيات الحديثة المناسبة.

 معوقات تقنية:  -2

فاءة اإلنتاجية العالية من بذور وتشمل استخدام األصناف ذات الك
ودرنات وسوق كالبذور المحسنة لمحاصيل الحبوب والشوندر والبطاطا وقصب 
السكر، إذ تفتقر معظم األقطار العربية إلى المؤسسة المتخصصة بإنتاج البذار 
المحسن من تلك المحاصيل مما يجعلها عرضة الستغالل الشركات العالمية 

، وبالتالي يترتب على األقطار العربية دفع أسعار المتخصصة في هذا المجال
عالية أو االكتفاء بالبذار المحلي ذي الكفاءة اإلنتاجية المتدنية، هذا باإلضافة 
إلى المشاكل وتقنيات التسميد باألسمدة الكيماوية وتقنيات خدمة المحاصيل 

لى والحصاد فإتباع األساليب القديمة في خدمة المحاصيل وحصادها يؤدي إ
ضياع كميات كبيرة من اإلنتاج باإلضافة إلى تأثير الحشرات واألمراض والفئران 

( ألف طن من الحبوب سنويًا في مجمل 211التي تؤدي إلى ضياع حوالي )
لى ضياع حوالي ) %( من المحصول نتيجة 21أقطار الوطن العربي وا 

ما يلعب األساليب القديمة في الحصاد في كل من مصر والسودان والعراق، ك
التخلف االجتماعي والصحي دورًا كبيرًا في عدم استيعاب التقنيات الحديثة 
وخاصة األمية التي مازالت نسبتها مرتفعة في معظم أقطار الوطن العربي، كما 
أن هناك مشاكل تتعلق بتقنيات تخزين اإلنتاج وتجهيزه وتوضيبه وتسويقه، 

ن تخلف أي مرح ،وكلها أمور مرتبطة ببعضها لة منها سينعكس على مجمل وا 
 العمليات اإلنتاجية.

دارية: -8  معوقات تنظيمية وا 

رغم أن عوامل اإلنتاج المتاحة من رأسمال وعمل ووسائل إنتاج قد تكون متوفرة إاّل 
دارته قد تكون غير سليمة بسبب بعض المعوقات مما  أن أساليب اإلنتاج وتنظيمه وا 

من العملية اإلنتاجية نتيجة لتلك المعوقات يؤدي إلى خسائر أو عدم تحقيق عائد مجز 
 وأهمها:
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إذا استندت السياسة السعرية في قطر ما على تشجيع السياسة السعرية:  - أ
المزارعين على زيادة إنتاجهم وتحسينه عن طريق رفع أسعار المحاصيل التي 
ترغب بتشجيعها بحيث يستطيع الفالح من خالل تلك السياسة السعرية رفع 

قتصادي واالجتماعي فإنه من المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى زيادة مستواه اال
اإلنتاج وتحسينه، ورغم أن بعض األقطار العربية بدأت بإصالح سياستها 
السعرية الزراعية إاّل أن دخل الفرد في القطاع الزراعي مازال متدنيًا بالنسبة 

المدينة لقطاعات اإلنتاج األخرى وقطاع الخدمات، مما يظهر تحيزًا لصالح 
فيبقى الفالح في حالة من الفقر والعوز فقد أظهرت دراسة للصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي أن متوسط الدخل السنوي للعامل الزراعي يبلغ 

( دوالر لعامل 11111( للعامل الصناعي و)19111( دوالر مقابل )911)
تعطي أسعارًا تشجيعية الخدمات، هذا باإلضافة إلى أن معظم األقطار التي 

للمنتجات الزراعية غالبًا ال تعلن عنها مسبقًا، كما أنها تقتصر على بعض 
 محاصيل وتهمل المحاصيل األخرى مما يجعل النمو اإلنتاجي غير متوازن.

تتميز معظم األقطار العربية بسياسات تسويقية قاصرة في السياسة التسويقية:  - ب
ة اإلجراءات التسويقية غالبًا يؤدي إلى ارتفاع مجال اإلنتاج الزراعي فعدم كفاء

دون أن يكون للفالح المنتج سوى جزء زهيد منها من أسعار المنتجات الزراعية 
وتذهب معظم هذه الزيادة التي يدفعها المستهلك إلى الوسطاء غالبًا حيث 
يحصل الفالح على اقل من نصف هذه األسعار كما هو الحال في المغرب 

كما أن التسويق التعاوني لم ينجح  ،دية وأقطار عربية أخرىومصر والسعو 
 اً بالشكل المطلوب في معظم األقطار العربية التي جربته، وذلك لكونه مرتبط

بأجهزة الدولة، ويخضع لروتين محدد مما أفقده مرونته هذا باإلضافة إلى عدم 
ية باإلضافة التي مارست سلوكيات معينة غير تعاونو  وعي الكوادر القائمة عليه

إلى افتقار الريف الذي ينتج السلع الزراعية إلى البنى التحتية األساسية كالطرق 
ووسائل المواصالت واالتصال وغيرها، كما أن عدم وجود المخازن المناسبة في 
مناطق اإلنتاج، يدفع المزارعين إلى بيع إنتاجهم إلى الوسطاء باألسعار، التي 

حصول فيتخلون بذلك عن جزء كبير من جهدهم يعرضونها خوفًا من تلف الم
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لصالح هؤالء الوسطاء، حيث يحصل الفالح على جزء يسير من السعر الذي 
 %( منه.25يدفعه المستهلك قد ال يتجاوز الي)

يتسم النظام الحيازي العربي لألرض الزراعية، بعدم  نظام الحيازة الزراعي: - ت
بسبب صغر الحيازات التي تصل في  أهليته الستخدام التقنيات الزراعية الحديثة
(، ويبلغ عدد المزارع من ²م 4211= مصر إلى أقل من نصف هكتار )فدان

كما تسود  ،( ألف مزرعة، وتقل عن ذلك في اليمن148هذا الحجم حوالي )
الحيازات الصغيرة في كل من المغرب وسورية والعراق، وحتى هذه الحيازات 

( قطع للحيازة الواحدة، كل ذلك 6تصل إلى ) الصغيرة ال تسلم من التجزئة التي
باإلضافة إلى طبيعة التضاريس الوعرة، ومعظمها جبال ومنحدرات ووديان ذات 

دون استعمال اآللة والتقنيات الحديثة في تلك من طبيعة صخرية، مما يحول 
 دون تطور اإلنتاج الزراعي.من المناطق وكل ذلك يحول 

 المعوقات المالية: -3

ات المالية من أهم معوقات التنمية الزراعية العربية ذلك ألن نصيب تعد المعوق
القطاع الزراعي من االستثمار بالقياس مع االستثمارات األخرى، كالقطاع الصناعي 
والخدمي منخفض جدًا إذ يعاني التمويل الزراعي من فجوة كبيرة كما أن توزع 

ن نصيب نشاطات إنتاج الغذاء االستثمارات ضمن القطاع الزراعي نفسه غير متوازن أل
من تلك االستثمارات منخفض أيضًا، خاصة على المدى القصير والمباشر، كما أن 

( 8القطاع الزراعي في الدول غير النفطية يعاني من فجوة كبيرة في التمويل تزيد على )
تأتي مليارات دوالر، علمًا أن أكثر من نصف التمويل المتاح لمشاريع االستثمار الزراعي 

من خارج المنطقة العربية، باإلضافة إلى أن فائض الموارد المالية للمؤسسات التمويلية 
%( من الفجوة التمويلية لألقطار العربية الزراعية الرئيسة، 55العربية ال يغطي أكثر من )

كما أن األبعاد المستقبلية للفجوة التمويلية العربية سوف تتضخم في المستقبل المنظور، 
( 4211أكثر من ) 1991 يتطلب المخطط التنموي للسودان وفقًا إلحصائيات فمثالً 

مليون دوالر، بينما يبلغ إجمالي رأسمال الهيئة العربية لالستثمار التي أنشئت لدفع التنمية 
 ( مليون دوالر.512الزراعية في السودان ال يزيد عن )
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 الموازنة الغذائية في الوطن العربي .2. 7
ينات القرن العشرين كانت الدول العربية من الدول المصدرة للمواد في بداية ست

الغذائية والزراعية، ولكنها أصبحت حاليًا من الدول المستوردة لها بل وتزداد حدة مشكلة 
األمن الغذائي وتأمين ما تحتاجه األقطار العربية من المواد الغذائية والزراعية والحبوب 

 اآلتية:باستمرار ويعود ذلك لألسباب 

همال تطويرها إلى أن برزت مشكلة  -1 عدم إعطاء الزراعة األهمية الضرورية وا 
 العجز في تأمين المواد الغذائية.

ازدياد الطلب على الموارد والمنتجات الغذائية والزراعية نتيجة الزدياد السكان  -2
 بشكل يفوق تزايد الموارد الزراعية بكثير، ونتيجة الزدياد دخول المواطنين.

هتمام بالتقدم الصناعي على حساب قطاع الزراعة األمر الذي جعل الدول اال -8
النامية تضع عملية بناء صناعة متطورة في رأس األولويات بهدف تسريع عملية 
التنمية االقتصادية، إال أنها وصلت إلى وضع ال تحسد عليه في مجال الزراعة، 

تسعى إليها إن السبب ولم تحقق الصناعات التي بنتها الطموحات التي كانت 
الرئيسي لعدم التوازن، وتزايد العجز الغذائي في الوطن العربي يعود للنمو 

%( سنويًا 2%(، والنمو البطيء إلنتاج الغذاء )4السريع للطلب على الغذاء )
خالل السبعينات، لذلك انخفضت نسبة االكتفاء الذاتي من الغذاء في الوطن 

التي نشرتها الجامعة العربية إلى أن نسبة العربي، كما تشير اإلحصائيات 
االكتفاء الذاتي تنخفض باستمرار من بداية سبعينات القرن العشرين وحتى نهاية 
التسعينات، ويحدث العجز الغذائي لدولة ما عادة عندما يكون معدل تزايد 
السكان أعلى من معدل تزايد إنتاج الغذاء، أي تخلف نمو إنتاج الغذاء عن نمو 

ان، وهذا يستدعي زيادة االعتماد على الغذاء المستورد، مما يستدعي السك
الحاجة إلى القطع األجنبي لتسديد فاتورة الغذاء المستوردة، وكالهما يؤثر بشكل 

تطّور البلد نظرًا لتأثر مخزون البلد من العملة األجنبية مما يجعل  فيأو بآخر 
 واالجتماعي. البالد غير قادرة على تمويل التطور االقتصادي

 العمل العربي المشترك .1. 7
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يشكل الوطن العربي إقليميًا اقتصاديًا واحدًا قائمًا بذاته، ويمتلك الموارد الطبيعية 
من حيث األراضي الصالحة للزراعة، أو الموارد المائية المتاحة، أو الثروة الحيوانية، أو 

لك الوطن العربي ثروة بشرية قادرة المساحة الكبيرة الجرف القاري للوطن العربي، كما يمت
على تحقيق االكتفاء الذاتي، ال بل قادرة على تحقيق فائض في المنتجات الغذائية 
للتصدير فيما لو تّم التشغيل األمثل للقوة العاملة، كما تمتلك األقطار العربية موارد مالية 

تاج الزراعي، إاّل أن كبيرة تمكنها من تنفيذ البرامج اإلنمائية الطموحة في مجال اإلن
األقطار العربية تعاني من عجز غذائي كبير، يتزايد سنة بعد أخرى، وينشأ معظم هذا 
العجز عن عجز في اإلنتاج الزراعي، إن حل المشكلة الغذائية في الوطن العربي 
والقضاء على الفجوة الغذائية ال يمكن أن يتحقق في ظل السياسات القطرية الحالية التي 

ا معظم الدول العربية، بل يتطلب عماًل قوميًا في مجال التنمية الزراعية، وفي ظل يتبعه
العمل العربي المشترك في مجال  فذ على مستوى الوطن العربي، ويعدسياسة قومية تن

توفير مستلزمات إنتاجه ضرورة  ماألمن الغذائي سواء بالنسبة لزيادة إنتاج الغذاء، أ
فير وتبادل االحتياجات الغذائية، وتحقيق مخزون استراتيجي حتمية البّد منها لضمان تو 

عربي، وهذا ال يتم إاّل بوضع سياسة قومية إلنتاج الغذاء متناسقة ومترابطة مع السياسات 
 القطرية.

إن قضية األمن الغذائي العربي ليست  قضية تطوير اإلنتاج فقط، بل قضية 
، وهذا يطرح بدوره قضايا ترشيد االستهالك األمن الغذائي الفردي للمواطن العربي العادي

نتيجة سوء  هموتحسين نمط توزيع الدخول في المنطقة العربية، حيث يمرض بعض
اآلخر بسبب التخمة الناجمة عن نمط االستهالك الغذائي  همالتغذية، بينما يعتل بعض

يشمل البعدين  المفرط، فالطرح الناجز والشامل إلستراتيجية األمن الغذائي العربي البد أن
معًا: البعد اإلنتاجي، والبعد التوزيعي، هذا وتعتمد زيادة اإلنتاج الزراعي المتوقعة في 
الوطن العربي على زيادة موارد المياه الشحيحة سواء من الري أو من األمطار، 
تمام مستلزمات اإلنتاج األخرى كاألسمدة المحسنة والتكثيف  واستخدامها بشكل فعال وا 

وهذه تمثل محور الدراسات والبحوث الزراعية العلمية، أما اإلنتاج الحيواني فإن الزراعي 
معظم الدول العربية تتّوسع فيه، ويعتمد اإلنتاج الحيواني على الرعي في المناطق األكثر 

دون إحداث من جفافًا بشكل غير مدروس، لذا ال يمكن تحقيق زيادة في اإلنتاج الحيواني 
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ريقة إدارة اإلنتاج والتقنيات المستخدمة وخاصة إجراءات حماية تغييرات جذرية في ط
التي تتعرض لها  الئمةقطعان األغنام والماشية من الظروف البيئية والمناخية غير الم

تلك القطعان في معظم أقطار الوطن العربي، ومن المتوقع أن يستمر العجز الغذائي 
التي يكون الفائض منها وهميًا ألن أقطارًا  العربي في معظم السلع الغذائية حتى البقوليات

أخرى لديها عجز كبير في إنتاجها وبحاجة إليها، ومن المتوقع وقوع عجز كبير في 
تفاء الذاتي كاال السكر والمنتجات الحيوانية، ويعدالحبوب وخاصة القمح والزيوت النباتية و 

هذا الهدف صعب المنال،  من الغذاء أساسيًا في سياسة كافة األقطار العربية، وسيكون
لذا فإن اعتماد األقطار  ،وربما متعّذر التنفيذ خالل المنظور من القرن الواحد والعشرين

العربية على استيراد الغذاء سيستمر في المستقبل المنظور ألن االستثمار الكبير في 
تحديات هامة الزراعة سيكون ضروريًا لتحقيق االكتفاء الذاتي للبلدان العربية التي تواجه 

في تنظيم القطاع الزراعي تنظيمًا يفي بمتطلبات االقتصاد المتنامي، وسيكون الحل 
المناسب بتحسين البيئة التقنية واألحوال االقتصادية لقطاع الزراعة والصناعات الغذائية، 
وكل ذلك ضمن شروط العولمة الزاحفة نحو العالم الثالث بشكل يجعله غير قادر على 

 فاسه.التقاط أن

 هذا وتتكون برامج األمن الغذائي العربي من ستة برامج رئيسة هي:

 برنامج الحبوب. -1

 برنامج البذور الزيتية. -2

 برنامج إنتاج السكر. -8

 برنامج اإلنتاج الحيواني والداجني. -4

 برنامج اإلنتاج السمكي. -5

 برنامج المخزون االستراتيجي القومي. -6

( مشروعًا 145لتخصيص وتضم )وتقسم هذه البرامج إلى مشروعات لها صفة ا
موزعة على ثالث عشرة دولة عربية ويتم تنفيذ مثل هذه المشاريع في مختلف األقطار 
العربية، ومشروعات لها صفة التعميم ويتم تنفيذها في عدة أقطار عربية، أو يشمل 

( منها أربعة لإلنتاج السمكي، 3، ويبلغ عدد هذه المشاريع )عدة نشاطها أقطار عربية
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ثالثة لإلنتاج الحيواني ومشروع واحد للمخزون الغذائي اإلستراتيجي القومي، وتعتمد و 
منبثقة عن برنامج  عدة راتاستراتيجيات برامج األمن الغذائي العربي المقترحة على اعتبا

األمن الغذائي العربي قضية عربية ال تتجزأ وتتطلب انسياب السلع وعناصر  شمولي يعد
الوطن العربي وقيام صناعة عربية لمستلزمات اإلنتاج والتصنيع اإلنتاج بين أقطار 

الزراعي والتنمية الريفية المتكاملة من خالل االستثمار العربي المشترك، وتهدف هذه 
 :يأتيالمشاريع إلى ما 

 تخفيف حدة العجز الغذائي. . أ

 تحقيق االكتفاء الذاتي. . ب

 تحقيق الفائض في بعض المنتجات والعمل على تصديره. . ت

 حسين األوضاع الغذائية للمواطن العربي.ت . ث

وهنا يبرز التساؤل هل تستطيع األمة العربية بأقطارها المختلفة وبعدد سكانها الذي 
( مليون نسمة وبزيادة 811( إلى حوالي )2111يتوقع أن يكون قد وصل في عام )

يصلوا إلى  قدراتهم المالية ومستوياتهم الثقافية التي تنعكس على أنماطهم الغذائية أن
االكتفاء الذاتي كليًا في إنتاج السلع الزراعية الرئيسية، والجواب هو: نعم تستطيع األمة 
العربية االكتفاء الذاتي كليًا من الحبوب والزيوت والسكر واإلنتاج الحيواني مع توفر 

( مليار دوالر، وخير وسيلة لتحقيق األمن الغذائي العربي 43استثمارات ال تقل عن )
بتوجيه رأس المال العربي المذكور لالستثمار في مشاريع التنمية الزراعية،  منشود يكونال

وتحسين أنظمة الري والصرف، ومكننة الزراعة، واستخدام التكنولوجيا واألساليب العلمية 
الحديثة مما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال، ويؤمن تمويل المشاريع 

لبلدان العربية الفقيرة، وبما يمتن التنسيق االقتصادي والتكامل بين التنموية الزراعية ل
أقطار الوطن العربي، أي بما يحقق الربحية التجارية لكافة األطراف المشاركة، وقد 
أنشأت بعض األقطار العربية التي تمتلك فوائض مالية عالية في منتصف السبعينات 

مساعدة للدول النامية عامة واألقطار العربية عددًا من صناديق التمويل وتقديم العون وال
 خاصة ومنها مازال حتى اآلن مثل:

 البنك اإلسالمي. -9
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 صندوق أبو ظبي للتنمية االقتصادية. -8

 صندوق األوبيك للتنمية الدولية. -4

 الصندوق السعودي للتنمية. -3

 الصندوق العراقي للتنمية الخارجية )متوقف حاليًا(. -5

 تصادي واالجتماعي.الصندوق العربي لإلنماء االق -6

 الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية. -7

 المصرف العربي للتنمية في إفريقيا )متوقف(. -2

( مليار دوالر كانت 19وقد منحت هذه الصناديق قروضًا بلغت قيمتها أكثر من )
 ( مليار دوالر فقط.8حصة الزراعة منها حوالي )

 إدارة الموارد الغذائية .91. 7
ارد الغذائية إلى تحقيق األمن الغذائي الكامل، وتجنيب المجتمع تهدف إدارة المو 

أزمات المجاعة الحاصلة نتيجة نقص موارد الغذاء في كل األوقات، ولكن هذه األهداف 
لم تتحقق إال في دول االكتفاء الذاتي كما في سورية وتونس والمغرب التي لديها 

ة )باإلضافة إلى بعض السلع الغذائية احتياطي استراتيجي من القمح، أو الشعير أو الذر 
المكملة(، وفي دول اقتصاد الرفاه في أوربا الغربية والواليات المتحدة وكندا واستراليا 
والصين، والبرازيل، والمكسيك وكوريا الجنوبية وبعض الدول األخرى  النامية القريبة من 

ي العالمي وال يمكن تحقيق األمن الغذائي التام على مقياس الرقم القياسي لألمن الغذائ
األمن الغذائي العربي إال بالتكامل االقتصادي القومي، وخطة عربية موحدة لألمن 

 الغذائي.

 التنمية المستدامة لموارد الغذاء .99. 7
شباع رغبات األجيال الحاضرة من  تقتضي التنمية المستدامة لموارد الغذاء، تحقيق وا 

ن أم كن بعض سلع الرفاه الغذائي واألخذ بعين االعتبار السلع الغذائية األساسية. وا 
الحاجات الغذائية األساسية لألجيال القادمة أو تامين مصادر بديلة للغذاء تكون تحت 

 الطلب للمستقبل القريب والمتوسط.
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ذا دققنا في الواقع الغذائي الحالي، فإننا سنجد التنمية المستدامة ألقطار العالم كافة  وا 
، وستبقى المناطق المنتجة للغذاء ليست هي نفسها المستهلكة له، وهذا أمر غير واقعي

يعني أن بعض أجزاء الكرة األرضية تابعة دومًا في غذائها لمناطق أخرى، وهنا المأزق 
الكبير، فإذا امتلكت الدول المتقدمة خناق العالم من ورقة الضغط الغذائي، وهي نفسها 

كما يحدث فعاًل من قبل الواليات المتحدة القادرة  التي تمتلك ورقة الضغط التكنولوجي
على إخضاع ومعاقبة أي شعب، وأية دولة، وحتى أي فرد من خالل هاتين الورقتين فإن 
علينا أن نتساءل كيف سيكون حال العالم في العقود القادمة، إذ ال أمن غذائي وال أمن 

ضد فقراء العالم؛ ولكن إذا صحي، وال أمن تكنولوجي طالما أن أغنياء العالم متحدون 
تفاءلنا، وتوقعنا أن ُيترك العالم النامي يبحث بنفسه عن حلول لمشاكله دون تسلط 

ذا ترك المتحكمون في العالم نوازعهم الشريرة،  وتوقفوا عن صرف جزء من األغنياء، وا 
فإن  ،نحو البحث العلميعوضًا عن ذلك  واوتوجه ،التسلح وقهر الشعوب أموالهم على

لموارد الغذائية البديلة موجودة على الكرة األرضية. فسكان العالم اآلن يعيشون على ا
%( منها 71%( فقط من األعشاب النباتية واألشجار البرية وتبقى حوالي )81حوالي )

ذا 141قابل لالستزراع وهذه األعشاب واألشجار تكفي إلطعام حوالي ) ( مليار إنسان، وا 
ونباتات المحيطات التي تغطي ثالثة أرباع سطح األرض  أخذنا في االعتبار أعشاب
ذا استخدمنا طاقة الضوء على الشكل 291فإنها تكفي إلطعام حوالي ) ( مليار إنسان، وا 

 .اً ( تريليون إنسان18ع الغذاء فإنها تكفي حوالي )ياألمثل لتصن
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 الثامنالفصل 
 موارد الحياة البرية

 مقدمة

اإليكولوجية والجينية واالجتماعية  النواحيمية األحياء البرية من تأكد أهتبعد يوم  يوماً 
عن أهميتها التربوية والثقافية والترفيهية والجمالية، ودورها  واالقتصادية والعلمية، فضالً 

ل ي، ما يعني أن ثمة أهمية لتفعيرفاه البشر تحقيق الفي تعزيز التنمية المستدامة و 
أّن نوعًا  إذا علمنا ، خصوصاً باالنقراض ألنواع المهددةالتضامن الدولي من أجل حماية ا

٪( من 03٪( من الّثدييات، و)06واحدًا من الحيوانات يختفي كل عشرين دقيقة، وأّن )
٪( من أسماك القرش والّشفنينات مهّددة 31٪( من البرمائيات، و)40الطيور، و)
تقييمها في العقود  نوع جرى 85111أنواع من أصل أكثر من  04317أن و  ،باالنقراض

      نقراض، بحسب القائمة الحمراءعلى أنها باتت على شفير اال الماضية الثالثة
"Red List"  الطبيعة صونالتي يعدها االتحاد الدولي ل  International Union for 

Conservation of Nature (IUCN).  ًلقائمة الحمراء لألنواع المهددةل ووفقا 
منذ  %41تراجعت بما يصل إلى  على سبيل المثال عداد الزرافات، فإن أباالنقراض

، ”انقراض صامت“بأنه  هذه الحيواناتثمانينيات القرن الماضي، ووصفته ما تتعرض له 
 . (IUCN, 2016)، يحركه الصيد غير القانوني وتوسع األرض الزراعية في أفريقيا

 (faunaأنواع الحيوانات ) تعرف الحياة البرية على أنها منظومة بيئية تضم كافة
 البشرموائلها الطبيعية بحالتها الفطرية. وقد تنبه  يتتواجد ف ي( والتfloraوالنباتات )

في  العيش على كوكب األرض سواءً  اإلى أن هناك كائنات ومخلوقات تشاطرهمؤخرًا 
 ما زالت على حالتها الفطرية.  التيالبحر و  مأالبر 
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الظروف  ختالفأخرى تبعًا الإلى ن دولة مي الوطن العربي حالة الحياة البرية ف ختلفت
البد ، إذ ليست مرضية ودون مستوي الطموح عام وفي أغلبها عموماً واإلمكانيات، إال 

الوطن العربي أقطار في بهذا الموضوع من التنسيق والتكامل بين المؤسسات ذات الصلة 
التي شكلت عبر التاريخ و ية لوصول إلى أعلي درجات الحماية للحياة البر من أجل ا

الحضارات التي مازالت في بناء مصدر عيش اإلنسان الذي سكن هذه البالد وأبدع 
 شواهد تطورها وازدهارها تؤكد على غناها بالمصادر الطبيعية.

بتنوعه الحيوي، مما يجعل الحفاظ على ذلك التميز متميزًا ومتفردًا الوطن العربي  يعدو 
 السياسيينصناع القرار من كبري تقع على عاتق جمهوره وعلمائه و وذلك التفرد مسئولية 

. وقد أنجزت معظم الدول العربية الدراسات الوطنية للتنوع الحيوي فيها، إال والمسؤولين
حتى اآلن حيث أنه أخرى إلى دولة  منأن تلك الدراسات تتفاوت من حيث دقتها العلمية 

 القياممن المهم ف ،الحيوي في الوطن العربي دراسة عربية شاملة للتنوع يكن هنالكلم 
الحيوي وضرورة الحفاظ على مثل هذه الدراسة في ظل تنامي الوعي العام ألهمية التنوع ب

منه لألجيال القادمة ومن هنا البد من القيام بجهد عربي مشترك إلصدار دراسة  ىما تبق
يد وتنسيق أسماء الحيوانات عربية شاملة للتنوع الحيوي في الوطن العربي تعمل على توح

إضافة إلى تبيان حالتها البرية وخاصة فيما يتعلق بالثديات  والنباتات في الوطن العربي
 . المتوسطة وكبيرة الحجم

 
 خصائص البيئة الطبيعية في الوطن العربي. 1. 3

أدى الوضع الجغرافي للوطن العربي إلى بروز خصائص مميزة لمكونات البيئة الطبيعية 
اًء على التباين من حيث المناخ والتضاريس، وينجم عن هذا التباين في االرتفاع بن

والموقع تباينًا ملحوظًا في التربة وخصائصها ومن ثم فهناك تباين في البيئات والموائل 
الوطن العربي على سواحل البحر األبيض  يضابسبب وجود مساحات هائلة من أر 
عربي وخليج ُعمان وبحر العرب والمحيط الهادي المتوسط والبحر األحمر والخليج ال

وفقًا  همًا للطيورمموقعًا  069 لقد تم على سبيل المثال تحديد  والمحيط األطلسي.
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في الدول العربية التي تقع في قارة وذلك فقط  لتصنيف المجلس العالمي لحماية الطيور
مترًا مربعًا أي حوالي ألف كيلو  311 حواليتشكل هذه المواقع مساحة تقدر ب حيثآسيا 

 % من مساحة اليابسة في تلك الدول.5

 في الوطن العربيلحياة البرية ل الوعي العام .2. 8

كيف  مثالً  موقف بعض الدول من الحياة البرية ارتباطًا وثيقًا بالمعرفة، فإذا علمنا يرتبط
ع األفاعي نفرق بين األفاعي السامة وغير السامة لم يعد هناك مبرر لقتل جميع أنوا

وضمن نشاطات مشروع إعادة إحياء  0111. ففي عام بداعي الخوف من لدغها
المراعي وتأسيس محمية طبيعية للحياة البرية في البادية السورية تم في محمية التليلة 

نوعًا من األفاعي فقط اثنان منها كانت سامة وهما األفعى ذات القرون  05تحديد 
من العدد اإلجمالي  /%8/سبة األفاعي السامة ال تتجاوز ، علمًا بأن نوالحنش األسود

لألفاعي في العالم ولكن نقص المعرفة هو السبب في النظرة العدائية لهذه الكائنات، 
والتي تحرض على إيذاء بعض من األنواع  إضافة إلى بعض المعتقدات الخرافية السائدة

خرافي أو تلك. على سبيل المثال لمجرد ارتباطها بهذا الموروث ال هاأو قتلالحيوانية 
طبقًا للمثل نذير شؤم لغالبية الناس وذلك  ارتباط طائر البوم بالخراب أو الدمار، فهو

على إحدى المنازل تسارع  فبمجرد رؤيته يحط ،الشعبي القائل بأن "البوم ينعي بالخراب"
الجرزان  على الناس لطرده أو حتى قتله متجاهلين فوائده الزراعية كعدو حيوي للقضاء

ولو أخذنا الفوائد الطبية التي يمكن   والفئران وتخليص المحاصيل الزراعية من ضررها.
هم في السيطرة على مدورها الإلى الحصول عليها من سم األفاعي في االعتبار إضافة 

 . نكراء جريمة دالقوارض لوجدنا أن قتل أفعى يع

  يالعربالوطن  يأنماط وأشكال الحياة البرية ف .3. 8

تبعًا لتعدد األنظمة البيئية المختلفة في الوطن العربي  هاوأشكال تتنوع أنماط الحياة البرية
التي يختص بها كل بلد من بلدان الوطن العربي حيث الصحارى والواحات  هاوتنوع

والبحار والشعب المرجانية والجبال والمستنقعات والسهول والوديان وغيرها من البيئات 
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وأنواع  Floraبعض في غطائها النباتي عن ف هذه األنظمة البيئية بعضها حيث تختل
  .التي تتواجد فيها Faunaالحياة البرية 

من خالل مراجعة بسيطة لألسماء  :أنماط وأشكال الحياة البرية في سورية  .1. 3. 8
سم احظ أن اليُ المنطقة ،  فيالعلمية الالتينية لألنواع البرية من نباتات وحيوانات معروفة 

 ها، مما يؤكد على دور ةسوري يشير إلىكثير من األحيان  يالنوع كان سابقًا أو مازال ف
الدب البني  أمثلة على ذلك، كثيرة ومتنوعةكموئل طبيعي ألنواع برية  الهام والحيوي

. ويمكن والهامستر الذهبي السوري ،يالسوري، والضبع المخطط السوري، والمارتن السور 
 : تيةإلى الفئات اآل ةنواع في سوريتقسيم األ

  وتمتاز بقدرتها على التأقلم باالنقراض األنواع الشائعة: وهى غير مهددة
 وتتواجد بأعداد كبيرة مثل الثعالب. 

 وهى األنواع التي أعدادها تتناقص باستمرار باالنقراض األنواع المهددة :
هناك حمايتها. وتصبح عرضة لالنقراض إذا لم تتخذ اإلجراءات الالزمة ل

مهددًا باالنقراض عالميًا وذلك وفقًا من الحيوانات / نوعًا 41على األقل /
لعام   IUCNللقائمة الحمراء الصادرة عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة 

ذا لم 0222 ، ولكن ما تزال أعداد قليلة منها ُتشاهد في منطقة تدمر. وا 
ا في القريب العاجل، من هذه نعتني بها ونحافظ عليها فأننا سوف نفقده

والنصاص  يوالعقاب والكرك اإلغريقيةطائر أبو منجل والسلحفاة  نواعاأل
 والحبارى والصقر. 

  نوعًا من الثدييات الكبيرة والطيور  40األنواع المنقرضة: هناك على األقل
 الفراتي نقرضت من سورية خالل القرون الماضية، ومنها: األسداقد 

(Panthera leo persica)، والوعل (Capra nubiana)، ةوالنعام 
((Struthio camelus ، ي السوريوالحمار البر (Equus hemionus 

hemippus)،) يوالمها العرب((Oryx leucoryx، واأليل األسمر(Dama 

mesopotamica)، والفهد الصياد (Acinonyx jubatus)  والنمر
(Panthera pardus nimr) ،والدب البنى((Ursus arctos . أما األنواع
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حصرًا ( 0111 -0911التي انقرضت من البادية خالل القرن الماضي )
      .الدب البني،  ، النمر ، الفهد الصياد ، األيل األسمر المها العربيفهي: 

  األنواع المدخلة: وهى لم تكن موجودة أصاًل وتم جلبها من قبل القطاع
 الخاص ألسباب ترفيهية وسياحية. 

 انقرضت وقامت الدولة بإعادة  ينواع المعاد توطينها: وهى األنواع التاأل
 . يتوطينها مثل غزالن الريم والمها العرب

 يالوطن العرب يالمحميات الطبيعية ف. 4. 3

في الوطن العربي منذ بدايات القرن العشرين حيث  الطبيعية ظاهرة إنشاء المحميات بدأت
حيث أن هذه الدول السودان والجزائر والمغرب، ئها كانت أن أوائل الدول التي قامت بإنشا

 ،وبيئات بحرية ،مناطق رطبة، بيئات مياه عذبةمن مختلف البيئات الطبيعية لديها 
صحراوية، باإلضافة إلى عدد كبير من المحميات الرعوية التي غالبًا ما ال إلى  ،وغابات

ت من المحميات المسجلة رسميًا على يتم ذكرها في تقارير المحميات الطبيعية لكونها ليس
 . عالميالصعيد ال

التي البد من و  حدياتتمن ال اً كبير  اً وتواجه المحميات الطبيعية في الوطن العربي عدد
من الحياة البرية. ومن الضروري مراجعة المساحة  اموارده تتعرىمواجهتها حتى ال 

كل دولة مع العلم أن المتطلبات اإلجمالية لتلك المحميات بالنسبة للمساحة اإلجمالية ل
% من المساحة 01الدولية تقتضي أن يكون إجمالي مساحة المحميات ال يقل عن 

 ئهاوأسما و اإلجمالية لكل دولة، كما أنه من الضروري أن يتم توحيد معايير المحميات
 بنيوال بد من تالمعايير العالمية، كما و في الوطن العربي حتى يتم التجانس بما يتوافق 

المحميات  تدارتنص على أن إدارة المحميات الطبيعية وفقًا للمفاهيم الحديثة والتي 
احتياجاتهم كما تدار بواسطة  تلبيةو  هملصالحو بواسطة المواطنين المحليين  الطبيعية

أطراف متشاركة بداًل من السلطة المركزية وحدها وأن تدار وفقًا لخطة طويلة المدى وأن 
 وة قومية. ُينظر إليها كثر 
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 . أهمية الحياة البرية في الوطن العربي 5. 8

تمثل الحياة البرية دعامة لحياة اإلنسان : األهمية االقتصادية للحياة البرية. 1. 5. 8
ورفاهيته منذ القدم، فالتباين األحيائي هو المصدر الرئيس لطعام اإلنسان واألكسجين 

، فإذا ما أدرك اإلنسان مصلحته في يةضاألر الكرة المخلوقات على سطح  افةالالزم لك
الحفاظ على الحياة البرية فسيتبنى كافة السبل التي يحافظ من خاللها على مصالحه، وال 
بد من التركيز على برامج التوعية الجماهيرية المستمرة لتوضيح أهمية الحياة البرية وأثرها 

ل بعض المعتقدات الخاطئة سلوك الجماهير وتعدي غييراالقتصادي والبيئي وذلك بهدف ت
في التعامل مع الحياة البرية. ويجب التعامل مع األنواع البرية بحكمة لتجنب حدوث آثار 
سلبية على الطبيعة، فلكل نوع حي فوائد ومضار، فموضوع الضرر والمنفعة مرتبط 

في حين أن الحياة البرية تضم خليط متجانس من األنواع بسبب غياب  ،بمصالح البشر
  بارات المصلحة والربح والخسارة المعروفة في القوانين البشرية.اعت

مليار دوالرًا  011تبلغ قيمة نشاط االتجار في األنواع البرية على مستوي العالم نحو 
وتتعدد القيم االقتصادية للحياة البرية من عوائد  % تجارة مشروعة.61سنويًا منها نحو 

أتي من قيم أخري. ويعتمد الكثيرون من أبناء مباشرة نقدية إلى عوائد غير نقدية ت
المناطق الريفية بخاصة على المصادر البرية في معيشتهم أو كسب رزقهم ، فمنهم من 
يعمل في جمع وتسويق األعشاب البرية ذات القيمة الطبية أو ثمار األشجار البرية، 

قات من ومازلنا حتى اليوم نشاهد في األسواق معارض لبيع معروضات تمثل مشت
حيوانات برية كالجلود والفراء المستعمل في صناعات متعددة كالمعاطف والحقائب 

 والمالبس والتراث والقبعات واألحذية وغيرها. 

في صناعة األدوية والمواد الطبية  ؤهاوأجزا هاوغدد وتستعمل شحوم بعض الحيوانات
، ويستخدم نخاع العظام كالخيوط الجراحية والصابون والمراهم ومواد مستحضرات التجميل

نب وغيرها اواألر  بةفي النعام لعالج الروماتيزم وكمصادر للفيتامينات كما في شحم الدب
علمًا بان الدواء يمكن أن يستخرج من األنواع البرية بطرق حديثة وعلمية مثل سم العقرب 
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جفف دون التسبب بموت تلك األنواع. ويصل سعر الجرام من السم الممن وسم األفاعي 
 دوالرًا. 0051للكوبرا المصرية إلى نحو 

كما أن االتجاه الحديث يعتمد على تربية األنواع البرية في أماكن خاصة، وعادًة ما يدفع 
محبي األنواع البرية النادرة مبالغ طائلة القتنائها في بيوتهم ومكاتبهم، وترتبط القيمة غالبًا 

الدول تتحصل على إيرادات نقدية كبيرة من  بمدى ندرة هذه األنواع البرية، والكثير من
عوائد الضرائب والرسوم وكذا مقابل إصدار رخص الصيد التجارية ومن عوائد رسوم 
إصدار تصاريح تربية األنواع البرية في بيوت األسر وفي الحدائق الحيوانية والنباتية 

ومشتقاتها كالجلود والمتاحف ومن حصيلة تصدير األنواع البرية الحية والميتة وأجزائها 
 والعاج الخام والمصنع والبذور والشتالت والفسائل. 

 . الحفاظ على التوازن البيئي2 .5. 8

الحيوانات البرية دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن الطبيعي إضافة إلى األهمية  ؤديت
، ودور االقتصادية والسياحية والترفيهية والرياضية، كدور القنفذ في مكافحة العقارب

الضفدع في مكافحة الذباب والحشرات، ودور الخفافيش في مكافحة البعوض والحشرات 
الطائرة ، ودور متطفالت التريكوديرما في مكافحة الذبابة البيضاء على القطن ، ودور 
األفاعي والطيور الجارحة وطيور البوم في مكافحة القوارض الزراعية كالفئران ودور 

عطاء ثمار ذات نوعية جيدة، ودور الحشرات وبخاصة حشرا ت النحل في تلقيح األزهار وا 
الطيور الصغيرة في مكافحة الحشرات الضارة، ودور الحشرات كأعداء حيوية للحشرات 

نبات بعض البذور عبر إالضارة كخنفساء أبو العيد التي تفترس حشرات المن، وتشجيع 
( في scavengers) لرمممرورها في الجهاز الهضمي للحيوانات، ودور آكالت ا

التخلص من جثث الحيوانات الميتة، ودور المفترسات الثدية في تقليل الحيوانات الضعيفة 
والمريضة وبذلك تقل فرص حدوث األوبئة في مجتمعات الحيوانات البرية والمسهمة 

الحيوانات السليمة والقوية فقط والدور المتكامل لألحياء  ىنتخاب الطبيعي حيث تبقباال
 البرية في استمرارية السلسلة الغذائية.
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 . مصدر وراثي هام3 .5. 8

ستخدامها في عمليات التحسين للجينات ال اً الكثير من عناصر الحياة البرية مصدر  دتع
الوراثي لألنواع االقتصادية من نبات وحيوان من خالل التقنيات الحيوية الحديثة، كما 

ستخدم كمؤشر على تطور النظام البيئي أو على تُ وجد أن بعض األنواع البرية يمكن أن 
 استثماره. نت إدارته و تدهوره، فالحياة البرية معين ال ينضب من العطاء إذا أحس

والمستخدمة من  الوثيقة الصلة به ويشمل التنوع الحيوي على التنوع الوراثي وعلى المعلومات 
الحيوانات أو   الالت منقبل اإلنسان لكي يتمكن من الحصول على محاصيل جديدة أو س

 وتعدفي زيادة اإلنتاج الزراعي،  حاسماً  التنوع الحيوي دوراً  يؤديمشتقات صيدالنية. كما 
فقد تم حديثًا استخراج عالجين  على ذلك مصدرًا لألدوية ومستحضرات التجميل، وكمثال
وللتنوع . إحدى غابات جزيرة  جاوافي تتواجد للسرطان من كبد سمك القرش ومن لحاء شجرة 

 .الوراثي درجة عالية من األهمية في إتاحة الفرصة لحدوث االنتخاب الطبيعي

 . احتياط اقتصادي قومي4 .5. 8

لالقتصاد، فعلى  ييمثل الحفاظ على التنوع النباتي وصون التنوع الجيني احتياطي قوم
الر سنويًا من سبيل المثال نجد أن التنوع الجيني للفلورا األمريكية يسهم بنحو مليار دو 

خالل استخدام الجينات االقتصادية للنباتات البرية في الزراعة. كما أن صون التنوع 
النباتي يفيد في إنتاج المركبات الحيوية ذات التأثير الطبي، وذلك من خالل الحفاظ على 

 األقارب البرية للنباتات المنتجة للمستحضرات الصيدلية.

مقوم األول واألساسي لصناعة السياحة المتنامية على بيئة الشعاب المرجانية ال دوتع
امتداد ساحل البحر األحمر، حيث تمثل أكبر مصدر للعملة الصعبة لالقتصاد القومي، 
وعلى الرغم من عدم سهولة التقدير المادي المباشر لمثل هذه الموارد الطبيعية بسبب 

ل متر مربع في الشعاب المرجانية أهميتها وأدوارها المتعددة والمتشعبة، إال أنه وجد أن ك
سماك ورخويات وصخور مرجانية في منطقة جنوب سيناء يعود على أوما يرتبط بها من 

 دوالرًا أمريكيًا من ممارسة نشاط الغوص فقط.  120االقتصاد القومي بما يعادل 
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 ومن الجدير بالذكر أن أسماك الشعاب المرجانية من أهم العوامل التي تجذب الغواصين
% تقريبًا من إجمالي القيمة اإلجمالية ألي منطقة غوص، أي أن القيمة 30حيث تشكل 

المادية ألسماك الشعاب المرجانية التي تعيش في المتر المربع الواحد قد تصل إلى نحو 
 دوالرًا أمريكيًا سنويًا.  40

صور االتجار في أسماك الزينة )أسماك الشعاب المرجانية الحية( واحدًا من  دويع
د الطبيعية لبيئة الشعاب المرجانية، حيث يتم التعامل مع ما ر استثمارات اإلنسان للموا

سماك الفراشة والمالك والجراح )السحل( أ دنوع من مختلف األسماك. وتع 250يقرب من 
شهر األنواع التي يتم االتجار فيها. وتتراوح أسعار أوالزناد )األسماك معقوفة الفكين( من 

واحدة من تلك األنواع في األسواق العالمية ما بين دوالرًا أمريكيًا واحدًا وما يزيد السمكة ال
  عن مائة وعشرين دوالرًا.

