
 التصحر أسبابو وطرق معاجلتو
 
 

: ما ىو التصحر: أواًل 
التصحر أبختصار شديد ىي حالة بيولوجية ، وتغيَت بيئي للًتبة بسبب تغَتر الظروف ادلناخية والبيئية لتلك البقعة، 

ات ادلناخية وأس تغالل األنسان أو الًتاجع يف خصوبة الًتبة يف ادلناطق القاحلة أو اجلافة أو شبو الرطبة بسبب التغَتر
ىناك تعريف آخر للتصحر وىو حدوث تغيَت أو تدمَت أو نقصان يف ادلقدرة . للموارد الطبيعية بشكل غَت سليم 

البيولوجية لؤلرض شلا يؤدي اىل ظهور مناخات شبيو ابدلناخات الصحراوية بسبب العوامل والظروف ادلناخية يررافقها 
.  أخل ... ابلتايل اىل فقدان الًتبة خصوهبا  النشاط البشري الغَت متوازن ، شلا يؤدي

 
إن حالة التصحر من احلاالت ادلخيفة جداً بسبب ما ترشكلور من آاثر سلبية لتلك الدولة أو البلد الذي يرعاين من 

تلك احلالة ، إن تغيَت الظروف ادلناخية اجلافة أو شبو اجلافة ترسبب آاثر سلبية كبَتة دلنو البلد األقتصادي 
عيشي وادلناخي والبيئي، ولقد ظهرت مؤخراً تلك احلالة على الكرة األرضية ابلتزايد وخاصًة يف أواخر الثمانينات وامل

.  من القرن ادلنصرة وىي يف تزايد مستمر
 

لقد أصبحت حالة التصحر يف الفًتة األخَتة يف تفاقم وتسارع خطَتين ، وأصبحت تلك احلالة هتدد مساحات 
فلو أخذان على سبيل ادلثال . يل اىل هتديد أعداد كبَتة من السكان ابذلروب والتشرد بسبب اجلوعكبَتة جداً وابات

من مساحة %  10,2الظروف ادلناخية يف الشرق األوسط أو الوطن العريب فأن مساحة الوطن العريب تبلغ حوايل 
يضاً فيها مناطق بيئية ومناخية العامل ، وبسبب أمتداد تلك البقعة على مساحة واسعة على خطوط العرض نرى أ

إن األمطار وىطول األمطار على . سلتلفة دتاماً عن بعضها البعض ، وتوجد ىناك ادلناطق اجلافة وشبو اجلافة أيضاً 
.  تلك البقعة يعترب من العوامل الرئيسية ادلناخية للنظام البيئي ىناك 

 
جداً ونظراً للتوازن البيئي الطبيعي آنذاك مل تؤثر تلك احلالة وكما ذكرتر آنفاً أن حالة التصحر من احلاالت القددية 

كثَتاً على حياة الناس ، ولكنها أزدادت يف اآلونة األخَتة وأصبحت خطراً يرهدد حياة البشر ، ويف الوطن العريب 
ة ، وأيضاً أصبحت تلك احلالة تزداد بسبب عدم وجود التوازن البيئي الطبيعي بسبب سوء أستثمار ادلواد الطبيعي

إن تلك اآلاثر السلبية على ادلستوى البيئي . بسبب التغَتات الطبيعية واليت أثرت على الظروف ادلناخية فيها
واألجتماعي واألقتصادي بدء يف تزايد مستمر وخاصًة يف الثمانينات من القرن ادلنصرم والسبب يعود بشكل 

ب على ادلواد الغذائية ، وإستغالل األراضي الزراعية للتوسيع رئيسي اىل تزايد عدد السكان ، وابلتايل زايدة الطل
العرمراين ، والتكثيف غَت الصحيح يف أستثمار األراضي ، وأيضاً التجفيف ادلرتعمد للبحَتات واألىوار وادلستنقعات 



نوب حتت يف ج( أىوار العراق ) لكي تستثمرىا تلك البلدان ألغراضها اخلاصة على سبيل ادلثال جتفيف األراضي
، وىذا حبد ذاتو أدى أيضاً اىل إنتشار تلك %  20النظام السابق شلا أدى اىل زايردة التصحر يف العراق اىل حوايل 

يو أن سي سي ) فلو أخذان على سبيل ادلثال الزايدة السكانية يف الوطن العريب آنذاك وحسب أحصائيات . احلالة
أرتفع معدل الزايدة السكانية اىل حوايل  1950عامل لوجدان أنور يف عام ادلنظمة الدولية دلكافحة التصحر يف ال( دي 

اىل حوايل  2005، ويف عام %  25اىل حوايل  1995، ويف عام %  16اىل حوايل  1980، ويف عام %  6
30   . %

 
:  أسباب التصحر 

:  ىناك أسباب عديدة ولكن سوف أنخذ منها سببان أو ظاىراتن مهمتان 
 

:  سباب الطبيعية األ: أواًل 
ادلقصود ىنا التغَتات ادلناخية اليت حصلت أو سوف حتصل خالل الفًتات الزمنية ادلختلفة ، سواء منها اليت 

حصلت يف العصور القددية ، اجليولوجية مثاًل واليت أدت اىل ظهور التقسيمات والتظاريس األرضية احلالية أو نشوء 
على الرغم من أن تلك الصحارى . ويف أمريكا الشمالية ويف أفريقيا وآسيا  صحارى ىرنا وىناك فمثاًل يف أسًتاليا

وىناك التغيَتات ادلناخية احلالية أو احلديثة وىو . قد نشأت يف العصور القددية إآّل أهنا تؤثر على ادلناطق اجملاورة ذلا
التصحر احلايل واليت أدت مثاًل  ادلقصود هبا تلك اليت حدثت قبل آالف السنُت واليت أثرت بشكل مباشر يف عملية

اىل ما يرسمى األرض أو اجلبال الرملية ، وعلى الرغم من ذلك فقد كانت التغيَتات ادلناخية احلديثة ليست سلبية 
دائماً ، بل كانت إجيابية يف مناطق أخرى ، أما على صعيد الشرق األوسط أو الوطن العريب فقد أخذت تلك 

ية تظهر وتتكرر أبستمرار ، وديكننا أن نذكر بعض تلك احلاالت والظواىر واليت بدئت احلاالت والتغيَتات ادلناخ
:  ابلتكرار وىي 

.  حالة تكرار فًتات اجلفاف* أ 
.  حالة الفرق أو التباين الكبَت يف كمية ىطول األمطار السنوية * ب 
.  حالة الفرق يف أماكن سقوط تلك األمطار السنوية * ج 
.  لرايح القارية أو الربية اجلافة على الرايح البحريةحالة تغلب ا* د 
.  حالة الفرق الكبَت بُت درجات احلرار الصغرى والكربى ويف ادلدى احلراري اليومي بُت منطقة وأخرى * ىـ 

 كل تلك احلاالت أو التغَتات اليت حتدث ما ىي إآّل عوارض أولية لبدء حالة من اجلفاف واليت إذا مل ترعاجل أبسرع
.  وقت شلكن سوف تؤدي اىل جفاف وتصحر يسود الشرق األوسط 

 
( :  البشرية ) اثنياً األسباب األنسانية



إن ادلقصود ىنا ىو األسباب الناجتة بسبب النشاط األنساين إن صح القول ، ومنها وكما ذكران آنفاً الزايدة الكبَتة 
األستهالك الغذائي ، وكذلك التطور األجتماعي لعدد السكان يف العامل ، واليت أدت ابلنتيجة اىل زايدة 

أما من انحية أخرى فإَن إقامة ادلصانع والتلوث البيئي . واألقتصادي، أدى اىل زايدة الطلب اىل احملاصيل الزراعية 
إن . الذي أدى بصورة مباشرة اىل التغيَتات اجلوية وابلتايل ظهور أو كرب حجم الصحارى وزايدة مواسيم اجلفاف

.  وب أيضاً تؤدي بشكل مباشر أو غَت مباشرة اىل جفاف األرض وابلتايل اىل التصحر ال زلالواحلر
إستغالل األنسان لؤلرض بسبب زايدة الطلب على مواد اخلام وإستغالل األرض بشكل غَت مدروس وغَت مرشد ، 

ىناك . البيئي احلساس والغَت مستقر وأيضاً إمتداد ادلصانع اىل ادلناطق اخلضراء واىل ادلناطق اذلامشية ذات النظام 
:  أسباب أخرى أدت اىل تدىور وسوء تلك احلالة أكثر ومنها 

، وتقطيع % 90ومنها الرعي اجلائر حيث أن ادلراعي قّلة نسبتها اىل حوايل : سوء حالة الغطاء النبايت * أ 
انطق السكنية بداًل منها أدى اىل تقليص األشجار ، وتقليل أو التقليص من الغاابت وبناء ادلصانع أو ادلعامل أوامل