دورًا مهمًا في االقتصاد القومي، فمثاًل في  ؤديومن الناحية السياحية، نجد أن السياحة ت
أس محمد مصر فهناك اآلالف من السياح يزورون محمية جبل سانت كاترين في سينا ور 

في شرم الشيخ. ومن خالل القيم الترفيهية تتعدد المنافع المعنوية وذلك من خالل 
االستماع لتغريد الطيور ومشاهدة جمال البرية في الحصول على التسلية النفسية وتقويم 

والقدرة واستعادتها لإلنتاج واإلحساس بالشجاعة والرفق بالحيوان، كما  ىالوجدان ورفع القو 
طاعة القوانين واألنظمة وتقديس الواجبات أن التمر  ين على الرماية يعود على الصبر وا 

والشعور بالمسئولية. ومن ثم فإن الفوائد االقتصادية والمادية من السياحة المرتبطة 
بالحياة البرية المباشرة تصل لعشرات الماليين من الدوالرات سنويًا في بعض الدول 

 ة من توفير الخدمات للسائح. إضافة إلى الفوائد غير المباشر 

 . األهمية التعليمية5 .5. 8

أما من الناحية العلمية والتعليمية، نجد أنه يتم استغالل الحيوانات البرية في إجراء 
البحوث الطبية والعلمية المختلفة والتجارب المعملية وهذا ما يالحظ حاليًا في عدد من 

ف والسحالي للقيام باألبحاث العلمية نظرًا لعدم الدول المتقدمة علميًا فهي تستورد السالح
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ورودها على القائمة األولي التفاقية التجارة الدولية. ويعد علم الحياة البرية عبارة عن 
ل عناصرها الجزء المهم من حماية تجميع للمعارف من علوم كثيرة وثيقة بالبيئة التي تشك

ية عن طريق خلق التفاعالت المختلفة في لحيوان البري ومعيشته وغذائه وعالقاته التنافسا
البيئة وعناصرها كما تأتي عالقته بالجيولوجيا عن طريق الحفريات ويرتبط بعلم 
الطفيليات والتشريح واألنسجة وعلم األمراض واألجنة والوراثة والتطور والهندسة الوراثية 

البرية ومنتجاتها في االقتصادي للحياة  إلى اإلسهاموبعلم الموارد وعلم االقتصاد نسبة 
االقتصاد الوطني، كما يرتبط بعلوم النبات وعلوم التصنيف ودراسة النباتات البرية 

 الصحراوية ذات القيمة االقتصادية العالية. 

 . األهمية التراثية والثقافية6 .5. 8

 إن للحياة البرية أهمية تراثية وثقافية تتمثل في الطقوس والتأثيرات الروحية والنفسية
نواع البرية بالشعر والموسيقي والفنون كالرسم والنحت، عن ارتباط األ ، فضالً والمقدسات

مما يثري الحياة اإلنسانية، كما أن أسماء عديد من المواطنين في الوطن العربي مستمدة 
 من الحياة البرية كالنمر والفهد واألسد. 

 . األهمية االجتماعية والترفيهية2 .5. 8

رية أهمية اجتماعية وترفيهية، حيث يتجدد االهتمام باألنواع البرية من خالل ن للحياة البإ
االهتمام بالبيئة وفوائدها االقتصادية متمثلة في استغالل الموائل الطبيعية لألنواع البرية 

اإلدارية والسياحية. ويتميز الوطن  اتاطشللترفيه والسياحة البيئية وتشغيل العمالة في الن
أنماط مختلفة من األنظمة البيئية تجعل منه منطقة جذب سياحي يمكن  العربي بوجود

استثمارها إذا ما تم الحفاظ على مقوماتها الطبيعية في أقطاره، فاالستغالل األمثل لهذه 
المقومات يكمن في زيادة المحميات الطبيعية والصيد البري والبحري ومراقبة النجوم 

 يكون لها أثر كبير على االقتصاد القومي.ورياضة تسلق الجبال والغطس والتي س

 . التهديدات الكبرى للحياة البرية على مستوى العالم6. 8
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 :تيإن التهديدات الكبرى التي تواجه الحياة البرية على مستوى العالم يمكن تلخيصها باآل

  ال تبقى إال مناطق قليلة لمواطن الحياة البرية الطبيعية كل عام. ائلخسارة المو :
ضافة إلى أن الموطن المتبقي يكون غالًبا متدهوًرا في أن يعطي بيئة باإل

 .الماضيب هامشابهة قلياًل للمناطق البرية التي كانت موجودة في
  ًألن العديد من أنواع النباتات والحيوانات لديها متطلبات  تغير المناخ: نظرا

ألنواع من  محددة في الموطن، فيمكن أن يتسبب تغير المناخ في فقدان كارثي
ألن الحيوانات البرية. ويمكن أن تتضرر الحشرات الضعيفة وتضطرب. و 

حساسة تجاه تغير الرطوبة، فإنها ستتعرض لألذى  النباتات والحيوانات البرية
 .عند حدوث أي تغير في مستوى الرطوبة

  المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية السامة: التي ُتستخدم على نطاق واسع، مما
 .جعل البيئة سامة لبعض النباتات والحشرات والقوارضي

  يشكل الصيد غير المنظم والجائر الشرعيالصيد غير المنظم والصيد غير :
 أم الغذاءالحصول على  مالمتعة أأجل سواًء من  والجائر الشرعيوالصيد غير 

فعلى سبيل المثال أدى الصيد الجائر لحياة البرية. ل خطيراً  تهديداً لإلتجار 
لغزالن الريم الصحراوي في ثالثينات وأربعينات القرن الماضي إلى إنهاء تواجد 

بادية السورية، حيث كانت تجوبها تبعًا لوثائق الحياة البرية بمئات الغزالن في ال
األلوف إن لم يكن بالماليين. كما وتراجعت أنواع كثيرة من األسماك وانقرض 
بعضها بسبب اإلفراط في عملية صيدها. ناهيك عن الطيور واألنواع النباتية 

 المختلفة.
 لبراكين والصواعق وحرائق الظواهر الطبيعية: مثل الفيضانات والزالزل وا

 .الغابات
 التلوث: تتناول مجموعة كبيرة من الكائنات الحية الملوثات التي ُتطلق في البيئة 

 .وتعمل على هالكها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
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 الحصول على  المتعة أمأجل من  الصيد الجائر سواء: أدى الصيد الجائر
 سماكاإلفراط في صيد األكإلى حدوث انخفاضات شديدة بها  لإلتجار مأ الغذاء

 أو صيد الغ. 

  

 المخاطر التي تهدد الحياة البرية في الوطن العربي. 7. 2

 الرعي والصيد الجائر في البر والبحر،  -
ازدياد الطلب على الموارد الطبيعية في الغذاء والكساء والدواء وبخاصة في  -

 المناطق الريفية، 
ية والتي تتم ازدياد التوسع الزراعي الحديث على حساب بيئات الحياة الطبيع -

 بطرق تكنولوجية حديثة، 
التوسع والزحف العمراني على البيئات الطبيعية وعلي األراضي الزراعية بهدف  -

 السكن والسياحة،
ازدياد الملوثات والنفايات المتنوعة والتي يعجز التنوع الحيوي عن إدخالها ثانية  -

 في الدورات الطبيعية، 
 رث وحرائق الغابات، تدمير الموارد الطبيعية نتيجة للكوا -
انتشار بعض النباتات و زيادة معدالت الجفاف واإلجهادات البيئية األخرى  -

 والحيوانات الدخيلة،
 الزيادة السكانية المتسارعة،  -
 التلوث الكيمائي وسوء استخدام المبيدات،  -
 ، اضعف التشريعات وعدم القدرة الكافية في تطبيقه -
 ،اليضعف الدعم السياسي والجماهيري والم -
قتل بعض األنواع بسبب معتقدات خرافية نتيجة قلة الوعي مثل النظرة العدائية  -

البوم أو بدافع الخوف كما هو الحال في التعامل مع األفاعي وبعض  ائرتجاه ط
أنواع الزواحف وتحنيط السالحف وتعليقها على أبواب المنازل بدعوى رد العين 
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ات من مكان آلخر تبعًا لدرجة وعي ودفع حسد الحاسدين، وتختلف هذه المعتقد
 الجماهير فيها. 

 . االنقراض2. 2
نوع النبات أو الحيوان منقرضًا فيما إذا لم يكن هناك أدنى شك  ديع ما هو االنقراض؟

بأن آخر فرد منه قد مات. واالنقراض عملية غير معكوسة بمعنى آخر أن األنواع 
ا يجدر ذكره أن معدل االنقراض في الوقت المنقرضة تعني أنها ُفقدت إلى األبد. ولكن م

الحالي هو أعلى بخمسين مرة من المعدل الطبيعي، وُيتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 
% من أنواع النباتات 51/ سنة القادمة. ويعتقد العلماء أن 011/ي/ مرة خالل ال511/

حالي. وبعبارة والحيوانات ممكن أن تنقرض من العالم خالل القرن الحادي والعشرين ال
. "باالنقراض الجماعي"أخرى فإن ارتفاع هذه األرقام يدل على أنه سيكون هناك ما يدعى 

 وهذا االنقراض سيكون الحدث السادس من نوعه خالل نشوء الحياة على وجه البسيطة.

إن أحداث االنقراض الجماعي التي حدثت في الماضي كانت بواسطة كوارث مناخية كما 
ر الجليدية، وحركات القشرة األرضية، واصطدام بعض الكواكب حدث في العصو 

مليون  65باألرض. ويعتقد أنه الحدث األخير هو الذي قضى على الديناصورات منذ 
 سنة.

 ليس هناك أدنى شك حول الكارثة المسببة لالنقراض الجماعي في الوقت الحاضر
غير المستدامة  اإلنسان وذلك عن طريق أنشطتههو  على األرجح فالمسبب لها

 واحتياجاته المتزايدة للطعام والمواد.

 مهددة عالمحول ال اً حيواني اً نوع 7011و اً نباتي اً نوع 8311يقدر العلماء أن أكثر من 
 لنامية. وهناكافي المناطق االستوائية والبلدان  توجد غالبية هذه األنواع حيث باالنقراض 

 .اإلنسانآالف أخرى تنقرض كل سنة قبل أن يكتشفها 

 . العوامل المسببة لالنقراض في العالم1. 8. 8
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 باختفاء بعمق مثالً  فنتأثر ،الحجم كبير ثديي حيوانيثير اهتمامنا فقدان  ما عادة 
 الحية الكائنات من للعديد إدراكاً  أقل ولكننا. والفيلة والنمور، الباندا،كدببة  كبيرة حيوانات
 .أيضاً  بسرعة العالم من تختفي التيو  حجماً  األقل األخرى
 فلماذا؟ كبيرة، بسرعة لالنقراض البيئية والمواطن األنواع بعض أيامنا هذه في وتتعرض

 :البيئة من اختفائها أو األنواع انقراض إلى تؤدي التي األسباب أهم يلي فيما
 السبب هو هذاد ويع :االنسان أنشطة بسبب وتدميرها الحية الكائنات مواطن ضياع. 1

 االنسان يقطع فعندما. البيئية والنظم الحية الكائنات ومجتمعات نواعاأل فقدان في الرئيس
 استخدام يسيء الطرق، أو يشق أو المدن، يبني أو والمناجم، المحاجر يحفر أو الغابات
 األغراض في والمخصبات والهرمونات المبيدات استخدام يسيء أو الزراعية، األراضي
 إلى ويؤدي والنافعة الضارة الكائنات الحية من الكثير على يقضي الذي األمر الزراعية،
 يقوم أو الهامشية، األراضي في يقوم بالزراعة أو التربة، ثيوتلو  الجوفية المياه تلويث
 بأشكالها البيئة يلوث أو الجائر، يمارس الرعي أو عشوائي بشكل األشجار بقطع

 فيصبح أصغر البيئية المواطن تصبح ندهاوع .البيئية المواطن بتدمير يقوم فإنه المختلفة،
 األنواع بين المحدودة البيئية المصادر على ويزيد التنافس وفرة، أقل فيها والمأوى الغذاء
 لذلك ونتيجة. نفسه االنسان مع وكذلك بعض مع المواطن بعضها هذه في تعيش التي

 التنوع ويتدهور سلالن فيقل فيها التكاثر فرص فتقل صغيرًا، هذه المجتمعات حجم يصبح
 معزولة كونها في الجزر الصغيرة البيئية المواطن وتشبه. المجتمعات الجيني لهذه
إلى  أحدها من االنتقال في صعوبة عليها تعيش التي األنواع وتجد بعض بعضها عن

 .األنواع النتقال الصالحة المسالك المواطن هذه بين وتقل كما اآلخر،
 مواطن إلى غريبة أنواع إدخال يؤدي قد: فيها موجودة كنت لم جديدة أنواع إدخال .2

حداث بأكملها، بيئية نظم تشويش إلى أصالً  فيها موجودة تكن لم بيئية  كبيرة تأثيرات وا 
 على التأثير الدخيلة لألنواع يمكن إذ. فيها المتوطنة والحيوانات النباتات مجتمعات على

 التزاوج أو معها التنافس أو باألمراض بتهاإصا أو افتراسها طريق عن المتوطنة األنواع
 بمالبس البذور التصاقعن طريق مثاًل  شتى بطرق غريبة أنواع دخول يتم وقد .معها

 التجارية السلع مع الحشرات انتقال أو السفن، ظهور على الجرذان وجود أو االنسان،
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 تكن لم التي مناطقال في الدخيلة األنواع أعداد تزيد أن المتوقع ومن. والخشب كالغذاء
 .والسياحة النقل، ووسائل العالمية، التجارة حجم زيادة مع فيها موجودة

 الصيد مثل الحية البيئية المصادر استنزاف يؤدي قد: البيئية المصادر استنزاف. 3
 قبل من البيئية المصادر من الكثير ستخدمتُ  إذ ،زوالها إلى الجائر والرعي الجائر،
 .نفسها تجديد على المصادر هذه قدرة قتفو  بسرعة االنسان

 المنزلية، النفاياتكالتلوث الناتج عن طريق : االنسان أنشطة عن الناتج التلوث. 4
 المفرط واالستخدام النووية، والنفايات البحار، لمياه النفط وتسرب الزراعية، والنفايات
 .الحيوي التنوع مستويات جميع في يؤثرالذي و  للمبيدات،

 مضطردة زيادة إلى كبير بشكل السكان لعدد الطبيعي التزايد يؤدي: السكاني النمو. 5
 .والوقود والمساكن والمالبس والدواء والغذاء كالماء البيئية المصادر استخدام في
 للوقود االنسان استخدام عن التغيرات هذه وتنتج: العالمية المناخية التغيرات. 6

 ثاني كميات في زيادة عنه ينتج مما الطاقة نتاجإل الحجري والفحم كالبترول األحفوري
 غازات وبعض الغاز هذا نسبة زيادة وتؤدي. الجوي الغالف إلى المنبعثة الكربون أكسيد
 معدالت نسبة تقليل إلى الهواء في النيتروجين وأكسيد كالميثان األخرى الزجاجي البيت
 في وتجمعها الخارجي الفضاء إلى األرض سطح عن المنعكسة الحمراء تحت األشعة
 األشعة يمتص الذي الكربون أكسيد ثاني خصائص إلى هذا ويعزى. الغازي الغالف
 األرض سطح من بالقرب الحرارية الطاقة من جزء حجز إلى يؤدي مما الحمراء تحت

حداث حرارته درجة وارتفاع  هذه وتسمى. العالمي المناخ في مرغوبة غير تغييرات وا 
 الضوء بدخول للدفيئة جيجاالز  السطح يسمح إذ( الدفيئة) الزجاجي يتالب بظاهرة الظاهرة
 األخرى والسطوح النباتات عن المنعكسة الحمراء تحت لألشعة يسمح ال ولكنه المرئي
. البيت داخل الحرارة درجة ارتفاع عنه ينتج الذي األمر ،بالخروج الزجاجي البيت داخل
 أدى مما األرضية الكرة حرارة لدرجات السنوية تالمعدال الظاهرة لهذه نتيجة ارتفعت وقد
 فيها بما الحية الكائنات فيها تعيش التي البيئية النظم وفي المناخ في تغيرات إلى

 التأقلم على قادرة تكن لم إذا والمجتمعات األنواع بعض فقد إلى هذا يؤدي وقد االنسان،
 حين في مالئمة، بيئية مواطن لىإ االنتقال من تتمكن لم أو الجديدة، الجوية الظروف مع
 .انتشارها مدى ويزيد واآلفات األمراض كمسببات األنواع بعض أعداد تزداد قد
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"وفقًا لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، وهو تقييم شامل للروابط بين صحة النظام 
اإليكولوجي ورفاه البشر، من المرجح أن يصبح تغير المناخ العامل الدافع الرئيس 

لمباشر لضياع التنوع الحيوي بنهاية هذا القرن. ومن المرجح أن تحد التغيرات المتوقعة ا
في المناخ، بالتالزم مع التغيير في استخدام األراضي وانتشار األنواع غير المألوفة أو 

 األمم برنامجالغريبة، من مقدرة بعض األنواع على الهجرة وتعجل من ضياع األنواع"، )
 .(0117، للبيئة المتحدة

 . األنواع المنقرضة في سورية2. 8. 8

يعرف العالم اليوم ما يسمى بالقائمة الحمراء للحيوانات المهددة باالنقراض حيث تظهر 
وضع هذه القائمة لقد قام ب. هذه القائمة حالة الحماية لكافة الحيوانات على وجه األرض

 :International Union for Conserving Nature)الطبيعة: االتحاد الدولي لحماية
IUCN). 

 :تيةالنوع مهددًا باالنقراض إذا ما وقع ضمن الفئات اآل ديع

 و"عرضة للخطر". ج. ،"في وضع خطر"ب. في وضع خطر جدًا"، "أ. 

خالل أزمنة  سوريةنوعًا آخر، قد اختفت من  07نوعًا، وربما  06ك على األقل لهنا
ة. وأن بعضًا من هذه األنواع ال يزال موجودًا تاريخية تم معظمهما خالل القرون األخير 

التالي بعضًا من هذه الجدول في عرض يُ عامة ولكنه مهدد باالنقراض. هذا و  ةخارج سوري
 :سوريةالحيوانات التي انقرضت من 

 النوع الوضع الحالي
 محليًا ) منطقة تدمر( دولياً 

 النمر منقرض في وضع خطر جداً 
 الفراتي األسد منقرض في وضع خطر جداً 
 المها العربي منقرض في وضع خطر
 األيل منقرض في وضع خطر
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 الفهد منقرض معرض للخطر
 الحمار البري السوري منقرض منقرض

 الوعل منقرض في وضع خطر
 النعامة منقرض لم تصنف
 الدب البني منقرض لم يصنف

 

 في سوريةاألنواع المهددة باالنقراض . 3. 8. 8

أربعية عشير نوعيًا مهيددا  بياالنقراض عليى مسيتوى الكيرة األرضيية ولكنهيا  ألقلعلى ا كلهنا
. إن هيذه األنيواع تسيتحق منيا العنايية والحمايية. (منطقية تيدمرسيورية )تزال موجودة فيي  ما

التالي بعضًا مين هيذه األنيواع المهيددة بياالنقراض عالمييًا وبعيض الجدول في عرض يُ هذا و 
   :حالة تناقصاألنواع األخرى التي هي في 

 النوع الوضع الحالي
 محلياً  دولياً 

 أبو منجل نادر جداً  في وضع خطر جداً 
 الطيطبوس نادر جداً  عرضة للخطر
 السلحفاة نادر جداً  عرضة للخطر
 العقاب المنقط نادر عرضة للخطر
 الكرك شائع عرضة للخطر
 نصاص نادر عرضة للخطر
 الحبارى نادر قريب من التهديدً 

 الصقر نادر حالة تناقص في
 أبو رول نادر في حالة تناقص

  . طائر أبو منجل1. 3. 8. 8
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عاري من  رأسه أحمر ،ببريق ارجواني لونه أسود زيتوني بأنطائر أبو منجل يمكن تمييز 
ويبلغ  ،واألرجل أحمر المنقار، ريش مقدمة الرقبة من األعلى طويل ومنفوش ، أماالريش

سم.  05 -01 بين طولهيتراوح وذو منقار مقوس يشبه المنجل ، سم 81 -71طوله من 
 وال توجد صفات مميزة، سم 035 -005 من المسافة بين الجناحين المفتوحينوتتراوح 

 .ما بين الذكور واإلناثيمكن أن تفرق 

أفرادها  طائر أبو منجل في البادية السورية في مستعمرات قد يبلغ عدديعيش كان 
من  تم تصنيفهكبيرة حيث  . ثم انخفضت أعداده لدرجةالعشرينقرن اآلالف في مطلع ال
الماضي وتم التأكيد على ذلك األمر في في الثمانينات من القرن  الطيور المنقرضة

)وبشكل  منطقة تدمر وأثناء دراسة التنوع الحيوي في 0110عام  لكن وفي بداية. و نهايته
لدى "مشروع  عاملالياة البرية الح وحدة فريقاكتشف  خاص موقع سد وادي أبيض(

عادة الحياة البرية في البادية السورية:  سبعة " GCP/SYR/009/ITAإحياء المراعي وا 
كبيرة في األوساط  إعالمية شكل هذا االكتشاف ضجة حيث. أبو منجل طيور من طيور
لحماية الطيور  الدوليالمجلس  اعتبروالجهات المهتمة بحماية الطيور حيث  العلمية

في منطقة البرية أهم اكتشاف يتعلق بالطيور  هو هذا االكتشاف أن   (Birdlife) لبريةا
 على مدى أربعين عامًا. الشرق األوسط

ما تزال  هذه الطيور أن منفي البادية السورية وتنبع أهمية اكتشاف طيور أبو منجل  
ها على توتحافظ على سلوكها الطبيعي وتعرف طريق هجر  تعيش على الحياة البرية
أبو منجل والتي تربى في األسر على سبيل المثال في كل من  عكس مثيالتها من طيور

 تركيا والمغرب.

خالل شهر تموز مع  تأتي في منتصف شباط وتغادرطيور أبو منجل السورية  مجموعةف
 دوليفراخها. وقد نجح الفريق الُمكلف بمراقبة هذا الطائر وبمساعدة خبراء من المجلس ال

ثالثة طيور منها وتركيب  مسك تمحيث   0116عام  (Birdlife) ية الطيور البريةلحما
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وألول مرة من معرفة  ىأدمما عبر األقمار الصناعية تم مراقبتها تلها حيث أجهزة مراقبة 
 .طريق هجرة هذه الطيور والدول التي تعبرها

رًا بمضيق باب مرو  –اليمن  –السعودية  –سورية إلى األردن  حيث تبين أنها تغادر
ثم هضبة إثيوبيا التي تصلها خالل شهر آب وتبقى فيها حتى شهر  المندب إلى اريتريا
السودان  –أرتيريا  كل من إلى سورية عبر أدراجها تعود من ثمشباط و  كانون الثاني أو

/ كم مرورًا إلى السعودية 411نقطة فيه بحدود / وتعبر البحر األحمر من أعرض
كيلو متر من بادية  3011حوالي سنويًا  هذه الطيور تجتازحيث  ة.األردن ثم سوريف

واريتريا وصواًل إلى أواسط إثيوبيا لتقضي فصل  تدمر مرورًا باألردن والسعودية واليمن
كم من  81فوق سطح البحر على بعد  متر 0611الشتاء على ارتفاع أكثر من 

 . (0، )خريطة العاصمة أديس أبابا

 
 رة أبو منجل              طريق هج: 0طةيخر 

 
 الحياة البرية استدامة. 9. 8

المهدد منها باالنقراض،  وخاصةالمختلفة بحماية أنواعها  الحياة البريةيكمن استدامة 
العامل الحاسم واألهم في وجودها  دالتي تع حماية موائلها الطبيعية إضافة إلى
هذه األنواع هو ضمان أن تكون فمن بين أهداف حماية الحياة البرية  .واستمراريتها

دراك مدى أهميتها بالنسبة للبشر ها وببيئتهالألجيال القادمة لالستمتاع بي متاحة هناك . فوا 
المعنية بحماية الحياة البرية، والتي تساعد على تنفيذ  الحكومية الهيئاتالعديد من 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 المنظمات غير الربحيةمن تقوم العديد و السياسات الرامية إلى حماية الحياة البرية. كما 
 .بالترويج للقضايا المختلفة المتعلقة بحماية الحياة البرية المستقلة

قد أصبحت حماية الحياة البرية إحدى الممارسات متزايدة األهمية بسبب اآلثار السلبية و 
في  مهماً  اً دور  المحافظة على األحياءعلم  ؤديوي. الحياة البريةعلى  تصرف اإلنسانل

، باإلضافة إلى الضغط الذي حماية البيئةحماية الحياة البرية. وقد جعلت أخالقيات 
 .همةم قضية بيئيةضية يمارسه حماة البيئة، من هذه الق

االطالع على  إن :في الحماية العالميةوالنماذج  . االستفادة من التجارب1. 9. 8
التجارب الناجحة لدى الدول المختلفة من العالم في مجال حماية الحياة البرية واالستفادة 
من دروسها يفيد كثيرًا بقية شعوب العالم على الحفاظ على الحياة البرية لديها وبالتالي 

حقة تحقيق ديمومتها في سبيل تلبية حاجات األجيال الحالية وعدم نكران حق األجيال الال
 بها.

نموذج أمريكا الشمالية في حماية الحياة البرية واحًدا من أكثر نماذج الحماية نجاًحا  ديع
ستينيات القرن بداية التي نشأت في  حركات الحمايةترجع أصوله إلى حيث  في العالم

مع اقتراب انقراض العديد من أنواع الحيوانات البرية بما وذلك  ( 0861) التاسع عشر
في الترتيب والدعوة إلى مع الطبقة الوسطى بدأ الرياضيون  حيث البيسون األمريكيفيها 

  :إلى مبدأين أساسيين هماهذا النموذج حماية المناطق البرية والحياة البرية. ويستند 

ألسماك والحياة البرية هما لالستخدام غير التجاري من قبل المواطنين، وأنه ن اإ .0
 ينبغي إدارتهما بحيث يكونان متوفرين في مستويات معيشة أفضل لألبد. 

تحافظ األمانة العامة على الحياة البرية. : (خدمة العامةالمبدأ القاعدة القانونية ) .0
البرية من خالل حكومات البلدان  وهذا يعني أن يدعم العامة األسماك والحياة

بعبارة أخرى، بالرغم من احتمال امتالك أحد األفراد . والحكومات الفدرالية
عليها الحيوانات البرية، إال أنه ال يمتلك هذه الحيوانات البرية  ةلألرض المتواجد

 ن. يجميع المواطنبل هي ملكية عامة ل المذكورة آنًفا

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_(%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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ية، ال يجب قتل الحيوانات البرية إال فقط من أجل الحصول فًقا لنموذج أمريكا الشمالفو 
 قتل ألسماك أواصيد  دلدفاع عن النفس. بعبارة أخرى، يعل وأعلى الغذاء والفرو 

حتى مع الحصول على رخصة غير قانوني وغير أخالقي  اً أمر  الحيوانات البرية عموماً 
 .ادة الصحيحة منهادون بذل كل الجهد المعقول السترداد الموارد واالستفمن 

 الحيوانات البرية . تضافر الجهود لحماية2. 9. 8
من تضافر الجهود، والتعاون ما بين  ِلحماية الحيوانات البرية من االنقراض ال بد   

الخطوات التي  أهمالمؤّسسات الحكومّية والمنّظمات التي ُتعنى بحماية الطبيعة، ومن 
 : اتباعها لتحقيق هذه الحمايةُيمكن 
ميع فئاِت الُمجتمع بأهمّية التنّوع البيولوجي، وطرق المحافظة على  .0 توعية ج 

الحياة البرّية، ويمكن تحقيق ذلك بإدراج مواضيع تتعّلق بحماية الطبيعة ضمن 
المناهج الدراسّية، باإلضافة لورشات العمل التي تُقيمها الجمعيات المعنّية بالتنوع 

 .الطبيعي
ماية البيئة والتنوع الطبيعي بحيث تكون ملزمة للجميع، إصدار قوانين عالمية لح .0

 .وعدم إعفاء أي جهة من تطبيقها
لألنواع  (DNA) إنشاء بنك عالمي للجينات، بهدف حفظ الحمض النووي .3

  .المهّددة باالنقراض، بحيث ُيمكن االستفادة منها الحقاً 
صد مساحات شاسعة اسِتخدام طائرات ذاتّية القيادة مزّودة بكاميرات تتمّكن من ر  .4

رسال إشارات إلى حراس الحياة  من األراضي البرّية، وُيمكنها رصد الصّيادين وا 
البرّية للتدّخل السريع على األرض، كما ُيمكنها توجيه الحيوانات نحو أماكن 
آمنة، وحاليًا يتّم اختبار هذه الّطائرات في كل  من: كينيا وتنزانيا، وقد أظهرت 

  .في الصيد غير المشروعالنتائج انخفاضًا 
تدريب حّراس الحياة البّرية وتزويدهم بمعّدات متطورة، وزيادة أعدادهم وأجورهم؛  .5

 .لزيادة كفاءتهم في محاربة الصيد غير الشرعي للحيوانات البّرية
إنشاء محمّيات طبيعّية مزّودة بتقنية متطورة، يمكنها االستفادة من األقمار  .6

 .وحتى الروبوتات؛ لرصد صّيادي الحيوانات وردعهم الصناعّية وأجهزة اإلرسال
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منع إزالة الغابات وقطع األشجار وزراعة الكثير منها؛ فهي توّفر المأوى والغذاء  .7
للطيور والحيوانات الصغيرة كالسناجب، كما أّنها تمتّص المواد التي يمكن أن 

 .تؤّدي إلى التغيرات المناخّية
بتقليل النفايات والتحّول إلى مصادر الطاقة السيطرة على تلّوث البيئة؛ وذلك  .8

المتجّددة مثل الرياح والطاقة الشمسّية بداًل من مصادر الطاقة التي تسّبب تلوث 
 .الهواء، والحّد من استخدام مبيدات األعشاب الضاّرة ومبيدات الحشرات

توعية الناس بأهمية مقاطعة المنتجات التي ُتصنع من العاج أو من جلود  .9
  .نات البّرية المهّددة باالنقراض، وذلك إلنقاذ هذه الحيواناتالحيوا

 
 إشراك المجتمعات المحلية في إدارة الحياة البرية المستدامة. 3. 9. 8

 بالغ األهمية  البحوث أن إشراك السكان المحليين يعد أمراً  ُتظهر آخر مستجدات
رة طويلة دليل جيد . هناك منذ فتحماية الحياة البرية ومنعها من التدهورلنجاح 

نفذ بشكل جيد، ولكن هناك  ذيالو على المجتمع المحلي  على فعالية النهج القائم
ر إلى إلى االفتقا هذا الفشلما يرجع  فشل واسع النطاق في القيام بذلك، وغالباً 

 .ذا النهجه اإلرادة السياسية العتماد
  احتياجات وحقوق  بيةتلفشل النهج الحالي إلدارة الحياة البرية في يما  اً كثير

 الحماية. أساسية لنجاح دالمجتمعات المحلية التي تع
  صدار األوامر، أي لذي يتبع في حماية الحياة البرية االنهج سياسة اإلمالء وا 

الطابع العسكري  والذي ينتهج، (Top down approach) من أعلى إلى أسفل
ؤدي إلى ين أن يمكو  ،فعال غير هو نهج الصيد غير المشروع،مالحقة على 

 .نتائج عكسية بالتالي الحصول علىانتهاكات لحقوق اإلنسان و 
  باالشتراك مع في نيروبي 0108عام  أطلقت منظمة األمم المتحدة للبيئةلقد ،

 الطبيعة والمعهد الدولي المعني بالبيئة والتنمية، تقريراً  لصوناالتحاد الدولي 
ز سماع صوت المجتمعات المحلية ُيقترح فيه اتخاذ مزيد من اإلجراءات وتعزي
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 بشأن النهج المتبع إلشراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في مكافحة
  .جرائم الحياة البرية، بما في ذلك االتجار غير المشروع باألحياء البرية

 ثماني إجراءات تشير إلى تحسين  "الحياة البرية وسبل العيش البرية"  وتحدد 
من الحوافز األفضل، وتطوير فهم  النهج القائم على المجتمع المحلي، بدءاً 

شراك القادة المحليين في صنع القرار  .أفضل للعادات والتقاليد المحلية، وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22864/WLWL_Report_web.pdf
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22864/WLWL_Report_web.pdf
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 تاسعالفصل ال

 موارد الطبيعيةتلوث ال

 مقدمة

هذه المشكلة بشكل  ظهرتفقد ، سواهدون  من بها بلد ختصيالتلوث مشكلة عالمية ال 
المرافقة لها خالل  الثورة الصناعية والتطورات التكنولوجيةحدوث ع جلي وتفاقمت م

 .هذه المشكلة ظهورفي  ياً أساس اً البشر دور  أدىوقد ، النصف الثاني من القرن العشرين
 تلوث مشاكل تكن لم وكذلك معروفًا، البيئي مصطلح التلوث يكن لم التاريخ، ذلك فقبل
 .مطروحة البيئة

نتيجة  ح كما ُذكر للتو في القرن الماضيو بوض برزت ولكنها قديمة بيئية ظاهرة التلوثف
 الدول منها تعانى عالمية، مشكلة الظاهرة هذهي، مما جعل من والتقن يالعلم للتقدم

  أدت حيث لإلنسان، ومالزم قديم يالبيئ فالتلوث .سواء حد على الناميةو  المتقدمة
 الظواهر بسبب يحدث التلوث فكان ه.حدوث يف الرئيس الدور وعناصرها لطبيعةا

 تستطيع بحيثللغاية  محدوداً  كان هأن إال .والسيول والرياح والبراكين كالزالزل الطبيعية
البيئي للطبيعة من جديد وتجنب  التوازن تعيد التالياحتوائه وب الطبيعية والدورات العوامل
 .ضرره والنبات والحيوان اإلنسان
 على اإلنسان قدممنذ ي البيئ للتلوث الحديثة الصور أحد يالضوضائ التلوث كما ويعد
 يف وجدت يالت الطينية األلواح بعض على المدونة الكتابات تلك ذلك يؤيد ومما، األرض
 البلدة أو المدينة من الناس وسأم ملل إلى الكتابات تلك شيرت حيث وبابل سامر مدن
 والرومانية اإلغريقية المدن فرضت كما .وأدواته اإلنسان عن الصادربالضجيج  تعج يالت

 الذى الحد إلى األمربهم  وصل بل، ليالً  المزعجة األصوات إصدار بمنع صارمة أوامر
كي ال تزعج  الخيل وحوافر التالعج أصوات تمتص بمواد الشوارع يفرشون جعلهم

 .واالبتكار االختراعو  التفكير على  الفالسفة والعلماء والحد من مقدرتهم
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 مادام"أما العاِلم العربي ابن سينا فقال عن تلوث الهواء في كتابه "القانون في الطب": 
 تنفس،ال مزاج مع يتعارض بما األخرى، المواد من أخالط به وليس ،ونقياً  مالئماً  الهواء
ال وتبقى، تأتى الصحة فإن  ."العكس حدث وا 

 يالصناع لتقدمل نتيجة في وقتنا هذا وتنوعها التلوث مصادر تعدد معازداد التلوث البيئي 
 والمركبات والمحركات الميكانيكية آلالتل إنتاج من صاحبه وما ،ي الكبيروالتقن

 اإلعالم ووسائل النفاثة، تالطائرا وظهور والمواصالت، النقل وسائل وتعدد والقاطرات،
 اإلنسان سخرها يالت المتنوعة األجهزة إلى إضافة الصوت،  مكبرات وانتشار المختلفة،
 عناصر كلب والضرر األذى وألحقت أفسدت لدرجة الضوضاء وازدادت ورفاهيته، لراحته
 .نفسه اإلنسان فيها بما البيئة،
 األهم، القضية إنه بل الساعة، قضايا أهم إحدى ي هذه األيامف يالبيئ التلوث أصبح لقد
 تظهر المدمرة آثاره وأخذت إقليمية، أو محلية قضية وليس عالمية، قضية صار أن بعد
 النظيف والغذاء العذب، والماء ،يالنق بالهواء المطالبة وأصبحت كافة، األحياء على
 العصر الذي نعيشه في الوقت الراهن. مشاكل إحدى

 . مفهوم التلوث9. 1

بأنه "انحراف عن الصيغة الطبيعية في المادة والفكر  عموماً مكن تعريف التلوث ي
 والسلوك".

وهذا التعريف الشامل للتلوث يشمل كافة العالقات البشرية مع الموارد الطبيعية األخرى 
من األحياء النباتية والحيوانية أو حتى المحيط غير الحي، كما يشمل العالقة بين 

ة نفسها من حيث الفكر والمعتقد والسلوك وكل ذلك في منظومة المجموعات البشري
 التكامل اإليجابي المباشر.

حداث تغير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية إأما التلوث البيئي فُيعر ف على أنه "
م مع ءمما يؤدي إلى ظهور بعض الموارد التي ال تتال ،بفعل اإلنسان وأنشطته اليومية

  .(0119"، )خلف والحيالي، عيش فيه الكائن الحي ويؤدي إلى اختاللهالمكان الذي ي
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موجودات.  من به يحيط ما اإلنسان، وكل كيان عن خارج هو ما "كلالبيئة فهي:  أما
ويزرعها،  عليها التي يسكن واألرض، يشربه الذيوالماء  الذي يتنفسه اإلنسان، فالهواء
 يعيش فيها، وهي التي البيئة عناصر هيجماد،  من أو حية كائنات من به يحيط وما

 . (0978"، )إسالم، حياته ونشاطاته المختلفة فيه الذي يمارس اإلطار

عنى بكافة الطرق التي بها يتسبب النشاط البشري في مصطلح يُ ُيعر ف التلوث بأنه "
 ".إلحاق الضرر بالبيئة الطبيعية

 النحو على مفيد بإيجاز التلوث 0980 لسنة األردني البيئة حماية قانون مشروع يعّرفو 
 صالحة غير يجعلها البيئة مكونات من مكون أي في غريبة مواد أو مادة وجود: "التالي

 (. 0990"، )غرايبة، ويحي استعمالها من يحد  أو لالستعمال
 قد بما وخواصها، صفاتها من ويغير فيها فيؤثر البيئة مكونات كافة يصيب الذى الفساد"

  .(0117"، )شحاته، هالكها أو فهاإتال إلى يؤدى
 ما كل"( فقد ذكر تعريفًا للتلوث البيئي شبه متفق عليه وهو: 0117وطبقًا لي شحاته )

 للتأثير نتيجة اإلنتاجية العملية بكفاءة اإلضرار إلى مباشر غير أو مباشر بشكل يؤدى
 سواءً  األرض، على الحية الكائنات لكل المختلفة الوظائف سالمة على والضار السلبى
 وزيادة تكاليف الموارد كفاءة ضعف إلى يؤدى وبالتالي المياه، مأ الحيوان أم النبات
 ".البيئي التلوث أضرار من وحمايتها بها، العناية

ويمكن للتلوث أن يكون منظورًا كالنفايات واألدخنة ويمكن أن يكون غير منظوٍر ومن 
 تسبب حقيقة في تلوث اليابسة والهواء وبعض أنواع التلوث قد ال أو رائحة، غير طعم

 الناتج عنفالضجيج  ،الناس والكائنات الحية األخرى تعمل على إزعاجوالماء ولكنها 
وهو ما ُيعرف بالتلوث  حركة المرور واآلالت مثاًل يمكن اعتباره شكاًل من أشكال التلوث

 الضوضائي. 

ض للناس، كما ويمكن أن تحد فالهواء الملوث يمكن أن يؤذي المحاصيل ويحمل األمرا
مقدرة الغالف الجوي على ترشيح إشعاعات الشمس فوق بعض ملوثات الهواء من 

يعتقد العديد من العلماء أن هذه اإلشعاعات  للناس حيث األذى تسببالبنفسجية والتي 
تهدد ملوثات  ي، كماالعالمالمناخ في  وغيرها من ملوثات الهواء قد أخذت تحدث تغييراً 
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تهدد و نتاج الغذاء الضروري إلطعام سكان العالم إء والتربة قدرة المزارعين على الما
  .الملوثات البحرية الكثير من الكائنات العضيييوية

ألبعاد التلوث ذات العالقة المباشرة بالمورد البشري كتلوث التربة  خصوصاً وسنتعرض 
نباتية والحيوانية والبشرية، والنظم الذي تنعكس آثاره السلبية على الحياة الو والماء والهواء 

 البيئية للموارد الطبيعية.

 . أبعاد مشكلة التلوث ومظاهرها8. 1

 :يأتيمن أهم أبعاد مشكلة التلوث ما 

استخدام األرض بما عليها وبما فيها من تربة ومياه وما حولها من غالف جوي  - أ
غير وهواء كمستودع للتخلص من مخلفات النشاط البشري االقتصادي و 

االقتصادي، ويتوقع الخبراء أن تفاقم مشاكل تلوث البيئة إذا ما استمرت 
معدالتها تتزايد باضطراد مصاحبة في ذلك الزيادات المرتقبة في حجم النشاط 
االقتصادي، مما دفع ببعض االقتصاديين إلى الشك أن رفاهية الفرد تقاس 

سلع الرأسمالية بمقدار نصيبه من الدخل القومي وبالتالي نصيبه من ال
 واالستهالكية.

تؤدي زيادة النشاط اإلنتاجي وما يصاحبها من زيادة في معدالت االستهالك   - ب
إلى سحب الموارد الطبيعية، هذا السحب الذي ال يمكن أن يستمر إلى ما ال 

 نهاية، فكثير من هذه الموارد غير قابل للتعويض أو التجدد.

تاجي واالستهالكي يؤدي إلى ظهور مخلفات يجب وهكذا فإن ممارسة كل من النشاط اإلن
التخلص منها، وحيث ال يوجد مخزن أو مكان محدد الستيعاب تلك المخلفات، فإن 
الطبيعة بكل عناصرها تمثل في النهاية المخزن المؤكد لتلك المخلفات كما أسلفنا والتي 

بيئة المحيطة ستزداد بازدياد معدالت النشاط االقتصادي، وبالتالي زيادة تلوث ال
 باإلنسان.
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مما سبق يتبين أن المنافع المتوقعة من زيادة النشاط اإلنتاجي، والتي تقاس بالحجم 
الحقيقي للدخل، ال تمثل المنفعة الصافية، حيث يقابل ذلك تكاليف اجتماعية تقلل من 

عدل أثر تلك المنافع، وتتمثل هذه التكاليف في حجم الموارد الطبيعية المستنفذة، وفي م
إفساد البيئة المحيطة عند التخلص من مخلفات األنشطة اإلنتاجية، هذا اإلفساد الذي 

رًا لحياة اإلنسان، ومن هنا يرى يجعل تلك البيئة أقل صالحية لإلنتاج، وأكثر ضر 
أن الزيادات الكبيرة في اإلنتاج يمكن أن تكون مبعثًا للقلق بداًل من االطمئنان،  همبعض

لك ما يعاني منه االقتصاد األمريكي من مشاكل تلوث البيئة رغم ما وأقوى دليل على ذ
بلغه متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي الذي لم يبلغه في أي من بلدان العالم 

 األخرى.

ومما سبق نجد اإلنسان يواجه مشكلة مزدوجة، فكلما حاول زيادة رفاهيته االقتصادية عن 
من زيادة معدالت إفساد البيئة المحيطة نفسه في الوقت طريق زيادة اإلنتاج، فإنه يعاني 

عاد ًا به، وقد أطلق االقتصادي بولدنج تعبير "سفينة الفضاء األرضية" على كوكبنا هذا 
إياه نظامًا مغلقًا بما في ذلك الغالف الجوي المحيط به، فإذا تصورنا الجنس البشري 

ائية المزدحمة، وقد أطلق في رحلة ال مجموعة من المسافرين على متن تلك السفينة الفض
ذا نظرنا للحياة على هذا الكوكب في حدود هذا  نهائية، في حدود التوقع البشري، وا 

لفرد أن يزهو بنفسه فخرًا كلما استطاع أن يحتفظ بسفينته وما االتصور، فال شك أن 
ار أن أحد عليها من مسافرين في حالة جيدة بالحد األدنى من الجهد، لذا نستطيع اعتب

أهداف البشرية خالل الفترة الطويلة هو صيانة هذه المركبة الفضائية لحفظها على 
مستوى عاٍل من الكفاءة بأقل هدر واستهالك للموارد، ومن ثم يمكن اعتبار تعظيم الحجم 
فساد للبيئة  اإلجمالي لإلنتاج زيادة صافية للرفاهية االقتصادية إذا لم يصاحبه تخريب وا 

ش فيها اإلنسان، أما إذا الزم زيادة النشاط اإلنتاجي استنفاذ نهائي للموارد غير التي يعي
فساد للبيئة عن طريق تزايد المخلفات الملوثة، فحينئٍذ يكون اإلقالل من  القابلة للتجديد، وا 
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ال فإن البشر يعملون على  النشاط اإلنتاجي إلى أدنى حد ممكن هو الهدف النهائي، وا 
 نهائي لحياتهم.تدمير المصدر ال

ويتشابه عملهم هذا بتصرف مختطف الطائرة الذي يهدد بنسفها وهو على متنها، ولما 
كانت زيادة النشاط اإلنتاجي يترتب عليها زيادة الرفاهية البشرية من ناحية، لكن 
يصاحبها زيادة تلوث البيئة التي يعيش فيها اإلنسان، وبالتالي إنقاص رفاهيته من ناحية 

 بد إذًا من تحقيق توازن بين الناحيتين، وهذا يشكل بدوره جوهر المشكلة أخرى، فال
 االقتصادية اآلن.

 أنواع التلوث .3. 9

   :تيةاآل ألنواعا أحدإلى   الدولي االهتمام يذ التلوثيمكن تقسيم 

 أو المياه عبر ينتقلحيث  "الحدود عبر التلوث" اسم عليه يطلق و: األول النوع. 0
  .مشترك دولي تعاون إلى اجويحت الهواء

المناطق  وهي" المال العام" باسم المعروفة بالمناطق يضر الذي وهو: الثاني النوع. 0
 مناطق مثل الدول بين شائعة ملكيتها وتعتبر ،للدولة اإلقليمية حدودال وراء ما  تقع التي
 .األرضية للكرة الجنوبي والقطب الخارجي البحار والفضاء أعالي

 ،"بالتراث الثقافي والطبيعي العالمي" وهو ما يطلق عليه التلوث الضار الثالث: النوع. 3
ويهدف إلى حماية بعض األشياء الطبيعية والتي قام اإلنسان بوضعها وتمثل ضجة 

تمع الدولي الن يتحرك إما لمجالنظر الفنية العلمية، وتدفع ا عالمية كبرى من وجهة
يها، وقد تدخلت منظمات دولية إلنقاذ ذلك فالمؤثرة لحمايتها أو إليقاف مصادر التلوث 

 مثل اليونسكو إلنقاذ التراث الثقافي من التلف أو الضرر.
 الضارة وآثاره يكون مصدره تلوث وهو الداخلي أو المحلي التلوث وهو: الرابع النوع. 4

 الثالثة األنواع من نوع أي في تدخل ال التلوث ذابهاالهتمام  وطبيعة نفسه اإلقليم داخل
 .(0115الذكر، )الحوسني  السابقة
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 . صور وأشكال التلوث3. 1

 يمكن حصر أشكال التلوث حسب مصادرها إلى: 

 والبراكين الزالزلك اتهذا البيئة من النابعة الملوثات عنهذا  ينتج أواًل: التلوث الطبيعي:
 الزمن من فترة وبعد ولكن ،التربة جرف تعمل على التي الغزيرة واألمطارالرمال  وزحف
  .من جديد الطبيعةإلى  توازنيعود ال

 البيئية بالصحة دولي مختص بحث فريق توصل: لقد البشري النشاط بسبب ثانيًا: التلوث
  طبيعة سطح في التغييرات أن إلى األمريكية نسونويسكقادته جامعة  المعدية واألمراض
 األمراض بعض طبيعة انتشار في تغّير إلى تؤدي البشري النشاط عن الناتجة األرض
 جاء للخطر، والحيوان اإلنسان حياة مما يعرض وبائية أخرى أمراض ظهور أو المعدية،

 Environmental Health) "البيئية الصحة آفاق" مجلة نشرت في دراسة في ذلك

perspectives) شق الدول مثل بها  تقوم التي التنموية أو االقتصادية النشاطات نأب  
 والمناطق الغابات على العمراني والزحفالمستنقعات  وتجفيف السدود وبناء الطرق

 أوبئة، إلى وتتحول تنتشر كي األمراض المعدية من لعشرات الفرصة تتيح الخضراء
 والكوليرا الصفراء والحمى البقر وجنون واإليدز المالريا كثيرة منها ذلك على واألمثلة

 وغيره .   وايفذلوفزا
 : نوعين إلى تنقسم انهفإ البشري النشاط بسبب التلوث صور تعددت ومهما
  .والتربة والهواء الماء تلوث مثل :مادي تلوث . أ
 الكهرومغناطيسي والتلوث المختلفة واإلشعاعات الضجيج: مثل مادي غير لوثت . ب

 .اآلثار وتلوث والفكري واألخالقي واإلعالمي الثقافي والتلوث
 :البشري النشاط عن الناتج التلوث أشكال ألهم مختصر شرح م هنايتوس
تلوث الهواء الناتج عن إطالق مخلفات المصانع في صورة أدخنة  التلوث الهوائي: .1

محملة ببعض الغازات السامة لإلنسان والحيوان والنبات، والتي يمكن أن تسبب جملة 
ث من األمراض نعرف الكثير منها، ولكننا ال نعرفها جميعًا، هذا باإلضافة إلى تلو 

هواء المدن بعوادم السيارات وخطر الغازات على الغالف الجوي. والتلوث الهوائي 
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 يالت بالكميةي الجو  الغالف إلى مادة ألية مباشر غير أو مباشر إدخالعبارة عن 
 على ضارة آثار ذلك عن ينجم بحيث وتركيبته، يالجو  الغالف نوعية في تؤثر

 البيئة من االنتفاع يةإمكان وعلى الطبيعية، اردوالمو  البيئية واألنظمة والبيئة اإلنسان
 .عام بوجه وعناصرها

  الهواء ملوثًا إذا احتوى على أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية تغير في تركيبه  ديع
الطبيعي، وتؤدي إلى اإلضرار بالموارد الطبيعية األخرى أو تغير في طبيعتها 

 ووظائفها الحيوية. ومظهرها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية
( من غاز 20%( من غاز النتروجين، و )78%ويتكون الهواء الطبيعي من )

من ثاني أكسيد الكربون  (0.02%)من األرجون، و  (1%)األوكسجين، ثم من 
 من بخار الماء. (1 – 2%)وحوالي 

مليار من البشر من مجموع سكان  (1.5)وتشير تقارير األمم المتحدة إلى أن حوالي 
في نهاية القرن العشرين يعيشون في مناطق حضرية ال تتوفر فيها كانوا لعالم ا

المعايير الصحية للهواء. فالهواء مشبع إلى درجة اإلضرار باألحياء البشرية 
والحيوانية والنباتية بالمواد الهبائية كالغبار وعوادم السيارات ودخان الوقود، مما 

أخرى،  اً سرطانية، وأمراض اً حادة وأمراض أحدث لعدد من البشر اضطرابات تنفسية
 (700)ولو تمكن العالم من اإلقالل من نسبة هذه الملوثات فقط، ألمكن إنقاذ حوالي 

ألف من ذلك العدد، وتشير تقارير األمم المتحدة إلى أن قائمة التلوث الهوائي 
لواليات واالنبعاث الحراري تضم معظم دول العالم الصناعي والنامي، وعلى رأسها ا

المتحدة األمريكية ثم روسيا، فالصين فاليابان وتأتي الدول العربية في نهاية القائمة، 
 وبالذات جمهورية مصر العربية.

 وسيأتي اليوم الذي تكون فيه الكرة األرضية بمجملها عرضة لخطر التلوث، وخطر
تي تمثل نتائج الكوارث الطبيعية كالزالزل والبراكين، والجفاف والسيول والعواصف، ال
 إنذار أولية لسلوك البشر الخاطئ تجاه الكوكب الذي يعيشون عليه.

، وتبلغ الشك أن الماء هو عصب الحياة وأهم مكون من مكوناتها التلوث المائي: .2
% من الوزن 71ها، وحوالي % من وزن61-51بين  ماالخلية الحية  نسبة الماء في

، % من وزن الفاكهة91لى أكثر من لتصل إالنسبة هذه الكلى للخضروات وتزيد 
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نسان وازدهار حضارته وأينما وجد الماء وجدت الستقرار اإل يساسوهو العنصر األ
  .(2117، )حسنين وقنديل، مظاهر الحياة

 تلوث المصادر المائية عن طريق مقذوفات المصانع من المخلفات السامةت
 عل المياه السطحية والجوفيةوالكيمياويات  والمخلفات اإلشعاعية والنفطية التي تج
 وجودوالتلوث المائي يعني ملوثة وغير مؤهلة لالستعمال البشري أو الزراعي. 

 بشكل أو كبيرة، ونسب بكمياتماء ال يف فيها المرغوب غير والعناصر الملوثات
  .وغيرها والتبريدي والر  كالشرب المختلفة لألغراض المياه استعمال يعيق

مائي بأنه انحراف عن التكوين الطبيعي للمياه الصالحة كما يعّرف التلوث ال
لالستخدام البشري، أو األحياء النباتية والحيوانية، أي أنه يشمل كل ما يدخل كتلة 
الماء الطبيعية من المادة أو كل فعل أو سلوك يؤدي إلى تغير في الصفات الطبيعية 

الستهالك البشري وغير الفيزيائية والكيميائية ويحولها عن طبيعتها الصالحة ل
 البشري.

وعليه، فإن الماء الملوث هو الماء الذي يحتوي على أية مادة عضوية، أو كيميائية 
ذائبة، أو عالقة، صلبة، أو أحياء دقيقة، اعتبارًا من الكربوهيدرات واألحماض 
العضوية والمعدنية واإلسترات واألمالح المعدنية الذائبة ومياه الصرف الصناعي، 

 ى البكتريا والطفيليات والطحالب.وحت

الماء الذي حصل تغير في تركيبه أو حالته  بأنهالماء الملوث هم ف بعضعر  بينما يُ 
الفيزيائية والكيميائية بشكل مباشر، أو غير مباشر بحيث أصبح أقل صالحية 

 لالستخدام البشري أو الزراعي، أو الصناعي.

 دام البشري والزراعي، وحتى الصناعي بسببونظرًا لمحدودية المياه الصالحة لالستخ
 صالحية هذا المورد األغلى ثمنًا في فيالظروف الكثيرة التي يمكن أن تؤثر 

الطبيعة فإنه ال بد من اتخاذ كافة االحتياطات الضرورية التي تمنع تلوث هذا المورد 
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س صحيح ألن المشكلة هنا متعددة الجوانب، فكل ما يلوث التربة يلوث المياه والعك
ن يكن بمعدل أقل، فقد تبين أن  وكل ما يلوث الهواء يلوث المياه والتربة أيضًا، وا 
المسطحات المائية الطبيعية المجاورة للمصانع الكيماوية التي تطلق الغازات الملوثة، 
تؤدي أيضًا إلى تلويث المستنقعات والبحيرات المجاورة، حتى ولو لم تصرف إليها 

السلوك البشري الخاطئ في الصرف  إلى تلك المصانع، إضافةالمخلفات السائلة ل
الصحي، والصناعي، وحتى الزراعي إلى مجاري المياه الطبيعية، مما يخرجها من 

 دائرة المياه الطبيعية الصالحة.

ويمكن إيجاز مصادر تلوث الماء في: مياه األمطار الملوثة المحملة بمختلف 
المخلفات الصناعية )مصانع الغذاء األكاسيد والغبار، مياه المجاري، 

والكيماويات...(، الملوثات اإلشعاعية الناتجة عن المفاعالت النووية، المبيدات 
الحشرية، تسرب البترول إلى مياه البحار والمحيطات أثناء غرق الناقالت النفطية أو 
من منصات االستخراج في البحار، األسمدة الكيميائية الزراعية، مياه الصرف 

 لزراعي، النفايات الطبية والدوائية، ... .ا

لعالم كله، فكيف بالوطن العربي إن الحفاظ على هذا المورد أصبح استراتيجيًا وملحًا ل
الموارد المائية المحدودة، بل إن السلوك البشري الذي يمارس بشكل سلبي على  ذي

منتهى الخطورة  هذا المورد، في أكثر الدول العربية حاجة إليه كمصر مثاًل أمر في
حيث تلجأ السلطات المصرية إلى خلط مياه النيل العذبة بمياه الصرف الصحي 
ومياه الصرف الزراعي، وحتى الصناعي بهدف زيادة هذا المورد مما يؤدي إلى 
تلويث شامل لمياه النيل وتلويث التربة، وحتى تلويث الغذاء، وهذا أمر يدعو إلى 

 التساؤل والدهشة.
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ل الصناعية كثيرًا من تلوث المياه بالصرف الصناعي حتى أن الدول وتعاني الدو 
الغنية بالموارد المائية تستورد مياه الشرب من دول أخرى وذلك كما سبق ونوهنا إليه 

 في مقدمة هذا الكتاب.

كيميائيًا أو إشعاعيًا، أو  هاالزراعية، تلوث تلوث التربةبونقصد  تلوث التربة: .8
 الفسادبمعنى  ا كان مصدرها مما يخرجها من دائرة اإلنتاج.بالمركبات السامة مهم

 الكيميائية أو الطبيعية وخواصها صفاتها من فيغير الزراعية ياألراض يصيب الذى
 سطحها فوق يعيش من في سلباً  تؤثر يجعلها بشكل تركيبها من يغير أو الحيوية، أو
  .ونبات وحيوان إنسان من

اعية بأنه االنحراف عن الوضع الطبيعي للنظام ويمكن تعريف تلوث التربة الزر 
اإلنتاجي األرضي للتربة الزراعية عن طريق إضافة أية مواد غريبة إلى هذا النظام 
أو لبعض مكوناته الطبيعية تتسبب في تغير خواصه الفيزيائية والكيميائية أو الحيوية 

 بشكل سلبي إلى هذا النظام اإلنتاجي.

اوية والمبيدات الحشرية أو الفطرية أو مبيدات األعشاب أو وعليه فإن األسمدة الكيم
منشطات النمو التي تترك أثرًا متبقيًا في التربة، أو الري بمياه ملوثة مهما كان هذا 
التلوث أو أية إجراءات ميكانيكية تسيء إلى النظام اإلنتاجي لألراضي الزراعية، 

تلويثًا، وال بد من  دو بآخر، يعكالتجريف أو سحب بعض اآلفاق المكونة لها بشكل أ
عادة التربة إلى وضعها الطبيعي اإلنتاجي السابق. يقافه إذا حصل، وا   تجنبه، وا 

وما الزراعة العضوية أو البديلة إال أحد الحلول للممارسات الخاطئة التي مورست 
على النظام اإلنتاجي األرضي منذ أربعينات القرن العشرين وحتى اآلن، وأصبح 

علينا أن نعيد للموارد الطبيعية ما أخذناه منها، وأن نصحح سلوكنا الخاطئ  لزاماً 
معها، بشكل يحقق االعتماد المتبادل بين المورد البشري ومورد التربة، وااللتزام بمبدأ 
التنمية المستدامة لهذا المورد المتجدد الذي يضمن لنا ولحيواناتنا تدفق الموارد 

بدأ االعتماد المتبادل ستتحول األراضي الزراعية من مورد الغذائية، فإذا لم نلتزم بم
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متجدد يمثل مصدر الغذاء لألجيال، الحاضرة والمستقبلية، إلى مورد رصيد )غير 
 متجدد(.

فعندما تتعطل التربة عن اإلنتاج االقتصادي، أو تكون إنتاجيتها ضعيفة سيتحول 
إلى مورد فاٍن كما هو  البشر عنها إلى أراٍض أخرى إن وجدت أو تتحول التربة

الحال في األراضي الملوثة باإلشعاع في كل من كازخستان وأوزبكستان، وبعض 
المناطق األمريكية والهندية، والروسية، فالتلوث اإلشعاعي بالمعادن الثقيلة يجعل كل 

 النظام اإلنتاجي األرضي في حكم المورد الفاني.

حيث  (Noise pollution) ضجيجالويتم عن طريق التلوث ب التلوث الضوضائي: .4
 وخرجت وشدتها، حدتها زادت يالت الضوضاء تلك" بأنه يالضوضائ التلوث يعرف
 لإلنسان والضرر األذى يسبب الذى الحد إلى وذلك ،يوالطبيع المألوف عن

 غير األصوات تلك" بأنها الضوضاء فعر  تُ و  ."البيئة مكونات وكل والنبات والحيوان
 األصوات من المألوف عن وخروجها وشدتها، حدتها لزيادة اً نظر  فيها، المرغوب
الفترة الزمنية  ؤديوت ."والحيوان اإلنسان من كل سماعها على اعتاد يالت الطبيعية

 وتتنوع مهمًا في التأثير على اإلنسان، وتتعدد مصادر الضجيج وشدة الصوت دوراً 
والمعامل بين  المصانع مةإقا مثل يضامنها: التخطيط العشوائي في استعماالت األر 

من مركبات وقطارات وطائرات  األحياء السكنية، ومن مصادر الضجيج وسائط النقل
ووسائل اإلعالم المسموعة والمرئية ومكبرات الصوت  وأدوات التكنولوجيا المختلفة

التلوث  الضجيج من أنواع دوالمقاهي والمطاعم وأجهزة التكييف، ويع والمسجالت
، ومن يهمالسمع لدحياة الناس والحيوانات ويضعف  فييؤثر هو غير المادي، ف

 الضجيج ارتفاع نسبة أمراض القلب والجهاز الهضمي والتوتربتلوث ال مؤشرات
 المرغوبة. العصبي بسبب تداخل مجموعة من األصوات العالية الحادة وغير

 أو اثيمجر  على احتوائها بسبب وتلفها األغذية فسادعبارة عن  التلوث الغذائي: .5
 إلى يؤدى بما المواد، هذه إلحدى تعرضها أو مشعة، أو كيميائية مواد أو فيروسات
 هذه يتناول بمن اإلضرار إلى يؤدى بما خواصها، أو تركيبها يف تغير حدوث
 .األغذية
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  وفضالت الورق والكرتون من متجانس غير وتتمثل بمزيجخلفات الصلبة: متلوث ال .6
 وكذلك .والبالستيك الطعام وفضالت الجلود والنسيجو  والمطاط والزجاج لحدائق

 المحاصيل الصخور واألتربة التي تنتج عن عمليات الحفر والتعدين، ومخلفات
 األعالف وبقايا الكيماوية والعضوية الماشية والدواجن واألسمدة ومزارع الزراعية
وبناء  هدم ونواتج عمليات والبناء اإلنشاءات نفاياتو  النبات حصاد ومخلفات
  .(0119، )خوري المنشآت

 أن والتي تنتج عن المصانع والمستشفيات، وفي مقدورها الخطرة: تلوث المخلفات .7
 أو ابتلعوها أو الناس ت من قبلاستنشق ما إذا الفورية اإلصابات إحداث في تتسبب

 أو األرض باطن في دفنت ما الخطرة، إذا المخلفات بعض تلوث مسوها، وقدال
 .الغذائية بالمحاصيل تختلط الجوفية وقد المياه مكشوفة، تركت
 الكوارث من العديد إلى للمخلفات الخطرة المقصود غير والطرح التداول سوء أدى لقد
 قرب للنفايات مطرح من خطرة كيميائيات أدى تسرب 0978 عام ففي العالم، في

 هذه من بالقرب القاطنين صحة تهديد إلى نيويورك والية نياجارا في شالالت
 أدى 0984عام  وفي منازلهم، ترك على الناس من المئات مما أجبر المنطقة،
حداث قتل إلى بوبال الهندية مدينة في للمبيدات مصنع من سام غاز تسرب  تلف وا 
 أن الخطرة المخلفات لبعض ويمكن تنفس آالف األشخاص،  وأجهزة عيون في

المخلفات  هذه ومن لنباتاتوا البرية والحياة الناس لصحة األذى الشديد تحدث
 .الثقيلة والفلزات والمبيدات اإلشعاع

 عدم نعالتلوث  هذا مثل وينتج: والفكري واألخالقي واإلعالمي التلوث الثقافي .3
 الضبط وسائل وغياب دور تمع،لمجا في السائدة القيم لمنظومة الناس احترام

 ووسائل والكنيسة جدوالمس األسرة والمدرسة) االجتماعية التنشئة في االجتماعي
  (.وغيرها اإلعالم

 اختفاء عن ينتج حيث ؛"البصري التلوث" يسّمى التلوث من آخر نوع يوجد كما
 لكل الجمالية الصور اختفاء أو الفني التذوق انعدام أو البيئة في الجميلة المظاهر
 واختالف قمامة وحاويات إنارة وأعمدة وأرصفة وطرقات أبنية من بنا يحيط شيء

 (. 0117، )غرايبة، المباني واجهات هاند
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 مستويات التلوث. 5. 9

وجد  فقد البيئي التلوث لمفاهيمونتيجة الستعراضه  (Gharaybeh, 2010وفقًا لي غرايبة )
 ثالث إلى تهوشمولي تهلخطور  نظراً  عملت على تقسيم التلوث البيئي المراجع معظم أن

 :درجات

دون أن من الذي يستطيع اإلنسان أن يتعايش معه التلوث غير الخطير: وهو التلوث . 0
نه ال يخل بالتوازن البيئي وفي الحركة التوافقية بين أكما  ،يتعرض للضرر أو  المخاطر

 عناصر هذا التوازن.                          

 إلنسان وعلى البيئةا فيسلبية تؤثر  اً ثار آالتلوث الخطر: وهو التلوث الذي يظهر له  .0
 خطورته في ضرورةحيث تكمن  شكالهأيعيش فيها ويرتبط بالنشاط الصناعي بكافة  التي

 عن ذلك ويتماتخاذ اإلجراءات الوقائية السريعة التي تحمي  اإلنسان من هذا التلوث.  
 كفيلة معالجة وحدات كإنشاء حديثة تكنولوجية وسائل باستخدام التلوث معالجة طريق

 قوانين سن طريق عن أو دوليًا، به الحد المسموح ىإل لتصل الملوثات نسبة بتخفيض
                                                                         .التلوث نسبة زيادة في تسهم التي المصانع على وتشريعات وضرائب

على التلوث المدمر: وهو التلوث الذي يحدث فيه انهيار للبيئة واإلنسان معًا ويقضي . 3
نه يبدع أن اإلنسان ظالتكنولوجي الذي ي كافة أشكال التوازن البيئي وهو متصل بالتطور

 صالح هذا الخطأ.إل سنوات طويلةإلى تكاليف كبيرة و يحتاج لكنه فيه يومًا بعد يوم و 
 للتلوث مثال خير أوكرانيا في النووية المفاعالت في وقعت التي تشرنوبل حادثة ولعل

 اتزانه إلعادة طويلة سنوات إلى ههذمثل  حالة في اإليكولوجي لنظاما ويحتاج المدمر،
 .باهظة اقتصادية وبتكلفة البشري العنصر تدخل بواسطة

 البيئي التلوث . أسباب6. 9
 تقنية وأسباب أسباب :رئيسة تعمل على إحداث التلوث البيئي وهي أسباب ثالثة ثمة

 اجتماعية. اقتصادية وأسباب
 لتقنيةا األسباب: أوالً 
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 إلى أدى قد وغيرها والمواصالت والنقل والصناعة الزراعة مجاالت في التقني إن التقدم
 المبتكرات في الوصول إلى كثير من ساعد أنه كما كبيرة، بدرجة حياتنا أنماط تحسين

 وأمورنا حياتنا بها نمارس التي والكيفية األسلوب على مما انعكس إيجاباً  واالختراعات،
 من األجهزة المنزلية كالتلفزيون العديد ندير أن نستطيع ليوما نحن هذه. فهافي أيامنا 

 دون بذل أدنىمن والمروحة وجهاز التكييف والبراد والغسالة ونحن مستلقين على ظهورنا 
 أجهزة التحكم عن بعد، وهذا ينطبق على استخدام عناء وذلك عن طريق أو جهد

 مل وغيرها.المصانع الكبيرة والشركات وورشات الع
 بالحسبان األخذ دونمن  تحقق قد المجاالت مختلف في التقني التقدم هذا ولكن،

 األجهزة هذه وتشغيل استخدام نتيجة تنشأ أن يمكن والتي الجانبية أو السلبية التأثيرات
هو  البيئة على والمحافظة التنمية بين تربط التي بالعالقة الوعى فغياب .اآلالت وتلك
 اإلنسان.  صحة واعتالل التنمية وانهيار البيئة تدهور في سالرئي السبب

صناعة السيارات تتطور وتزدهر  :المثال األولكثيرة توضح ما ذكر آنفًا:  هناك أمثلة
 صانعو يوم، ولكن تطورها ينصب على زيادة قوتها وسرعتها ولهذا السبب لجأ يومًا بعد
 – بدوره - يزيد الذى الضغط زيادة لكبذ والمقصود االنضغاط؛ نسب إلى زيادة السيارات
 الحرارة ارتفاع المحرك. ويتسبب اسطوانات في االحتراق عندها التي يحدث الحرارة  درجة
 أكاسيد غازات من كبيرة كميات عنها ينتج كيميائية تفاعالت حدوث في االحتراق عند

  .المحركات تلك عن الناتجة العوادم مع النيتروجين
 صممت والتي الصحي الصرف مياه معالجة محطات للتقدم التقني فهو يالمثال الثانأما 

عادة تدوير البيئة، لحماية  فيتتسبب  ذلك مع أنه إال ثانية، منها لالستفادة المياه وا 
 العضوية النفايات لتحليل واألكسجين البكتريا هذه المحطات التلوث، حيث تستخدم

تشجع  فإنها الماء إلى المغذيات هذه لتص وعندما غير عضوية، مغذيات إلى وتحويلها
هذه المشكلة عن طريق إزالة  الباحثون اآلن على حل  الطحالب. لذلك يعمل على نمو
 .الصرف الصحي مياه من العضوية غير المغذيات

هو صناعة البالستيك كاألكياس واألكواب واألطباق حيث أصبحت  والمثال الثالث
فتستخدم لحفظ اللحوم والخضراوات ومعظم المنتجات  تستخدم اليوم وبكميات كبيرة جدًا.

الغذائية بكافة أنواعها، باإلضافة إلى منتجات الحليب بل امتد استخدامها كي يطال 
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بعض أنواع األغذية اليومية، حيث يستخدمها البائعون لتعبئة ما يبيعونه من أطعمة 
ها. لقد أثبتت الدراسات ومشروبات، كالفول المدمس واللبن والتمر هندي، والزيوت وغير 

الحديثة أن المنتجات البالستيكية التي تذوب في األطعمة والمشروبات المحفوظة بداخلها 
في إصابة اإلنسان بالعديد من األمراض الخطيرة. كذلك وتعد المواد البالستيكية تتسبب 

هذا، نفايات صلبة مزعجة ألنها ال تتحلل، وال تمتصها التربة، وال تذوب في الماء. 
باإلضافة إلى التلوث المباشر وغير المباشر الذى يصاحب عمليات تصنيع البالستيك 

 ومنتجاته المختلفة. 
 االقتصادية األسباب: ثانياً 

 بعض أن من الرغم تكاليف مادية ضخمة. فعلى منه والحد التلوث مكافحة يترتب على
 التكلفة أن إال مثاًل، ربةللت كمخصبات منها واالستفادة إعادة تدويرها يمكن النفايات
  .هذه العمليات مأما عائقاً  تقف الباهظة

عملية تربية الماشية بشكل مكثف في حظائر أكثر ربحًا مما لو  دتعففي مجال الزراعة 
تم تربيتها بشكل طليق في أراضي زراعة المحاصيل الواسعة. فالمزارعون بهذه الطريقة 

عوضًا عن تركها كمراعي للحيوانات، كما  يستفيدون من زراعة أراضيهم بالمحاصيل
ويستفيدون من التربية المكثفة للحيوانات ضمن مساحات ضيقة.  ولكن ذلك يتسبب في 
تلويث المياه القريبة من هذه الحظائر بسبب عدم مقدرة تربة تلك الحظائر على 
 امتصاص كافة الفضالت الناتجة عن هذه الحيوانات وذلك لصغر مساحتها. أضف إلى
ذلك فإنه يتحتم على المزارعين إضافة المخصبات والكيماويات لمحاصيلهم التي كانت 
المواشي تعمل على تأمينها عن طريق فضالتها وذلك نتيجة الرعي على تلك األراضي 
وهذا سيؤدي في النهاية إلى تسرب جزء من هذه المخصبات والكيماويات إلى أحواض 

 وتلويثها. ةالمياه القريب
اقتصادية،  ألسباب بالبقاء لها ُسِمح التي اتللملوث مثاالً  الكبريت فيمثل الصناعة أما في

 0988 عام ففي .الفحم يحترق عندما الكبريت أكسيد ثاني شكل على ينطلق فالكبريت
 حمض من طن مليون مائة لتصنيع تكفى الكبريت أكسيد ثاني غاز من كميات انطلقت
 الكبريت.
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 المصانع أدخنة من كبيرة كميات على االستحواذ تالكبري حمض لمنتجي ويمكن
 العملية الطريقة ولكن واستخدامه في إنتاج حمض الكبريت، هذا األكسيد  على المحتوية
 .بعد تتيسر لم األدخنة لالستفادة من هذه والرخيصة

 االجتماعية األسباب: ثالثاً 
 المباشرة غير أو لمباشرةا األسباب من سبباً  واالستجمام الراحة في اإلنسان رغبة تشكل
 تسبب التي المصنعة المواد من الكثير طورقد  اإلنسان فنجد .البيئي التلوث لحدوث
 الجهد من المزيد يبذل له أن وماله. ويمكن وجهده وقته أجل توفير من للبيئة التلوث

 دتع التلوث من الوقاية أن إلى بالنظر ولكن هذه المواد، عن الناتج التلوث من للتخلص
  .فيها مرغوب وغير عملية غير تعد مسألة ما كثيراً  فإنها التكاليف، باهظة غالباً 

فعلب األلومونيوم والصلب والقوارير الزجاجية والبالستيكية يمكن طحنها وأعدادها بحيث 
تستخدم كمادة أولية مرة أخرى، نجد أن الكثير من الناس يفضلون إلقاء هذه األوعية 

 مباشرة في القمامة.
 
 . مخاطر استخدام البيئة2. 9

كانوا  ماألحياء أ مالكيمياء أ ميختلف المهتمون بالبيئة سواًء أكانوا من علماء الطبيعة أ
من االقتصاديين في تحديد مدى المخاطر الناتجة عن استخدام البيئة وتقدير تكلفتها 

: الوقائيون ةعد االقتصادية وكيفية الحد منها. بناًء على ذلك تم تقسيمهم إلى مدارس
 (.0117والمحافظون واالقتصاديون واالستغالليون، )عبد المجيد وأبو السعود 

يرى مؤيدو هذه المدرسة عدم استخدام البيئة  :(Preventative) أواًل: المدرسة الوقائية:
للرقي  مالنمو االقتصادي أ معلى االطالق ألي سبب أو مبرر كان، سواًء أكان للتنمية أ

غيره، فحسب ما يرون أن تكاليف تلويث البيئة وتدهورها يفوق العائدات  مواالزدهار أ
االقتصادية لهذه التنمية ويعتبرونها عائدات قصيرة األجل وال تساوي شيئًا إذا ما قورنت 
بالتكاليف االقتصادية لتلويث البيئة وتدهورها واختالل توازنها على المدى الطويل. 

م بهذه العائدات القصيرة األجل ولكنها ستكبد األجيال صحيح أن األجيال الحالية ستنع
القادمة تكاليف باهظة تخصص لعملية التخلص من هذا التلوث الناتج عن هذه التنمية 
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القصيرة األجل. لذلك يرون أنه من الواجب على كل جيل أن يسلم البيئة كما وجدها إلى 
ال سيكون الثمن باهظًا، ومن هنا أ تت تسمية أصحاب هذه المدرسة الجيل الذي يليه وا 

 بالوقائيين.

: يرى أصحاب هذه المدرسة أنه من (Conservative) ثانيًا: المدرسة المحافظة:
بطرق تحافظ ولكن الممكن للجيل الحالي أن يستفيد من البيئة ويستخدم مواردها الطبيعية 

لقائمة ليس في عليها من التلوث والتدهور. كما يرون أن السبب في المشكالت البيئية ا
استخدام الناس للبيئة من أجل التنمية االقتصادية وتحقيق الرفاهية ولكن بسبب نظام 

عن تلك المشكالت ألنه يشجع على االستغالل الجائر  السوق الذي يعدونه مسؤوالً 
 ألنهللموارد )رعي جائر للمراعي، وصيد جائر للحيوانات البرية، وقطع جائر للغابات( 

ز الربح فقط. فنظام السوق بطبيعته يفشل في التخصيص األمثل للموارد قائم على حاف
أن يستخدم التكاليف االقتصادية للمشكالت البيئية  ه لتجنبأناالقتصادية لذلك فهم يرون 
نظام مركزي يقوم بتخصيص الموارد البيئية بطريقة تحافظ اإلنسان للبيئة من خالل 

 لمحافظة.ومن هنا جاءت تسمية المدرسة ا ،عليها

يرى االقتصاديون أنه ال بد من استخدام  :(Economics) ثالثًا: المدرسة االقتصادية:
البيئة من أجل التنمية االقتصادية وتحقيق الرفاه االجتماعي ومن خالل استخدام نظام 
السوق. ويختلفون مع المحافظين الذين يتهمون نظام السوق بفشله في التخصيص األمثل 

نما يرجع للموارد، فاال قتصاديون يرون الفشل ليس في استخدام نظام السوق بحد ذاته وا 
إلى المؤثرات الخارجية والسلع العامة واالحتكار الطبيعي والتي تؤدي إلى تشوهات في 
زالتها وليس عن طريق استبدال نظام السوق بنظام  مؤشرات األسعار يمكن معالجتها وا 

زالة هذه التشوهات يرى القسم األول من مركزي تحكمي كما يراه المحافظون. وإل
االقتصاديين أنها يمكن أن ُتعالج عن طريق استخدام السياسات المالية والنقدية، بينما 

أن فشل السياسات النقدية  عتمدونيرى القسم اآلخر وهم الكالسيكيون عكس ذلك إذ ي
المالية والنقدية  أخطر من فشل نظام السوق وذلك ألن استخدام السياسات أمراً والمالية 

إذا لم تحقق النتائج المرجوة منها فإن هذا الفشل ال يمكن إصالحه، بينما يمكن إصالح 
نظام السوق إذا فشل في تحقيق النتائج. لذلك يرون عدم استخدام أي سياسة مالية أو 
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التي  تخطيط أو أي نوع من أنواع التدخل الحكومي، وترك االختالالت، والتشوهات
على  مؤشرات األسعار بين الفينة واألخرى إلى نظام السوق نفسه ألنه قادرتحدث في 

عادة األسواق إلى حالة التوازن تلقائيًا مرة أخرى، في األجل الطويل.    إصالحها وا 

: يقلل أصحاب هذه المدرسة من أهمية التكلفة (Abusers) رابعًا: المدرسة االستغاللية:
امًا، ويتهمون بقية المدارس بالمبالغة الشديدة في تصوير االقتصادية للمشكالت البيئية تم

مخاطر تلوث البيئة وتدهورها واختالل توازنها جراء األنشطة االقتصادية. ويرون أن 
التنقية الحديثة للتكنولوجيا الجديدة كفيلة بتخفيض آثار تلوث البيئة للحد األدنى. ويرون 

مبالغ به أيضًا، إذ يرون أن األجيال أيضًا أن الخوف على حقوق األجيال القادمة 
الالحقة كانت دائمًا أفضل حااًل من األجيال التي سبقتها وذلك تبعًا لما جاء به التاريخ 

دون أي من البشري. ولذلك فهم يرون أن كل جيل من حقه أن ينعم بالموارد المتاحة 
الحالي ال خوف عليها من مخاطر المشكالت البيئية. ويضيفون على ذلك أن الجيل 

نما يترك الكثير من االستثمارات التنموية وكثيرًا من التقنيات  يستهلك كل ما ينتجه وا 
 دون تحفظ.    من والمعلومات لألجيال القادمة جراء استخدامه للبيئة 

 . تكلفة التلوث2. 1
تفاقمت مشكلة التلوث في القرن العشرين كمًا ونوعًا لدرجة أنها حلت في 

قدمة محل المشاكل التقليدية كالمجاعات واألوبئة، ويمكن إرجاع حجم المجتمعات المت
تلك المشكلة إلى التوسعات الصناعية الضخمة وما نتج عنها من استخدام متزايد للوقود 
بأنواعه، وزيادة المخلفات الصناعية من أدخنة وكيماويات، كما أن التوسع في استخدام 

كان لها أكبر األثر في تلوث مياه األنهار  األسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية
 والبحيرات، مما أدى إلى تلوث التربة واإلضرار بالثروات المائية السطحية والجوفية.

مما سبق يتضح أن التقدم االقتصادي يصاحبه زيادة في التكاليف يجب تحملها 
ة الخاصة والتكلفة لإلبقاء على البيئة نظيفة نوعًا ما، وهنا يفرق االقتصاديون بين التكلف

االجتماعية للتلوث، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، يبدو أن التخلص تمامًا من التلوث 
 أمر غير ممكن، فهناك قدر معين من المخلفات يجب أن تستوعبه البيئة.
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وهنا ال بد من مالحظة نوعين من التكلفة )تكلفة خاصة وتكلفة اجتماعية(، 
ليف االقتصادية درست بعناية تغيرات التكاليف بالنسبة لحجم فبالرغم من أن نظرية التكا

: هو جانب التكلفة والثاني: هو أثر المدة الطويلة، األولاإلنتاج، إال أنها أهملت جانبين، 
اتجاهات تحكم دالة اإلنتاج في  ثالثةاالجتماعية، فبالنسبة لألثر األول، نجد أن هناك 

 الفترة الطويلة هي: 

 ،ات في وسائل اإلنتاج الفنية )التكنولوجيا(أواًل: التغير 

 ثانيًا: ظهور سلع وخدمات لم تكن متاحة من قبل، 

والتعليم، وما  ثالثًا: وأخيرًا التغيرات الكبيرة في مستويات بعض أنشطة الخدمات كالصحة
  صاحب ذلك من تحسن في نوعية عوامل اإلنتاج.

دم اقتصادي بالرغم من أنه ويالحظ أن هذا التقدم العلمي وما صاحبه من تق
ساعد على حل الكثير من المشاكل المزمنة، إال أنه أتى بمشاكل جديدة لم تكن موجودة 
من قبل، فاالحتياجات البشرية ال نهائية، وتشمل الرغبة في الحصول على الهواء النقي، 

الحصول  والماء النقي، والمناظر الجميلة، والبيئة اآلمنة . . . . كما تشمل الرغبة في
على الطعام الجيد والسكن والملبس المالئمين، واإلضاءة الكهربائية و . . . . والحصول 
على كميات كبيرة من إحدى المجموعات يتطلب تنازاًل عن جزء من المجموعة األخرى 
والعكس، فمحاولة التخلص من مخلفات النشاط البشري في البيئة، أي محاولة الحفاظ 

لبيئة، يحتاج إلى جزء من الموارد االقتصادية المتاحة، وهذا يعني على نظافة وسالمة ا
الحرمان من بعض أوجه النشاط االقتصادي األخرى من هذه الموارد، أي أن محاولة 
تحاشي أو اإلقالل من التلوث ال تتم إال على حساب كميات أقل من السلع األخرى، وهذا 

فتكلفة الفرصة البديلة تمثل من وجهة لة، هو الجانب الثاني الخاص بتكلفة الفرصة البدي
، كما يقدرها المجتمع، نظر المجتمع مقياسًا لقيمة أفضل استخدام بديل للموارد المتاحة

وهذا التقدير ليس سهاًل، فهناك مشكلة حصر الفرص البديلة، وحساب عائدها، ثم تحديد 
 المجتمع.الشخصية الفردية أو االعتبارية التي تقوم بهذا كله نيابة عن 
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والخالصة يمكن القول بأن الفرق أصبح واضحًا بين التكلفة الخاصة لسلعة، أو 
 الخدمة، وبين التكلفة االجتماعية التي لم تلحظها نظرية التكاليف.

 . الحجم األمثل للتلوث1. 1
يتضح مما سبق أن محاولة منع التلوث، أو تالفي آثاره الضارة تفرض اتباع 

من مخلفات النشاط اإلنساني، وهذه الوسائل تقضي بالضرورة إلى وسائل معينة للتخلص 
رفع التكاليف، ومن هنا ظهرت ضرورة مقارنة تكاليف منع التلوث )التنقية( بالمنافع التي 
يتوقع أن يحصل عليها المجتمع نتيجة لهذا المنع، فإذا فاقت تكاليف التنقية منافعها، أي 

في السلع والخدمات األخرى يفوق تقييمه لعملية  إذا كان تقدير المجتمع لمعدل النقص
التنقية من حيث منافعها وتمتع المجتمع كله، فلن تكون عملية التنقية هدفًا اجتماعيًا، 
وعلى العكس إذا كانت تنقية البيئة من حيث تقييم المجتمع لها تفوق قيمة السلع 

ية تنقية البيئة، وفي أغلب والخدمات الناقصة نتيجة التنقية فإنه يجب تحمل تكاليف عمل
دون اآلخر،  من الحاالت سيواجه المجتمع حالة تناقص الغلة إذا سار في أحد الطريقين

فكلما قطع المجتمع شوطًا متقدمًا في مراحل تنقية البيئة كلما قلت المنفعة الحدية 
مرحلة  )المضافة( للمراحل المتتالية، ويعني ذلك تزايد التكاليف الحدية )المضافة( لكل

من مراحل التنقية، وهذه التكاليف الحدية تعكس مقدار النقص في إشباع األفراد المقابل 
 لتنقية البيئة والمتمثل في التنازل عن بعض السلع والخدمات األخرى.

مما سبق نرى أن سياسة التنقية الكاملة للبيئة غير ممكنة اقتصاديًا، كما أن 
شاط البشري بال ضوابط ال يمكن للمجتمع أن يتحمل عدم تنقية البيئة وترك مخلفات الن

 آثارها الضارة.

فالمجتمع الذي يعمل على تجنب التلوث بشكل تام يجد نفسه حتمًا في مرحلة ما 
مضطرًا للسماح ببعض التلوث حتى يستطيع الحصول على قدر كبير من السلع 

ع التي يحصل عليها والخدمات األخرى، حيث أن التكلفة الحدية للتنقية تفوق المناف
باالستمرار في إنتاج السلع والخدمات، وعليه فإن الحجم األمثل للتلوث يتحدد عندما 

 تتساوى التكاليف الحدية للتلوث، مع المنافع الحدية للتنقية.
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 . التحكم بمشكلة التلوث91. 1
، ومن كن القضاء على التلوث دفعة واحدةال يمو لم تظهر مشكلة التلوث فجأة 

ر اإلحساس بمشكلة التلوث في بعض الحاالت كإلقاء القاذورات والقمامة، ومن اليسي
السهل تخصيص الموارد الكافية للتخلص منها، إال أنه في بعض الحاالت ليس ممكنًا 
إدراك خطر مشكلة التلوث بمجرد ظهورها، كتلوث الهواء وتلوث الجو بالغازات الضارة 

على اإلنسان، وعلى البيئة عامة، ولكن وبما التي تراكمت حتى وصلت إلى حد الخطر 
 أن التلوث هو نتيجة للنشاط اإلنتاجي، فإنه يمكن التحكم به بثالثة طرق مختلفة:

 التنقية المباشرة عقب أي نشاط يترتب عليه زيادة التلوث. -1

 تغيير وسائل اإلنتاج، بإدخال طرق تكنولوجية جديدة تكون أقل تلويثًا للبيئة. -2

 لمسببة للتلوث.منع األنشطة ا -8

ولن ترقى أية طريقة بمفردها إلى مستوى األفضلية المطلقة على غيرها، واالختيار 
بينها يكون كأي قرار اقتصادي يعتمد على تكلفة كل منها، فمن المؤكد أنه يمكن اختيار 
أرخص وأفضل الطرق لجمع القمامة، وهناك عدة اتجاهات مختلفة تمثل كل منها وجهة 

لحل مشكلة التلوث، فهناك اتجاه يرى أن الحل يتمثل في إقدام مسببي نظر بالنسبة 
التلوث اختياريًا على اإلمساك عن قذف مخلفاتهم في البيئة، أو تنقية البيئة والتخلص من 
تلك المخلفات، أما االتجاه الثاني فيرى عدم فعالية االتجاه األول، لما يتطلبه من وجود 

بالمسؤولية االجتماعية، ومن ثم ال بد من قيام ضحايا مستوى مرتفع من الوعي والحس 
التلوث بالمطالبة والدفاع عن حقهم في بيئة نظيفة، كما أن هناك اتجاهًا ثالثًا يرى 
ضرورة التدخل المباشر من قبل الحكومات لحل أو الحد من تفاقم مشكلة التلوث، وأخيرًا 

ي التلوث بالحصول على هناك اتجاه لخلق سوق بحقوق التلوث بحيث تلزم مسبب
تراخيص تسمح لهم بالتخلص من قدر معين من مخلفاتهم بالبيئة وما يزيد عن هذا القدر 

 عليهم إتباع الوسائل الصحية )التنقية( للتخلص منه.