تؤشر اىل أن الغاابت قّلة بنسبة حوايل  1980البقعة الزراعية ، حيث أن الوطن العريب وحسب األحصائيات عام 
.  ، وىذا حبد ذاتو شيء مرعب للغاية ويستحق ادلراجعو والتفكَت جيداً %  15

 
تعرية ادلائية أو الرحيية أو معاً ، والتدىور الكيميائي والفيزايئي ادلقصود ىنا وىو مثاًل ال: سوء حالة األرض * ب 

للًتبة ، كل ذلك يعود اىل طريقة أستعمال األرض بشكل خاطئ وغَت مدروس وغَت علمي على وجو التحديد ، 
حيث يف الغالب نرى من أن ادلرزارع يرث األرض عن جده أو أبيو دون أن يرطّور نفسِو ويتسلح بسالح العلم 

.  وادلعرفة جنباً اىل جنب مع الظروف ادلناخية ادلتغَّتة
 

.  وادلقصود ىنا ىو البناء أو الزحف العمراين على حساب األرض : فقدان ادلساحات الزراعية * ج 
 

وأبختصار شديد فأن شلا جتدر األشارة إليو ىو أنور ملخص ما ذكرانهر آنفاً والذي يرسبب يف عملية التصحر ىو 
.  ية الرحيية لؤلرض ، والتعرية ادلائية ، والتدىور الكيميائي والفيزايئي بسبب التعر

 
: كيف نكافح التصحر 

كما ذكران آنفاً أن تلك احلالة اخلطرة كانت حالة قددية جداً ، ولكن الذي حدث ىو تفاقم تلك احلالة بشكل كبَت 
جود التوازن الطبيعي للبيئة بُت عناصر البيئة يف الفًتة األخَتة ، وىذا يعود بشكل أساسي بسبب أختالل أو عدم و

ادلختلفة ، وذلك نتيجة األستثمار اجلائر وغَت ادلسؤول للموارد الطبيعية ، حىت وصلت تلك األمور اىل مرحلة 
.  خطرة جداً انىيك عن أن اجلهات ادلسؤولة مل أتخذ أي أجراءات ضد ذلك العبث البيئي 



دفعة واحدة ، بل بسبب تراكمات التعامل الغَت مسؤول والغَت مناسب مع إن حالة التصحر مل تنشأ فجئة أو 
ادلوارد الطبيعية وخالل فًتة طويلة من الزمن أدى اىل ظهورىا شيئاً فشيئاً ، ويف النتيجة فأن معاجلة تلك احلالة 

.  حيتاج اىل وقت طويل أيضاً 
 

لينا البدء أبختاذ الؤلجراءات األولية والسريعة لؤلسف الشديد ال توجد حلول سريعة لتلك احلالة ، ولكن جيب ع
للحد من تسارع تلك احلالة ، ومن مث بعد ذلك جيب علينا وضع اخلطط الآلزمة دلكافحة تلك احلالة على ادلدى 

.  البعيد
 

:  ىناك بعض اخلطط دلعاجلة التصحر 
.  توعية اجملتمع ، وخاصًة ادلتأثرة بتلك احلالة وإدخال مادة التوعية البيئية يف مناىجها الدراسية*  1
.  إستخدام الدولة واجلهات ادلسؤولة ادلعارف واخلربات العلمية ادلختصة وتطبيقها على أرض الواقع*  2
الفردي ، احمللي ، القطري ، األقليمي التعاون على كل األصعدة مع اجلهات ادلختصة بذلك ، على الصعيد *  3

.  والدويل 
حتسُت إستخدام وإستغالل ادلوارد الطبيعية ، والعمل أبخذ نظر األعتبار على إستدامتها لؤلمد البعيد أيضاً ، *  4

.  وخاصًة يف ادلناطق اليت من شأهنا تكون مرعّرضة للجفاف أكثر من غَتىا 
اءات متكاملة ومدروسة ألستخدام األراضي ، حبيث تضمن على ادلدى القيام مع اجلهات ادلسؤولة أبجر*  5

القصَت إعادة أتىيل الغطاء النبايت وخاصًة يف ادلناطق اذلامشية ، واألستفادة بشكل كبَت وخاص من أنواع النبااتت 
.  ادلتأقلمة مع البيئة احمليطة هبا 

.  حر من كافة اجلوانب وضع خطة وبرانمج خاصة يرعٌت فقط عن حالة معاجلة التص*  6
العمل على حتسُت الظروف ادلعيشية للسكان أو األىايل ادلتأثرين حبالة التصحر، وإجياد الوسائل البديلة اليت *  7