 . واقع مشكلة التلوث في الدول العربية99. 1
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، تحاول الدول العربية جاهدة النهوض بمستويات المعيشة الحقيقية لشعوبها
وذلك عن طريق اإلسراع بعمليات التنمية االقتصادية أو استغالل مواردها المتاحة، 
وتستطيع الدول العربية أن تستفيد من التجارب التي خاضتها الدول المتقدمة وتحقيق 
تنمية اقتصادية أسرع وفي زمن اقصر من ذلك الذي استغرقته الدول المتقدمة، وذلك 

 لسببين:

عربية وكذلك الدول النامية عامة تستطيع البدء من مرحلة األول: أن الدول ال
 متقدمة أكثر من تلك التي مرت بها الدول المتقدمة أثناء تنفيذ برامجها التنموية.

والثاني: يتمثل في أن الدول العربية يمكن أن تباشر خططها التنموية في شروط 
ل المتقدمة يمكن أن تزودها أفضل من تلك التي كانت بها الدول المتقدمة، ذلك ألن الدو 
 بالخبرات والتقنيات وخالصة تجاربها من معرفة وتكنولوجيا.

وكما نعلم جميعًا أن مشكلة تلوث البيئة هي أحدث ما يواجه المجتمعات 
المتقدمة اقتصاديًا في الوقت الحاضر، بينما ال تزال الكثير من الدول العربية، والدول 

ل االقتصادية التقليدية، حيث ال تزال الدول العربية تبذل النامية عامة تعاني من المشاك
قصارى جهدها لتوسيع القاعدة الصناعية لديها، وال شك أن التقدم االقتصادي الذي 
تسعى إليه الدول العربية سيواجه مشكلة تلوث البيئة، ومن هنا كان ال بد لتلك الدول من 

ية، وذلك بأن تعمل على تعقيم أن تأخذ تلك المشكلة بكل جدية في خططها التنمو 
المخلفات الصناعية وتنقيتها قبل التخلص منها، مراعاة لنظافة البيئة، أو أن تستخدم 
أحدث التقنيات التي وصلت إليها الدول المتقدمة من وسائل تمنع التلوث أصاًل، وسيشكل 

حل التنمية ذلك عبئًا ماديًا إضافيًا يقع على عاتق الدول العربية، وهي في بداية مرا
االقتصادية، إال أن المنافع االقتصادية التي يمكن أن تتحقق على المدى الطويل ستكون 
على مستوى يبرر تلك التكاليف، وهذا ما أوضحته تجارب الدول المتقدمة، وقد اتخذت 
حكومات الدول المتقدمة خطوات هامة في سبيل حل مشكلة التلوث، فقامت بإنشاء 

ة مشاكل البيئة فأنشأت الواليات المتحدة المجلس الخاص بنوعية هيئات حكومية لدراس
الذي يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، كما أنشأت بريطانيا وزارة خاصة  (CEQ)البيئة 

، فأنشأت سورية وزارة خاصة هانفس المشكلةببالبيئة، وقد بدأت الدول العربية باالهتمام 
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مجلسًا ببحوث البيئة تابعًا ألكاديمية البحث  بالبيئة، وكذلك العراق ومصر، حيث أنشأت
العلمي والتكنولوجيا، ولم يقتصر االهتمام ببحوث البيئة على الدول بل وصل إلى األمم 

في استوكهولم مؤتمرًا خاصًا بالبيئة، وشكّلت  1971المتحدة، حيث عقدت في عام 
في عضويتها من  الجمعية العامة لجنة تحضيرية للمؤتمر تضم كاًل من مصر والعراق

الدول العربية وكان المؤتمر يهدف إلى تشجيع الحكومات والهيئات على حماية البيئة، 
ومعالجة التدهور الناجم عن التلوث، أو منع التدهور نهائيًا، وكان اهتمام األمم المتحدة 
موجهًا إلى الدول النامية خاصة، حتى تتمكن من التنبؤ بحدوث مشاكل التلوث، وتحاول 

لعمل على مواجهتها مستفيدة من تجارب الدول المتقدمة، وتتميز الدول العربية والدول ا
النامية بأنها مجتمعات زراعية أصاًل، أو دول غير صناعية، حيث تعتمد التنمية الزراعية 
على استخدام المخصبات الكيميائية والمبيدات الحشرية لرش المحاصيل، ومعالجة التربة، 

على التربة وعلى الحيوان وعلى البشر في النهاية، فتلوث المحاصيل  وهذا له أثر سيء
سيؤدي إلى اإلساءة للبشر بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الحيوانات التي 
استهلكت تلك المحاصيل، كما أن استعمال األسمدة والمبيدات والكيماويات سيؤثر وال 

ار وبحيرات، وعلى األحياء المائية النظام البيئي المحيط من تربة ومياه وأنه فيشك 
ومنها األسماك التي يمكن أن تنقل تلك السموم إلى اإلنسان في النهاية، وهناك بعض 

من االقتراحات التي يمكن أن تتبعها الدول العربية للتخفيف من حدة تلوث الماء والهواء، 
ن كانت غير كافية للقضاء  دون أن يكون لذلك تكاليف باهظة على االقتصاد الوطني، وا 

 على التلوث والتخلص من أسبابه، ومنها ما يأتي:

ضرورة االهتمام بالتشجير وخاصة في المدن المزدحمة بالمصانع والمواصالت   -1
والسكان، فالتشجير باإلضافة لفوائده العديدة يساعد على تنقية الهواء من أدخنة 

لمناطق، وهذه المشكلة المصانع وعوادم السيارات واألتربة التي تتراكم في تلك ا
تفاقمت في مصر، وخاصة في حلوان، حيث وصلت كمية األتربة فيها خالل 

( طن في الكيلومتر المربع 186شهر تشرين األول في إحدى السنوات إلى )
 الواحد.

 منع استخدام الديزل كوقود للسيارات. -2

 استخدام محركات كهربائية لتحل محل المحركات التي تعتمد على النفط. -8
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اعتماد وسائل النقل على المركبات الكهربائية والتروللي باص والقطارات  -4
 الكهربائية بداًل من عربات وقاطرات الديزل.

 عدم صرف بقايا عوادم المصانع في المجاري المائية قبل تعقيمها وتنقيتها. -5

عدم اإلسراف في استخدام المخصبات واألسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية  -6
 ا بالمكافحة الحيوية، وقصرها على حاالت الضرورة القصوى.واستبداله

 . سوق حقوق التلوث98. 1
تحاول الكثير من الدول المتقدمة أن تفرض على األفراد أو المؤسسات شراء 
حق استخدام جزء من البيئة كمستودع للمخلفات، ويمكن تسميته شراء حق استخدام 

لويث البيئة، وحيث ال يمكن منع التلوث تمامًا، البيئة، ويمثل هذا اإلجراء محاولة لضبط ت
فهذا اإلجراء يمكن أن يحافظ على جزء من البيئة نظيفًا أو عقيمًا، وذلك عن طريق 
تحديد سعر أو ثمن ال بد من دفعه مقابل الحصول على حق استخدام الموارد الطبيعية 

كون هناك عبء مالي أو البيئة كمواقع للتخلص من النفايات، والفكرة في هذا هي أن ي
مباشر على من يريد استخدام الهواء والماء لمثل هذه األغراض، أي وجود سعر مقابل 
استخدام البيئة، ذلك ألن إجمالي المعروض من الهواء النقي والماء النقي واألرض النقية 
محدود ويقل عن طلب الناس لمنافع البيئة ومواردها النقية، من هنا أتت ضرورة تسعير 

استخدام البيئة ألغراض التخلص من المخلفات؛ فلو وجد كل فرد نفسه مضطرًا لدفع  حق
سعر محدد مقابل الحصول على خدمات الموارد الطبيعية كمستودع للتخلص من 

 مخلفاته فإنه سيفكر وال شك أكثر من مرة قبل اإلقدام على هذا العمل.

ذا تصورنا أن حكوماتنا بداًل من تدخلها المباشر،  ستنشئ سوقًا لبيع حقوق أو وا 
تراخيص تسمح لألفراد، أو الهيئات بمقتضاها التخلص من كمية محددة من مخلفاتهم، 
بإلقائها في البيئة، أو بإطالقها في الهواء، أو في المصادر المائية، فإن هذا األسلوب 
سيحقق نفس الهدف الذي تحققه نتيجة التدخل الحكومي المباشر، وبالحد األدنى من 

 التكاليف.

وسيترك هذا اإلجراء أثرًا على األسعار وتخصيص الموارد، وذلك عن طريق 
تحميل تكاليف تعقيم البيئة )إبقاء البيئة نظيفة( للمؤسسات، أو أن تحمل هذه التكاليف 
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ألسعار السلع التي تنتجها، وبالتالي سيدفعها المستهلك أو أن يتحملها المنتجون أنفسهم 
رباح أقل، أو أن يتحملها الطرفان، المنتج والمستهلك، وهنا يكون عن طريق القبول بأ

األمر أكثر وضوحًا بالنسبة لألطراف المساهمة في تنقية البيئة واألطراف التي تدفع ثمن 
التلوث، والنتيجة النهائية لذلك هي جعل مسببي التلوث يدركون آثار قراراتهم على البيئة 

وث مذكرًا إياهم بأن الموارد الطبيعية محدودة وليست بتحملهم العبء المالي لهذا التل
 سلعة حرة تتوافر بكميات ال نهائية.

 . طرق مواجهة التلوث عالمياً 94. 1
 يمكن تقسيم طرق مواجهة التلوث عالميًا إلى ثالث طرق وهي: وقائية وعالجية وبديلة.

 شكل يف الدول يهاعل تتفق يالت التدابير من مجموعةوتتضمن  أواًل: الطرق الوقائية:
 خالل ومن الدولية، والمنظمات الهيئات خالل من وتشريعات وقوانين ولوائح أحكام

 المؤتمرات تلك يفف. الغرض هذا أجل من تعقد يالت المحلية والندوات الدولية المؤتمرات
 خلل من أصابها وما البيئة بدراسة تهتم يالت واألبحاث الدراسات مناقشة يتم والندوات

 تعد يوالت بشأنها التوصيات تصدر حيث وتقنياته، اإلنسان عن الناجم التلوث ةنتيج
 ذلك مواجهة كيفية عن دراساتهم خالل من المجتمعون وذلك إليه توصل ما خالصة
 من والحد التقليل ومحاولة آثاره مواجهة كيفية أو لمنع وقوعه، العملية والتدابير التلوث،
 .خطورتها

 بالبيئة، التي تهتم الدولية والمنظمات الهيئات من عدد شكل في وليالد التعاون ويتبلور
 :مثل

 :الطبيعية والمصادر البيئة على للحفاظ يالدول تحاداال. 0
International Union for Conservation of  Nature and Natural 

Resources. 

 :الذرى اإلشعاع آثار لبحث المتحدة األمم لهيئة العلمية اللجنة. 0
U.N. Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. 

 :اإلشعاع من للحماية الدولية اللجنة. 3
International Radiological Protection Commission. 

 :البحرية البيئة لحماية اإلقليمية المنظمة. 4
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Regional organization for the Protection of the Marine 

Environment. 

 تلك أن فيه الشك مماحيث  والتلوث بالبيئة خاصة دولية عدة مؤتمرات عقدت وقد
 توصياتال أهم، ومن وأنواعه أشكاله بكافة التلوث مواجهة يف هماً م دوراً  ؤديت المؤتمرات
 :المؤتمرات تلك عن الصادرة

 الجو يف نسبياً  البقاء طويلة المواد من لعدد منتظمة قياسات تجرى أن يجب 
 وأكاسيد الكربون، أكسيد يوثان والميثان، الكربون، األكاسيد أول وتشمل العام،

 .النيتروجين وأكاسيد الكبريت،
 للهواء الملوثة همةمال المواد زوال معدل نظامية بطريقة يدرس أن يجب. 
 وأن المستعملة، التحكم نظم على يالدور  للتفتيش وأجهزة طرقاً  تطور أن يجب 

 .ممكن جهد أقصى ذلك سبيل يف تبذل
 ضوء على مستمرة بصفة ومراجعتها الهواء لجودة موحدة معايير إنشاء ضرورة 

 .الجديدة والبراهين الحقائق
 يجاد الهواء، لمراقبة رخيصة بسيطة أجهزة بتكارا يف اإلسراع يجب  الوسائل وا 

 .المجال هذا يف الصناعية األبحاث لدفع
 لصرف وا يرالمجار  مياه معالجة اتكنولوجيحول  المعلوماتونشر  جمع ضرورة

 المستوى على ذلك يتم أن على والبلديات، الشركات بها تسترشدي كي لصناعا
 .يالقوم

 يف دخولها عند للمبيدات السام التأثير حول البحوث من المزيد إجراء يينبغ 
 تناولها أو الجلد طريق عن لها التعرض عند يحدث بما مقارنة ،يالتنفس الجهاز
 .الفم طريق عن

 سبع تم تخصيص حيث ،"لألرض نوبل" جائزة باسم عالمية جائزة إنشاء تم 
وذلك في  عليها والمحافظة البيئة ميدان يف اإلنجازات ألفضل عام كل جوائز

ي، السكان النمو ،للشرب الالزمة النقية المياه توفير  :يةتاآل مجاالتالكل من 
 .األرض أخالقيات، و ئةالبي على الحفاظ، الطاقة، الغذاء، السالح نزع
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 حدوثه، بعد التلوث لمواجهة تستخدم يالت الطرق تشمل وهى: العالجية الطرق: ثانياً 
 هذه خالل من ويتم. البيئة علىخطره و  التلوث ذلك تأثير من اإلقالل تستهدف وهى

 الصادرة الملوثات من التقليل ومحاولة صوره بجميع التلوث مصادر متابعة الطرق
 الطرق :وهما رئيسين، قسمين يف العالجية الطرق وتتمثل .انبعاثها لحا والناتجة
 .العامة والطرق الكيميائية

 تغيير طريق عن الوقود تبخر انبعاثات معالجةكالتي تتعلق ب: الكيميائية الطرق. 0
 إلى، أو إضافة الباريوم العادم لغازات المطلوبة المواصفات لتحقيق، أو البنزين مواصفات

 إلى تصل قد بنسب الوقود ذلك احتراق عند المنبعث الدخان تقليل بهدف يزلالد وقود
 .اً تقريب % ٠٥
 : اآلتي: وتشتمل على العامة الطرق. 0

 حيث المزدحمة، المدن يف وخاصة الخضراء الرقعة وزيادة بالتشجير االهتمام 
 الصناعية المناطق وحول المدن يف المشجرة والمناطق الخضراء األحزمة ؤديت

 .الهواء تنقيةي ف هماً م دوراً 
 لسياراتل من ازدحام عنها ينتج وما المرورية المشاكل على التغلب ضرورة 

 إلى السامة الملوثات من كبيرة كميات بث من ذلك يصاحب وما والشاحنات
 .المرور حركة نسيابا عند تركيزها يقل الملوثات هذه أن وجد فقد ي.الجو  الهواء

 الملوثة الغازات من للتقليل حتراق،اال آلالت لدوريةا الصيانةإجراء  ضرورة 
 .القديمة لمحركاتل بعثة منها وخاصة بالنسبةالمن السامة

 المسموح للملوثات القصوى بالتراكيز خاصة ومقاييس ولوائح تشريعات وضع 
 .الصناعية والمناطق المدن هواء يف وبخاصة الهواء،ي ف بوجودها

 
 عنها ينتج أن دون من استخدامها يمكن يالت الطرق جميع لوتشم: البديلة الطرق :ثالثاً 
 الطاقة مصادر جميع تشمل يفه. صلبة أم غازية أم سائلة كانتأ سواء ملوثات يةأ

 عن عوضاً  استخدامها يمكن يالتكطاقة الشمس والرياح والمياه و  النظيفة المتجددة
 الملوثة للبيئة. التقليدية المصادر
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 وغير االستخدام آمنة يجعلها مما لبيئة،آثار تلوثها ل نعداماب دةالمتجد المصادر وتتميز
 . البيئة المكونات من يبأ أو النبات، أو الحيوان أو باإلنسان ضارة

 
 . مواجهة التلوث محليًا أو قطرياً 93. 1

مشكلة  الوقت ذاته يمثل في أنه إال عالمية، مشكلة البيئي هو التلوث أن من الرغم على
 حدوثه، والعوامل إلى أدت التي والظروف التلوث، فيه يحدث الذى بالمكان ترتبط محلية

 مصادره وتتنوع وأشكاله، صوره تتعدد يالبيئ فالتلوث .انتشاره على ساعدت التي المختلفة
 تحديد يف بالغ أثر ذات التلوث فيها حدث يالت المنطقة أو البيئة تبقى ولكن وأسبابه،

  .انتشاره مدى أو تلوث،ال لذلك السلبية اآلثار مدى
 حديثة، مواصالت وسائل أو ،عمل ورش أو مصانع بها توجد ال نائية، مناطق فهناك
 وقد كما .عنها الناتجة المخلفات أو القمامة ي تراكمف يتمثل يبيئ تلوث من تعانى ولكنها
 ،أخرى مناطق توجدو  كذلك .والحيوان اإلنسان بفضالت هامياه مجارى تلوث من تعانى

التي  الحديثة المواصالت بوسائل تزدحم ولكنها المصانع، أو الصناعات بها تنتشر ال
الضرر واألذى إلى كل من  تطلق إلى البيئة الكثير من الملوثات والتي تتسبب في

 .والنبات والحيوان إلنسانا
 

 ما بطريقة البيئة تلويث يف مباشر غير أو مباشر بشكل  تقريباً واحد منا  كليتسبب 
البشر  بدأو  .يقوم بها بشكل مقصود أو غير مقصود خاطئة وسلوكيات ممارساتة نتيج

 يالت األخرى المخلوقات حق يوف ،مبيئته حق يفأيديهم  هتاقترف ما مخاطريدركون اآلن 
. لذلك كان لزامًا عليهم مواجهة هذه المشكلة والتصدي لها بحزم معهم الكون تتقاسم
 بي يسمى ما بتشكيل تطالب التي األصوات بعض تعالت وبناًء عليه فقد .عليها والتغلب

نزال أقصى العقوبات بحق  الصارمة واألنظمة القوانين بتطبيقو  ،"البيئة شرطة" وا 
 .المخالفين

في الواقع إن األمر يتطلب سن التشريعات الناظمة لذلك، كما ويتطلب وجود الضابطة 
لمخالفين، ولكن األهم من ذلك وقبل التي تقوم على تنفيذ تلك األنظمة والقوانين بحق ا



221 
 

 فرد كل داخل يتولد بحيثهذا كله ال بد من تحصين المجتمع بالمعرفة والوعي البيئي 
 .بيئيًا يراقب نفسه بنفسه شرطياً  نفسه هو فيصبح وسلوكه، تصرفه على ذاتي رقيب

اك كافة يتم فيها إشر  طموحة، استراتيجية قومية خطة خالل من إاله تحقيق يمكن الهذا و 
بيئيًا  نيالمثقف األفرادإضافة إلى  ،صلةال ذات والجهات والوزارات المعنيةالمؤسسات 

 وأبعادهاي البيئ التلوث بمشكلة وأصدقائهم وأقاربهم ذويهم توعيةوالذين سيعملون على 
 ومدنونواحي ومناطق  قرى جميعفي  سنوات مدى على تنفذ. مواجهتها وطرق وأسبابها

 والمرئية المسموعة اإلعالم وسائل جميع فيها تشارك خطةبية السورية. الجمهورية العر 
 وتقاليده عاداته تباينبمختلف طبقته االجتماعية و  مواطن كل تستهدف، و والمقروءة
 المدرسة، ومعلم المسجد، خطيب فيها يشارك خطة .وعمله وعلمه ثقافاته واختالف
 ن.اير والجهل واألقارب واأل ،ملالمع ومهندس

 مد هذه الخطة االستراتيجية الطموحة بشكل أساسي على أمرين اثنين:تعت
 وهو التعرف على المشكلة عن طريق دراستها أو بحثها بشكل علمي ومفصل تقود األول

 هو رفع وعي الناس والثانيإلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات مفصلة عن هذه الظاهرة 
 تي توصلت إليه هذه الدراسة. بها باستخدام قاعدة البيانات والمعلومات ال

 أواًل. إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات للتعرف على المشكلة
 يالت األسباب ومعرفة بها، والتبصر المشكلة معرفة منفيما يتعلق بأية مشكلة ال بد أواًل 

 واألخطار األضرار معرفة وكذلك وأشكالها، صورها ومعرفة حدوثها، إلى وتؤدى أدت
  .عنها الناجمة

 ، وما يدور فيذاتها بالمشكلة التعريف علينا يينبغ فإنه البيئة، تلوث لمشكلة بالنسبةف
 إلى أدت يالت الجديدة والمتغيرات البيئة وعناصرها معنى ما ،يأ ..فلكها ومرتبط بها

 ي تقودالت السلوكيات يه ما البيئة، تلوث معنى ما التلوث، معنى ما وفسادها، تلويثها
 ذلك، يدركون ال وهم البيئة بها يلوثون أساليب الناس بعض يسلك ، فقدالبيئة تلويث إلى
 يه وما البيئة، ثيتلو  يحدث كيف ،بيئتهم يلوثون األساليب بهذه أنهم يعرفون وال

 .وهكذا .. البيئة تلوث يالت والممارسات األساليب
 ثانيًا: رفع الوعي البيئي للمواطنين
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لى معلومات حقيقة ومفصلة عن الظاهرة  تأتي بعد تأسيس قاعدة البيانات والحصول ع
به  قصديو  المعرفة إلى الجمهور وهو ما ُيعرف بعملية رفع وعيهم البيئي. عملية نقل
 عنها، الناتجة واألضرار بالمشكلة وتبصيرهم بالمعلومات، المواطنين إحاطة عملية 
 .مواجهتها وكيفية
. كما وال بد لهم تلويثها عن الناتجة روالمخاط البيئة تلوث أضرار الناس يعرف أن فالبد

لى  تصيبهمي قد الت األضرار من معرفة بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا التلوث. وا 
 إصابتهم نتيجة فترة زمنية قصيرة خالل لهم تحدث ي قدالت العاجلة األضرارمعرفة 
 وتصل طولت قد فترات بعد إال أعراضها تظهر الوالتي  اآلجلة األضرار أو ..بالتلوث

 .عدة سنوات إلى
 البيئة بها يلوثون يالت والطرق األساليبو  التلوث حدوث كيفية حول الناس توعية من البد
 ضرورةالتأكيد على و  خاطئة، تكون قد يقترفونها وسلوكيات عادات خالل من حولهم من

 .عنها يالفور  اإلقالع
 ..البيئة تلوث إلى تؤدى اتوتصرف سلوكيات الناس من كثير يقترف اليومية، الحياة يفف

لى  انتشار مصادر أحد أنفسهم هم ويصبحون بل الخطيرة، باألمراض إصابتهم إمكانية وا 
 .األوبئة وتفشى العدوى

فهي  هاوأساليب هاطرقأهم و  أما عن وسائل التواصل الكفيلة برفع الوعي البيئي للمواطنين
يأتي في طليعتها تبادل : األساليب الفردية و طرق تنحصر بشكل أساسي في ثالثة

الزيارات المنزلية والحقلية والمكتبية، واألساليب الجماعية ويأتي في مقدمتها البيانات 
العملية أو تجارب اإليضاح، وأخيرًا األساليب والطرق الجماهيرية حيث اإلعالم المقروء: 

لف كالنشرات والملصقات والجرائد الرسمية والمجالت، والمسموع: كالراديو ومخت
التسجيالت، والمرئي كالتلفزيون والسينما. حيث يمكن لوسائل التواصل هذه أن تتكامل 

 فيما بينها وتؤدي دورها بكفاءة عالية.
 
 
 
 



228 
 

 عاشرالفصل ال
 التصحر

 

 
 من الثعاليب، جزءاً إمساعيل بن حممد بن عبداهلل منصور أبي لإلمام" اللغة كتاب "فقه ( نقالً عن9111تبعاً للقصاص )

 .واجلبال والرمال والعشرين: األرضني السادس بابال

. واجلهراء الرهاء ثم، والعراء الصحراء ثم، والرباح والرباز الفضاء فهي شجر يتخللها ومل األرض اتسعت إذا"

 القرف ثم، والقرقر القاع ثم، والصردح الصحصح ثم ، واجلدد اخلبث فهي االتساع مع مستوية كانت فإذا

 السبسب ثم، واخلرق السهب فهو واألطراف األكتاف بعيدة واالتساع االستواء مع نتكا فإذا. والصفصف

 ثم ،والفيفاء التنوفة ثم. همهةملوا الفالة فهي فيها ماء ال والبعد واالستواء االتساع مع كانت فإذا. لقملوا والسملق

 تضل كانت فإذا. والغطشاء ماءالبه فهي للطريق فيها يهتدى ال الصفات هذه مع كانت فإذا. والصرماء النفنف

. الغفل فهي أثر هبا يكن مل فإذا. واهلوجلاجملهل  فهي ومعامل أعالم هلا تكن مل فإذا .تيهةملوا ضلةملا  فهي سالكها

 فيها يكن مل فإذا. عنها كناية فازةملوا، البيداء فهي سالكها تبيد كانت فإذا. القي فهي قفراء كانت فإذا

 األرض كانت فإذا. والبلقع والسربوت روراةملا فهي شيء فيها يكن مل فإذا. ليعملوا رتملا فهي النبت من شيء

 غري من يابسة صلبة كانت فإذا. اجللدجد ثم، الصيداء ثم، العزاز ثم، اجللد ثم، اجلبوب فهي صلبة غليظة

 كانت إذاف، واألبرق الربقة فهي ورمل حجارة  ذات غليظة كانت فإذا. اجلعجاع ثم، الكلد فهي حصى

 ....."عزاءملوا األمعز فهي احلصى كثرية كانت فإذا. واحملصبة احملصاة فهي حصى ذات
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 مقدمة
 تكن لم كظاهرة التصحر أن إال حديثاً بدأ تداوله  قد التصحر مصطلح أن على الرغم

 إلى التاريخية المدونات تشير إذ العصور، أقدم ومنذ الجغرافية على البيئة العهد حديثة
 كما األرض استغالل بكثافة أسبابها من جزء قد ارتبط قديمة جغرافية ظاهرة لتصحرا أن
 كر في ملحمة أتارخاسيسذُ إذ  ،ق.م( 0411وادي الرافدين ) لحضارة بالنسبة الحال هو
 بالملح" والمقصود بالسواد هو الواسع السهل واختنق بيضاء غدت السوداء الحقول "إن

 التدهور بينما يصف كالسواد، الخضرة قاتمة للناظر وتغدحيث  األراضي خضرة اشتداد
 على وجه ذلك المتراكم الملح لمعان شدة منها بالبياض الساطع وذلك أصاب الذي

 وتصحرها التربة تدهور في بارز دور  الرملية الكثبان وحركة للمناخ كان بينما . الحقول
 .(0119، )السعيدي، المصرية للحضارة بالنسبة

  في المناطق تدهور األراضي المنتجة ، والذي يعنيالتصحر يهتم بمشكلةبدأ العالم 
 المحيط من الكبرى األفريقية جنوب الصحراء الممتد، األفريقي النطاق تعرض منذ ،لجافةا

 ،0984عام  حتى 0969 عام من امتدت جفاف فترةل، األحمر البحر إلى األطلسي
  .اشيةالم انوقطع باألرض والناس بالغة أضرارب سببتحيث ت

 لألمم العامة الجمعية أصدرت الدولية منذ التنمية أحاديث في التصحر كلمة فقد برزت
 بدراسات عامة لالهتمام الدول فيه دعوي األول :قرارين 0974 في كانون األول المتحدة
 قرار بعقد الثانيو  مكافحته. طرائق وتبين ظواهره بينها لتقصي فيما والتعاون التصحر
 العاصمة في الدولي هذا المؤتمر عقد ، حيث0977 عام التصحر عن وليد مؤتمر
 أيلول 9 وحتى آب 09 من الفترة الممتدة في موعده المقرر وذلك في نيروبي الكينية
 حيث . "الصحراء زحف" مثل سابقة لمصطلحات التصحر كبديل كلمة حلتو  . 0977

 مناطق لتغطى الطبيعية دهاحدو  عابرة الصحراء تزحف أنعن  كلمةكانت تعبر هذه ال
 للصحراء الجنوبية النطاقات فانا فياالس وحشائش كاألحراش جفافا أقل مجاورة لها
 الصحراوية كثبان الرمال تزحف عندما نراه ما التصور هذا سبب ولعل .الكبرى األفريقية

 الطرق على الرملية الكثبان تزحف عندما ومزارعها فتردمها، وكذلك الواحات قرى على
فقط % 01سوى  تمثل ال ولكنها واقعية هذه صورة .الحديدية السكك وخطوط المرصوفة 
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)القصاص،  ،عقدت اتفاقية دولية حول التصحر 0994وفي عام هذا . من المشكلة
0999).  
 الطبيعية الحدود خارج المنتجة أن األرض هو مختلفاً  تصوراً  التصحر مصطلح وضع

 لخشبا - راعيالم كأل - محاصيل الزراعة) اإلنتاج ىعل قدرتها وتفقد للصحراء تتدهور
  .اإلنتاج شحيحة الصحراء يشبه ما إلى وتتحول( الوقود وأحطاب

 زراعات أراضي)الجافة  وشبه الجافة ناطقلما في منتجة أراضي يصيب التصحر أن أي
 تزال ما ،متباعدة بقعاً  أول األمر في التدهور ويكون. (مراع أراضي أو مروية أو مطرية
 إلى يضاف قاحل نطاق منها ويتشكل تتالقى وتندمج حتى تناميةالم كالرقع وتصبح تكبر

  .(0999)القصاص، ، بها أشبه إذ أصبح اخمةلمتا اطقالمن صحارى
 
 فيما ذلك يتمثل .جميعاً  الجغرافية النطاقات في شائعة مسألة األراضي تدهور قضيةف

. والتلوث الخصوبة وفقد االنجراف والتعرية من الجافة غير ناطقلما في التربة له تتعرض
 في واألرض  .عافيته استرجاع على أقدر غير الجافة األراضي في البيئي النظام ولكن

 استرجاع العافية على محدودة قدرة ذات  ،هشة بيئية نظم الجافة وشبه النطاقات الجافة
  .للتدهور تعرضت إذا
 يعالر  أو للطعام منتجة أراض من التحول اهذ هل: هوو  نفسه يطرح قد الذي السؤالو 

 األرضية الكرة مناخف .الزمني بالمدى مرتبطة اإلجابةف ؟العام ناخلما في تغير نتيجة يقع
 تحسب التي الجيولوجية العصور غضون في ارةوالحر  ةدو البر  بين بالغ نحو على تبدل قد
 الرابع الجيولوجي صرالع غضون في شهد األرضية مناخ الكرة إن بل. السنين اليينبم
الدائرة  واتسعت البرودة من زيدالم إلى القطبية ناطقالم مناخ تحول (سنة األخيرة يونلالم)
. دونه وما 41 عرض خط إلى 61 عرض خط عند الحالي حدها من الشمالية تجمدةالم
 والقارة اآلسيوية القارة وشمال األوروبية القارة أغلب غطى الجليد كان قد أن أي
 عصر هذا كان، حيث الجنوبية تجمدةالم القارة تخوم في حدث هذا ومثل. ريكيةاألم

 واالنحسار دالم هذا تكرر. الشمالية حدوده إلى دالجلي وانحسر ناخالم تغير ثم .الجليد
 إلى السنين من األلوف عشرات يبقى جليد عصر من ناخالم فيها تبدل، عدة مرات
 األوروبية القارة إن ونقول. السنين من األلوف عشرات كذلك يمتد الجليد بين ما عصر
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 أفريقيا شمال) الجافة ناطقالم في ناخلما تبدل كذلك. الجليد بين ما عصر في اآلن
بالمناخ  األفريقي الشمال عهد آخر وكان  ،جافة وعصور مطيرة عصور بين (مثالً 
 طرالم عصر في  .ناآل قبل سنة 8111 إلى سنة 5111 من امتدت فتره في طيرالم
 مخلفات ونجد .وماشيتهم الناس  عيشةلم يكفي واألحراش الحشائش من النباتي النمو كان
 األفريقية الصحراء ربوع في ومنتثرة منتشرة التاريخ ذلك إلى ترجع التي السكنية الحلل
 إلى الناس هاجر  ،سنة 5111 منذ يسود الذي الجفاف إلى ناخالم تغير فلما. الكبرى
 هذه في وتجمعوا، األنهار وأحواض والواحات الساحلية المناطق في الماء يكون حيث

 . ستقرةالم اإلنسان لحضارات وثقالم التاريخ وبدأ ،واقعلما
 األرض دوران محور في بتحرك تتصل كونية ظواهر إلى ناخيةالم التحوالت هذه ترجع
 ما قدر أي الشمس عانلم شدة في وتغير ، الشمس حول األرض دوران مسرى في وتغير
 دىوالم  بالبطء وتتصف الطبيعية بالنواميس تتصل تغيرات ذهه. طاقة من عنها يخرج
 وترجع الحاضر الوقت يشهدها تغيرات يتناول التصحر عن الحديث ولكنالكبير.  الزمني
 ،الكونية ناخالم تغيرات عن مختلف أمر وهذا السنين بعشرات يحسب زمني مدى إلى

  .(0999)القصاص، 
 

 تعريف التصحر. 1. 10
  أما متكامل حي بيئي نظام ولكن الصحراء الصحراءتنحدر كلمة التصحر لغويًا من اسم 

 نتيجة الرطبة شبه والجافة القاحلة وشبه القاحلة المناطق في األراضي تردي"فهو التصحر
 " البشرية واألنشطة المناخية االختالفات بينها من مختلفة عوامل

 الرملية غزو الكثبان على يشتمل أن يمكن أنه لصحراء، ولوا زحف التصحر يعني ال"
نما يعني  نتيجة الجافة لألراضي للنظم اإليكولوجية المستمر التدهور لألراضي. وا 

 في اإلنمائية أخطر التحديات من واحداً  ديع كما .والتقلبات المناخية البشرية األنشطة
  (.IFAD, 2010) ،البيئة" وعلى انرفاه اإلنس على الشديد لتأثيره هذا، نظراً  عصرنا

 
 األرض تدهور" بأنه التصحر تعرففقد  0994 التصحر لمكافحة الدولية أما االتفاقية

   تغيرات منها عدة عوامل عن وينتج الرطبة وتحت الجافة وشبه الجافة ناطقالم في
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 ياهلما وموارد التربة يجمع الذي البيئي النظام هي األرضف ".اإلنسان ونشاط ناخالم
 هي األرض أن أي، توازنه النظام على تحفظ التي البيئية والتفاعالت النباتي والنمو
 اخالمن  بتغيرات قصودوالم  .وغيرها محاصيل من اإلنسان يحتاجه ما ينتج الذي النظام
  .طرالم  سقوط معدالت في الفصلية أو السنوية االختالفات هو
 وهو ، يالعالم  البيئة مرفق نشأ عندما جدلال هذا أثير ؟ عالمية مشكلة التصحر هل

 تحددتحيث   ،العالمية شاكلالم مجاالت في برامج تنفيذ على الدول لمساعدة صندوق
 .الدولية ياه، الميحيائاإل التنوع ، األوزون طبقة تدهور ، ناخالم  تغير: مجاالت أربعة

 المجال ليكون تصحرال تضيف أن إلى سعت التصحر يتهددها التي النامية الدوللكن و 
 ثمة ألةالمس هذه أوجه ولبيان. الصندوق وليمم من عارضةلما مساعيها ولقيت، الخامس

 النواميسب صلة ذات مشاكل : عبارة عناألولالنوع  .لميةالعا البيئية شاكلالم من اننوع
 تضبط التي النواميس اذجهاونم، األرض كوكب فيها يعيش التي الظروف تضبط التي
والذي  العليا الجو طبقات في األوزون من قدراً  تحفظ التي النواميسو   ناخلما  أحوال
 توقعلما الدفء إلى ناخالم  تغير إذا. األرضية الكرة سطح على للحياة اً واقي اً درعيشكل 
 فإن العليا الجو طبقات في األوزون تركيز تخلخل إذا أو ، حاليال القرن منتصف عند

 لم ومن تسبب من إلى نظرال دونمن  جميعاً  األرضية رةالك على وتعم تسود األضرار
أما . العالم دولًا حثيثًا بين جميع تعاون يستلزم النواميسية شاكلالم هذهلمعالجة و   .يتسبب
 لتصحر  اذجهاونم ، جميعاً  القارات يشمل جغرافي اتساع ذات مشاكل : فهيالثانيالنوع 
 هذه. وغيرها األوبئة وانتشار السكان يادةوز  األحيائي التنوع وفقد هاوتدهور  الغابات
  تناولها ويعتمد، مواقعها في واضحة وأضرارها، قارة كل وفي بلد كل في توجد مشاكل
  .(0999)القصاص،  ،المحلي الجهد على
  
 في الغابات وتدمير الجافة ناطقالم في التصحر بين تجمع التي األراضي تدهور قضاياف

 جغرافي مدى ذات قضايا هيالنوعين من المشاكل المذكورة. ف بين تجمع الرطبة ناطقالم
 سؤولينالم حفز ما هذا ولعل .النواميسية األمور من وهو ناخالم على أثر وذات ، واسع
 الصلة ذات التصحر قضايا من عناصر قبول على االتفاق إلى يلمالعا البيئة مرفق عن

 .رفقالم من التمويل لتلقي حددوها التي األربعة بالمجاالت
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 حقائق حول التصحر وتدهور األراضيبعضًا من ال. 2. 10
إن تدهور األراضي هو في الغالب من بين أسباب الفقر الريفي ونتائجه. وبمقدور  -

 التصحر أن يتسبب بالفقر. وبإمكان الفقر أن يتسبب بمزيد من التصحر.
 ن.من البلدا 011يتهدد التصحر سبل عيش نحو مليار من الناس في  -
 يسهم التصحر في النزوح الداخلي للسكان وفي الهجرة الدولية. -
 3.6% من مساحة اليابسة على كوكب األرض أو 05تغطي األراضي المتصحرة  -

 مليار هكتار.
مليون هكتار كل سنة في العالم. وهذا  00تدهور األراضي الخراب بقرابة  قُ حِ ل  يُ  -

 المعدل آخذ في التصاعد.
من مليار من الناس في الصين تناقص المياه العذبة المتاحة وذلك سيواجه أكثر  -

 بسبب تغير المناخ والنمو السكاني.
 مليار دوالر أمريكي. 40تقدر خسائر الدخل التي يلحقها التصحر كل عام بنحو  -
% من األراضي الزراعية في أمريكا 51سيكون الحالي بحلول خمسينات القرن  -

 (.IFAD, 2010)، حرالالتينية معرضًا للتص
المعنون "حالة موارد األراضي والمياه في العالم ألغراض   FAOالي  ووفقًا لتقرير -

% من المجموع العام ألراضي العالم يعاني من التدهور إلى حٍد 05أن " الغذاء والزراعة"
% يواجه تدهورًا طفيفًا أو هو في حالٍة 36% تدهورًا معتداًل و8بعيد، بينما يعاني 

أما النسب المتبقية ”. تحّسن“% من المجموع العام ُيصن ف في حالة 01ستقرة. وثمة م
أو  /%08نحو /لسطح الكرة األرضية فإّما أن تكون مكشوفة بال غطاء من التربة 

تتضّمن هذه األرقام جميع أنواع األراضي  /. /%0نحو /تغّطيها أجسام مائية داخلية 
  (.0100)جرعتلي،  ،/"وليس األراضي الزراعية وحدها

 % من أراضي العالم األشد تدهورًا في41  "نحوالتقرير أيضًا إلى أن كما أشار  -
مناطق معّدالت الفقر المرتفعة. لكن ما يدّل على أّن ظاهرة التدهور تلك خطٌر ماثل 

من أضعف األراضي ُيعث ر عليها في  %31على جميع الفئات ومجموعات الدخل، فأن 
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% من تلك في مناطق معّدالت الفقر 01الفقر المعتدلة بينما يقع  مناطق مستويات
  (.0100، )جرعتلي، المنخفضة"

 ؟؟أين يحدث التصحر. 3. 10
 بوجه المشكلة فاقموتت. القطب الجنوبي اءنباستثن التصحر ع أىليس هناك من قارة بمن

 تقارب نسبة وتندرج .العالم في القاحلة المناطق من %37 تضم التي أفريقيا في خاص
وتأتي آسيا بعد  .الجافة األراضي أو الصحارى عداد في األفريقية األراضي من  %66

 ."العالم في القاحلة األراضي من 33% على تحتوي أفريقيا في شدة التصحر حيث 
(IFAD, 2010) 
 

 يةالجبل والسفوح السورية، العربية الجمهورية في الرملية الكثبان المتدهورة األراضي وتشمل
 جمهورية في غاباتها أزيلت التي المرتفعة واألراضي أستراليا، وصحارى نيبال، في الحادة

 صحارى هناك والجنوبية الشمالية أمريكا قارتي وفي .الشعبية لديمقراطيةا الو الوس أو
 وتعاني. شيلي شمال إلى وصوالً  بأكمله بيرو ساحل طول وعلى إكوادور جنوب من تمتد

سبانيا الوالبرتغ إيطاليا  .(IFAD, 2010) ،"التصحر من جميعاً  وتركيا وا 
 .منه تعاني التي األقاليم عن البعد كل بعيدة أماكن في التصحر آثار تظهر ما وغالباً 

 وتعيق .األمطار هطول أنماط وعلى الغيوم تشكل في تؤثر الهواء يحملها التي فالحبيبات
 من القادم للغبار وكان. بكين في ةالرؤي غوبي صحراء عن الناشئة الغبارية العواصف
 في أث ر أنه كما الشمالية، أمريكا في التنفسية المشكالت في دور الكبرى الصحراء
 .(IFAD, 2010) ،الكاريبية الجروف

 مسببات التصحر. 4. 10
أسباب طبيعية فئتين كبيرتين وهما  أسباب كثيرة ومتنوعة يمكن حصرها فيللتصحر  

 .وأسباب تتعلق بالبشر
 أواًل: أسباب طبيعية

 المناخية التقلبات .0
 مناخية فترات تعاقب إلى يشيرحيث  التاريخ خالل لتغيرات عدة األرض مناخلقد تعرض 

عام، وعلى  (5111) على يزيد ما منذ حدثت قد تلك التغيرات آخر وأن وجافة، رطبة
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 إلىيعزيها  همضبع أن إال ،حتى تاريخه غير واضحة التغيرات تلك أسباب أن من الرغم
 بالنسبة  (03.5º) الميالن على زاوية المحافظة مع) األرض محور اتجاه في التذبذب
حيث  ،(Pression) البدارية أو التبكرية بالحركة الحالة هذه على ويطلق االستواء لخط
 مجمل في بدورها تؤثر التي الشمس أشعة سقوط زاوية في تغير إلى الحركة تلك تؤدي

حيث  عام  (05811) حوالي هذه التغير حركة وتستغرق األخرى، ناخيةالم العناصر
    (.0111، )حياني، منهما لكل (00911) حوالي والرطوبة الجفاف فترات تتراوح

 
قد مثاًل إن الرسومات األثرية التي تم اكتشافها تشير إلى أن المناخ في الصحراء الكبرى 

 هذه في كانت تعيش لحيوانات وماترس على تغير عما كان عليه سابقًا حيث عثر
ِميس(  والخرتيت الجاموس مثل الصحراء ِريش والِهر   والفيل)الكركدن أو وحيد القرن أو الح 
 هذه بيئة نوكما هو معلوم لنا جميعًا أ (. 0963، )فيرون، النهر والزرافة وفرس

 أن ؤشرًا علىم يعطي وهذا الكبرى للصحراء الحالية البيئة عن تماماً  تختلف الحيوانات
 المناخي للتغير نتيجة وفقر جدب حالة إلى تغيرت قد الحيوي والتنوع االزدهار حالة

 .الحاصل
 
ن التصحر، ظاهرة خلق في أسهمت قد األمد الطويلة المناخية التأثيرات إن  المناطق وا 

 ةرملي كثبان من فيها ينشأ وما – المناخ في التغير لذلك نتيجة جاءت التي – الصحراوية
 منتجة، غير أراضي إلى وتحولها المنتجة األراضي فتلتهم  الخصبة مناطقال إلى تزحف
 عمل علىت يتوال الصحاري التي تأتي من تلكالغبار  من األطنان ماليين عن فضالً 
 مليون (05)  نحو أن الدراسات إحدى أشارت فقد. الهواء ثيوتلو  النباتي الغطاء تدمير
 األراضي من آتية  المتوسط البحر حوض شرق إلى سنوياً  تصل الغبار من طن