.  تضمن ذلم عدم جلوء السكان اىل أتمُت حاجاهتا بطريقة تساىم يف عملية حالة التصحر 
دلوارد الطبيعية والبيئية أبنواعها ادلختلفة ، ونشر ادلعرفة إصدار قانون محاية خاص يرشمل احلفاظ على تلك ا*  8

.  احمللية والدولية لكي ترسهل بذلك لؤلىايل السكانية من تطبيق تلك القوانُت بشكل جاد وفعال 
جيب إعتبار السكان احملليُت إهنم جزء ىام ومباشر من عملية مشروع مكافحة التصحر ، وإشراكهم مباشرًة يف *  9

.  شروع منذر بدايتِو ىذا امل
 

: دور الفرد واجملتمع يف مكافحة حالة التصحر 
يو أن ) إن دور الفرد وحسب األحصائيات والدراسات أيضاً اليت أشارت إليها منظمة الدولية دلكافحة التصحر 

ور الكبَت يف ، وضلنر ابلطبع نسعى اىل حتقيق تلك البنود وأكثر من ذلك أيضاً ، وىو أن الفرد لور الد( سي سي دي



إننا نؤكد على أمهية الفرد ابلنهج األشًتاكي يف . عملية مكافحة التصحر ، ال بل لور الدور الرئيسي يف ذلك كلو
عملية مكافحة التصحر ، ونعترب أبن ىذا النهج جيب أن يبدأ من القاعدة اىل القمة ، حيث أن اخلطئ الذي كان 

ادلختصُت يقومون ببدء وحتديد النتائج واألنشطة ادلتوقعة حلالة التصحر،  حيدث يف السابق ، ىو أنور كان اخلرباء أو
وبعدىا يقوم ىؤالء ادلختصُت بدعوة السكان أو األىايل ادلتضررين لؤلطالع على تلك احلالة ، وذلذا السبب مل تكن 

على ادلسؤولُت الذين تلك التخطيطات أو األفكار تنجح ، بل كانت تفشل دائماً ، وذلذا فنحنر نؤمن أبن علينا و
خيصهم األخذ مبثل تلك القرارات ىو األخذ بنظر األعتبار وابلدرجة األوىل أفكار وقدرات الناس احملليُت من البداية 

، بغظ النظر عن السكان ادلتضررين مباشرًة أو غَت مباشرة ، والعمل يف بداية األمر على شكل إحصائيات فكرية 
فكار واخلطط واليت ومنذ البداية جيب أن يرشارك هبا ىؤالء الناس ، وألن السكان ىرم وتقديرية جلمع ادلعلومات واأل

إن السكان . األكثر قدرة واألقدم خربة يف فهم بيئتهم الطبيعية ، وذلم احلق ابلدرجة األوىل يف مواردىم البيئية
يئي ادلستدام احلاصل أو الذي سوف احملليُت ذلم ادلصلحة األوىل يف حتسُت األنتاج البيئي مع ضمان التوازن الب

وجيب علينا ومن خالل منظمات اجملتمع ادلدين أن . حيصل ، وعليو جيب مشاركتهم وبشكل مباشر يف حتقيق القرار 
جيب علينا أيضاً أن نقوم ابدلشاركة احمللية منذ البداية . ترساىم يف تفعيل ونشر تلك األمور وادلسامهة يف حتقيقها

التنمية ، وجيب أن نعترب مشاركة اجملتمع ادلدين مبا يف ذلك منظمات الغَت حكومية ومؤسسات اجملتمع األوىل دلبادرة 
ادلدين ، جزء ال يتجزء من عملية مكافحة التصحر ، من حيث مشاركتهم يف وضع اخلطط واألىداف والتنفيذ 

ىل اجملتمع ادلدين تعزيز عملية ادلشاركة إن ع. الفعلي للمشروع ، ومتابعة تطور عملية ادلكافحة التصحرية وتقييمها 
من خالل محالت التوعية أيضاً ، وللتعريف ابدلشكلة وأمهيتها وإنعكاساهتا على حياة الفرد واجملتمع والعامل ، وجيب 
أن ترعزز تلك التوعية وترعمم على قطاعات الًتبية والتعليم ، األعالم ، األوقاف ، األرشادات ، الشباب والرايضة ، 

غَتىا الكثَت حىت ديكن يف النهاية مشاركة اجلميع وسهولة طرح ىذا ادلوضوع اخلطَت والذي ديس اجلميع على و
.  اجملالس البلدية ادلختلفة 