 (.0991خولي، )، النقب وصحراء وسيناء ومصر ليبيا في الصحراوية
 

 علىاألثر  شديد الجاف المناخ سيادة نتج عنها التي المناخية التغيراتتلك  أدت كما
 الحرارة ودرجات الشمسي اإلشعاع قيم كارتفاع ،متطرفة بخصائص يتصف البيئة والذي

 أسهمت قد ،وتذبذبها المتساقطة األمطار ومعدالت النسبية الرطوبة قيم وتدني والتبخر
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 يحصل كما األيكولوجي، نظامها في خلل حالة ألي االستجابة سريعة بيئة خلق في
 .(0997المقصود،  ، )عبدالجفاف نوبات تتكرر عندما أحياناً 

 
 غطائها وتدمير التربة تدهور لىإ سيؤدي البشري الضغط وتزايد الجفاف فترات توالي إن

 في فعالً  حصل ما وهو المواشي وهالك السكان وهجرة المدقع الفقر النباتي وشيوع
 .الماضي القرن يناتبعس في األفريقي الساحل

 الرملية الكثبان زحف .0
 فالتعرية .أسبابه من سبباً  يعد زحفها وأن التصحر مظاهر من مظهراً  الرملية الكثبان تعد
 تزحف أن تلبث ال رملية كثبان شكل على ترسبها ثم ومن التربة نقل في تتسبب يةحيالر 

 المنشأ ذات الرملية بالنسبة للكثبان أما .تدهورها في مسببة الزراعية األراضي باتجاه
 المناطق الصحراوية عن نسبياً  البعيدة الزراعية األراضي وسط وجودها ديعف النهري
وخير مثال على  أسبابه من سبباً  أيضاً  تعد زحفها عملية نا  و  التصحر مظاهر من مظهراً 
 .العراق في والفرات دجلة نهري بين الرملية الكثبان وجود ذلك
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 فيها تنتشر التي الدول بعض في الزراعية األراضي خسارة في الرملية الكثبان تتسببلقد 
 بمنطقة درتقُ  أراضيها من مساحة فقدت إذ مصر في كما الرمال من مساحات واسعة

 اإلنتاجية جملة من( %8) قدرها خسارة بذلك مسببة كم( 0011) وطول كم) 3) عرضها
 يزيد ما على الرمال زحفت(. كما و 0997المقصود،  ، )عبدالمصرية لألراضي الزراعية

 اإلنتاج انخفاض إلى أدت وقد المغرب جنوب واحات في نخيل مزرعة  (5111) عن
  .(0997، )الجيالني، %81 – 51  ينب ما تتراوح بنسبة الزراعي

 
 ثانيًا: أسباب بشرية

 تلك أن الإ الزراعية المجتمعات لنشوء األولى البدايات منذ بيئية تأثيرات للسكان كان لقد
 وذلك بسبب قلة أعداد السكان اآلن عليه هي كما الخطورة بمستوىلم تكن  التأثيرات

رقعة األراضي وعدم توفر التقنيات الحديثة وعدم االستغالل المكثف للموارد بسبب اتساع 
 إلى أدى الموارد بشكل استغالل من كثيراً  سهلت والتي سابقاً  معروفة تكن لم التي

  . البشرية عمر مراحل من مرحلة أي من أكبر بسرعة استنزافها
 :هي التصحر ظاهرة وتفاقم لنشوء البشرية األسباب من أهم إن
 الجافة للمناطق الهامشية األطراف في  الزراعةهذه  تنتشرالهامشية:  الزراعة .0

 الجافة المناطق تلك في األمطارتتصف هذه حيث  األمطار، مياه علىمعتمدة بذلك 
 عدة حاالت في التذبذب هذا يتسبب وقد معدالتها عن الدوري بالتذبذب الجافة وشبه
 تزداد حيث ناخالم تأثيرل عرضة األراضي يجعل مما المناطق تلك في الزراعة بفشل
يزيد من   ومما ،التالشي إلى لمحدودة ا العضوية مادتها وتتعرض تفككاً  التربة سطوح

 الجراراتك الجافة لألراضي بيئياً  المالئمة غير التقنيات استخدامتفاقم المشكلة هو عملية 
 اتفككه من وتزيد  التربة بناء تحطيم إلى تؤدي والتي المتعددة األقراص ذات والمحاريث

 .(UNEP) ،والجزائر المغرب في الحال هو كما هاتدهور  في يتسبب مما
 
مما  الغذاء على العالمي الطلب وتناميالكبير  السكان تزايدلقد أدى  :التربة إجهاد .0

تأمين متطلبات الناس ي وذلك من أجل تكثيف الزراعاللجوء للإلى  حدا بالمنتجين
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 تهنتيجكان  بشكل كبير التربة ستغاللاالمضطردة  من غذاء وكساء مما عمل على 
نهاكاستنزاف الترب الزراعية و   .بنائها وتدهور تراصها عن فضالً  خصوبتها وفقدان  هاا 

 أغلب في المروية األراضي تعاني: كفاءتها وتدني صرفال شبكات انعدام أو قلة .3
 تها،كفاء تدني أو المصارف انعدام من الجافة المناطق فيوخاصة  ناميةال دولال

 يؤدي الجاف المناخ ظل وفي المروية المناطق في الزراعية لألراضي الطويل فاالستثمار
تتوفر مصارف لغسل تلك األمالح الناجمة عن االستثمار المستمر  لم إذا تملحها إلى

 لتلك األراضي. 
عمل سيفإن ذلك  نتيجة لجهل المزارعين بالمقنن المائي لكل محصول : المفرط الري .4
 الجاف المناخ ظل وفي ؤديوالتي ست الري اإلفراط في عملية إلىيان األح غلبأ في

 ترسيب إلى كفاءتها قلة أو ندرتها أو مصارف )أو قنوات لغسل األمالح(  وجود وعدم
في  يتسبب فإن اإلفراط في الريأضف إلى ذلك  التربة سطح على األمالح من كميات
 حيث الشعرية الخاصية بواسطة األعلى ىإل يصعد الذي الجوفي الماء مستوى زيادة

 فضالً  تملحها، مسبباً  التربة على تتراكم التي األمالح وراءه مخلفاً  التبخر إلى يتعرض
خاصة وفي العالم  الجافة وشبه الجافة المناطق في نادراً  مورداً  تعد التي المياه هدر عن
 .عامة
حيانًا بسبب قدم القنوات الناقلة للمياه أ ءامن الم كثيرالهدر يُ  :الري قنوات كفاءة تدني .5

 مشاكل من زيدفي ضياع المياه وبالتالي يوتشققها مع الزمن وعدم إصالحها مما يتسبب 
 وشبه الجافة المناطق في الري قنوات أغلب نإ إذ تملحها، إلى ؤدييو  المروية الترب
 أشارت فقد ،مياهلل نقلها كفاءة وتتدنى مبطنة غيرالنامية  دولال في وبخاصة الجافة
التي تنقلها قنوات الري، في تلك الدول،  المياه كمية من %61 أننتائج األبحاث  بعض
  (. 0989)عبد القادر و أبو علي ،  حقول المزارعين، إلى تصل أن قبل تضيع

شكل وب المائية للموارد المدروس وغير المفرط االستخدام نإ: المياه موارد استنزاف .6
وانخفاض مستواها بشكل كبير مما يؤدي إلى  استنزافها إلى يؤدي جوفيةال المياه خاص
 هلكت حيث أفريقيا، شمال  في الواحات تدهور في الحال هو كما وتدهورها التربة جفاف
)الجيالني، ، نوعيته وتردي اء األرضيالم مستوى انخفاض بسبب النخيل أشجار
0997).  
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 تدهور مما ينتج عنه الجائر الرعيية الزائدة إلى تؤدي الحمولة الحيوان: الجائر الرعي .7
 التي الجافة األراضي حوالي ثلث مساحة تدهور في الجائر الرعي تسبب فقد لتربة،ل

 األغذية منظمة) ،هكتار مليون( 67817 (العالم أي ما يعادل في التدهور من تعاني
 لمراعي الستيعابيةا الطاقة قدرت (.هذا وقد0996 ،المتحدة لألمم التابعة والزراعة
 الجافة المناطق قدرت في بينما هكتار لكل واحدة حيوانية بوحدة الجافة شبه المناطق
 رأسًا واحداً  تعادل الحيوانية الوحدة أنب علماً  هكتارات، خمس لكل واحدة حيوانية بوحدة
 )عبد الماعز، أو األغنام من رؤوس عشرة أو اإلبل، أو الجاموس أو األبقار من

 (.0997ود، المقص
 والشجيرات األشجار بقطع بشرال يقوم: والشجيرات األشجار وقطع االحتطاب .8

 الغطاء إزالة نجم عنهي مما ،للزراعة األرض وتهيئة والتدفئة الطهيك مختلفة ألغراض
 إلى سيؤدي وبالتالي  الضرر به إلحاق مما يؤدي إلى بشكل كلي أو جزئي. النباتي
 .التصحر مخاطر إلى وتعرضها للتربة ياأليكولوج التوازن تدهور

 ،كوقود استخدامها أجل من سنوياً  شجرة ألف( 080) حوالي قطعتُ  مثالً  األردن فيف 
 من السنوي االستهالك كمية أن السودان غرب في. كما وتبين (0991خولي، )

، متعددة ألغراض تستخدم وشجيرة شجرة 304 بحوالي تقدر الواحدة للعائلة األخشاب
وقد قدر مشروع "إعادة إحياء المراعي وتأسيس محمية طبيعية  (.0997المقصود،  )عبد

أن العائلة  0998" عام GCP/SYR/003/ITA": للحياة البرية في البادية السورية
هكتار من شجيرات مراعي البادية في كل عام ألغراض  4.4الواحدة تستعمل حوالي 

 .(FAO, 1998)، االحتطاب
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 في الصحراوية المناطق تستخدم قد :ترفيهية ألغراض الصحراوية اطقالمن استغالل .9

  العراق في يحدث عادة في تدمر في سورية والبصرة كما التنزه لممارسة الربيع فصل
 الطقس اعتدال أيام في الصحراوية المناطق تشهد حيث العربي الخليج دول فيو 

 عن بعيداً  واالستجمام الراحة دونينش الذين الناس من كبير عدد تجوال البوادي واخضرار
حداث النباتي الغطاء على التأثير إلى الحالة هذه تؤديحيث  المدينة، صخب  في خلل وا 
 .التصحر إلى المناطق تلك تعرض عنهمما ينجم  البيئي التوازن
نظام بيئي هش  الصحراوية المناطقفي  يسود عادةللسيارات: وطأ العشوائي ال . 01

 لذا ،هتدهور ه و اختالل يؤدي إلى بشري ضغط حالة ألي ويختل توازنهسرعان ما ُيكسر 
 تدمير إلىيؤدي  المناطق تلك في المعبدة الطرق خارج لآلليات فإن الوطأ العشوائي 

 بعض شهدته ما ذلك على مثال وخير دقائقها، وتطاير التربة وتدهور النباتي الغطاء
 واسعة لحركة خضعت التي والسعودية والكويت العراق من كل في الصحراوية المناطق
 العواصف زيادة إلى ذلك أدى إذ مؤخراً  حدثت التي الحروب إبان العسكرية لآلليات
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، )برنامج األمم 0990 عام لخليجا  حرب عقب حدث كما الرملية لكثبانا وتحريك
 ، د. ت(. UNEPالمتحدة للبيئة: 

عدد  في الحال هو كما لسياسيا االستقرار عدم يؤدي: السياسي االستقرار عدم . 00
إهمال كثير من النشاطات التي كانت تقوم  إلىمن الدول النامية وخاصة العربية منها 

 في قصور  فينتج عن ذلك حالة  ،أثناء رخائها واستقرارها السياسي بشكل اعتيادي بها
 ثالً في العراق مف ومعالجتها، التصحر ظاهرة  نشاطات وظواهر عديدة منها مع التعاطي
 الكوادر كانتمختلفة منها حيث  أماكن في المنتشرة التصحر مكافحة محطات أهملت
 عن انتشاره ووقف التصحر بمكافحة مدروس وبشكل تقوم المحطات تلك في العاملة
 معالجة عدم إن تفاقمًا، الظاهرة زادت لذا ، الزاحفة الرملية الكثبان وتثبيت التشجير طريق

 . تأثيره مساحات وتتسع التصحر تفاقم من سيزيد التصحر
 األراضي تدهور إلى تؤدي والبشرية الطبيعية التصحر أسباب تظافر أن وعموماً 

 في الحال هو كما الخصوص وجه على الجافة وشبه الجافة المناطق في وتصحرها
 (9,764,001) حواليفيه  المتصحرة األراضي مساحة تبلغ إذ العربي الوطن أراضي

 بينما 0كم( 04,310,644) البالغة مساحته مجموعمن  %(68.07) تشكلحيث  0كم
 %(01.18)حيث تشكل  0كم( 0,870,406) حوالي بالتصحر المهددة المساحة بلغت
 بعض في المتصحرة األراضي نسبة بلغت وقد . كما(1  جدول) ،مساحته مجموع من

 .والبحرين لكويتاو   اإلماراتقطر و  من كل في الحال هو كما%( 011)العربية  البلدان
 

 .العربي الوطن في بالتصحر والمهددة المتصحرة المساحات: (1جدول )
 المساحة المهددة المساحة المتصحرة ²المساحة كم الدول

 % ²كم % ²كم
 54.3 037563 38.10 166687 437500 العراق

 11.21 01111 79.59 71000 89206 األردن

 58.87 019101 9.99 18500 185180 سورية

 - - - - 10400 لبنان

 20.90 4418 41.31 8500 21090 فلسطين
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 06.08 89687 75.84 417080 536869 اليمن

 7.56 170000 90.44 0181111 2250000 السعودية

 7.67 03111 8.91 067111 3111111 ُعمان

 - - 011.11 00601 00601 قطر

 - - 011.11 83611 83611 اإلمارات

 - - 011.11 07808 07808 الكويت

 - - 011.11 671 671 البحرين

 07.43 0951 64.01 455111 701851 المغرب

 9.66 031111 82.74 0971111 0380111 الجزائر

 36.16 59111 73.39 65111 063601 تونس

 01.11 081653 91.11 0605877 0816531 ليبيا

 25.94 650000 28.94 725200 0515813 السودان

 80.71 434111 03.64 87111 638000 مالالصو 

 3.07 36111 96.73 1064145 1100145 مصر

 4.11 00870 96.111 01900 21783 جيبوتي

 20.08 208220426 68,32 907640120 1403020644 المجموع

 في التصحر رصد مؤشرات حول دراسة الزراعية، للتنمية العربية المنظمة: المصدر
 .0113 طومالعربي، الخر  الوطن

 

  التصحر مظاهر. 5. 10
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 وشبه الجافة المناطق في بالملوحة المتأثرة األراضي انتشار يتركز: التربة تملح .0
 ( مليون951) حوالي العالم في بالملوحة المتأثرة األراضي مساحة تقدر حيث الجافة
 العربي في الوطن أثرة بالملوحةالمساحة المت قدرتبينما (. 0994، ، )الزبيديهكتار
وتتأثر إنتاجية  . هذا(0113)المنظمة العربية للتنمية،  هكتار مليون 35.8 بحوالي

المحاصيل الزراعية تبعًا لمستوى الملوحة في التربة إذ على سبيل المثال تنعدم اإلنتاجية 
 -01للمحاصيل الزراعية وفي حالة الملوحة المنخفضة فقد تنخفض اإلنتاجية بين 

 (.0%، )جدول 31
 
 .الزراعية المحاصيل إنتاج معدل على الملوحة مستويات تأثير: (2) دولج

 النسبة المئوية إلنتاجية المحاصيل مستويات الملوحة

 100  ملحية غير

 02 -02  الملوحة قليلة

 02 -12  الملوحة متوسطة 

 12 -2  الملوحة شديد 

 2 جدا   الملوحة شديد 

 (.0997) الزبيدي : المصدر
 
 األشجار وقطع الجائر كالرعي المختلفة البشرية األنشطة تعمل: لتربةا تعرية .0

 بشكل كبير لالستجابة عرضة وتجعلها التربة تدهور على  وغيرها والحراثة والشجيرات
 قدرها مساحة في بنوعيها التعرية تؤثر فمثالً . الريحية أم المائية التعرية سواءً  للتعرية

)برنامج  آسيا شرق جنوب دول في الجافة وشبه لجافةا المناطق في هكتار مليون( 031)
 األمم المتحدة للبيئة، د. ت(. 

من  أو تقلل تحد إذ الجافة وشبه الجافة المناطق في خطورة أكثر تأثير الريحية وللتعرية
 %) 7.5) بنسبة الزراعي اإلنتاج انخفض فمثالً  ،للتربة المنتجة السطحية الطبقة ةكاسم

، )البياتي، استراليا  ربغ في للتربة السطحية الطبقة سمك من / مم0/ إزالة بسبب
0996 .) 
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 باتجاه ستمرالم زحفها يؤدي إذ الخطرة التصحر مظاهر من: الرملية الكثبانتشكل  .3
 المناطق في واسعة مساحات تشغل وهي وتصحرها التربة تدهور إلى الزراعية األراضي
 والجزائر وليبيا مصر من كل في الرملية اتالمساح تبلغ فمثالً  ،الجافة وشبه الجافة
 في /م) 011 -01 (    بين ما في زحفها معدالت وتتفاوت ،٢كم مليون ) 0.5) حوالي
 (. 0113الزراعية،  للتنمية العربية ، )المنظمةالسنة

 ذات المناطق في الريحية التعرية بنشاط هذا يرتبط: الغبارية الجو مظاهر تكرار .4
هي  الغبارية الجو مظاهر تكرار وأن الرملية كالسطوح للتعرية والقابلة السطوح المفككة

 .المتصحرة مناخ المناطق سمات من سمة
 الحياة في تدهور البيئي التدهور عن ينجمالحيوي:  التنوع انخفاض .5

 العربي العالم في الحيوي التنوع ينخفض فمثالً  ، (Flora) والنباتية  (Fauna)الحيوانية
 حيوانات من  %03وحوالي النباتية  األنواع من% 30 نحو انقرضت إذ مة،عا بصورة
 (.0113الزراعية،  للتنمية العربية ، )المنظمةالطيور من% 01 و الثديات

 
  التصحر نتائج. 6. 10
 :أتيي بما إجمالها يمكن المجاالت مختلف في مخرجات سيئة التصحر ظاهرة عن ينتج
 يتسبب الجفاف حاالت وتكرار األمطار كمية في التذبذب نإ: وبيئية مناخية تأثيرات .0
الضغط  بسبب مأ للنمو المشجعة الرطوبة كفاية بعدم سواء النباتي الغطاء تدهور في

 تناقص إلى يؤدي هذاو  . المكشوفة المساحات اتساع إلى التدهور هذا ويؤدي الرعوي،
 العليا الجو طبقات في هابطةال الهوائية التيارات حركة تنشيط بسبب اإلمطار وتذبذبها

 (.0113الزراعية،  للتنمية العربية )المنظمة
 ثاني غاز أطالق زيادة إلى النباتي الغطاء إزالة يؤدي أخرى ناحية ناحية ومن من هذا
 إزالة أن إلى التقديرات تشير إذ الجو في األخرى وغازات االحتباس وكسيد الكاربونأ

 إلى% 06 بين ماتقدر  الكاربون وكسيدأ ثاني  غاز زيادة في تتسبب النباتي الغطاء
 (. 0989، )عبد القادر و أبو علي ،الجو إلى سنوياً  يطلق والذي% 36
 االقتصاد كاهل تثقل فادحة خسائر بإلحاق التصحر يتسبب: اقتصادية راتيتأث .0

 لكت تحديد صعوبة من وبالرغم .الظاهرة هذه فيها تتفشى التي الدول من لكثير الوطني
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 في العراق مثالً  المفقود الدخل عن الناجمة الخسائر درتقُ  فقد مواردها لتعدد الخسائر
 امبين)برنامج األمم المتحدة للبيئة، د. ت(.  سنوياً  دوالر مليار 36 بحوالي 0977 عام
 وسط في محافظة أراضي من مساحات في الزراعة فشل عن الناجمة الخسائر درتقُ 

 األسعار حسب عراقي دينار) 0,170,511,111) من أكثر اليبحو  واحد ولعام العراق
 .0996 عام في السائدة
 التربة خصائص بتدهور تتسبب فأنها وتستفحل تتفاقم عندما التصحر ظاهرة أن كما

 يؤثر ما وهو تماماً  التربة تختفي التصحر من الشديدة الحاالت بعض في ولربما الزراعية
 لمساحةا متوسط بلغ المثعلى سبيل الف . الغذائية دالموا من المنتج كمية تناقص في

 مقداره ما) 0999 -0993الفترة ) خالل العربي الوطن في بالحبوب المزروعة
 بلغت بينما. هكتار /غرام كيلو( 0449.87) الغلة معدل وبلغ هكتار (09,819,001)

 الإ ساحةالم زيادة ورغم (09,949,881) حوالي) 0111 (العام في المزروعة المساحة
 هكتار /كغ( 0084.08)  بلغ إذ السابقة الفترة معدل عن تدنى قد الغلة معدل أن

 ظاهرة تفشي بسبب التربة خصائص تدهور على مؤشر وهذا (. 0110)السعيدي، 
 .التصحر
، السكان من المتزايدة لألعداد الغذاء توفير في صعوبة إلى التربة إنتاجية تدني يؤدي
 الغذائية سكانها حاجات إلشباع الخارجي االستيراد على اعتمادها دةزيا إلى الدول فتلجأ
 ويؤدي ، كمااالقتصادية التنمية فرص بعض وفقدان السياسية إرادتها سلب في يؤثر مما
 تحمل عن فضالً  ،عنيفة واجتماعية اقتصادية واضطرابات هزات إلى السكان تعرض إلى

 الحدو  الظاهرة معالجة من أجل تصرف ئلةطا مبالغ الظاهرةهذه  من تعاني التي الدول
 .وتفاقمها انتشارها من
 وترك السكان هجرة إلى إنتاجيتها وتدني التربة تصحر يؤدي: اجتماعية تأثيرات .3

 كما حدث نالمد إلى الريف سكان يتجه، فحياتهم متطلبات يغطي ال كونه الزراعي العمل
)عبد القادر  السعودية في القطيف  ةفي كثير من المناطق الريفية في سورية وفي منطق

 (. 0989وأبو علي، 
 االجتماعية العالقات توتر أبرزها كبيرة اجتماعية بتداعيات ستتسبب السكان هجرة إن

 صعوباتال عن فضالً (. 0110الهيتي، ) ،الصحية وخاصة الخدمات كفاءة وتدني
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 كناسملالصحي ل مستوىال وتدني ةمهاجر شعوب الال أحياء داخل التي توجه الدولة ةاألمني
 .السائدة والتقاليد والعادات المهن في جوهرية تغييرات وحدوث التي يقطنون بها

 مكافحة التصحر. 2. 10
 والكأل واألحطاب األخشاب التي تنتج األراضي تدهور منع التصحر مكافحةيقصد ب

 التنميةو  للبيئةاألمم المتحدة  رتممؤ  روج لها التي اللغة في وتعني. والمحاصيل
 ،مستدامة تنمية الجافة وشبه الجافة ناطقلما في األرض موارد تنمية تكون أن، (0990)

 الحاضر احتياجات فيقابل نتجلما البيئي للنظام ستمرلما العطاء تحقق تنمية أي
 . (0999، )القصاص، ستقبللموا

 :متداخلة ومتكاملة وتتم مكافحة التصحر عبر وسائل ثالثة
 نيةالتق الوسائل  -

 االقتصادية الوسائل - 
 االجتماعية الوسائل  -
 الوسائل التقنية. 1

 بمعنى استخدام الوسائل .التدهور إلى تؤدي التي األراضي ماستخدا تصويب وسائل
 )األرض( من المنتجة البيئية النظم وتقي التنمية المستدامة تحقق التي الرشيدة التقنية

 كاالبتعاد عن القطع الجائرالبيئي على التحمل. أي عدم تجاوز قدرة النظام  التدهور.
الذي ال  والرعي الجائر على تعويض ما أخذ،لألشجار الذي يتجاوز مقدرة النمو النباتي 

والزراعة البعلية المفرطة التي تبتعد عن التبوير  يترك مجااًل إلراحة المرعى أو تجدده،
في استخدام  الهامشية واإلفراط لتجديد خصوبتها وزراعة المناطقوعدم إراحة األراضي 

دون من صناعي ل، واستخدام مياه الصرف الصحي واالمياه التي تؤدي إلى تملح التربة
 استخدام وسائل أضف إلى تصويبدون تحليتها، من معالجتها، والري بمياه مالحة 

 والمناطق المنتجة األراضي على زحفها الرمال بما يمنع  تثبيت على العملو األراضي 
 .المواصالت وغيرها وطرق لسكنيةا
 

 الحراج والغابات
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 من األشجار تبقى ما بصون  الحراج والغاباتمجال   في التصحر مكافحة تكون
 .الحراجي والشجيرات، والقيام بالتشجير

 
 المراعي

 يمكن تجنب تدهور المراعي عن طريق:
المرعى   في اتهذه الحيوان ، ومدة بقاءلمساحةا وحدة في الحيوانات عدد تنظيم  -

 .الرعي وموسم
لتغذية الماشية،  اإلضافية وبين الموارد الطبيعية المراعي بين موارد تكامل تحقيق  -

 يتاح فيها التي الزراعة مناطق ومع األعالف، لزراعة مناطق مع التكامل فيكون
 ال التكامل هذا في إطارين. التسم وحدات مع المحاصيل، أو بقايا رعي للحيوانات

 .الجائر االستغالل إلى الطبيعي المرعى رضيتع
 العلف نباتات من أنواع باستنبات الطبيعية تحسين المراعي على ستمرلما العمل  -
 .العلف وشجيرات والبقوليات الحشائشك
 

 الزراعة البعلية
 :ةتياعتماد الوسائل اآل لمنع تدهور أراضي الزراعات البعلية وتصحرها ال بد من

 على الرياحللحد من أثر على شكل سواتر  الشجيرات أو األشجار من خطوط زراعة  - 
 .التربة سطح
 والتي، والمحدودة السطحية الحراثة على واالعتماد، القالبة المحاريث استخدامتجنب  - 
 .التربة مع المحصول مخلفات لخلطفقط  تكفي
 والسماح، العضوي بالتسميد، الحقل في تاحةلما العضويةالمخلفات  زيادة على العمل  -

 .بروثها التربة من أجل تسميد الحصاد بعد ليصاالمح بقايا يعر ب اشيةلما لقطعان
 .النجرافتها من امقاوم ةدازيل غروية مستحلباترش  سطح التربة ب  -
 ومتناوبة، السائد الرياح اتجاه على ومتعامدة مستطيلة شرائط في المحاصيل زراعة  -
 .تغطية بنباتات رعتز  أو بوراً  تترك شرائط مع
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 االنحدار ذات األرض في وخاصة، التسوية خطوط على السواتر خطوط وضع  -
 لهذهو . درجةتلما صاطبلما فتقام الواضح االنحدار ذات األراضي في أما. البسيط

 السريان مياه حماية والثانية، اءلمبا التعرية من التربة حماية األولى  :فائدتان اطبلمصا
 .الحقل اتساع على ائيةالم واردلما زيعتو  وحسن السطحي

اتباع نظام التبوير من فترة ألخرى إلراحة التربة. و  زراعةال دوراتال على االعتماد  -
 الدورة تتضمن أن، و البقول محاصيل مع الحبوب محاصيل تتبادل أن فيدلما ومن

 .علف محاصيل
 هو البعلية  الزراعة ضيأرا في التصحر مكافحة وسائلأما األمر الثاني والذي يتعلق ب

 االنحدار ذات األراضي في وخاصة ياهالمفإذا تركت المياه.  مواردالحفاظ على عملية 
 موارد حماية وسائل. أما عن ائيلما االنجرافيسببه  للتربةتخريب  عامل تصبح، الشديد

 فتتم عن طريق:  ياهلما
 هذه ومعالجة، األرض تضاريس من عن طريق االستفادة مياه األمطار: حصاد 

ين بسات أو حقول إلىالمياه  جريان توجيه نيمك بحيث وغيرها صاطبلمبا التضاريس
 تستخدم أن كنيم التي ياهلما فيها تتجمع الصخر في تحفر أقبية إلى أو، مزروعة

 خنادق أو حفر إلى وأ(، Kassas, 1972)، الحيوان وشرب اإلنسان الستخدامات
 . ياهلما فيها لتتجمع تحفر

 صربم الكفرة سدك ،السيول مياه فيها تتجمع التي الوديان مجاري على سدود مةإقا 
كما في  العربية البالد سائر في كثيرة معاصرة تجارب وتوجد. اليمن في مأرب وسد

 .البادية السورية
 الغيوم استمطار على ليبيا و سورية في تجارب االستمطار الصناعي: حيث هنالك ،

 يوديدالمتجمد أ الكربون أكسيد ثاني) البرودة شديدة ائقبدق هابذر عن طريق  وذلك
 .(الفضة

 عادةو  البحار مياه تحلية ، والصحي والصناعي الزراعي الصرف مياه استخدام ا 
 .ةلحالماياه الم استخدام تجارب إلىإضافة 
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 هايلما ونقص للجفاف متحملة المحاصيل من سالالت الستنباط بحوث اجراء ،
 نبات على ذلك مثالخير و ، الجفاف تحتمل النبات من جديدة أنواع استئناسو 

 .خاصة صناعات في استخدامات له الزيت من نوعاً  بذوره تنتج الذي الهوهوبا
 

 الزراعة المروية
  حتاجصنعته البشرية وبالتالي فهو ي اً طبيعي وليس اصطناعي بيئي نظام المروية الزراعة

 .متهسالمر كي يصونه ويحافظ على تسمبشري  جهد إلى
 فتتجمع، والصرف الريين ب التوازن اختالل عن ينتج رويةلما الزراعة راضياأل تصحرف

 .التربة سطح إلى األمالح وتحمل، الجذور قرب التربة في ياهالم
 طرفيه من االختالل هذا تصويب تعني األراضي الزراعية المروية في التصحر مكافحةف
 تروي التي ياهلما كمية تكون أن يعني الري ترشيد. فالصرف كفاءة وزيادة الري ترشيدو 

 الوسائل على باالعتماد وذلك، االستخدام وكفاءة النبات احتياجات حدود في الحقل
 :تيةاآل
 ادةزي)شبكات الري( بحيث يؤدي ذلك إلى  والفرعية الرئيسة الري قنوات تطوير  -

 . %(41 -31قد يصل الفاقد أحيانًا ) منها الفاقد ليقلتو  كفاءتها
ي الزراعية باستخدام تقنية وذلك للحد من هدر المياه أثناء الري ضار لأل تسوية اجراء   -

 بالغمر. 
 أو بالرش الريك بالغمر الريمن  بديالً  الحديث الري وسائلاستخدام  إلى التحول  -

 .التنقيط
 لفخاريةا بالقناني هاوتطوير  الري مثل للري تقليدية وسائل إحياء على تجارب حالياً  تجرى

 تحت الري تونس، وكذلك فيموجودة  تزال ما وسائل وهي ، زرعةالم أراضي في دفونةلما
 .رأسية أو أفقية أنابيب في السطحي

على الشكل الذي نعرفه من استخدام لشبكات الصرف  تقليدين: انوع الزراعي لصرفول
 (Tamarix spp)  كاإلثل النبات أنواع بعض استخدام أي، بيولوجي صرفو وأدواته 

 لحلما إفراز وعلى التربة ملوحة تحمل على عاليةلا القدرة ذات  (Sesbania) السيسبانو 
  .األوراق على يةملح غدد طريق عن الزائد
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 الرملية الكثبان تثبيت

 يتوجب التي البيئيةشاكل لما من واحدةهي و ، الصحارى في تحركةلما الرمالتشيع ظاهرة 
 الطرقات والمدنو  زارعلموا القرى على الزحف من نعهامتثبيتها و   أي ،أضرارها درء

 . وغيرها
 

 ميكانيكية وسائل : ينمجموعت في تندرجلدرء أضرار هذه الظاهرة  تبعةالم الوسائلأما 
 ال والتي الجفافالشديدة  ناطقلما في الميكانيكي لتثبيتاحيث يتبع  بيولوجية. ووسائل
تتوفر فيها  التي ناطقلما في فيتبع  بيولوجيال التثبيتأما ، للمياه مصادر فيها تتاح

 المياه. 
 :مثل االرتفاع قليلة حواجز إنشاءيعتمد على يكانيكي لما التثبيتف

نباتات و  النخيل سعف مثل :اً بعض بعضها مع تربط جافة نباتية مخلفات من حواجز  -
وغيرها ة المختلف األشجار وفروع( Phragmites Australis) الحجنة يقانوس الحلفاء

 لتثبيت تستخدم الجافة الحجنة سيقان تزال ماحيث ، التقليدية الوسائل من دوالتي تع
 .في مصر للدلتا الساحلية ناطقالم في الرملية الكثبان

 جدران على يلصقون في الماضي الواحات سكان كانالفخار: من استخدام أطباق   -
 تحدث األطباق هذه كانتحيث ، الغرض لهذا خصيصاً  تصنع الفخار من أطباقاً  منازلهم

 .زلانلما عن بعيداً  المحمولة الرمال لطرد تكفي صغيرة دوامات الريح تيار مع
 (. تونس في تجارب) ثقبةلما سمنتيةاإل األلياف ألواح  -
 باستخدام الصحراوية الطرق حماية في شائعة طريقة وهي :البراميل من حواجز  -

 . اإلسفلت براميل
 بيئةالتي تنمو في ال نباتاتال من أنواع استزراع على يعتمدف بيولوجيال التثبيتأما 

 .الرمال من السطحية الطبقات تثبيت على تهاقدر بم النباتات هذهحيث تتميز ، الرملية
 من وتكون السطح قرب األرضية سوقها دتم التي الحشائش من نباتات ي عبارة عنوه

 من شبكات إنبات على القدرة ذات  شجيراتال من أو، الرمال سكتم ليفية شبكات جذورها
 Imperata) والدبس  (Ammophila arenaria)الرمال قصب مثل:  السطحية الجذور
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cylindrical)  والسبط  (Stipagrostis spp.) ثلاإلك الشجيرات ومن، كحشائش 
(Tamarix spp.)   واألرطى (Calligonum polygonoides)   تم والر(Retama 

raetam)  األكاسيا من أنواع. أما الشجيرات المستوردة فهي عبارة عن يرهاوغ 
(Acacia spp.)  والكافور (Eucalyptus spp.). 

 . الوسائل االقتصادية2
 رويةالمو  البعلية يةالزراع والنظم راعيالم يانةوص التصحر مكافحةمشاريع  تطلبت
 قتصادياال هاعائد أنكما و المدى  طويل تمويل إلى الرملية الكثبان تثبيتمشاريع و 

إذا ما قورن  يتهمحدودتميز بإضافة إلى أن هذا العائد ي الطويل دىلما علىبطيء و 
 االجتماعية. البيئية و  الناحية من عظيمة افوائده ولكن والخدمات مشاريع التنميةبعائدات 

 
 يالت السنوية الخسارةأن   (UNEP, 1991) للبيئة تحدةلمامم األ برنامج دراسات قدرت
ناتجة  خسارةوهي ، على مستوى العالم دوالر مليون ألف /40/ بحوالي التصحر يسببها
 وهي موزعة، األراضي تدهور نتيجةعليه  يتحصل لم الذي األرض من العائد تقديرعن 

 آالف 8 حوالي ،راعيلما أراضي في دوالر مليون ألف 03 حوالي  :على النحو اآلتي
 أراضي في اً دوالر  مليون ألف 00 وحوالي لبعليةا الزراعات أراضي في دوالر مليون
 كافحةلم شامللمي عا ببرنامج النهوض أن الدراسات هذه وقدرتكما  .رويةلما الزراعة
 حقيقةفي ال. اً دوالر  مليون ألف 448 و 011ين ب فيما يتكلف سنة 01 يستغرق التصحر

 رويةلما الزراعة راضياأل الحإص مشروعات عدا فيما - التصحر مكافحة مشروعات نإ
 التصحر أثر منين تضرر لما . لذلك فإن الناسثمارها تؤتي أن قبل زمن إلى تحتاج -

هؤالء  صبحي أن قبل لفترات طويلة دمتت قد سماح وفترات، فنيو  مالي دعم إلىبحاجة 
 .الممنوحة لهم القروض إعادة على ينقادر الناس 

 
 للتصحر حدةلمتا مماألتمر مؤ في  لمكافحة التصحر طلوبالم اليالم لدعملقد أقر ا

 الوطنية الخطط لتنفيذ الوطني بالجهد كذلك ويتصللمية. عا عمل خطةك (0977)
 في تجعل أن الدولي والتمويل دعمال مؤسسات من طلوبلما أن أي. التصحرلمكافحة 
 أن الوطنية الحكومات من طلوبلما ومن .الدولية البرامج لدعم الالزم القسط مواردها
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 الوطنية الخطط ولتنفيذ تضررةلماالمجتمعات  لدعم الالزم القسط، موازناتها في تجعل
 في وخاصة، التصحر مكافحة لجهود اإلقليمي عمالدإلى ذلك  أضف. التصحر كافحةلم

، اإلقليمي للعمل مالحق تضمنت التي التصحر كافحةلم تحدةلمامم األ اتفاقية إطار
 مواردها في لتجعل( اإلقليمية التنمية بنوك) قليميةاإل اليةلما ؤسساتلما دور إلى وأشارت
 .التصحر مكافحة مشروعات ويلتمو  لدعم خاصة منافذ

 
 التي األنشطة -أقرته األمم المتحدةالذي  -  »التصحر مكافحة«  مصطلح يتضمن
 وشبه القاحلة وشبه القاحلة ناطقلما في لألراضي تكاملةلما التنمية من جزءاً  تشكل
 :إلى هدفت والتي، ستدامةالم التنمية أجل من فةالجا الرطبة

 (. صون) األراضي تردي خفض أو /و منع  -
 .(إصحاح)  جزئياً  تردت التي األراضي تأهيل إعادة  -
 (.استصالح) تصحرت التي األراضي استصالح  -

       :هدفًا آخر وهو الجافة األراضي في عملها برامج في أضافت العربية الدول ولكن
 األراضي استصالح مشروعات في وخاصة :والصحراوية الجافة األراضي موارد نميةت -

المياه.  تيسرت حيثما مروية زراعة أراض إلى صحراوية أراض تحويل أي، الجديدة
 العظيم الصناعي النهر ياهم على تعتمد التي الزراعة عير امش على ذلك:  كثيرة األمثلةو 

، السعودية في التي تعتمد على المياه الجوفية يةالزراع التنمية اريعومش، ليبيا في
 الدلتا العونيات وتخوم وشرق وتوشكى السالم في ترعة الزراعية الرقعة توسيعاريع ومش
  .ن جميعها مشاريع وطنيةإحيث  مصر في
 
 االجتماعية الوسائل .3
 افةالكث يث، حةيو رع مناطق عبارة عن للتصحر عرضةلما األراضي من األكبر الجزء نإ

 راعيلماين ب اشيةلما قطعان مع بعضهم أو كلهم السكان تنقل وحيث، قليلة السكانية
 من هامشية د، كما وتعالبيئية الناحية من هامشيةبأنها  األراضي هذه د. وتعوسميةلما

 دنلما بسكان قورن ما إذا متواضع لسكانها السياسي الوزن ألن االجتماعية الناحية
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 ال التهميش هذا ، لذلك فإنة العاليةالسكانيمناطق ذات الكثافة لوا ةيالصناع مناطقالو 
 : آلتية. ويمكن توضيح ذلك باألمثلة االوطنية التنمية برامج في األولوية هالقضايا يجعل

 من قبل مؤسسات األمم المتحدة المقدم المادي عملدا إنفاق ألوجه تحليلية دراسة في .0
  األمريكي العالم وجد، 0983 إلى عام 0978 عامين ب فيما األفريقي لحالسا لدول

(Dregne, 1984) مكافحة من أجل اً دوالر  مليون آالف عشرة بلغت الدعم أموال أن 
 يضااألر  إلصحاح حقلية مشروعات على أنفق منها% 01 من أقل ولكن، التصحر

 الذي الضرر بعالج الصلة قليلة مشروعات على منها ألكبرا الجزء أنفق بينما، تدهورةلما
. حيث العواصمو  دنلما وتنمية األساسية البنية مشروعات مثل، والتصحر الجفاف سببه

 األولويات حسب أموالها تنفق نهاأب أو المؤسسات المانحة الدوليالدعم  مؤسساتتصرح 
 الدعم.  تتلقى التي الدولة حكومة تحددها التي
 من دولة عشرين أنين تب (1984) في بريطانيا خيريةال Oxfam ؤسسةلم دراسة في. 0

 أن الغوث مؤسسات من وطلبت، مجاعة حالة في أنها 0984 في أعلنت األفريقية الدول
 بيانات ولكن .األغذية في حاداً  نقصاً  تواجه كانتغذائية حيث  مساعدات لها تقدم

. حيث الزراعي الناتج يمةق في واضحة زيادة أظهرت الدول هذه كافة في الزراعي اإلنتاج
 والفول كالقطن للتصدير دةلمعا النقدية المحاصيل إنتاج مجال في الزيادة هذه كانت

 محاصيل إنتاج إلى تتجه الزراعية التنمية اريعمش أن على دليل هذا .وزلموا السوداني
 أن أي. الخارجية التجارة موازين في الخلل أوجه تصويب على العمل بقصد التصدير

 من المحلين السكان امنه فيديست ال الزراعي نتاجاإل من واحات تنشئيع ر اشلما هذه
، التصدير ومتطلبات للسكان الغذائي األمن متطلباتين ب التوازن يحقق وال، الرعاة

 .السكان هؤالء تهميش يتزايد ذلكونتيجة ل
 
 االنتفاع وحقوق يضااألر  لكيةبم علقتت الجافة األراضي شعوب لقضايا آخر وجه كلهنا
   دات تعالحكومفإن  العربيةان ومن بينها دالبل من كثير لدى لسائدةا األوضاع في. بها
 همفسأنن و المحلي السكان ديع بينما بالمقابل، واديوالب الصحارى في يضاألر ل مالكة أنها

 اإلشكال هذا وحل. متوارثة أعراف تنظمها بها االنتفاع حقوق وأن األرض أصحاب
، الحكومات بعض تنبهت وقد. التصحر مكافحة جهود في الناس مشاركة لحشد مدخل
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 حقوق تنظم التي واللوائح التشريعات وأصدرت، الخلل هذا إلى، السورية الحكومة مثل
 مشروعات في ماسهلإل إقبالهم على اإليجابي األثر لهذا وكان، األراضي في السكان
 .السورية البادية تنمية

 ومشروعات عامةستدامة لما ةالتنمي مشروعات وتنفيذ تخطيط في الناس مشاركةيتطلب 
 : أمرين خاصة التصحر مكافحة
 عليه يقبلون ماوحقيقة  أبعاد الناس يدرك بحيث والتوعية والتدريب للتعليم برامج :األول
. على سبيل واألداء بالعمل إلسهاما على قدرتهم من يزيد التدريبكما أن ، مشروعات من

 األقاليم في الرملية الكثبان تثبيت لمجا في السودان في رائدة تجاربالمثال هناك 
 تدريب في شروعاتلما هذه من واإلفادة محدودة وذجيةنم شروعاتبم البدء تم، الغربية
 بأعمال للنهوض همل الفرصة إتاحة ثم، الكثبان تثبيت وتقنيات وسائل على األهالي
 .وجوده حيز في فريق كل التثبيت

 غير أو مساهمة شركات أو تعاونيات في ناسال تنظيم أي، االجتماعي التنظيم: ثانيال
 في تنمية العمل نجاح نإ. شروعاتلما تنفيذ في تضافر جهودهم لىع ساعدي امم. ذلك
 في األهالي تنظيم علىإلى درجة كبيرة  اعتمدالبادية السورية  في المراعي موارد

 ما هو ليمالس التنظيم ألن، باتباعه يوصى واحد وذجنم هناك ليس. إنتاجية تعاونيات
 .السائد والعرف االجتماعي الوضع يناسب

 بينة على ليكونوا الالزمة عارفلموا البيانات أيديهمين ب تكون أن تستلزم الناس مشاركةف
 عارفلموا البيانات إتاحة .تنفيذها وخطوات التصحر مكافحة ليه مشاريعإمما تهدف 

. لذلك األداء على بقدرتها عنايةوال بها االهتمام ينبغي اتصال وقنوات أدوات إلى تحتاج
 .شعوبها المحليةو  الجافة ناطقلماباتجاه  نشاطها توجه  أن الزراعي اإلرشاد أجهزةعلى 
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 الفصل الحادي عشر
 االحتباس الحراري

  مقدمة
لقد بدأ اإلنسان في إحداث تغيرات في بيئته الطبيعية عند بداية استقراره الدائم في 

، فأقام السدود والمشاريع الزراعية والمائية. ولكن لالستيطان هااألماكن التي اختار 
 بدأ ل كبير في القرن السابع عشر عندمابشكمعالمها التغيرات األهم بدأت تتضح 

 .ورفاهيته لخدمته وتسخيرها عليها ويحلم بالسيطرة الطبيعة قوانين يكتشف اإلنسان

رة الصناعية األولى في أوربا والتي قامت الثو عشر ثامن وفي النصف الثاني من القرن ال
تالها الثورة الصناعية الثانية التي  ،اعتمدت على الفحم الحجري والمحرك البخاري

، األمر الذي الُصلب والكهرباء والبترول والمحرك ذي االحتراق الداخلياعتمدت على 
نسان أخذ يعمق من أزمة التلوث في الهواء والماء وعلى األرض، مما بات يقلق اإل

 المعاصر ويقض مضجعه.

التلوث الناجم عن بالكرة األرضية نتيجة  لحق الذي الضرر حجم واضحاً  بات قدل
وأخذت  ،الحراري االحتباس ظاهرة أمام نقف فأصبحنا .الصناعات الشديدة التلوث للبيئة
حساب  على الزراعية الرقع واتساع الكثيف التصنيع درجة حرارة األرض ترتفع بفعل

معدل درجة حرارة األرض قد ت وانتشار مزارع المواشي وغيرها، فكان واضحًا أن الغابا
ضح أن القرن تكما وا ارتفع في القرن التاسع عشر مقارنة مع القرون التي سبقته.

 حرارة تستمر أن كان أكثر سخونة بعدة مرات من القرن التاسع عشر. ويتوقعالعشرين 
جراء اتتدابير و  تتخذ لم ما القادمة العقود في باالرتفاع األرض   األمر.بهذا  صارمة ا 

 درجة حرارةيعمل الغالف الجوي لألرض وهو بمثابة بيت محمي حولها في الحفاظ على 
  لتبقى صالحة للحياة.  °05.5Cاألرض بمتوسط قدره 

زءًا بالمليون من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ج 381يحتوي الجو حاليًا على نسبة 
جزءًا  075ز األساس المسبب لظاهرة االحتباس الحراري مقارنة مع نسبة يعتبر الغا
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، هذا يعني أن مقدار تركيز بالمليون التي كانت موجودة  في الجو قبل الثورة الصناعية
قبل الثورة  % عما كان عليه31غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو قد ازداد بحوالي 

 .الصناعية

 س الحراري. تعريف ظاهرة االحتبا1. 11
ارتفاع بشكل "على أّنها  (Global Warming) يمكن تعريف ظاهرة االحتباس الحراري

تدريجي لدرجات الحرارة في الغالف الجّوي لألرض في الّطبقة الّسفلى، نتيجة االرتفاع 
المتزايد في انبعاث الغازات الّدفيئة أو غازات الصوّبة الخضراء مثل غاز الميثان وثاني 

ربون وبخار الماء وغاز أوكسيد النيتروز، وغازات الكلورو فلورو كربون، وغاز أكسيد الك
 ".ىون الموجود في طبقات الجو الّسفلاألوز 

بشكل مبسط  عبارة عن "زيادة انبعاث ما أطلق عليه بغازات البيت الزجاجي )ثاني أكسيد 
الحرارة حول فتقوم بحبس  (وبخار الماء NO، الميتان، وأكسيد النترات CO₂الكربون 

 (.0117"، )آل الشيخ األرض وبذلك تساعد على تسخين سطح األرض

 الغالف من األرض سطح من القريبة السفلى الطبقة حرارة  درجة في التدريجي االرتفاع"
 تاغاز  أو الدفيئة اتز الغا انبعاث زيادة هو االرتفاع هذا وسبب. باألرض المحيط الجوي
 .(Green house gases)راء الخض الصوبة

 نم  ريةاالحر  الطاقة سيالن في تغيير نتيجة ما بيئة في رةار حال درجة رتفاعا ظاهرة هو"
 .(0119، )محمد، "إليها و البيئة

رتفاع بحكم الثورة الصناعية والغازات ازيادة في درجات الحرارة تدريجيًا، وقد يكون "
ات الصوب األخضر أو ما الناتجة عنها، وقد يكون من األسباب الرئيسية أيضا، هو غاز 

يسمى بالغازات الدفيئة، وهي غازات ثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء، والميثان، وغاز 
 فلوركاربون، كل هذا وغيره له دور كبير في تطوير وتفاقم أزمة األوزون، والكلورو

  (.0104 يحيا، )أبو "،الحراري االحتباس
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 . مبدأ عمل ظاهرة االحتباس الحراري2. 11

 عن عبارة الشمسية الطاقةأن ب فهمن أن يجب الحراري االحتباس عملية فهم نستطيع كي
 ما فمنها ،بأطوال كثيرة مختلفة (waves) Electromagneticكهرومغناطيسية  أمواج
 (Visible Light)المرئية  باألشعة وُيعرف المجردة البشرية العين رؤية مدى ضمن هو
 التي األقصر الموجات ومنها .البنفسجي إلى األحمر ناللو  من يمتد الذي الطيف ذات
 أما .وجاما إكس أشعة دونها وما (Ultra Violet Light) البنفسجية فوق باألشعة تعرف
 وهي (Infra Red Radiation) الحمراء تحت باألشعة فتعرف األطول األمواج
 هذه أطول أمواج الراديو وهي ، ثم(Microwaves) الميكروويف الحرارية الموجات
 .(0118، )أبو دية، جميعها الموجات

 
، ة للشمسالكهرومغناطيسي األشعة مجموع من للغاية ضئيالً  جزءاً  المرئية تمثل األشعة

 تستطيع ماك تذكر، مقاومة دون الجوي الغالف طبقات اختراق على بقدرتها وتتميز
 تحت األشعة سعك على الداخل، إلى للوصول زجاج النوافذ اختراق نفسها بالطريقة
  .نفسها القدرة تمتلك ال التي الحمراء

  
 بحيث الخارجي الفضاء إلى منها بعضاً  تفقد فيما الشمس أشعة من حرارتها األرض تأخذ
 هذه بعض أما األرضية، الكرة على الحراري االتزان من نوعاً  تلك الخصوصية تحفظ
 الجوي الغالف في الماء بخار يعمل إذ الجوي، في الغالف واختزانه حجزه فيتم الحرارة
 صد على كغازات دفيئة وغازات أخرى الميثان وغاز الكربون أكسيد ثاني غاز وكذلك
 منها كميات تتسرب فيما امتصاصها؛ أو األرض جو في الحرارية األشعة هذه من كميات

 .البارد الخارجي إلى الفضاء
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 المنعكسة الشمس أشعة من لةالطوي الموجات ابتعاث إعادة في الدفيئة الغازات تساهم
عادة األقصر الحرارية الموجات امتصاص يتم فيما الخارجي، إلى الفضاء األرض عن  وا 

 .األرض إلى األقرب في المناطق األرض صوب باإلشعاع ابتعاثها
 

 المربع للمتر بالواط الدفيئة للغازات (Radiative Force) المشعةنبعاثية اال القوة تقاس
 زيادة أن يعني وهذا الغازات، كمية زيادة مع لوغرتمية بعالقة وترتبط، (W/m²)الواحد 
 يتصاعد بل ذاتها، بالنسبة الحراري االحتباس زيادة بالضرورة تستوجب ال الغازات نسبة
 حل إلى تؤدي لن الدفيئة كمية الغازات انخفاض أن أيضاً  يعني وهو. أقل بمعدل األثر
  .مكافئ عسري بشكل الحراري باستاالح مشكلة

 
 أساسية بصورة تعتمد ما بعالقة ترتبط اإلشعاع طريق عن للحرارة بعاثيةناال القوة أن وبما
 وفق الرابعة األسية بالقوة مضروبة ومحيطه المبتعث الجسم حرارة بين درجة الفرق على

 التالية: المعادلة
Q= 5.673 ×10 -8 Ae [(Ts)4 – (To)4] 

 حيث أن:
Qباإلشعاع المفقودة للحرارة بالواط الطاقة : كمية 
A :المشع السطح مساحة 
e :المشع للسطح بعاثيةناال قيمة 

Ts :بالكلفن الجسم حرارة درجة 
To :بالكلفن المحيط الهواء حرارة درجة 
 بكثير أعظم تكون الحمراء تحت الحرارية للموجات الحراري االبتعاث أن يعني هذا فإن

 حرارة درجة ارتفاع هو ذلك عنها. وسبب عدناابت كلما منها من سطح األرض بالقرب
 عدم يفّسر وهذا الخارجي، الفضاء من اقتربنا كلما وانخفاضه األرض من القريب الهواء
 تدني نتيجة عن األرض البعيدة الجوي الغالف طبقات في الحرارية الموجات ابتعاث
غير  موجات وهي غيرها، دون الطويلة الموجات على ابتعاثها يقتصر إذ الحرارة، درجة
 .حرارية



254 
 

 
 يلومتراتك الثمانية حرارة درجة ارتفاع معدل خالل من الحراري باسحتاال ظاهرة تقاس
 .الستراتوسفير طبقة في أي الجوي للغالف األولى

 
 ناأصبح منها الصناعية وخاصة المتزايدة لبشرا لنشاطات ونتيجة تقدم مابناًء على 

 يحتاجه ما يفوق مقدارها أصبح لدرجة الدفيئة ازاتالغ زيادة نفي هذه األيام أ نالحظ
 جودو . إن معين مقدار وعند ثابتة رضاأل سطح حرارة درجة على للحفاظ الجوي الغالف
 االحتفاظ لىإ يؤدي الجوي الغالف في وجودها وتراكم الدفيئة الغازات من ضافيةإ كميات
 سطح حرارة درجة تبدأ يوبالتال الجوي الغالف في الحرارية الطاقة من أكبر بكمية

  . الرتفاعبااألرض 

 . تاريخ ظاهرة االحتباس الحراري3. 11

 اكتشف من أول هو (J. Fourierفوريير ) جوزيف الفرنسي العالم من المحتمل أن يكون
 وذلك ،"الكوني الدفء" ظاهرة أو "الزجاجي البيت"ظاهرة  أو "الحراري االحتباس" ظاهرة
 Svante)م الكيميائي السويدي األصل سفانتي أرينيوس العال شرع . ثم182 4عام 

Arrhenius)  درس دراسات واختبارات لهذه الظاهرة، حيث إجراء في م 0896عام 
 Heat)الحرارية  )الموجات الحمراء تحت لألشعة الجو في الغازات ظاهرة امتصاص

weaves عادة  احتراق عن الناجمة الغازات وبخاصة جديد، من إلى األرض ابتعاثها وا 
  .الكربون أكسيد ثاني غاز وتحديداً  األحفوري، الوقود

 التاسع القرن في( Cº 0.2بمقدار ) ازداد قد األرض حرارة درجة معدل أن اليوم والمعلوم
 ومن العشرين، القرن ( خاللCº 0.6بمقدار ) زاد كما سبقه، الذي القرن عن عشر

 تتراوح مئوية، درجات عدة الحرارة درجة تفاعار  والعشرين، الحادي القرن نهاية مع المتوقع
 إذا هذا األقصى، حدها في درجات 6 -5إلى  واحدة مئوية درجة بين ما على أقل تقدير

 على نيازك كبيرة وسقوط الضخمة، البراكين كثوران عظيمة طبيعية كوارث تحدث لم
 .نشاطات من ذلك ونحو الشمس نشاط مفاجئ في اشتداد ربما أو األرض،
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ير الدراسات المتوافرة حاليًا، والتي ُيجمع عليها معظم علماء المناخ في كاف ة أنحاء تش
ما ُيعادل  0100و 0881العالم، إلى أن درجة حرارة كوكب األرض ارتفعت بين سنتي 

 -درجة مئوية، وتشير الدراسات التي تعود إلى ما قبل بدء الثورة الصناعية كّلها  1.9
إلى أن حرارة األرض ارتفعت خالل آخر ثالثة قرون بمقدار  - 0751أي ما قبل سنة 

 .(0107، )الجازي، درجة مئوية 0.0

فقد إلى تغير درجات الحرارة،  الماضيب الشدة في المتفاوتة الشمسية النشاطات أدت
لغاية القرن الثالث  Roman Warning Periodفترة الدفء الحراري الرومانية  امتدت

 الذي Little Ice Ageلحرارة خالل العصر الجليدي المصغر عشر، ثم تدنت درجة ا
 . عشر التاسع القرن مطلع حتى امتد

 ذلك ودليل مرتفعة، وبروده صقيع فترات في األرض دخول المناخي الدفء فترة تمنع لم
 تجمد الثامن القرن في دفء فترة انقضاء بعد ثم للميالد، 608 الفرات عام نهر تجمد
 ,Cambridge, Conference Correspondence)، للميالد 829 عام النيل نهر

Net 1998) سنوياً  يتجمد كان لندن في التايمز نهر أن إلى تشير دالئل هناك. كما وأن 
  .فوقه "الجليد مهرجانات" تقام كانت حيث متفاوتة، فترات في
 

 النيل نهر من أجزاء تجمد فإن واندثارها، الحضارات صعود إلى المناخية التغيرات أدت
 معه تزامن وقد عالمي، صعيد على حرارة درجة تدني بفترة مؤذناً  كان 809عام  في

 تقريبًا. ومع نفسه العرض خط على تقع والتي أمريكا الوسطى في المايا حضارة انهيار
 في يذوب الثلج فبدأ درجة الحرارة، في ارتفاعاً  يشهد العالم بدأ العاشر القرن مطلع

التاريخ  ذلك نحو آيسلندا في االستيطان فبدأ آيسلندا، عن النرويج ليفص الذي المضيق
 المناخي. الدفء فترة خالل
 وفيضانات أعاصير وحدثت البرودة إلى يميل الطقس بدأ عشر الحادي القرن نهاية ومع

 القرن نهاية في الفرنج حروب خالل الشهير النزوح فبدأ أوروبا، واجتاحت األمراض
 ازدادت عندما عشر الثالث القرن لغاية الشرق المهاجرون إلى تزاحم عشر. وقد الحادي
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 القرن نهاية حتى واستمرت البرودة أوروبا، في الزراعية المحاصيل ودمرت البرودة
 .عشر الخامس

 عادت ثم ، 1640عام لغاية واستمر العالم، يسود المناخي الدفء بدأ 1520 عام نحو
 لتدني قياسية أرقاماً  سجلت وقد ؛ 1640عام منذ شتدي البرد بدأ أخرى، حيث مرة الدورة
 1820- 0801 بين الواقع العقد كان كذلك،  1700 -1680  عامي بين الحرارة درجة

 فيتم بالصيف األوروبيون يتمتع لم عندما 1816 عام أوجها الباردة الموجة ووصلت ،
 .(Niroma, N.D)، الصيف بفصل المرور دون الخريف إلى الربيع من االنتقال

 التاسع القرن نهاية حتى استمرت العالم في المناخي الدفء من جديدة دورة بدأت ثم
 أن العلماء بعض توقع الوقت ذلك ومنذ ، 1925عام حتى فترة باردة تبعتها عشر،
 من الباردة الدورة ذلك بعد تعود يتوقع أن حيث ، 2010 عام حتى الدافئة الدورة تستمر
 كثيرًا، ألن ستشتد البرودة أن يعني ال ذلك ولكن 2110 عام ىإل تمتد وربما جديد،
 القرن خالل ذلك في يستمر وسوف الكوكب هذا حرارة درجة من رفع قد األرض تلويث
 .والعشرين الحادي

 
 1990 عام مئوية درجة 1.4 األرض من حرارة درجة بارتفاع العلماء تقديرات ضوء وفي
 ير يكفي النحسار الثلوج في القطبين خاللينه تغ، فإ0011درجة مئوية عام  5.8 إلى 

غراق المناخ وتغير والعشرين، الحادي القرن  الزراعية المناطق الشواطئ، وانحسار وا 
 مياه الشرب وغيرها. وتمّلح 

 
 نحو بمعدل والعشرين الحادي القرن نهاية في البحار منسوب يرتفع أن المتوقع ومن

 عشرة عند المحافظون يضعها بحيث التقديرات تباينت إذ وربما أكثر، سنتمتراً  عشرين
 تكن المتر. ومهما ونصف نحو متر إلى تصل المغالون يجعلها فيما فقط، سنتمترات

مثل  المنخفضة األماكن في وبخاصة بالمياه، الشواطئ غمر يتم فسوف ذلك حقيقة
يطاليا وهولندا أمريكا، في فلوريدا  آسيا، في صينوال وبنغالديش والهند أوروبا في وا 
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 الناس من الماليين مئات لتهجير كافية وهي المناطق، وغيرها من إفريقيا، في ومصر
 .الحيوي والتنوع النباتي والغطاء والزراعة الصناعة وتدمير

 
 نحو على الثلوج وذوبان األعاصير، واشتداد المناخ في المذهلة التحوالت بدأنا نشاهد لقد
 نتيجة الحراري" ظاهرة "االحتباس استفحال إلى ؤديي سوف الذي مسبوق، األمر غير
 انعكاس في يساهم الذي األبيض الغطاء وفقدان الغابات من األرض تعرية وتيرة تسارع
 .(Hassan, Douglas and Croiset, 2007)كوكبنا،  وتبريد الشمس أشعة
 

 ظاهرة االحتباس الحراري حدوث أسباب. 4. 11

 هذه أن يقول من ىلإ رضألا كوكب حرارة ارتفاع هرةظا اتسببم حول العلماء ينقسم
 باردة تاوفتر  ساخنة فترات طبيعياً  يشهد رضألا مناخ وأن طبيعية هي الظاهرة

. أوروبا في 18 و 07 الي ننيالقر  بين ما نوعاً  باردةال أو جليديةال فترةال بذلك مستشهدين
 ترجع لهذا التفسير كي دائما يجعلهاً  مما الملوثة الشركات ًا منكثير  يريح التفسير هذا

 والتي العلماء من الغالبية العظمى تجاه هذه الظاهرة، بينما يميلمسؤولياتها  من تتهرب
 كاآلزوت الملوثة الغازات اصدارات أن على متفقة أصالً  طبيعية الظاهرة أن تنفي ال قد

 العلماء ضبع يرجع حين في ،الظاهرة هذهعمالن على تفاقم ي الكربون أوكسيد وثاني
  .فقط وحده التلوث الى الحراري باستحالا ظاهرة

 
بها،  يحيط الذي الجوي الغالف هو األخرى الكواكب عن األرضية الكرة يميز إن ما
. الذي نعرفه بالشكل الحياة استمرار عليه يتوقف مكوناته وثبات الغالف الجوي ووجود

كسجين والغازات الخاملة وعدد كبير كالنتروجين واأل الرئيسية الجوي الغالف مكونات نا  و 
كغاز ثاني أكسيد الكربون والميتان واألوزون وأكاسيد الكبريت والهيدروجين من الغازات 

 .السنين فالآ عشرات منذ ثابتة  وأكاسيد النتروجين وبخار الماء
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 احتراق عن الناجم عن الدخان الكيميائية، فضالً  واألسمدة الحشرية المبيدات استخدام إن
عن  ينجم وما والمصانع، المركبات وبفعل الكهرباء، توليد محطات في التقليدي الوقود
 ناتج وحرق الزراعة، توسيع لغايات عام لك متعمد بعضها تلويث؛ من المتنوعة الحرائق
 ينتجما و  وغيرهما، والمكسيك مصر في يحدث ماك وغيرها،السكر وقصب  األرز زراعة
 التصرفات عن ناجم التلوث من والبعض اآلخر اللون، رقةمز  – رمادية كثيفة سحب هعن

 خالل صيف اليونان في حدث ماك االستثمار، لصالح األراضي توسيع لغايات العبثية
 والكبريت والنيتروجين الكربون أكاسيد لغازات إطالق من ذلك عن ينجم وما ،2007
 .وغيرها والميثان

ذا  والزالزل البراكين وثورة األعاصير مثل يةالطبيع الكوارث كله ذلك إلى أضفنا ما وا 
 نفاجأ ال فإننا ذلك، ونحو البيئة تلوث عن الناجمة المناخية التسونامي والتغيرات وموجات
 نتيجة وذلك، يوم كل في نوعاً   74 بمعدل بيولوجية تام ألنواع انقراض عن نسمع عندما

 في الحيوي التنوع نصف نحو إنّ  قولبل يمكن أن ن. الحالية البائسة البيئية األوضاع
 التدمير ظل إذا وذلك والعشرين الحادي القرن نهاية حلول مع  يندثر سوف الطبيعة
  .اليوم عليه هو الذي النحو على بالبيئة

 
 Global الحراري الدفء ظاهرة عن نسمع عندما أيضاً  نفاجأ كما ويجب أن ال

warming وظاهرة البيت الزجاجي  الحراري باستواالحGreen-house effect 
 وارتفاع القطبين، في للجليد ذوبان من ذلك عن ينجم وما األرض حرارة درجة وارتفاع
ظاهرة  عن فضالً  الشرب، مياه وتملح السواحل من الكثير وغمر البحار مياه منسوب
 الكرة جو إلى بالدخول البنفسجية فوق لألشعة تسمح باتت التي األوزون طبقة تآكل

 وتقلص األرض على الدقيقة الحياة أنواع من الكثير انقراض على ذلك اروآث األرضية،
 حيث من والنبات والحيوان باإلنسان ضررها الصحي عن فضالً  اآلخر، البعض أعداد
 نسبة من يزيد الرقعة الخضراء انحسار أن الوراثية. إذ بالصفات والعبث والتكاثر النمو
االحتباس  ظاهرة استفحال في ويساهم ات،الغاز  من وغيره الكربون أكسيد ثاني غاز

 .بأيدينا صنعناها التي الزجاجي البيت ظاهرة بوصفها الحراري
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والتي تختلف بعض الشيئ الحراري  أما عن مساهمة الغازات في تشكيل ظاهرة االحتباس
لكنها تعطي تصورًا واضحًا عن مدى مساهمة كل منها في تشكيل  من تقرير علمي آلخر

 التالي: على الشكل هي ، هذه المساهماتهذه الظاهرة

 ظاهرة % من71 -36في  ويتسبب .بخار شكل على(H2O): الماء . جزيء0
 وغيوم سحب على شكل الماء تجمع أن إلى جب االنتباهي ولكن .الحراري" باستاالح"

 من ومنعها الشمس أشعة عكس بفعل إيجابياً  أثراً  لها يكون واالرتفاعات األشكال متعددة
 .األرض إلى صولالو 

 باسحتاال" ظاهرة % من06 -9ويتسبب في  :CO2)) الكربون أكسيد ثاني غاز. 0
 .الحراري"

 قبل عليه كانت بما قياساً  35% نحو الجو الكربون في أكسيد ثاني غاز كمية ازدادت لقد
 عام بالمليون جزء 280 حيث ارتفعت من. م 0751أي قبل عام  الصناعية الثورة

 . 2005عام بالمليون، جزء 379 إلى  1750

 كما بأنواعه، والفحم كاألشجار العضوية والمواد الفضالت احتراق من الغاز هذا وينتج
 مزارع عن أيضاً  وينتج األحفوري(،  )الوقود الطبيعي الغاز أو البترول عن احتراق ينجمو 

 عملية عن أيضاً  وينتج ذوبان الثلوج حيث يكون محتجزًا ضمنه، وعن والمستنقعات األرز
  .السكرية المواد تخمرو  والبشر الحيوانات تنفس
 وقد .الحراري" االحتباس" ظاهرة % من9 -4ويتسبب في  :(CH4)الميثان  غاز. 3

 عام نحو الصناعية الثورة قبل عليه كانت بما قياساً  150% نحو الغاز كمية هذا ازدادت
1750. 
 للعناصر البكتيريا تحليل الثلوج، وعن ذوبانو االحتراق  عمليات من الميثان غاز وينتج

 .الحيوية والفضالت النفايات تجميع مواقع في وخاصة العضوية،
 الغاز بفعل أو الفم من التجشؤ طريق عن الماشية قطعان من الميثان غاز وينبعث كما

 يخرج الكمية هذه جلّ  أن نيوزيالندا في حديثة دراسات أثبتت من األمعاء. وقد المنفلت
الميثان يتفوق على غاز ثاني أكسيد الكربون في  والجدير ذكره أن غاز .جشؤالت من
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 بتركيز يوجد الحظ لحسن مرة ولكنه 31 -01عملية امتصاص األشعة الحرارية بمقدار 
 .الجوي الغالف في أقل
 ولكنه .الحراري" االحتباس" ظاهرة % من7 -3ويتسبب في  :O3)). غاز األوزون4

 بنفسجية. فوق األشعة نم األرض لحماية ضروري
 ،الحراري" االحتباس" ظاهرة ويتسبب في نسبة بسيطة من: (N2O) النيتروز أكسيد. 5

 .واستخدام األسمدة الزراعي النشاط تعاظم مع تتزايد هذه النسبة ولكن
دارة األحفوري الوقود احتراق بفعل النيتروز أكسيد وينتج نتاج التربة وا   والثروة الغذاء وا 

  نحو اليوم الطبيعة تنتج وفيما. الصلبة والفضالت العادمة المياه ونتيجة تخمر الحيوانية
 قلته من وبالرغم%. 41الحالي تصل إلى  اإلنسان مساهمة فإن الغاز، هذا من %60
أعظم  المكافئة الواحدة للوحدة فاعليته فإن الكربون أكسيد ثاني غاز مقارنة مع الجو في

 .مرات 310 بنحو
، (HFCs) فلورو كربون هيدروو  ،(CFCs)كلورو فلورو كربون  :رى مثل. غازات أخ6
وغيرها من  (SF6) الفلورايد كبريتات سداسي ، و(PFCs) فلورو كربون فسفورو و

 الغازات.
وذلك  0987 عام مونتلاير بروتوكول في CFC الكيميائي المركب إنتاج منع وقدهذا 

 نحو مركبهذا ال من واحد جزيء ككيف حيث األوزون تفكيك على الكبير أثرهبسبب 
 (O3). أوزون جزيء آالف عشرة
 يتجاوز ال حيث األوزون على األقل لضررها HCFCبمركبات  عنها االستعاضة تم وقد

 تم فقد PFCsو  HFCsالمركبين  . أما CFCsضرر الي عشرة بالمئة ضررها
 االحتباس على ةمكافئ لكل وحدة أثرهما ألن 1997عام  كيوتو مؤتمر في استهدافهما
  .الكربون أكسيد ثاني غاز قدر المرات آالف يساوي الحراري

 ومخاطرها االحتباس الحراري. مؤشرات على بداية حدوث ظاهرة 5. 11

 يعتبر الذي الكربون أكسيد ثاني غاز من بالمليون اً جزء 381 على حالياً  الجو يحتوي. 0
 التي بالمليون جزءً  275 رنة بيمقا الحراري االحتباس لظاهرة المسبب ساسيألا الغاز
 أكسيد ثاني غاز تركيز مقدار نهذا يعني أ .الصناعية الثورة قبل الجو في موجودة كانت
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 قبل تركيزه عليه كان عما% 31من  أكثرحوالي  أصبح الجوي الغالف في الكربون
 . (0104، )الحويطي، الصناعية الثورة
 . الصناعية الثورة قبل تركيزه مقدار ضعف لىإ ازداد الميثان تركيز مقدار ن. إ0
 . الحالية النسب عن سنوياً  %4 بمقدار كاربون فلور الكلورو. يزداد 3
 من %08 بحوالي أعلى النيتروز أكسيدأصبح وفقًا لبيانات منظمة األرصاد العالمية . 4

   .الصناعية الثورة قبل تركيزه مقدار
فإن مستوى المياه  المناخية بالتغيرات المعنيةو المتحدة التابعة لألمم  الدولية. تبعًا للجنة 5

. كما الماضي القرن خالل (متراً  1.3148) قدم 1.7إلى  1.3في البحار ارتفع من 
 .ºم 1.8إلى  1.4وارتفعت درجة الحرارة من 

 أما مخاطر ظاهرة االحتباس الحراري فتتمثل بي:
 مما البحر سطح توىمس ارتفاع لىإ تؤدي الجليد منضخمة  كميات ستنصهر 

  وغمرها. الساحلية والمدن المنخفضةسيتسبب بتهديد الجزر 
 العواصف وشدة عدد زيادة . 
 م.العال في المعدية مراضاأل شارتان 
 الحيوي التنوع من والحد الحية نواعألا بعض تدمير. 
 جفاف موجات حدوث . 
 لمحاصيل.ا بعض وفقدان زراعية كوارث حدوث 
 الطقس في متطرفة أحداث وعبوق متزايدة تاحتماال . 
 مواجهة ظاهرة االحتباس الحراريكيفية  .6. 11

 ثركأ إلى المركبات أعداد وتزايد جنوني، نحو على العالم اقتصاد تنامي على الرغم من
 صناعة وتتطور بو الحر  ةرقع اتساعمع و  العالم، في متحركة مليون سيارة 500 من

 االحتباس الحراري وذلك عن طريق: هرةظا لمواجهة محاوالت هناك هفإن القتل،
 اإلنسان المختلفة نشاطات عن الناجم االصطناعي التلوث نسب تخفيض. 
 المطلوب األدنى الحد دون زالت ما حيث نظيفة متجددة طاقة مصادر استخدام 

 .سواء حد على الفقيرة والغنية الدول في
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 تحدثه أشعة الشمس  استخدام أفكار ابداعية حديثة للتخفيف من أثر الضرر التي
 في نثرها يمكن بحيث الرّقة، غاية في سماكة زجاجية، ذات كاستخدام رقائق

 إلى تصل الشمس التي أشعة كمية تخّفض كي األرضية الكرة حول الفضاء
 من رذاذ بإطالق كثافة وأعظم حجماً  أكبر الطبيعية السُّحب أو جعل .األرض
 هذه تؤدي بحيث البحار، فوق من عمالقة مدافع من خالل الجو في البخار
 .األرض سطح عن الشمس أشعة بعض حجب إلى السحب

 الجو تنظف التي العالقة لنمو النباتات لتهيئتها بالنيتروجين؛ المحيطات تغذية 
 .للبيئة الملوثة الغازات من وغيره الكربون أكسيد ثاني غاز من

 الكربون  أكسيد ثاني غاز لجمع هناك محاوالت(CO2) األرض تحت هوتخزين 
 الضغط بفعل البحار أعماق في تخزينه أو جيولوجية عميقة، طبقات في

 طويل. أمد إلى هناك فيبقى المرتفع،
  معّدلة بكتيريا ونالباحثتتمثل في إمكانية أن ينتج استدامة  أكثر محاوالتثمة 

 واسع نطاق على الهيدروجين استخدام يتم وبذلك غاز الهيدروجين، إلنتاج جينياً 
ثاني  غاز وخصوصاً  الملوثة للجو، الغازات كمية بذلك فتتدنى الطاقة، نتاجإل

 .النقي الماء سوى عنه ينتج ال الهيدروجين احتراق ألن وذلك أكسيد الكربون،
  مجموعة من الذي بدأ التوقيع عليها من قبل  كيوتوابرام اتفاقيات دولية كاتفاق

 0115وبوشر العمل بها عام  في اليابان،  0998عام  دولة 095بلغت  الدول
 في من الغازات المؤثرةالدول الموقعة على االتفاق  وذلك لخفض مجمل إنتاج

% مقارنة مع ما كانت تطلقه من غازات 5.0بنسبة  الحراري باستاالح ظاهرة
وقد نصت هذه االتفاقية على مجموعتين من االلتزامات، . 0991مؤثرة عام 

المتعاقدة أو  األطراف جميع بها امات التي تتكفلتتضمن المجموعة األولى االلتز 
 المتقدمة الدول تتحملها التي الموقعة على االتفاقية والثانية تتضمن االلتزامات

 :تيالنامية. تتمثل التزامات المجموعة األولى باآل الدول حيال
الدفء المناخي  لظاهرة المسببة الغازات انبعاثات بتخفيض متقدمة دولة 38 قيام -

 فترة خالل التخفيض هذا يجرى أن على ألخرى، لك بنسب تختلف من دولةوذ
. وبلغت نسبة 2012وتستمر حتى عام  2008عام  في تبدأ محددة زمنية
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% لكل من 6% و 7% مقارنة مع 8التخفيض في حالة االتحاد األوروبي 
 غازات 6 الواليات المتحدة واليابان على التوالي. وتشمل هذه التخفيضات 

دة وهي ثاني أكسيد الكربون والميتان وأكسيد النيتروز إضافة إلى ثالث محد
 مركبات فلورية.

 الحفاظ على مستودعات الغازات الدفيئة كالغابات والعمل على زيادتها من أجل -
 لظاهرة المسببة Green House Gasesانبعاثات الغازات الدفيئة امتصاص 

 .المناخي التغير
قدير انبعاثات الغازات الدفيئة، وكذلك دراسة اآلثار لت ومناهج إقامة نظم بحث -

 سياسات لمختلف واالجتماعية االقتصادية السلبية الناجمة عنها، والتبعات
 .المشكلة مواجهة

التدريب والتوعية العامة في  وبرامج تطوير التعليم مجاالت في الفعال التعاون -
 .الدفيئة الغازات انبعاثات تقليل إلى مجال التغيير المناخي بما يهدف

استهالكًا صديقة من خالل التركيز على أنواع أقل  تقنيات إنتاج على العمل -
 .هاوتطوير  الضارة الغازات وانبعاثات الوقود احتراق من للوقود والتي تخفض

 تخفيض على تعمل التي اآلليات تلك والذي ُيقصد بها المرونة، اتباع آليات -
 تأخذ البعد االقتصادي هنفس في الوقت ولكنها ،الضارة اآلثار وتقليل االنبعاثات

عند احتساب تكاليف انتاجها. وتشير هذه الجزئية إلى إمكانية الوصول إلى 
الهدف بأقل الخسائر الممكنة، وفي بعض األحيان من دون خسائر على 

التي اإلطالق. بل ومن الممكن تحقيق مكاسب من جراء اتباع هذه اآلليات. و 
  .النظيفة التنمية كآلية االنبعاثات، خفض وحدات في تجارلإل عمليات تتيح

  :والتي هي التزامات تتعهد بها الدول المتقدمة وحدها فهيأما التزامات المجموعة الثانية 
 هاوتسهيل إلى الدول النامية التكنولوجيا نقل أنشطة بتمويل المتقدمة الدول تتعهد 

 والمواصالت والنقل الطاقة جاالتم في للبيئة الصديقة التقنيات تلك وخصوصاً 
 .وغيرها

  تتعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامية في مجاالت مواجهة اآلثار
 السلبية للتغيير المناخي والتأقلم معها. 
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  النامية في "آلية التنمية النظيفة:  التعاون المشترك مع الدولClean 
Development Mechanism" ت التي حددها اتفاق وهي إحدى أهم اآلليا

على التزام واضح من قبل الدول المتقدمة بالقيام كيوتو. وتنص هذه اآللية 
بمشروعات في الدول النامية بغرض مساعدتها على الوفاء بمتطلبات التنمية 

 األمم التفاقية الرئيس الهدف تحقيقفي  هبنفس الوقتفي  ماسهواإل المستدامة،
الدول المتقدمة على االلتزام  ومساعدة المناخ، ربتغي الخاصة اإلطارية المتحدة

 بتخفيض االنبعاثات إلى الحد المقرر لها.
تهدف إلى تقديم مساعدة للدول التي تقع في القسم  ةحددت اتفاقية كيوتو آليات ثالث لقد

أجل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وهي: "آلية من الجنوبي من الكرة األرضية وذلك 
 فة"، و"نظام االتجار باالنبعاثات"، و "آلية التنفيذ المشترك".التنمية النظي

 آلية التنمية النظيفة. 1. 6. 11
 للطاقة مصادر استحداث تستهدف مشروعاتالقيام ب "النظيفة التنمية آلية" يتم من خالل

 التي الجوفية؛ الحرارية والطاقة الحيوية والطاقة وطاقة الشمس الرياح كطاقة المتجددة،
 عن فضالً  الوقود األحفوري، على االعتماد تقليص بفعل االنبعاثات من تخفض

 استهالكها؛ من تقلل بحيث الموجودة األنظمة كفاء ة زيادة في تسهم التي المشروعات
  .المتجددة الطاقة مصادر أو الكفاء ة زيادة نظام إدخال قبل مقارنة باستهالكها

 العضوية الفضالت معالجة مشروعاتالنظيفة / المستدامة التنمية يتم من خالل آلية كما
 شمول على المفاوضات من سنوات أربع نحو بعد تم االتفاق وقد والزراعية، والصناعية

قامة تجارية، الغابات لغايات زراعة النظيفة؛ التنمية آلية وغيرها.  الحراجية المشروعات وا 
 إدارة وتحسين الزراعية التربة إدارة تحسين تتضمن التي المشروعات استثناء تم وقد

 . (Schlamadinger and Jurgens, 2004) ،الغابات قطع معدل وخفض الغابات
 

 الغابات وحماية األشجار زراعة .2. 6. 11

 وضع في البيئة على الحفاظ محاوالت ُيقّوض كبيراً  خطراً  الغابات على االعتداء يشكل
 اندثار حد إلى سنوياً  تصل كبيرة تبمعدال سنوياً  العالم في الغابات تتناقص إذ متزن،
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 تقدر المثال، سبيل على إفريقيا، مثل إنجلترا. وفي دولة مساحة تعادل بمساحة غابات
 من ُيقطع ما نصف نحوب والبناء والطهي  التدفئة لغايات الغابات أخشاب استخدامات

 من 70% من  أكثر يستهلكون اإلفريقيين  أن إلى اإلحصاء ات بعض وتشير أشجار،
 .واألعشاب األشجار على عتمادالاب للطاقة حاجتهم

 
 األشجار بقايا عن فضالً  المتساقطة، وأزهارها بذورها فإن األشجار، قطع يتم عندماف

 فتطلق التعفن، إلى جميعها تنتهي وأفرع، ولحاء أوراق من القطع والتنظيف، عن الناتجة
 الناجمة العضوية الفضالت من نالكربو  ينتج كذلك. الجو في الكربون من كبيرة كميات
 الطاقة توليد في مصانع الخشب ونشارة كاللحاء البقايا حرق بفعل األشجار، تصنيع عن
 الهشة المواد وجود بفعل الحرائق اندالع خطر عن زيادة ناهيك .نفسه المصنع لتشغيل أو

 الجو في بونالكر  إطالق من يزيد الذي األمر تقليمها، أو األشجار قطع ناتج من والجافة
 وأوراقها. كما األشجار أفرع من الجافة األجزاء الحرائق لوجود مخاطر زيادة نتيجة

 التي المتعفنة بالجذور تربها المليئة وقلب األراضي حراثة بفعل الدفيئة الغازات وتنطلق
 إلى تؤدي مجتمعة األسباب كذلك. هذه السماد استخدام وبفعل أيضًا، الكربون تطلق
  الحراري. االحتباس ظاهرة في همتس وبالتالي الجو في الكربون أكسيد ثاني غاز زيادة
 

 في الجو، الكربون أكسيد ثاني نسبة زيادة في الغابات مساحة في الهائل ُيسهم التناقص
 لحدوث الضروري الحيوي التنوع وفقدان التربة انجراف مشكالت زيادة في ُيسهم كما

 الكوكب سطح عن األخضر الغطاء هذا تناقص أن في شك وال .الطبيعة في االتزان
 سيؤدي وبالتالي الشمس، أشعة أكبر من كميات األرض سطح امتصاص إلى سيؤدي

 عالمية خطيرة وكوارث مشكالت من عنها ينجم وما الحراري االحتباس مشكلة تفاقم إلى
 كافة دول العالم. بها تشعر

 
إلى  وبالتالي سيؤدي الجو في ربونالك أكسيد ثاني من يزيد سوف الغابات تناقص إن

 األمطار بفعل لها وذلك السطحية المياه في ذوبانه نتيجة البحار مياه حمضية زيادة
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المائية. وهذا سيكون له منعكسات  واألسطح الغالف الجوي بين المباشر التماس وبفعل
 العالمية؟ البيئة سلبية على

 التي البحرية والهوائم النباتات ميةك تناقص إلى تؤدي البحار مياه حمضية زيادة إن
 البحرية والحياة القشريات عليها وتتغذى األكسجين وتنتج سطح البحار على تتكاثر
 سطح على يحدث الذي الدمار هذا بفعل التناقص نحو تتجه السمكية الثروة فإن الدقيقة؛
  .والمحيطات البحار

 
 ؛"ماثاي وانجاري" السيدة بها تتقدم شجرة مليار لزراعة مهمة حديثة مبادرات وهناك

 الحزام حركة مؤسسة في مماثلة ومبادرات ، 2004عام للسالم نوبل على جائزة الحاصلة
 إفريقيا، في المحلية البيئة مع تتناسب التي ماليين األشجار زرعت التي الكينية األخضر
 يعات والقوانينودعمها بالتشر  ومأسستها  دعمها يتم أن ينبغي التي المحاوالت من وغيرها
 .محليالو  الدولي الصعيد على
 
 أوراق سقوط بفعل للكربون كبرى مدافن الغابات عليها تقوم التي الخصبة التربة دتع

 مباشرة. وتقدر األشجار تحت التربة في اختزانها ثم ومن وأغصانها وثمارها، األشجار
 االحتباس ظاهرة معالجةل مهمة حلوالً  تمتصها الغابات التي الكربون أكسيد ثاني كميات

 الحراري.
 
 ثاني غاز من ثركأ أو كيلوغراماً  20 نحو باستهالك الواحدة الناضجة الشجرة همتس

 أن المتوقع ومن. الواحد للدونم الكربون من طن  3 -0قرابة  أيسنويًا،  الكربون أكسيد
 وانبساط خفضةالمن األشجار وكثافة مناخال  طبيعة بسبب بالدنا في أقل الكمية هذه تكون

  .األرض
 

 كتلتها تتألف التي واألوراق واألغصان والساق الجذور بواسطة الكربون األشجار تختزن
 عملية تزداد الجو في الكربون أكسيد ثاني نسبة وبزيادة. الكربون من50% نحو من
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 أن من وبالرغم .الحرارة درجة على األشجار اعتماداً  أوراق في كفاء ة الضوئي التمثيل
 .بكثير أعظم له استهالكها فإن الكربون، أكسيد ثاني بعض إطالق تعيد ألشجارا
 

أصناف  منفهناك  ،األنواع من الماليين عشرات على الطبيعة في الحيوي التنوع يشتمل
 األشجار ومنها صنف مليون ربع زهاء النباتات ومن نوع، المليون قرابة وحدها الحشرات

 الدونم في الشجر من أنواع عشرة إلى يصل نحو على ائيةالغابات االستو  في تتنوع التي
نتاج الكربون اختزان على الكفاء ة للغابات يوفر الغني التنوع هذا. الواحد  سجينكاأل وا 

 تربتها وفي وحولها عليها تعيش التي والحشرات والطيور والحيوانات التربة واحتضان
 إلى كله ذلك الحيوي التنوع أهميةتتجاوز  .لبقائها الضرورية بالمواد وتزودها منها وتتغذى
 بيئته مع الحيوية تشابك عالئقه عن فضالً  والدواء، والغذاء للطاقة مصدراً  األشجار كون

في  نادرة جمالية بيئة ولضمان الكوكب، هذا على والطاقة الغذاء سلسلة تماسك لضمان
 .المتسع الكون أرجاء

 
 فالمغرب الصومال، تليها ثم السودان، هي عيةالطبي بالغابات العربية البالد أغنى إن

 هما والصومال السودان نجد ولذلك الجزائر؛ فهي التشجير في نشاطاً  هاثر كأ أما العربي،
 يحدث ما ظل في ولكن، الثدييات، وبخاصة بالتنوع الحيوي، العربية البالد أغنى من
 اجتماعية اباتسياسية واضطر  مشكالت من والجزائر والصومال السودان في اليوم

  الطبيعية؟ بالغابات غنية الدول هذه ستظل هل اقتصادية، وتغيرات
 على فالحفاظ .األمر هذا في مسؤوليتها تحمل يتوجب على جميع الدول العربية لذلك

 للتنمية ضرورية شروط هي الطبيعية والموارد البشرية الموائل واستدامة البيئة سالمة
  .واستدامتها صاديةواالقت والسياسية االجتماعية

 
 الطاقة استهالك ترشيد .3. 6. 11
كالنفط )بنزين وديزل وكاز( والغاز الطبيعي والفحم الحجري  للطاقة عديدة مصادر ثمة

تتجه نحو النضوب خالل عقود ليست بالكثيرة من  جميعها المصادر وهذه ،والنباتي
 فيطالة مدة االنتفاع بها و استهالكها وذلك إل في الترشيدمن الضروري  بات لذا ،الزمن
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التخفيف من التلوث الذي يهدد العالم من جراء احتراقها وتخفيف العبئ  نفسه الوقت
واألهم من ذلك كله  المادي على الشعوب األقل حظًا واألقل دخاًل في الحصول عليها.

 .الحراري االحتباس ظاهرةالتخفيف من 

 موادأن تستخدم في توفير الطاقة كاستخدام هنالك العديد من األساليب يمكن  عليه، وبناء
 بالبيئة. كذلك الرفيقة المناخية والتصاميم المتنوعة الحراري العزل ومواد الخاصة البناء

كافية في  ºم 00 -08ن درجة حرارة بين ( فإWHOالصحة العالمية )تبعًا لتوصيات 
تكون  ºم 05 -04 بينما درجة حراة بين ،ألن يعمل من خاللها الموظفونفصل الشتاء 

 إصدار كافية في الصيف. وهذا يتطلب استخدام ألبسة مناسبة لكال الفصلين يمكن
 مالبس مالئمة لحالة الطقس.  ارتداء بحيث يتم خاصة بها للموظفين تعليمات

اإلطالق، إنما هو ممارسة واعية ونهج وطني  على مكلفاً  ليس الطاقة ترشيد فإن وعليه،
وأروبا الغربية إثر أزمة الطاقة كما فعلت بريطانيا وذلك عامًا  ينبغي أن يصبح تشريعاً 

 . تشرين حرب العرب إثر فرضه عندما واجهت الحصار النفطي الذي 0973عام 

ما ال تكون هناك حاجة لها. وال يعقل أن ديعقل أن تترك اإلنارة تعمل خالل النهار عن وال
 إنارة من للعيون راحة األكثر األبيض انوره تشع ال نستخدم مصابيح موفرة للطاقة والتي

كي ال تشكل عبئًا على  اً حيث يمكن استبدال هذه المصابيح تدريجي الصفراء، المصابيح
 الدولة.

أما في حال تصميم األبنية فهناك ممارسات ال حصر لها الستخدام مواد صديقة للبيئة 
 (.0118ّية د الطاقة، )أبو توفير في تساهم ووضع تصاميم معمارية مناخية

 النظيفة المتجددة الطاقة .4 .6. 11

 الشمسية الطاقة .1 .4 .6. 11

االهتمام بها كمصدر  واستمر والنظيفة، المتجددة للطاقة مصدراً  الشمسية الطاقة دتع
 عناية تلقى وظلت القدم، منذ األخرى الحية والكائنات اإلنسان الطاقة األساسي في حياة
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في  التدفئته زلاالمن داخل إلى سماح ألشعة الشمس بالدخولفال العصور؛ مر على بالغة
 عليه يطلقوهو ما  Passive Solar Systemفصل الشتاء هو نظام شمسي للتدفئة 

  .الطاقة في كبير توفير إلى يؤدي الذي ،"لألبنية المناخي المعماري التصميم" اليوم

لمياه ولتدفئة المنازل وتبريدها الشمسية ل السخانات من الشمسية الطاقة استخدامات وتتنوع
 اتالطباخذلك، إلى  إلى وما والمصانع والمزارع األسماك وأحواضوأحواض السباحة 

الشمسية بأنواعها )برية، بحرية، وجوية(، إلى توليد الكهرباء من أجل  ات  ب  ك  والمر   ةالشمسي
البرادات واألجهزة ل تزويد الشبكات األرضية وتنوير األماكن النائية بالكهرباء، إلى تشغي

  الكهربائية المختلفة من حواسيب وآالت حاسبة وغيرها.

 للشرب، صالح ماء على للحصول المالح الماء لتقطير الشمسية الطاقة تستعمل كذلك
 .هاميال مضخات تشغيل في الشمسية الطاقة الستخدام العالم في اليوم محاوالت وهناك

 اللواقط تنظيف ضرورة عن فضالً  الطاقة، زينتخ إلى الحاجة النظام هذا مشكالت من
 الغيوم أيام وخالل الليل في العمل عن التوقف مشكلة النظام هذا واجهي ماك باستمرار،
 فالوطنوخاصة بضوء التقانة المتطورة. يمكن تجاوزها  المشكالت هذه ولكنالكثيفة. 
 مرات. 5 -3 بمعدل اأوروب على تسقط التي تلك عن تزيد شمسية شدة فيه تتوافر العربي

فييي مجييال اسييتخدام الطاقيية الشمسييية فييي البادييية  0997عييام هييذا وقييد جييرت محاوليية رائييدة 
مشيروع "إعيادة إحيياء المراعيي وتأسييس محميية طبيعيية للحيياة البريية فيي السورية مين قبيل 
 Range Rehabilitation and the Establishment of a"الباديية السيورية" 

Wildlife Reserve in the Syrian Steppe (GCP/SYR/003/ITA)".  حييث
 بالتعياون (FAO)أشرف على تنفيذ هيذا المشيروع منظمية األغذيية والزراعية لألميم المتحيدة 

عليى شيكل  مين الحكومية اإليطاليية تموييلوبالسيورية مع وزارة الزراعية واإلصيالح الزراعيي 
إلييى  )لييواقط شمسييية( لشمسيييةلطاقيية التجربيية االمشييروع بإدخييال أربعيية أنظميية قييام . منحيية

ميين التعاونيييات األربييع  تعاونييية. حيييث أعطيييت كييل ميين أجييل توليييد الكهربيياء البدوييية خيييمال
امين بلوحية واحيدة )القيط فقد تم توزيع نظ. للطاقة الشمسية من أجل تجربته واختبارهنظامًا 



271 
 

ذا ما نجحت هذه التجربة شمسي واحد( ونظامين بلوحتين )القطين شمسين(.  وتيم تبنيي  وا 
هذه األنظمة الشمسيية مين قبيل المجتمعيات البدويية فإنيه ييتم تخلييص هيذه المجتمعيات مين 

. كميا هاومصياريف أعباء مولدات الكهرباء التيي تعميل عليى طاقية البتيرول )دييزل أو بنيزين(
ويعميل أيضيًا عليى تخليييص البيئية مين مختلييف الملوثيات الناتجية عيين عمليية اسيتخدام مثييل 

 هذه المولدات.

إضيافة إليى آراء  األنظمية ضيمن الخييم البدوييةإجراء دراسة ميدانيية لتقيييم أداء هيذه وقد تم 
، حيث أظهرت هذه الدراسية أن أداء هيذه األنظمية فياق ميا البدو حول هذا النوع من الطاقة

بكثييير. حيييث تبييين أن أحييد مربييي اإلبييل كييان  ميين قبييل الشييركة المصيينعة هييو مخطييط لهييا
المتولييدة خييالل النهييار والمخزنيية فييي بطارييية النظييام حتييى الصييباح  يتييرك إضيياءة الكهربيياء

لهييذه الكهربيياء  ناهيييك عيين اسييتخدامه ،دون أن تنضييب الكهربيياء ميين البطارييية ميين البيياكر
فييي حييين أن مييا كييان متوقعييًا ميين هييذا لتشييغيل التلفزيييون عنييد المسيياء وقبييل النييوم. المخزنيية 

هرباء لمدة ساعتين كافية لتشغيل لمبتيين الجهاز من قبل الشركة المصنعة هو أن يعطي ك
أمييا فيمييا يتعلييق بييآراء البييدو حييول  سييم تقريبييًا( وتلفزيييون أبيييض وأسييود. 31نيييون بطييول  0)

لتبنيهييا قييد رحبييوا بهييذه التكنولوجيييا وعبييروا عيين سييعادتهم واسييتعدادهم هييذه الطاقيية النظيفيية ف
تهم فيي التنقيل والترحيال بحثيًا طبيعية حييا فييوخاصة كون أن هذه التقنية ال تيؤثر  اقتنائهاو 

عيين الكييأل والميياء، فهييي تقنييية خفيفيية الييوزن يسييهل حملهييا إضييافة إلييى كونهييا سييهلة الفييك 
 .  (Razzouk, 1998)، والتركيب

كمييييا عمييييل المشييييروع أيضييييًا علييييى إدخييييال جهيييياز صييييغير يييييدعى بييييي "الفييييانوس الشمسييييي" 
"Lantern" ليحيييل محيييل الفيييانوس  يمكيين اسيييتخدامه ليييياًل مييين قبيييل البيييدو ألغيييراض مختلفييية

اليييييذي يعميييييل عليييييى الييييينفط. وقيييييد عميييييل عليييييى تجربييييية هيييييذا الجهييييياز أبنييييياء وبنيييييات الباديييييية 
(Bedouin Facilitator)  اليييييذين تيييييم التعييييياون معهيييييم كصيييييلة وصيييييل بيييييين المشيييييروع
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ومجتمعاتهم البدوية لنقل مختلف الرسائل اإلرشادية وفيي مقيدمتها التوعيية البيئيية واسيتدامة 
  على رأسها أراضي المراعي. الموارد الطبيعية و 

لتجربة إدخال طباخات تعمل على الطاقة  هذه المجتمعات البدوية كما جرت المحاولة مع
الشمسية من أجل التخفيف من عملية اجتثاث الشجيرات الرعوية الستخدامها كوقود في 

ناية وبالمقابل تخفيف عبئ االحتطاب عن النساء البدويات والتفرغ للع ،التدفئة والطبخ
ولكن هذه التجربة لم تكن ناجحة كما حدث في تجربة توليد الكهرباء  بأسرهن وأوالدهن.

حيث تبين أن هذه الطباخات الشمسية تكون فعالة جدًا عندما تكون عن طريق الشمس 
الصيف والخريف ولكنها غير مجدية كثيرًا في درجات  حالة درجة الحرارة مرتفعة كما في

ا في حالة الشتاء وبداية الربيع. لذلك يجب البحث عن تقنية تتغلب الحرارة المنخفضة كم
على هذه المشكلة وبالتالي تمكين البدو من الطبخ بواسطة الطباخات الشمسية في أي 

، وهذا أمر في غاية األهمية ينبغي تحقيقه عبر هذه الطاقة النظيفة من أوقات العام
وتركها كي ترعى عليها الحيوانات المستأنسة وبالتالي تجنيب الشجيرات الرعوية االجتثاث 

 .والبرية

 الرياح طاقة  .2 .4 .6. 11

استخدام أشرعة السفن  خالل من الطاقة لتوليد الماضي في الرياح طاقة اسُتخدمت لقد
، وقد تطورت بحيث أصبحت تدور صناعة الورقفي ونواعير المياه وطواحين الحبوب و 
 التقليدية التعرفة ينافس بسعر وأصبحت تنتج طاقة ءالمراوح كيفما تغير اتجاه الهوا

 .للرياح عالية سرعة فيها يتوافر التي المناطق في وبخاصة للكهرباء،

 وحيث أعظم، الهواء سرعة تكون حيث  (Off shore) البحار في للرياح مزارع وهناك
لوث . وبالتالي تجنيب البيئة التالمزارع على البيئة أقل ما يمكنهذه  ضرر يكون

الضوضائي والبصري والحفاظ على جمالها الطبيعي وغير ذلك. ومن دول العالم التي 
 على تشجيع األلمانية حيث عملت الحكومة بدأت بتطبيق هذه التقنية بشكل فاعل ألمانيا

 الكيلوواط شراء سعر األلمانية الحكومة . فقد رفعتالبحار في بواسطة الرياح الطاقة إنتاج
سنت/ يورو.  9.0سنت/ يورو إلى  7.9اء المنتجة بالرياح من من الكهرب ساعة/
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ولتعجيل االستثمار في مزارع الرياح هذه فقد أعلنت الحكومة األلمانية أنها ستشتري 
 الرياح مزارع بناء في االستثمارية سنت/ يورو إذا شرعت الشركات 05الكهرباء بسعر 

 . (BWE, 2008)، 2015 عام  قبل البحار في

ر الزمن فقد تطورت كفاءة تحويل طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية وميكانيكية، ومع مرو 
 مدى على العمل خالل النصف إلى الكفاء ة تدني لتعوض التقانة هذه كفاء ة فقد تحسنت

 التوربين ُينتج أن 2010 عام في حيث كان من المتوقع .الرياح سرعة لتذبذب العام
نتيجة استخدام الشفرات المتطورة الخفيفة  MW 00 -8يعادل  ما متراً  180 بقطر الواحد

 .(Kalogirou, 2007)الوزن،  

طاقة لحصد  مراوح اليوم توضع أن ممكناً  أصبح بحيث الرياح مراوح صناعة تطورت كما
 حاجة لتوليد كافية السكنية وهي المجمعات من بالقرب الرياح فوق أسطح المنازل أو

 الكهربائية. الطاقة من المنازل

 الكهرومائية الطاقة  .3 .4 .6. 11

حيث شرعت  ،يعود تاريخ إنتاج الطاقة الكهرومائية في العالم إلى بداية القرن العشرين
الكهربائية من البخار، وبدأ انتاج الكهرباء تجاريًا  إلى توليد الطاقة 0914عام إيطاليا 
  عام منذ لجوفيةا الحرارية الطاقة استثمار في آيسلندا بدأت حين ، في0903عام 

عن يأتي في النرويج % من استهالك الكهرباء 99فإن أما في الوقت الحالي  1930.
% من استهالك الكهرباء 73الطاقة الكهرومائية، بيمنا تشكل الطاقة الكهرومائية  طريق

ومن الدول التي تملك إمكانات هائلة لتوليد الكهرباء من الطاقة  في جنوب أميركا.
 مناطق وبعض واليابان، وأوروبا وآسيا كندا وجنوبالصين والواليات المتحدة الكهرومائية 

 .سابقاً  السوفياتي االتحاد شرقي

األنهار الطبيعية واالصطناعية بعمل سدود تجمع  مياه من الكهرومائية الطاقة توليد يتم
 الطاقة يدبتول بدورها تقوم توربينات لتحريك الحر بالسقوط للمياه يسمحالمياه خلفها. ثم 

كيلو واط بالساعة.  881الكهربائية، مثل ما هو حاصل في سد الفرات والذي يولد 
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 كهرومائية مشروعات من وغيرهاومشروع قناة البحرين ومشروع السد العالي في مصر 
  .العربي الوطن في

 الجوفية الحرارية الطاقة  .4 .4 .6. 11

 باستخدام مصادر الطاقة الكهرباء توليد في العشرين القرن مطلع منذ مبكراً  إيطاليا بدأت
، فيما شرعت نيوزالندا تعمل على توليد الكهرباء الجوفية من البخار الجاف الحرارية

 األمريكية المتحدة الواليات في مماثلة بواسطة مولدات وميض البخار. وهناك مولدات
    .واليابان

الحارة القريبة من  الجوفية المياه ضبع فتوجد الجوفية الحرارية بالطاقة يتعلق فيما أما
 الحرارة هذه معظم أن كما النشطة؛ البراكين بفعل األرض باطنالمواد المنصهرة  في 

رتفعة جدًا ناجم عن انشطار المواد المشعة في داخل األرض نتيجة الحرارة الم الباطنية
حول المياه إلى ت م من خاللهاتيالعلماء من بقايا تركيبة األرض األولى. ف دهاوالتي يع

. على سبيل المثال منها الكهرباء توليد يتم حيث األرض؛ سطح إلى طريقها تشق أبخرة
 .الجوفي الماء بخار من الكهرباء تنتجان وآيسالندا الفلبين

، ومن البخار دون درجة الغليانمن حرارة المياه التي تقع  من مباشرة االنتفاع ويمكن
 051درجة مئوية، أما إذا زادت درجة الحرارة عن  150 نحو الذي يصل إلى درجة حرارة

 درجة فتصبح مناسبة جدًا لتوليد الكهرباء. 

 تحت كيلومترات بضعة عمق فعند األرض، باطن في نزلنا لماك الحرارة درجة وترتفع 
ترتفع درجة الحرارة  عموماً . مئوية درجة 250 نحو الحرارة تكون درجة األرض سطح

 كيلومتر لكل مئوية درجة 25 نحو أي عمق متر 41 -05لكل  درجة مئوية واحدة
وتفتح هذه الظاهرة آفاق عدة منها االستفادة من هذه  .االستثناء ات بعض مع واحد،

الطاقة بتدفئة المنازل شتاًء أو لتبريدها بتمرير الهواء أو الماء الخارجي الحار  في فصل 
 وثابتة معتدلة حرارتها درجة على حافظت والتي السطح، من القريبة الطبقات الصيف في

 .كلها الفصول خالل تقريباً 
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من سطح  القريبة الطبقات في السنة فصول خالل الحرارة درجة ثبات استغالل يتم
 في الماء أو الهواء حرارة درجة رفع فيتم أنابيب؛ خالل الماء األرض بتمرير الهواء أو

 التبريد أو التدفئة وسائل في استخدامهفصل الصيف ومن ثم  في تبريده أو الشتاء فصل
من هذه ستفادة لالالوطن العربي واعدة في   وهناك محاوالت. الطاقة لتوفير المختلفة

 .الخاص القطاع بادرة منبموذلك  األردنالطاقة يأتي في مقدمة البلدان العربية 

 والجزر المد طاقة  .5 .4 .6. 11

كلما اقترب القمر من األرض  وارتفاعها البحار اهمي انحسار من والجزر المد طاقة تتولد 
ذا كان هذا الفرق كبيرًا يبلغ أمتار  فإن الظروف تكون مالئمة لتوليد  عدةًا أو ابتعد عنها، وا 

 ممكن هذا فهل، الدول من وغيرها وكندا وهولندا بريطانياالطاقة الكهربائية كما فعلت 
  العربية؟ الدول فيتطبيقه 

 البحر أمواج ةطاق .6 .4 .6. 11

ودول تولد الكهرباء من قوة األمواج وحركتها المستمرة، فقد برعت فيها بريطانيا ت يمكن أن
أوربا وهي طاقة نظيفة. فهل لدى شواطئ الوطن العربي من شدة األمواج ما يكفي 

 هذا في المتخصصون عنها ليجيب نطرحها أسئلة هذه مماثلة؟ مشروعات لتأسيس
 المجال؟

وذلك  األخرى المتجددة الطاقة مصادرمن  التنويه إلى أنه تم إهمال بعضٍ من وال بد 
 المجازفة تستحق ال ومخاطرها نظيفة غيرأنها طاقة ب نشاطر رأى علماء آخرين نناأل

وممكنة بشكل كبير النظيفة المذكورة آنفًا متوافرة  المتجددة المصادر أن طالما فيها
 تكنولوجيًا.

ة ظاهرة االحتباس الحراري كما رأينا يتم عن طريق أربعة وخالصة القول فإن مواجه
دارتها، (i)أصعدة رئيسة وهي:  . زراعة األشجار والحفاظ على ما (ii). توفير الطاقة وا 

الجهود  .(vi)النظيفة،  المتجددة الطاقة مصادر نحو الجاد التوجه .(iii) هو موجود منها،
  لظاهرة.المبذولة على الصعيد الدولي لمواجهة هذه ا
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 ثاني عشرالفصل ال
 (Biodiversity) الحيويالتنوع 

 
 مقدمة

من أصغر  ،التنّوع الحيوي على أنه كّل ما تحتويه األرض من أشكال الحياة ف  ر  ُيع  
الكائنات الحّية وأقّلها تطورًا كالفيروسات والجراثيم إلى أكبرها وأكثرها تطورًا كالثدييات، 

 بعضاً نيف البيولوجي من كائنات تسهم وتعتمد على بعضها وهو كّل ما يحتويه سّلم التص
 في الحياة على كوكب األرض باختالف أنواعها وأشكالها وأحجامها. 

قد يكون التنوع . فنظام متناغم بين الكائنات الحية وعناصر الطبيعةفالتنوع الحيوي 
بالبيئة أن  الحيوي والروابط المعقدة فيه هو من أهم األشياء التي يجب على المهتم

يعرفها، فبدون التنوع ستنفصل الحلقات وستختفي أنواع من الكائنات الحية وتسيطر 
 .كائنات أخرى

من وعلى مر السنين فإن الحيوانات والنباتات لم تواجه أية أخطار تهدد وجود بعض 
أنواعها، لكن مع بداية ظهور الصناعات الحديثة أصبحت هناك بعض المخاطر 

ينعكس بشكل مباشر على هذا بدوره يمكن أن تؤثر على النظم البيئية و المحتملة التي 
 .اإلنسان والحيوان والنبات

 



276 
 

 األنظمة اتزان في دورها بسبب البيئة في الحية الموارد أهم من والحيوانات النباتات تعدو 
 ولهذا. وغيرها والمسكن والملبس والدواء للغذاء كمصادر عليها اإلنسان واعتماد البيئية
ويمكن اعتبار  الحيوي. التنوع لموضوع كبيرة أهمية الحاضر الوقت في اإلنسان يولي

 .مدى صحة األنظمة البيولوجيةللداللة على  هماً مًا مؤشر التنوع الحيوي 
 

 التنوع الحيوي تعريف. 1. 12
من كلمتي  (Biodiversity)اشتق المصطلح اإلنكليزي للتنوع الحيوي أو البيولوجي 

التعدد في أنواع الكائنات الحية "وُيقصد به  ،(Diversity)والتنوع   (Biology)األحياء
كما وعرفه  ."وعددها والتباين بين هذه األنواع، وكذلك االختالفات بين أفراد النوع الواحد

عبارة عن  عدد األنواع وعدد األفراد التي تتأثر بعوامل بيئة مختلفة في على أنه "البعض 
  ."وتأثيراتها على التركيب الحيوي (Niche)منطقة بيئية محددة 

وذلك   "Convention on Biological Diversity":الحيوي التفوع ميث ق ويعرفه
 المص در جميع من المستمد  الحية الك ئف   تب ين"( بأنه 0110وفقًا لي أشتية وجاموس )

تشكل  التي البيئية كويناتوالت المائية النظم من وغيرها والبحرية البرية البيئية النظم ومفه 
 بين النظم وكذلك األنواع داخل الحيوي التنوع التباين هذا ويتضمن منها، جزءاً  النظم هذه

 ".المختلفة البيئية
التنوع الحيوي ما هو في الحقيقة إال تنوع غير محدود للحياة على وجه األرض. كما أنه ف

، والتي أنواعيقة التي تم ترتيبها في شبكة معقدة من الحيوانات والنباتات واألحياء الدق
. كما أن التنوع منظومة بيئيةتشكل سوية مع الظروف البيئية كالتربة والماء والهواء 

الحيوي ال يقتصر فقط على األنواع والمنظومات البيئية  ولكنه عبارة عن جمع هائل من 
 .(0113، )مشروع التليلة، كل نوع لدى( Genes) المورثات

مستودع ضخم  عبارة عن التنوع الحيوي :فتنا بالتنوع الحيوي، فيؤكد العلماءأما عن معر 
في واحد فقط قرأنا منها الفصل األول ضخمة، مكتبًة ب تشبيههيمكن ، من المواد واألحياء

ن معظم هذه الكتب تم فقد من كتبها،  ها أو سنفقدها قبل أن نقرأها.انوا 
 التنوع في النظام البيئي . 2. 12
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في النظام البيئي بمقدار التعدد في أنواع الكائنات الحية الموجودة بهذا  لتنوعقاس ايُ 
نسبيًا  ة( والسائدDominant) ةاالعتبار تحديد األنواع السائد بعينالنظام، مع األخذ 

(Relatively Dominant في هذا النظام كما يؤخذ كل نوع بعدد أفراده ومستوى نموها )
 والتباين بين األفراد. 

. الحيويمن األنواع بأنها األغنى في التنوع  ةد كبير اعدأها فيتوافر تعرف األماكن التي تُ و 
واألماكن التي يوجد بها أنواع قليلة بأعدادها التي يوجد بها أنواع قليلة بأعداد كبيرة بأنها 

وينطبق هذا على كل الكائنات الحية، فالمكان األغنى في  حيوي،األفقر في التنوع ال
 هو الغني في التنوع النباتي والحيواني.  لحيويع االتنو 

أحد مقومات المجتمع الحي لكي يحافظ على ثباته  Biodiversityالتباين الحيوي  ديع
 الجماعات. مكان التباين على مستوى األفراد أأ لوظائفه، سواءً  ئهواستقراره وأدا

اليبيييئي كلما أدى ذلك إلى نجاح  من المعلوم أنه كلما كان التنوع الحيوي أكبر فييي النييظام
وبذلك البد أن يكون عدد األنواع أكبر من عدد األفراد لكي يكون النظام  ،النظام واستقراره

ما زاد عدد األفراد على حساب لك ، بمعنى أنهوالعكس صحيح ،البيئي في حالة استقرار
 عدد األنواع أدى إلى اختالل النظام البيئي.

 
 تغير المكان والزمان و  ويالحيالتنوع . 3. 12

( Habitatsلمكان ارتباطًا وثيقًا بطبيعة الموائل )إلى ابالنسبة  حيوييرتبط تباين التنوع ال
في األماكن الدافئة  اً مومحيوي عالتنوع الحيث يزداد التي تشغلها الكائنات الحية، 

اصة في خو كلما ارتفعنا عن سطح البحر  اديزد ، كمافي األماكن الباردة يتناقصو 
بينما  حيويلذا فإن المناطق االستوائية هي األغنى في التنوع ال ،األماكن غزيرة األمطار

الغابات األقل تنوعًا. على الرغم من أن  الصحراء الجافة والصحراء الجليديةتكون 
% من 91تحتوي على حوالي  إال أنها% من مساحة الكرة األرضية 7 تشكل االستوائية
هذا الكم الهائل من التنوع في الكائنات الحية في الغابات  إن وجود حيوية.األنواع ال

أة والتطور وكذلك أسباب شاالستوائية يجعلنا نتساءل عن سبب هذا التنوع من حيث الن
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يمكننا أن نتبين بعض هذه األسباب من خالل دراسة الجيولوجيا والمناخ حيث  تهاستدام
يولوجي، يسمح لنا بالربط بين األنواع وكل والتربة في هذه المناطق بمنظور وتصور ب

 العوامل المؤثرة فيها وعليها.
 

  عبر التاريخ حيويالتنوع ال. 4. 12

له في العصور الجيولوجية الماضيية فإننيا سيوف يبمث الحالي لحيويمقارنة التنوع اقمنا بإذا 
هيذا بيالطبع نصطدم بعقبات، لعل أولها نقص عدد األنواع المكتشفة في العصور القديمية و 

 ال يعني عدم وجود كائنات حية بأعداد وأنواع كثيرة. 

فييي طبقييات الصييخور أو تحييت  حيويييةتييدخل عوامييل حفييظ العينييات ال يهيي خييرىاألعقبيية وال
الميياه، حييث تتيأثر هيذه العينيات بعواميل الضيغط والحيرارة والرطوبية وملوحية التربية والتغيير 

ال يمكننيييا تكيييوين صيييورة واضيييحة عييين التنيييوع ليييذا  ،الكيمييييائي والتحليييل الميكروبيييي وغيرهيييا
ولكن بصفة عامة نجد أن الحفرييات المكتشيفة مين العصير  ،في العصور الماضية حيويال
عمييا  حيييوي( تييدلنا علييى أن هييذا العصيير هييو األغنييى فييي التنييوع الCambrianمبري )االكيي

الغنييى يييث لوجييية المختلفيية تتبيياين ميين حو سييواه، وظاهريييًا يمكننييا القييول بييأن العصييور الجي
فيعتبير  ،، ويرتبط هذه ارتباطًا وثيقًا بحالة المناخ في هذه العصيورحيويوالفقر في التنوع ال

، بينميا العصيور األكثير حييويالتنيوع ال ( فقييرًا مين حييث Glacialميثاًل العصير الجلييدي )
 .  أكثر وفرًا في التنوع الحيوي( Carboniferousدفئًا مثل العصر الكربوني )

 ؟حيويف يعمل التنوع الكي. 5. 12

 تتجلى أهمية التنوع الحيوي بوضوح في حماية العديد من الموارد البيئية من التدهور
من التصحر والمحافظة على تكونها بمعدالت ثابتة لدعم الحياة  مثالً  حماية التربةك

 .النباتية
 . اعتماد الفصائل على بعضها 1

ال يمكن أن ف ،عض في أنظمة بيئية معقدةب على تعتمد الفصائل الحية المختلفة بعضها
االعتمادية  ددون إعادة ترتيب هرم الفصائل الموجودة فيها، تعمن تنحل حلقة واحدة منها 
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احتياجاتها المختلفة.  تلبيمن التكامل والتعاون ما بين المخلوقات الحية لتنمو و  نوعاً 
فقد يعني ذلك الهالك  لنباتات البحريةلإذا حدث تغير بيئي مدمر على سبيل المثال 

للمنظومة البيئية ككل، فعند موت النباتات البحرية ينخفض مستوى األكسجين في المياه 
الكائنات التي ال  أماتلك المنطقة، من الكائنات البحرية  ةمما يؤدي إلى هجر  بها المحيطة

م موت بسبب قلة أو انعدافإنها ست تتمكن من الحركة بسرعة أو الثابتة في مكانها
 منطقة مهجورة ال حياة فيها.  األكسجين بها وبالتالي تصبح

 . دورة النيتروجين2
النباتات إلى عنصر النيتروجين الموجود بكثرة في  وصاً خصالكائنات الحية و  تحتاج

عن طريق  إليهاامتصاصه البد أن يصل  النباتات الهواء الجوي، ولكن لكي تستطيع
ولة عن تثبيت النيتروجين في ؤ اج إلى البكتيريا المسر ال األوراق. فالنباتات تحتو الجذ

في الحاالت التي تم فيها رصد أنظمة بيئية نباتية خالية فالتربة حتى يسهل امتصاصه. 
اندثرت نتيجة فإن نمو نباتاتها كان ضعيفًا إلى درجة أنها ماتت و  البكتيريابأو شحيحة 

 . تراكم التأثير ثم التصحر للتربة وبوارها
 حل. الن3

لقد ثبت بل لبقائنا كبشر.  فحسب يؤدي النحل بعض المهام الضرورية ال لبقاء النباتات
دون وجود من أن ثلث الخضروات والفاكهة التي نعتمد عليها بشكل رئيس قد ال تتواجد 

عانى النحل لقد ناقل حبوب اللقاح األول بين ذويه من الحشرات.  دالنحل، فالنحل يع
التي قللت أعداده استخدام المبيدات من قبل البشر و  من أخطارخالل السنين األخيرة 

 Albert)" إنيشتاينألبرت "مقولة شهيرة للعالم  فهناك .بشكل كبير في بعض األماكن
Einstein) " :إذا اختفى النحل من كوكب األرض فإن البشر سيفنون بعد جاء فيها أنه

عداد النحل وانخفاض أعداد تشير األبحاث إلى أن انخفاض أ. "أربع أو خمس سنين
وممارسات المزارعين  همنها التلوث واألمراض العديدة التي أصابت عدة سبابألفصائله 
 . المبيدات الحشرية والمتمثلة بشكل أساسي باستخدامالضارة 

 . النظام البحري 4
 عدة عقود ذمن على سبيل المثال: م س ُه،معقد وال يجب هو نظام النظام البحري إن 
بشكل جائر بغرض  لحيتاناتركت مجموعات كبيرة من الصيادين في عمليات صيد اش
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. التي كانوا يعتمدون عليها في معيشتهمتهدد تعداد األسماك كانت ألنها  التخلص منها
على  الكبيرةأدى االنخفاض الكبير في تعداد الحيتان إلى تغذي الحيتان  بداية األمري فف

بدأت أعداد الفقمات عندها . الصغيرةا تتغذى على الحيتان فقمة البحر والتي كانت سابقً 
انخفض تعداد ثعالب ف. ثعالب الماء للتغذي على الحيتان بعدهاراجع مما دفع في الت

في الهرم الغذائي مما أدى إلى تدهور حالة المياه  تطوراً  الماء وازدهرت الكائنات األقل
مما أدى  لتضع بيضها.إليها هاجر الضحلة التي تزدهر فيها األسماك األصغر حيث ت

وشركات  الصيادينض تعداد األسماك في المجمل وأفلس العديد من اانخفذلك إلى 
 المالحة المعتمدة على الصيد في تلك المنطقة.

 . دور الحيوانات الالحمة الكبيرة 5
حيث تحافظ على أعداد  الحيويفي حفظ التنوع  هماً م اً دور  الكبيرةالحيوانات  ؤديت
لقد . لفصائل األدنى في الهرم الغذائي ثابتة بحيث يستمر النظام البيئي باستقرار وسالسةا

في  الكبيرة إلى أن أعداد أربعة من الحيوانات الالحمةت إحدى األبحاث العلمية أشار 
باستمرار نتيجة  اتتناقص أعداده ، حيثاألسود والنمور والذئاب والدببة وهي: انحسار
بيعية من غابات وسهول أو تهديد أنظمتها البيئية بشكل غير مباشر الطموائلها فقدان 

 . بحيث يختلف البناء الهرمي للغذاء مما يؤدي إلى زيادة نوع ما أو انقراض نوع آخر
على التنوع  إلى تأثير سلبي خطير ة الكبيرةالالحمالحيوانات يؤدي تناقص أعداد 

الالحمة الكبيرة ربما يعني على المدى  إن فقدان الحيوانات الحيوي، على سبيل المثال:
أكثر تضر ، ولكن هذه الزيادة زيادة كبيرة في أعداد فرائسها التي تتغذى عليهاالقصير 

ها. فتلك الفرائس تتغذى بك البيئة التي يعيشون هالؤدي إلى حيث أنها قد تتنفع مما 
واألعشاب  ائشك تلك الحشاستهالمما يؤدي إلى  ،والنباتاتواألعشاب على الحشائش 

موت عدد كبير من يتدهور المرعى مما ينجم عنه بمعدل أسرع من معدل نموها وبالتالي 
وهو أسوأ مما قد يحدث إذا بقيت الحيوانات الالحمة تتغذى على فرائسها  اً الفرائس جوع

 . اً مع بعضها بعضبمعدل يضمن تجدد البيئة وتعايش جميع الفصائل 
بادتها بشكل كامل من بيئتها مثال: لقد عملت إحدى الدول  اإلفريقية على قتل الذئاب وا 

بحجة أنها تفترس األغنام التي يعتمد عليها الرعاة في معيشتهم، ولكن الذي الطبيعية 
حصل أنه بسبب اختفاء الذئاب من البيئة الرعوية بشكل كلي أدى ذلك إلى تكاثر 
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، مما أدى إلى القضاء األعشاباألرانب البرية التي تتغذى هي األخرى مع األغنام على 
األغنام أعداد كبيرة من على األعشاب وتدهور المرعى وتصحره، وهذا قاد إلى نفوق 

تجد ما تأكله بسبب الجوع في حين كانت الذئاب ال تأكل إال القليل من األغنام عندما ال 
من ال بأس به  اً ستورد عددأن تإلى  اإلفريقية بتلك الدولةمن فرائس األرانب. وهذا ما حدا 

على إعادة التوازن كي تعمل  من دول أخرى ووضعها في الحياة البرية من جديدالذئاب 
 منها. ي اختلت بسبب غيابهاالحيوي في البيئة الت

 
 . الوضع الراهن للتنوع الحيوي6. 12

 العالم؟ على مستوى التنوع الحيوي .1 .6. 12
مليون  011 -7 حواليب يقدر أنه غير ،بدقةال ُيعرف عدد الكائنات الحية في العالم 

 UNEP, 1995).)مليون نوع  05 -03 هو العلماء بين قبوالً  األكثر العدد ولكن نوع،
 ويتم اكتشاف .نوع مليون 1.75 نحو علمياً  ووصفها تعريفها تم التي األنواع عدد ويبلغ
 لعدد السنوي المعدل بلغ الالفقارية. وقد الحيوانات من معظمها سنوياً  عديدة جديدة أنواع

 .نوعاً  13,000 نحو الفائت القرن من التسعينات في الموصوفة الجديدة األنواع
 نقراضاالف .من العالم يوم كل تنقرض وحيوانياً  نباتياً  نوعاً  130 نحو أن العلماء ويقدر

 نبسيطًا إذا ما قور  حدثاً  يبدو للدينوصورات حدث الذيو  التاريخ في إثارة األكثر الجماعي
 والنباتات الحيوانات من األنواع فآالف. في هذه األيام العالم يشهده الذي باالنقراض
 الكائنات أنواع من %41 نحو أن من علماءبعض ال ويحذرعام.  كل تختفي والحشرات

 القرن نهاية قبل تختفي قد نوع مليون 11 بنحو تقدر التياألرض و  كوكب على الحية
 . الحالي

 اليابسة على لمحميةا المناطق عدد زيادة في العالم مستوى على كبير تقدم إحراز تم لقد
 المناطق من 82%و األرضية اإليكولوجية المناطق من 44% لكن. الساحلية المياه وفي

 المساحة من % 10وهي المستهدفة الحماية نسبة دون من تقع البحرية اإليكولوجية
 المناطق خارج تقع الحيوي للتنوع الخاصة األهمية ذات المواقع ومعظم. اإلجمالية
 .المحمية
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 . التنوع الحيوي في الدول النامية2. 6. 12
ويقل  ،وتحت االستوائية يتركز التنوع الحيوي على مستوى العالم في المناطق االستوائية

ولهذا  ،كلما اتجهنا نحو القطبين، وتقع معظم الدول النامية في المنطقة تحت االستوائية
في التنوع النباتي إذا ما قورنت بالدول الصناعية الكبرى في الشمال مثل فهي األغنى 

تحتوي المنطقة تحت . وفرنسا وغيرها، والتي تقع في المنطقة المعتدلة بريطانياأمريكا و 
كما يزيد من  ،% من عدد األنواع على مستوى العالم91االستوائية على ما ال يقل عن 

 لنامية وجود مراكز عالمية الستئناس الحيوان والنباتفي الدول ا حيويأهمية التنوع ال
وكذلك تتوطن بالدول النامية (. (Vavilovian Centers فافيلوفيان عرف باسم مراكزتُ 

في الدول النامية هو مصدر عالمي يجب  حيويلهذا فإن التنوع ال ،األصول الوراثية البرية
  . نهائياً فاءها من العالم الحفاظ عليه ألن انقراض بعض هذه األنواع يعني اخت

وللتنوع الحيوي أهمية كبرى بالنسبة للدول النامية وذلك في الوقت الحالي وفي المستقبل. 
 أما بالنسبة للوقت الحالي فتكمن أهميته في:

  .تعتمد معظم هذه الدول على المصادر الطبيعية في الغذاء والعالج 
 ي والحيواني والسمكي. معظم اقتصاديات هذه الدول هو اإلنتاج النبات 
 .استخدام السكان المحليين للنباتات البرية في العالج والعلف 

 أما أهمية التنوع الحيوي المستقبلية لهذه الدول فهي:
جينيًا الستنباط أنواع  اً تمثل األصول البرية الموجودة بهذه الدول مصدر  -

 اقتصادية جديدة. 
محلية إلنتاج الطعام والعلف والعالج  الدول النامية حديثًا للبحث عن بدائل تتجه -

 وغيره. 
الستخراج لديها الدول النامية الستعمال النباتات البرية الموجودة  تتجه -

 مستحضرات طبية. 
تحتوي هذه الدول على مخزون بيولوجي يؤمن لها حياة أفضل في الظروف  -

 الصعبة. 
 لى مستوى العالم. وجود العديد من األنواع التي لها أهمية إنسانية وتاريخية ع -
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سنة، تتيح للعلماء البحث عن بدائل  7111على مدى  حيويوجود آثار للتنوع ال -
 تقوم عليها الحياة عند تغير المناخ. 

 
 التنوع الحيوي في العالم العربي. 3. 6. 12

 م واطن في البيئية واألنظمة األنواع حيث من فريد حيوي تنّوع يوجد في المنطقة العربية
 فإن ،لبلدان المنطقة العربية الوطنية لتقاريرفكما جاء با. ومتوسطية قاحلة بهوش قاحلة
 3000من أكثر على منها كل يحتوي التي النباتات، تنّوع حيث من فيها البلدان أغنى
 مستويات أعلى أما .والصومال وتونس والجزائر وسورية والمغرب ولبنان مصر هي نوع،
 منها كل يؤوي التيو  وتونس، وسورية ولبنان الجزائر يف فهي لحيواناتلالحيوي  تنّوعلل

 1000بين مربع كيلومتر  10,000 كل في الكثافة وتُقد ر. نوع  5000 من أكثر
 بقية في نوع 1000 من وأقل وسورية، والمغرب ولبنان األردن في ينبات نوع 2000
 10,000كل في اً نوع 50 و 21 بين فهي الثديّيات أنواع كثافة أما .العربية البلدان
 جداً  وترتفع وتونس، وسورية والسودان والمغرب واألردن والعراق مصر في مربع كيلومتر

  .نوعاً  20 من أقل إلى البلدان بقية في وتنخفض نوع، 100 إلى  51  بمعدل لبنان في
 

  1084تم حصر فقد  (IUCN, 2008)تبعًا لتقرير االتحاد الدولي لحماية الطبيعة 
 أسماك %04 منها ،في الوطن العربي باالنقراض المهددة لنباتات والحيواناتا من نوعاً 
 بسبب مستقبالً  األنواع من للعديد التهديدات وستتفاقم .ثدييات 20% و طيور  22و
 األنواع من عدد أكبرتضم  أّن اليمن تقريرال أظهرفقد  للنباتات بالنسبةأما . المناخير تغ

من الوطن  أخرى بلدان أن حين في نوعًا، 159 والبالغة باالنقراض المهددة النباتية
 بين يتراوح فيهااألنواع النباتية المهددة  عدد أن أو بهذا الشأن تقدم بيانات لمالعربي 
 كل من في األنواع المهد دة أكثر يوجد بالحيوانات، يتعلق ما وفي. نوعاً  17 و صفر

 منها كل وفي واليمن، والسودان الوالسعودية والصوم والمغرب واألردن ومصر جيبوتي
 .مصر في أنواع 108  وأقصاها مهد دًا، حيوانياً  نوعاً 80  من أكثر

 للمبيدات المكثف واالستخدام الجائر، لصيدإن أكبر تهديد للطيور يتأتى عن طريق ا
   .المناخ تغير عن الناجمة السلبية والتأثيرات الطبيعية، الموائل وتخريب وتغير السامة،
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 على قدراتها حافة إلى وصلت التي أو موئلها، مجال في المحصورة الفريدة األنواعف
 الموائل هذه وتشمل .المناخ تغير لتأثيرات عرضة األكثر هي اإليكولوجي، التحّمل
 وموائل وسورية،  لبنان في الشوح وأشجار األرز وغابات قطر، في المنغروف أشجار
 في العالية الجبال لسوسال العراق، مستنقعاتو أ وأهوار جيبوتي، جزر في النباتات
 جنوب في الشراة وجبال السعودية، في الحجاز جبال في العرعر وغابات وُعمان، اليمن

 . واليرموك والفرات ودجلة النيل وهي الكبيرة واألنهار األردن،
 جيبوتيفتقع  .الطيور لهجرة هّمةمال الممّرات على العربيالعالم  بلدان من العديد ويقع
 وهي القارات، عبر الجنوب إلى الشمال من الطيور هجرة خطل هامّ  مفترقعلى  مثالً 

 العالم في مجموعة أكبر موطن فهي موريتانيا أّما. عام كل طائر مليون نحو تستقبل
 فصل خالل بها لتمكث المهاجرة الطيور ماليين إليها وتأتي الساق، طويلة لطيورل

 وفي. سقطرى غاق لتكاثر العالم في مستوطنة أكبر لبحرينيةا حوار جزر وتؤوي. الشتاء
 الجهة ومنها للطيور، الهاّمة لمناطقا من وهي مهد دة عّدة بحرية مناطق األوسط الشرق
 للخليج، والغربي الشرقي والساحالن السعودي، الساحل طول على األحمر لبحرل الشرقية
 وفلسطين، لبنان في المتوسط البحر لوسواح العرب، وبحر مانعُ  لخليج الساحلي والخط
  .العقبة وخليج
 التنوع الحيوي في سورية. 4. 6. 12
حوالي تبين أن هناك فقد السورية  ةالعربي الجمهوريةلدراسة وطنية للتنوع الحيوي في تبعًا 

ه يوجد أنكما وبينت   فصيلة. 031و  اً جنس 91نوعًا نباتيًا مرتبة في حوالي  3051
ما يعادل فصيلة وهي تشكل  /57/رتبة تضم  /08على /موزعة الطيور من نوعًا  361
نوعًا من الثدييات التي تنتشر في  005% من عدد الطيور في العالم. إضافة إلى 3.5

  البيئات المختلفة.

إن التنوع الحيوي ال يخص فقط النباتات والطيور والثدييات ولكن كافة األحياء المنتشرة 
قة البادية السورية ركيزة أساسية للتنوع الحيوي لما تتميز به من منطتشكل و  البلد،في 

  الجبال والسهول والوديان.كخصائص وأهمها وجود بيئات مختلفة 
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 ،باالنقراض اً نوعًا مهدد 06 في سورية فإنه يوجد ،لمكتب اإلحصائي لألمم المتحدةل وفقاً 
 كة النباتية.من المملأنواع  9من المملكة الحيوانية و نوعًا  07 منها
 

  الحيويبأهمية التنوع  البشرأسباب عدم اهتمام  .2. 12
 سعار السوقمن أ المصادر البيئية أقل سعرًا في حالتها الخامة: يالقيمة الماد . 
  :حيويبأهمية التنوع ال بشكل عام  غياب المعرفةالوعي العام . 
  :أفعاله ضد  غياب المعلومات التي توضح للفرد عواقبعدم توفر المعلومات

 . حيويالالتنوع 
  على ظاحفالغياب السياسات العامة البيئية والبيولوجية التي تؤدي إلى 

 المصادر. 
  األفراد  ء بعضلجو سبيل المثال  على ،باألهمية العالمية للنوع األفرادعدم إلمام

  .إلى صيد الطيور المهاجرة
 

 التنوع الحيوي فوائد. 8. 12
. بدونها العيش يستطيع ال التي األساسية األشياءب االنسانزويد بت الطبيعية البيئة تقوم
 كل على ويحصل آمن، مكان في ويسكن ويشرب، يأكل، وأن يتنفس، ألن يحتاج فهو
 .الطبيعة من ذلك
 البيئية األهمية .1. 8. 12
 والحيوانات، النباتات من وغيرها والحشرات، كالطيور، الحية الكائنات النباتات تزود. 0
 .والغذاء بالمسكن الدقيقة الحية والكائنات لفطريات،وا
 .األزهار تلقيح في أخرى وحيوانات والطيور والخفافيش الحشرات . تساعد0
 الحية الكائنات مجتمعات لحجم طبيعية كضوابط والمفترسات الطفيليات تعمل .3

 .األخرى
 المواد تدوير إعادة على والبكتيريا األرض ديدان مثل الحية الكائنات من العديد تعمل. 4

 .التربة خصوبة على والمحافظة العضوية
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تقوم  إذ. باألكسجين وتمده الجوي الغالف من الكربون أكسيد ثاني النباتات تأخذ. 5
 مةمهال العوامل من يجعلها مما الجو من الكربون أكسيد ثاني بامتصاص مثالً  الغابات
 .العالمي المناخي التغيرمن  تقلل التي
 بالماء، حتفاظاال على قدرتها بسبب للسيول الضارة اآلثار من الرطبة المواطن للتق. 6
 الرواسب واألمالح من تخليصها طريق عن المائية الجداول تنقية على تعمل أنها كما

 .والملوثات الغذائية والمواد المعدنية
 إلى أعاله رةالمذكو  الطبيعية العمليات مختلف بين الموجودة المتشابكة العالقات وتؤدي
 مكونات ويشكل أحد المجتمعات في األساسية الوحدة هو فالنوع. البيئي النظام استقرار
 البيئي في النظام معينة وظيفة يؤدي وهو الوراثية، صفاته نوع ولكل. الغذائية السلسلة

 .له التالي المستوى إلى غذائي مستوى من ونقلها الطاقة تحويل ناحية من
 ة االقتصاديةاألهمي .2. 8. 12

جمعها  أو ،د العديد من األنواع كالغزالن والطيور واألسماكطياصاب البشرأ. الغذاء: يقوم 
والذرة والخضار، أو إكثارها في  والزعتر والخبيزة، أو زراعتها كالقمح فطوركالفواكه وال

 اً نوعألف  80لالهتمام أن من بين  السلمون. ومن المثيرو  الكارب مزارع مائية كأسماك
% من احتياجاته 91منها لتلبية  31اإلنسان أقل من  لألكل، يستخدم اً صالح اً نباتي

 الغذائية.
 ن على المصادر الطبيعية التي يستخدمها االنسانيالخشب والفحم مثال دب. الوقود: يع

 نتاج الطاقة.إل
والصنوبر  البلوطكستعمل الخشب وغيره من منتجات الغابات ت. المسكن والملبس: يُ 

 ستخدم األلياف كالصوف والقطن لعمل المالبس.كمواد بناء. وتُ 
 نسان على العقاقير الطبيعية والمصنعة من الكائنات الحيةاإلث. الدواء: يحصل 

ومن أمثلة  البنسلين من الفطريات، والكوديين من الخشخاش، والكوينين من لحاء الكينا.ك
 الشيح والقيصوموالجعدة، و  البابونج،النباتات المستخدمة في الطب الشعبي المريمية، و 

 وغيره.
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% فقط 8وهي أنه حتى وقتنا الحالي لم يتم دراسة واختبار سوى  تيةيجب إدراك الحقيقة األ
% من األدوية المباعة في البلدان الغربية تأتي 05ن أمن النباتات من الناحية الطبية حيث 

 من ُمستخلصات النباتات البرية. 

األول من لحاء شجرة من أشجار غابة موجودة في   :ئين لعالج السرطانتم اكتشاف دوا لقد
ي أعماق المحيط الهادي. إن العلماء فعيش توالثاني من كبد أحد الحيتان التي  ،اواججزيرة 

ولكن في أغلب األحيان من الحيوانات ، اً جديد أنه ال نعلم متى وأين سنجد دواءً  يعرفون تماماً 
 هةالتراكيب التي تنتجها معامل االدوية ما هي إال عبارة عن مواد شبيأو النباتات. إن معظم 

 بتلك التي تنتجها النباتات والحيوانات.

 
 الكائنات من مواد خام تزودها تصنعالورق وأقالم الرصاص التي كج. منتجات أخرى: 

 الحية الموجودة على الكرة األرضية.
 مباشرة غير فوائد . 3. 8. 12
 والموجودة مباشرة استعمالها يمكن التي المياه نسبة تزيد ال: للشرب قيةن مياه توفير .0

أما النسبة  ،% جليد0، وعليها الموجودة المياه مجموع من 1% عن األرضية الكرة على
 العالم في الموجودة الغابات وتعمل% فهي مياه مالحة. 97والتي تبلغ  من المياه األكبر
 .للشرب نستعملها التي المياه في النقص سد على متواصلة بصورة

 من الكربون أكسيد ثاني غاز العالم حول الموجودة النباتات تمتص : للتنفس هواء. 0
إلى  تنفسها في تقريباً  الحية الكائنات جميع وتحتاج. إليه األكسجين وتطلق الجوي الهواء

 .األكسجين
 التربة في العضوية موادال بتدوير الدقيقة الحية الكائنات تقوم: التربة خصوبة حفظ. 3

 .خصوبتها على تحافظ وبالتالي
 من اللقاح حبوب بنقل والخفافيش والطيور الحشرات من أنواع تقوم: األزهار تلقيح. 4

 محاصيل إخصاب على يساعد مما آخر جزء إلى النبات من جزء من أو آخر إلى نبات
 .واألزهار الفاكهة
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 الثقافية األهمية. 4. 8. 12
 واللوحات، الدول، أعالم على ستخدمتُ  فمثالً  :كرموز والحيوانات النباتات مد  خ  ت  س  تُ . أ

 .الخرافية والقصص واألغاني، والطوابع، والصور، والتماثيل،
 نفس في السرور وشمها األزهار إلى النظر يبعث حيث: وأخالقية وترفيهية جمالية أهمية. ب

ويمكن للناس أن يحصلوا على مزيد من  .الطيورتغريد  إلى االستماع يسعده كما االنسان،
النشوة عندما يرون األماكن الطبيعية. وتتجلى القيم الجمالية بوضوح عند الشعور بالُمتعة و 

مقارنتها باألماكن التي قام اإلنسان بتشييدها في الطبيعة كالمباني االسمنتية والحقول 
ص لديهم إحساس خاص تجاه عالوة على ذلك فإن العديد من األشخا الزراعية وغير ذلك.

وذلك ألمر يرتبط بجمالها وبعظمتها مثل األزهار البرية والفراشات ، انواع معينة من الكائنات
أو ألن هذه الكائنات هي رموز روحية أو أن لها أهمية ثقافية كالمها  ،والصقور الكبيرة

 العربي في الثقافة العربية.

االسبوعية بصحبة أسرهم في المواقع الطبيعية  ي ود الكثير من الناس قضاء عطلتهمكما و  
صيد  الطيور واألسماك من األنشطة الترفيهية في العالم.  والتجوال أو السير عبر فالجميلة. 

 البراري  ومراقبة الطيور أصبح نشاطًا ترفيهيًا شائعًا في الدول الغربية.

وله حق الحياة  البيئة اصرعن أحد هو اإلنسان فعلى اعتبار أن ،األخالقية األهمية وأما 
 الحياة في الحق أيضاً  لها األخرى الحية الكائنات أن في األهمية تكمن والبقاء واالستمرار،

إن عدم تدمير الطبيعة و توريث كوكبنا ُمعافى لألجيال القادمة هو أمر  .واالستمرار والبقاء
 . أيضاً  أخالقي

 األسباب الدينية  ج.

فهناك ، وال تقتصرها على حياة البشر ُمقدسة عموماً الحياة  دتع فاتإن أغلبية األديان والفلس
العديد من اآليات في القرآن الكريم تدعو إلى المحافظة على البيئة مثل: "وما من دابٍة في 
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)ص( قوله ك الدينيةاالرض وال طائر يطير بجناحيه إال أمم أمثالكم.. ". وكذلك األحاديث 
وهي خير قول على االعتدال في االستهالك والمحافظة  ريا"ال تسرف ولو كنت على نهر ج

وهذا ما ُينادي به العلم الحديث لحماية البيئة والموارد الطبيعية. وخالل فترة  ،على البقاء
منع يُ و  كما، الحج ال يسمح لك بالصيد أو قطع فرع نباتي حتى ولو كان لتنظيف أسنانك

 .اُلٌحرم و ذلك كل عامر خالل فترة األشهر شهو  أربعةالصيد لمدة 

 :Genetic reserve)) ةوراثيال األهمية .5. 8 .12
 الوراثية الهندسة طريق عن والحيوان النبات تربية في المخزون هذا استخدام يمكن إذ

تنوع الصفات الوراثية الكامنة داخل مورثات أنواع الحيوانات والنباتات إن  .الجينات ونقل
لطويل. حيث أن هذا التنوع مهم جدًا في كونه طاقة كامنة مهم جدًا للبشر على المدى ا

على سبيل المثال ، للتأقلم مع التغيرات غير المتوقعة للطبيعة والتي قد تحدث ُمستقبالً 
 .وغيرهاألمراض غير معروفة أو تغيرات في الطقس  مفاجئنتشار ا
 

 . األسباب التي أدت إلى تدهور التنوع الحيوي9. 12
بأنواع أخرى هي عملية تتم منذ  ها واستبدالهاضانقر اأو  حيويةاع التدهور األنو  إن

قبل حوالي  وتغيرت هذه األنواع كمًا وكيفًا منذ نشأة األرض ،العصور الجيولوجية األولى
عمر افتراضي  من األنواع كل نوعلف ،مليون سنة حتى اآلن عديدًا من المرات 4111

فعلى سبيل المثال اختفت  ،نسان دور في ذلكى بعده بتحكم عوامل الطبيعة وليس لإلنيف
الديناصورات والزواحف كبيرة الحجم وحلت محلها زواحف كالحيوانات الكبيرة الحجم 

اة البذور والتي تراجعت ندثرت النباتات السرخسية، وحلت محلها معر  اأصغر حجمًا و 
 بدورها ليحل محلها مغطاة البذور. 

 العوامل البشرية .1. 9. 12
 ،حياة األنواع بسبب تدخل اإلنسان المباشر أو غير المباشر فيالعوامل التي تؤثر هي و 

 ومن هذه العوامل: 
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 الصيد الجائر . 0

الغزال العربي كالحيوانات كثير من الصيد الجائر هو العامل المؤثر في انقراض  ديع
 الصيد وقد أدى هذا .والفيل األفريقي والصقور والنسور، وكذلك الحيتان والسالحف

إلى تضاؤل أعداد هذه الحيوانات، وأصبحت مهددة باالنقراض ويضاف إلى  الجائر
 ذلك بطء تكاثرها مما ساعد على تضاؤل أعدادها. 

 الجمع الجائر . 2

حياة النباتات البرية وخاصة النباتات الطبية  فيائر بالدرجة األولى جيؤثر الجمع ال
، على فتراجعت أعداد بعض هذه النباتات ،يوالنباتات ذات األهمية في التراث الشعب

 Anastatca)كف مريم و  ،(Citrullus colocynthis)الحنظل  سبيل المثال: 
hierchuntica) ، الكبار و(Capparis Spinosa) ، الشيح و(Artemisia 
herba-alba) والروثة ،(Salsola vermiculata)  إضافة إلى أنواع وأصناف

وتراجع كما  .في البلدان العربية  خصوصاً وتجلى هذا  ،نكثيرة ال مجال لحصرها اآل
حتى أصبح ال يغطي احتياجات الحيوانات  لنباتات المراعيالغطاء النباتي الطبيعي 

تدهور األنواع أدى إلى  جمع البيض وصغار الطيور في أوروبا، كما وأن المحلية
 . البرية من الطيور

 الرعي الجائر . 3

وذلك  تأثرًا شديدًا بالرعي الجائر ،في الدول العربية ، وخاصةةتتأثر األنواع النباتي
بسبب ندرة األمطار في معظم المناطق الصحراوية المنتشرة في الدول العربية، ذلك 
أن الرعي الجائر ألعداد كبيرة من الماشية واألغنام لمدة زمنية قصيرة أو لعدد قليل 

ساحة ثابتة من المراعي يؤدي إلى من الماشية واألغنام لمدة زمنية طويلة على م
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ويساعد أيضًا على  ،قدرتها على النمو مرة أخرى هاتدهور األنواع النباتية، وتفقد
متتالية، مما يجعل هذه  عدة تدهور هذه األنواع قلة األمطار وانعدامها سنوات

أبو على سبيل المثال ال الحصر:  األنواع على وشك االنقراض ومن هذه األنواع
النوة ، (Trigonella stellata)الجرجاس   ،(Panicum turgidum)ركبة 

(Stipagrostis scoparia) ،السباد (Stipa capensis).  

 الزحف العمراني . 4

بسبب الزيادة ، ةييؤدي الزحف العمراني للمنشآت السكنية أو الصناعية أو السياح
 كن، خاصة الساحليةالطبيعي في بعض األما غطاء النباتيإلى إزالة ال ،السكانية
حاللها  منها، تدهور األنواع النباتية الموجودة إلى فيؤدي ذلك بكتل إسمنتية، وا 

بالمنطقة، نتيجة لعدم قدرتها على االستمرار في المكان نفسه وتعثر هجرتها إلى 
 تها،، التي تعمل كحاجز يمنع عملية هجر العمرانيةأماكن أخرى بسبب العوائق 

األرضية،  وقإنتاج وحدات اإلكثار مثل البذور والجذور والسباإلضافة إلى تضاؤل 
زيادة إلى وقد تهاجر بعض هذه األنواع وال تجد الموئل المناسب لها فيؤدي ذلك 

 تدهورها.

 استصالح األراضي . 5

إلى إزالة  أو إعادة تأهيل األراضي الرطبة أو السبخات يؤدي استصالح األراضي
بعدد محدود من النباتات المزروعة، وهذا  استبدالهو  ماالغطاء النباتي في منطقة 

فعلى سبيل المثال انقراض  نبات البردي  وانقراضها. يؤدي إلى تدهور األنواع البرية
  .(Juncos rigidus) السمار المرمن األراضي الرطبة، و 
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 ئلاأن األراضي الرطبة لها أهمية عالمية كبيرة، ألنها مو  هذكر ما يجدر وم
(Habitats) فاستصالح هذه  ،الطيور المهاجرةكثير من وتكاثر  تغذية ومبيتل

إلى تخريب موائل هذه الطيور وبالتالي يتسبب هذا الفعل بتراجع األراضي يؤدي 
أبرمت اتفاقية عالمية هذا وال بد من اإلشارة إلى أنه قد  أعدادها أو حتى انقراضها.

باتفاقية "رامسار  ُعرفت األرضيةالكرة أنحاء جميع للحفاظ على األراضي الرطبة في 
 . 0970/  0/  0 حيث تمت بتاريخ "لألراضي الرطبة

 قطع الغابات. 6
ففي  يؤثر هذا التدخل تأثير مباشرًا على الحياة النباتية في الغابات، ويؤدي لفنائها 

شمااًل عامرة  03 – 05السودان مثاًل كانت المنطقة الواقعة بين خطي عرض 
هذه المنطقة بسبب تعرض ولكن  .تمت إزالتها لزراعتهاحيث ة باألشجار الكثيف

، وأصبحت هذه المنطقة تفتقر تهاللرياح الشمالية الجافة أدى ذلك إلى تدهور ترب
وتظهر حركة قطع الغابات واضحة في شمال غرب قارة أوروبا  ، كماللحياة النباتية

 .ه القارةهذالطيور البرية في أعداد دهور قطع على تحيث أثر هذا ال

 التلوث . 7

 التي ها التلوث بالمشتقات النفطيةتتأثر األنواع النباتية والحيوانية بالتلوث ومن أهم
تغطي سطح التربة والمياه، مما يؤدي إلى هالك الطيور واألنواع البحرية مثل 

أثناء حرب الخليج عندما تسربت كميات  ظهر ذلك جلياً  ، وقداألسماك والقشريات
ادم ومخلفات المصانع على الحياة و كما يؤثر ع ،مياه الخليج العربيل النفطمن 

النباتية البرية فيتراجع المجموع الخضري، ويتراجع إنتاج البذور لهذه األنواع، ويؤثر 
كما يتسبب التلوث بالمبيدات في انقراض الحيوانات  .على قدرتها على االستدامة
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ربة وأيضًا تدهور األنواع الحيوانية في الميكروبية التي تعمل على زيادة خصوبة الت
 المناطق الزراعية عند استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات األعشاب.

 . العوامل الطبيعية2. 9. 12
وهي مجموعة العوامل التي تؤثر على حياة األنواع البيولوجية سلبًا دون تدخل اإلنسان 

 : ومنها

 العالمية المناخية التغيرات. 0

تعرض بعض المناطق إلى رياح جافة لسنوات متتالية تدهور للحياة عن ينتج عادة 
وذلك الرياح وتتصحر هذه المناطق مما يؤدي إلى أن تجرفها لتربة لالنباتية وتفكك 

كما حدث في شمال غرب السودان وجنوب ليبيا والجزائر والصحراء الغربية في 
ور الحياة النباتية ويتسبب ن ندرة األمطار تساعد على تدهإضافة إلى ذلك فإمصر. 
 .في انعدام الحياة كما في الربع الخالي بالمملكة العربية السعودية هاانعدام

 زحف الرمال . 2

 ،يؤثر زحف الرمال على األنواع النباتية في المناطق الصحراوية في الدول العربية
فيؤدي  فبعض النباتات تتحرك التربة من حول جذورها والبعض اآلخر تغطية الرمال

زالتها من األرض فتتدهور هذه األنواع. ومن النباتات التي تأثرت  ذلك إلى جفافها وا 
 Stipagrostis)      النوة ،(Convolulus lanatus)بتدهور التربة البياض 

pulmosa) ، أبو ركبة و(Panicum turgidum).  

على  رماللعملت اففي العراق  ،تأثرت عدة دول عربية من جراء زحف الرماللقد 
معظم القنوات، ونظم الصرف المهمة بين نهري دجلة والفرات وكذلك  ردم

وفي األردن أدى زحف الرمال على  ،المشروعات الزراعية التي أقيمت في المنطقة
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وادي بطوم إلى تدهور الكساء الخضري في هذا الوادي، وتراجعت أعداد شجر 
يؤدي  ةكثيفًا بالوادي وفي سوريبعد أن كان نموها  (Panicum atlantica)البطوم 

زحف الرمال والعواصف والرملية القادمة من الصحراء الشرقية إلى تدمير 
 المزروعات على السواحل الغربية.

 البراكين . 3

ن تغطي يكانشط البر تفعندما  ،على الحياة النباتية والحيوانية سلباً ن يكاالبر  ثورانؤثر ي
ألراضي وتتسبب في هالك األنواع النباتية الحمم البركانية مناطق شاسعة من ا

حول  واسعةوالحيوانية، باإلضافة إلى األتربة واألدخنة، التي تؤثر على مساحات 
 ن.يكاالبر هذه 

 التصحر . 4

ندرة األمطار أو ارتفاع درجات الحرارة، أو كيحدث التصحر بسبب عوامل طبيعية 
سراف في استخدام المبيدات زحف الرمال وتحدث بسبب العوامل البشرية، مثل: اإل

فتتراكم داخل التربة فتفقد التربة خصوبتها، ويعتبر التصحر آخر  ،واألسمدة الكيماوية
 . بشكل كاملالحياة في هذه المناطق  نعدم، حيث تلحيويمراحل تدهور التنوع ا

 واستدامته الحيوي التنوع على . كيفية الحفاظ21. 21
 البرية للحي   الحيوي التفوع على الحذ ظ طرق تقسيم يمكن ,Pressey) 4991تبع   لـ )

  نوعين: دلى عموم   
بصون  وذلك: in situ األصلية الطبيعية مواطن  في الحيوي التنوع على الحفاظ. 0

 القابلة المختلفة األنواع مجتمعات من عليه تشتمل وما الطبيعية والمواطن البيئية األنظمة
 الحية الوراثية المصادر حفظ أفضلية إلى الطريقة كزوترت. الطبيعي محيطها في للنمو
 فيتم المزروعة النباتات أو المدجنة الحيوانات أنواع وأما. فيها تطورت التي البيئة في

 حفظ يتم الطريقة هذه وفي .بها الخاصة صفاتها فيها طورت التي بيئاتها في صونها
 هذا أشكال ومن. موقعه في يالطبيع الموطن صيانة طريق عن األصلي مكانه في التنوع
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 التي المحمية المناطق من وغيرها والمحميات، الوطنية، الطبيعية الحدائق: األسلوب
 .البرية مواطنها في الحية الكائنات حماية إلى تهدف

 التفوع بحذظ والك ex situ: الطبيعية مواطن  خارج الحيوي التنوع على الحفاظ. 0
 في األصلية مواطنه خارج مجموعات في (الوراثية رالمصاد الحية، المصادر) الحيوي
 النباتية، والحدائق الجينية، البنوك: ذلك أمثلة ومن. اإلنسان سيطرة تحت تقع أماكن
كثار  حبوب وبنوك الحقلية، والبنوك الجينية (captive species) األسر في األنواع وا 
 محاصيل من المأخوذة بذورال وتخزين ،(الزهرية غير النباتات من)  واألبواغ اللقاح
 المصادر من واالستفادة األنواع من كبير عدد حفظ إمكانية الطريقة هذه وتتيح. مختلفة
 طريق عن ويمكن. جيد بشكل وموثقة محمية تكون أنها وبخاصة سهل بشكل الوراثية
، والبصمة الوراثية: Tissue culture: األنسجة زراعة) الحيوية التقنية طرق استخدام

Genetic fingerprinting  ،المخبري واإلخصاب  :in vitro fertilization )التي 
 تحسين في منها واالستفادة الجينات، بنوك في الموجودة الوراثية المواد وخزن نقل تسهل
 ;Fay, 1992; Newbury & Ford-Lloyd, 1993)، البقاء في الحية األنواع فرص

Worley, 1996). 
  

 الحيوي التنوع يةوتنم . تطوير22. 21
 :ثالث مراحل إلى الحيوي التنوع وتنمية تطوير عمليات تقسيم يمكن
 الحيوي التنوع في الحالي التدهور إيقاف المرحلة األولى: .1. 11. 12
والحياة  الطبيعية النباتات وخاصة الحيوي التنوع مكونات بين والتفاعل التوازن يعتبر
 الجافة أكثر وشبه الجافة المناطق وتعتبر. دامالمست ئيالبي النظام أساس الحيوانية البرية
 إلى يؤدي البيئات هذه مثل في الغطاء النباتي تدمير ألن وذلك هشاشة، النظم هذه

 تدهور أدى وقد. البيئات هذه ظروف الغطاء تحت هذا استعادة صعوبة بسبب تصحرها
 يمكن التي الوسائل ومن. عديدة برية فقد أحياء إلى المناطق هذه في النباتي الغطاء
 (.0995 أكساد،) يلي: ما الحيوي في التنوع الحالي التدهور إيقاف أجل من اتباعها

 .القومية والمتنزهات المحمية والمناطق الطبيعية المحميات إنشاء. 0
 .البرية الحياة مزارع إنشاء. 0



296 
 

 ذلك تحقيق مكنوي. عليه المحافظة وضرورة الحيوي التنوع بأهمية ناسال وعي زيادة. 3
 البيئي، التوازن حفظ في الحيوي التنوع أهمية حول إعالمية برامج تقديم مثالً  طريق عن

 التعليم مراحل في البيئية التربية وبرامج الحيوي؛ التنوع لصيانة العالمية بالبرامج والتعريف
 رخص حمن في والتدقيق الصحيحة التربية وأسس أهداف اعتبارها في تأخذ التي المختلفة
 .للمخالفين العقوبة وتشديد الصيد

 من المختلفة المجتمع لشرائح العالقة ذات المعرفة نشر خالل من: والتدريب التعليم. 4
 ومسؤولية به المرتبطة والمشاكل الحيوي التنوع حول األساسية المعلومات إكسابهم أجل

 والتقنية المهنية مهاراتال التدريب طريق عن إكسابهم، وكذلك فيها، ودوره انحوه اإلنسان
 التي األساليب ومن. إيجابي نحو على فيه والتأثير الحيوي التنوع مشاكل لحل الالزمة
 والطلبة التالميذ نفوس في الحيوي التنوع على المحافظة تعاليم غرس خاللها من يمكن
 حماية نوادي أو والبيئة الحيوي التنوع حماية نوادي إنشاء المختلفة التعليم مراحل في

وسورية حيث تم إنشاء نوادي أصدقاء محمية  األردن في الحال عليه هو كما الطبيعة
 .التليلة في البادية السورية

 .الحيوي التنوع حماية تشريعات إصدار. 5
 الحياة أنواع بعض إكثار أجل من نقراضباال المهددة الحيوانات لتربية وحدات إنشاء. 6

 .األصلية لبيئاتها مشابهة بيئات في نشرها ليتم أو هاتوطين إلعادة وسالالتها البرية
 الحيوي التنوع تنمية المرحلة الثانية: .2. 11. 12

 ويتم عن طريق:
 ،مياههاو  غذائها، مصادر لمعرفة البرية الحياة ومنها الطبيعية للموارد حمس إجراء. أ

 الجوانبتتعلق ب لتيوا المعلومات من ذلك وغير وتكاثرها، وهجرتها، وتوزيعها، وأمراضها،
 منهاالكترونية  ياناتب قواعد وبناء حولها، وما المحمية المناطق لسكان االجتماعية
 .سليمة  أسس على الحيوي التنوع تنمية برامج في المعلومات هذه من واالستفادة

 نقل وتقنيات األنسجة، زراعةك الحيوي التنوع تنمية في الحديثة التقنيات من االستفادة. ب
 .وغيرها جنة،األ



297 
 

 التمويل من االستفادة طريق عن والدولية اإلقليمية والمنظمات الهيئات مع التعاون. ت
 المعلومات من واالستفادة الحيوي التنوع تنمية مشاريع لدعم الهيئات هذه تقدمه الذي

 .منها عليها الحصول يمكن التي والخبرات
عملية  من االقتصادية واالستفادة ويالحي التنوع صيانة المرحلة الثالثة: .3. 11. 12

 ل  المستدامة التنمية لتحقيق التطور
 :التالي النحو على اقتصادي مردود صورة في التنمية عملية ثمار جني يمكن
 غير السياحة طريق عن البرية والحياة الحيوي بالتنوع المرتبطة السياحة شجيعأ. ت

 الصيد وسياحة (إلخ ... األفالم وتصوير الميدانية والمشاهدات الزيارات) االستهالكية
 .الغرض لهذا محددة مناطق في( البرية للحياة استهالكي نمط)
 Game)" الصيد حصاد" ببيع السماح طريق عن ومنتجاته الحيوي التنوع تصدير. ب

cropping) الدولة في الحماية لتشريعات وفقاً  تصديره أو.  
 المناسبة االستثمارات توفير طريق عن حيويال للتنوع المستدامة التنمية مراقبة. ت

جراء البيئة، حماية لمشاريع وربط  الحيوي التنوع بصيانة المرتبطة للمشاريع دوري تقييم وا 
 دراسات إجراء على والتأكيد  العالمية الوراثية بالبنوك البنوك الوراثية المحلية في كل بلد 

 الوضع بتحسين واالهتمام اعية،الصن التنمية مشروعات على البيئي األثرلتقدير 
شكل وب البرية الحياة أو الحيوي بالتنوع العالقة ذات المحلية للمجتمعات االجتماعي

 .الجفاف القحط أو فترات أثناء خاص
 

فالبشر قد حيوي. فظ على ما تبقى من تنوع اأن نحالقول يتوجب علينا كبشر  وخالصة
ف األنواع واألشكال من الحياة الطبيعية بمختلالخاطئة عبر الزمن أضروا بممارساتهم 

على اإلنسان. فاتزان األنظمة  اً الضرر أخير هذا مما سيحل ، نتيجة السعي وراء الربح
البيئية يقدم العديد من الخدمات للحفاظ على بيئتنا الطبيعية سليمة، كدورة توزيع 

أكسيد  المغذيات في التربة وتقليل خطر التصحر والمساعدة في خفض نسبة ثاني
 . الكربون مما يقلل من درجة حرارة المناخ

عام، فإن عدد أنواع  00,111الزراعة منذ فجر التاريخ، أي قبل  أ البشر بممارسةمنذ بدف
لعالج ا . فينتشرنوع لالستهالك البشري 7,111النباتات التي تم استخدامها هو حوالي 



293 
 

مثاًل أمريكا كي أكثر الدول تقدمًا فوحتى  ،في بعض البلدان الفقيرةوالحيوانات  باألعشاب
حيث أن نصف كمية األدوية الكيميائية في البالد كلها تحتوي على أصول من الحيوانات 

نوع من النباتات يستخدم في العالج الشعبي  70,000 أو النباتات. وهناك أكثر من
د على يعتم ، كما سبق ذكره،إنتاج ما يقرب من ثلث طعام العالم. وأن والطب الحديث

من  003من  87التلقيح اآلتي من الحشرات والخفافيش وبعض الطيور، وهذا يشمل 
 حيث تبلغ القيمة النقدية لهذا اإلنتاج ما يربو على ،المحاصيل الزراعية األكثر انتشاراً 

في مختلف أرجاء  نوع بري يتم استخدامه 61يوجد أكثر من و . سنوياً مليار دوالر  011
كالقمح، وذلك  اً األكثر انتشار  03ل الزراعية الي جودة المحاصيفي تحسين  المعمورة

لتصبح قادرة على مقاومة الحشرات بدرجة أكبر وزيادة المكونات المغذية وتحسين الربح 
 . المادي

بالرغم من وجود عدد كبير من األنواع الحية المهددة باالنقراض وبعضها قد انقرض منذ 
واع التي استطاعت التأقلم وبعضها ساعده البشر وقت طويل، إال أن هناك بعض األن

فرد في  011عن الي عدد أفراده يقل كان  مثالً  حيد القرن األبيض الجنوبيفو ، على البقاء
في  اً فرد  20,000 أن وصلت الي إلىتزايدت نهاية القرن التاسع عشر، لكن أعداده 

على أنه  0996م عاحصان برفالسكي الذي كان مصنًفا وكذلك األلفية الجديدة. 
مهدد "لينقل من تصنيف  هوتمت عمليات إعادة توطينه مؤخرًا ، لكن تم اكتشافمنقرض

قائمة االتحاد العالمي وذلك تبعًا ل "مهدد باالنقراض“"إلى تصنيف  "باالنقراض بشكل حرج
 311أكثر من  منه اآلن ، حيث يوجد(IUCN, 2016) للحفاظ على البيئة ومواردها

 . اً فرد
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 المراجع:
التنوع الحيوي: أهميته وطرق ( "0110) وجاموس رنا ماجد ،أشتية محمد سليم

 التنوع أبحاث وحدة ،0رقم النشرة والبيئة، الحيوي التنوع دراسات سلسلة المحافظة عليه".
، 696ص. ب.  ، تل، نابلسوالبيئة الحيوي التنوع أبحاث مركز لحيوية،ا والتقنية الحيوي
 فلسطين.،  berctil@yahoo.comبريد الكتروني:   09234640:تلفاكس

 
 الثقافة وزارة: عّمان ،1 ط ،"الطاقة توفير في األسرة دليل" (2008)دّية أّيوب  أبو

 .األردنية
 

، "مواجهته وسبل وأسبابه عوامله :الحراري االنحباس مفهوم" (2008أبو دية، أيوب )
 .yahoo.comE_casesociety@، األردن – البيئة واستدامة الطاقة حفظ جمعية

 
 ،0107موضوع.كوم تعريف االحتباس الحراري"، ( "2014أبو يحي محمود )

     mawdoo3.com.   
 

"التلوث مشكلة العصر". عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية  (1928إسالم أحمد مدحت )
 صدرت(، 050الكويت ) -ني للثقافة والفنون واآلدابيصدرها المجلس الوط شهرية
 . 0991 -0903 العدواني مشاري أحمد بإشراف 0978 يناير في السلسلة

 
"اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئية"، العبيكان  (2002آل الشيخ حمد بن محمد )

 ص. 431، 00507المملكة العربية السعودية،  -الرياض -للنشر
 

"التنوع البيولوجي وتغير المناخ"،  UNEP (2002))) للبيئة لمتحدةا األمم برنامج
 صفحة. 46،  0117، اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لعام CBDالبيولوجي  اتفاقية التنوع

 

mailto:E_casesociety@yahoo.com
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"حوكمة المياه في المنطقة العربية:  (2014) (UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 صفحة، المكتب اإلقليمي للدول 008، 0104وفمبر ن 08الندرة وتأمين المستقبل"،  إدارة

  USA-Two UN Plaza, DC2  المتحدة، األمم منشورات، SWEDENالعربية. 
Room 853, New York, NY 10017     . 

 
 التصحر" )بدون حول موجزة دراسة"  (د. ت.) (UNEP)برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 .31 ص تاريخ(،
 

انقاذ كوكبنا والتحديات واآلمال"، "  (د. ت.) (UNEP)لبيئة برنامج األمم المتحدة ل
 .90 ( ص0990- 0970العالم، ) في البيئية الحالة تقرير

 
 من المنتجة السطحية الطبقة وفقدان الريحية "التعرية (1996هزاع ) البياتي عدنان

 .48 ص الخرطوم:  ،(3)العدد العربي، الوطن في الزراعة والتنمية مجلة  التربة"،
 

 مجلة العربي"، الوطن في والتصحر التربة "تدهور (1992الجواد ) عبد الجيالني
 المناطق لدراسة العربي المركز العربي، الوطن في الجافة بالمناطق، والمياه الزراعة
 .47 ص ، 0997 دمشق،  -07العدد  القاحلة، واألراضي الجافة

 
اه تهديٌد ُمتعاِظم لألمن الغذائي"، ُندرة وتدهور األراضي والمي" (2011جرعتلي مجد )

 .(FAO)  تقريٌر رئيسي لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة -خضراء دراسات
 

"البيئة والتنمية الزراعي  (2002و قنديل نبيل فتحي السيد ) ،حسنين سمية أحمد
راضي، ، وزارة الزراعة واستصالح األ0181نشرة إرشادية، نشرة إرشادية رقم  المستدامة"،

 الزراعية، معهد بحوث األراضي والمياه والبيئة. مركز البحوث
 

 موقع: ،"التلوث من الدولية البيئة حماية" (2005سيف ) طالل الحوسني،
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 www.alhosanilaw.net/82%zotalal.doc   
 

 والتصحر"، الجفاف وظاهرة المناخية "التغيرات (2000) المصطفى أبو حياني الطيب
 .46 ص ، 0111 :الخرطوم الرابع، العدد العربي، الوطن في والتنمية  الزراعة  مجلة

 
 ،0106"ما هو االحتباس الحراري" ، موضوع.كوم  (2014الحويطي الجازي )

    mawdoo3.com. 
 

   ،0107كوم  موضوع."ما هو االحتباس الحراري"،  (2012الجازي هايل )
Global Warming, Earth Science, Encyclopedia Britannica    . 

 
 موقع"محاسبة التلوث البيئي"، بغداد،  (2009والحيالي وليد ناجي ) ،خلف لعيبي هاتو

   academy.org-www.ao .   
 

 الوحيدة دراسيات مركيز العربيي"، اليوطن فيي "التصيحر (1990) رضـوان خـولي، محمـد
 .بيروت العربية،

 
( "المراعي في الوطن العربي"، 2011مر عبد المجيد و مصري عبداهلل توفيق )دراز ع

دمشق  –وزارة الثقافة  -، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب05دراسات اقتصادية 
0100. 

 
النفايات الصلبة، الفصل السابع من ( "أساسيات علم البيئة"، 2009خوري، هاني )

 .232 -235 ص "أساسيات علم البيئة"، كتاب
 

http://www.ao-academy.org/
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عادة الحياة البرية إلى البادية "تجربة مشروع ( 2015الرزوق طالل ) إحياء المراعي وا 
في مجال إرشاد المراعي الطبيعية والتشارك ورفع مستوى معيشة البدو"، ورقة  السورية

إلى ورشة العمل القومية حول إرشاد المراعي الطبيعية التي أقامتها المنظمة  عمل مقدمة
 ، سلطنة عمان. 0105/ 19/ 01 -18في  ة للتنميةالعربي

 
"طرق وأساليب توليد الطاقة  وانعكاسها على ظاهرة  (2009زاهر أحمد محمد )

لحراري"، "ندوة االحتباس الحراري" جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وجامعة ا االنحباس
 . 0119آذار  4 -0 الشارقة

 
 مجلة العربي"، الوطن في الملحية األراضي ح"استصال (1994) حيدر الزبيدي، أحمد

 .40الخرطوم، ص (، 0) العدد العربي في الوطن والتنمية الزراعة
 

التصحر"،  لظاهرة الجغرافية والمنظومة "المفهوم (2009) ناهي غليس السعيدي علي
 .0119 –(، كانون أول 05( العدد )8ميسان للدراسات األكاديمية، مجلد ) مجلة
 

 محافظة في التصحر لظاهرة جغرافي تحليل" (2002ناهي ) غليس علي السعيدي،
 البصرة. جامعة اآلداب، ماجستير، كلية رسالة  واسط"،

 
مواجهتها"،  وكيفية الخاطئة البيئة: السلوكيات "تلوث  (2002) أحمد حسن شحاتة
 ww.kotobarabia.com. للكتاب العربية الدار مكتبة

 

"التصحر: تمكين السكان الريفيين  (2010) (IFAD) لزراعيةالصندوق الدولي للتنمية ا
  .Via Paolo di Dono 44 00142, Rome, Italyمن التغلب على الفقر  الفقراء

 
 ةس"الجمهورية العربية السورية: درا (2012الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( )
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 مشروع تنمية المراعي في البادية، مواضيعية حول اإلدارة التشاركية للمراعي في البادية"،
 دائرة إدارة البرامج. تمكين السكان الريفين الفقراء من -شعبة الشرق األدنى وشمال إفريقيا

  .ISBN 978-92-9072-292-2التغلب على الفقر،   
 

( 2002عبد المجيد أحمد عبد الفتاح محمود و أبو السعود إسالم ابراهيم أحمد )
سابا  -لبيئي: بين الواقع والتحدي والنظرة المستقبلية". كلية الزراعةالتلوث ا أضواء على"

 االسكندرية.  جامعة -باشا
 المعارف منشأة ،0 ط واإلنسان"، البيئة "(1992) الدين المقصود، زين عبد

 .039ص  ، 0997  االسكندرية،
 

 لمشكلة الجغرافي "األساس (1989حمدي ) علي، منصور و أبو القادر، حسن عبد
  عمان. واإلعالن، للنشر  الشروق دار التصحر"،

 
، دار الشروق 3العلوم البيئية"، ط  إلى المدخل" (1991يحيى ) وفرحان، سامح غرايبة،
 .099والتوزيع، عّمان، ص  للنشر

  
 ،اربد محافظة في الزراعية األراضي على العمراني "الزحف (2002) خليف غرايبة،
 .واإلنسانية شرعيةال للعلوم جامعة الشارقة مجلة
 

 مؤسسة الديناصوري، الدين جمال ترجمة الكبرى"، "الصحراء (1963) فيرون ريموت
 .5 ص :القاهرة .العرب سجل

 
"التصحر: تدهور األراضي في المناطق الجافة"،  (1999) الفتاح عبد القصاص محمد

 .0999، شباط 040عالم المعرفة،  سلسلة
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 "التنوع ( 1995 ) )أكساد( القاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات العربي المركز
 واألراضي الجافة المناطق لدراسات العربي المركز: دمشق. العربي" الوطن في البيولوجي
 الوطن في البيولوجي التنوع حول الخبراء اجتماع /،  140ن /ح ث/أكساد القاحلة،
 الوطن في والتنمية لبيئةل المشتركة اللجنة ؛1995 – 5 /10/ 0 ، القاهرة العربي،
 .صفحة 32 ،العربية الدول جامعة العربي،

 
(. "الدليل اإلرشادي 0100) (WGEA)مجموعة عمل االنتوساي حول الرقابة البيئية 

. 10الرقابة على الغابات"، ترجمة ديوان المحاسبة بالمملكة األردنية الهاشمية،   حول
14. 0100. 

 .0107كوم  خ"، موضوع."تعريف المنا (2014مروان محمد )
 –"االستوائية الغابات استدامة( "0114)  (ITTO) االستوائية لألخشاب الدولية المنظمة

 /www.itto.int/en/sustainable_forest_management: على متوفر 
 

 والزراعة"، األغذية حالة "(1996المتحدة ) لألمم التابعة والزراعة األغذية منظمة
  روما. -(09رقم ) عةالزرا دراسات سلسلة

 
( "التقرير العالمي لحالة الموارد الحراجية 0101) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 -063التقرير الرئيسي. سلسلة الدراسات الحرجية للمنظمة العدد  -"0101 لعام
ISSN-1728-4422. روما. -منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  

 
( "التقييم العالمي لحالة الموارد الحراجية 0105) راعة لألمم المتحدةمنظمة األغذية والز 

 ,ISBN-978-92-608826-0،© FAOالجداول المرجعية،  -"0105 لعام
2015. 

 
حالة الموارد الوراثية الحرجية في " (2016منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )

تدامة" الدورة الربعة لمجموعة العمل وفير الحلول لمسائل اإلدارة الحرجية المس -العالم
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      . دورات جماعة العمل الفنيةالحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحراجية الفنية
      الدورة الرابعة، الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية الحرجية لألغذية والزراعة

     إيطاليا–روما  -نية بالموارد الوراثية الحراجيةلمجموعة العمل الفنية الحكومية الدولية المع
 . 0106أيار  -00 -01
 

 في التصحر رصد مؤشرات حول "دراسة (2003الزراعية ) للتنمية العربية المنظمة
 .35 -08 ص :الخرطوم العربي"، الوطن

 
 الوطن في االجتماعية التنمية ومستقبل "التصحر (2002) فارس الهيتي صبري

  .40 ص  بغداد، ، 03 العدد الحكمة(، )بيت دراسات اجتماعية  جلةم العربي"،
 

إدارة الموارد الطبيعية في أراضي المراعي"، مديرية ( "8199وزارة الزراعة األردنية )
 األردن. -عمان 2111والسياسات، قسم السياسات، تشرين الثاني  الدراسات
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