 
:  دور الفرد ومنظمات اجملتمع ادلدين يف مكافحة التصحر 

مل وبُت موطنو األرض ، اىل درجة إن التأريخ علمنا من أنور ىناك وجود عالقة وثيقة بُت ادلواطن أينما كان يف العا
أصبحت فيها األرض ابلنسبة لؤلنسان دتثل جزءاً كبَتاً من حياتو ، حيث أعتربت األرض ىي اليت حتدد قيمة وكرامة 

إن ىذا الرابط ادلهم نستطيع أن صلعلور رابط أو مكّون أساسي ديكن األنطالق منور لتفعيل دور . األنسان وموطنو 
. األسرة أو من خالل اجلمعيات ، ادلؤسسات ومنظمات اجملتمع ادلدين  األفراد ، من خالل

إن مشاركة كافة قطاعات اجملتمع ادلدين يف تنمية القدرات احمللية والوطنية ، شرط أساسي يف حتقيق التنمية ادلستدامة 
مل واضحة حتدد دور من جهة واحملافظة على ادلوارد الطبيعية من جهة أخرى ، طبعاً من خالل وضع أسًتاتيجية ع

كافة قطاعات اجملتمع ادلدين ، مع األخذ بعُت األعتبار ادلبادرات الذاتية واليت ديكن أن تقوم هبا ىذِه القطاعات 



وألعطاء فكرة أكثر وضوحاً يف ىذا اجملال، وذلذا فعلى ادلنظمات أو ادلؤسسات األىلية الغَت حكومية ديكنها 
.  اليت ختدم األنسان والبشرية وتدر عليو ابخلَت لور ولؤلجيال القادمة  ادلشاركة الفعلية يف تلك العملية

 
ىناك بعض األمثلة واألمور وادلشاريع واليت ديكن للفرد أو دلنظمات اجملتمع ادلدين ادلشاركة فيها مباشرًة من خالل 

:  أقامة الدورات التدريبية ومنها على سبيل ادلثال 
 
اخلضراء يف على نطاق احمللة أو احملافظة أو الدولة أو حىت احلدور ادلوازية  عملية التشجَت أو األحزمة* أ 

.  للمحافظات احلدودية 
العمل على تطبيق بعض ادلشاريع ومنها ، القيام بنشاطات الزراعية ادلستدامة ، وزراعة احملاصيل ادلقاومة * ب 

.  للجفاف ، وخاصًة يف ادلناطق األكثر أتثراً ابلتصحر 
.  اء الغاابت أنش* ج 
القيام بتأسيس مراكز تعليمية هبدف تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للجمعيات ومؤسسات اجملتمع ادلدين الغَت * د 

حكومية ، وجيب أن تتأىل تلك ادلراكز أبىلية عالية يف صيانة ادلوارد الطبيعية ، والقيام مثاًل حبمالت تدريبية 
.  رلال األرشاد دلكافحة حريق الغاابت والتدريب يف 

.  القيام مبشروع صيانة ادلوارد الطبيعية ، وكذلك مشروع يف اجملال األجتماعي ، وتطوير ادلرأة الريفية وغَتىا * ىـ 
 

وكما نرى آنفاً على الفرد واجملمتع ادلدين ديكن أن يكون ، بل جيب أن يكون ذلم الدور األساسي وادللحوض 
علينا أيضاً أو على مؤسسات اجملتمع ادلدين وعلى .  مكافحة ظاىرة التصحر للمسامهة والقيام بشكل أو آبخر يف

السلطات ادلسؤولة من اجلهات ادلعنية إعطاء ادلرأة دورىا الزراعي ، وتطوير وتدريب ادلرأة الريفية وزايدة الوعي 
حلياة صفاً اىل صف مع الرجل وتعريفها مبشاكل التصحر ، ولكي ال أرفَهم خطئاً علينا مشاركة ادلرأة يف كل رلاالت ا

.  لبناء أي رلال من رلاالت اجملتمع بصورة متساوية أو شبو متساوية لكال الطرفُت 
ال برد يل ىرنا األشارة أيضاً على التأكيد لدور األسرة يف ىذا اجملال أيضاً وخاصًة ربة األسرة ، ونظراً لتعدد أدوار 

نتاجي ، فلها أيضاً أدواراً مادية وإنسانية ، أي أهنا تعد ادلسؤولة األوىل يف ادلرأة يف حياة اجملتمع ودورىا احليوي واأل
نطاق األسرة مبا خيص أيضاً مسألة تبٍت نشر الوعي البيئي األسري لدى أفراد أسرهتا وترسيخ قيم ومفاىيم 

لقيام مبنع التحطيب وقلع وجتسيدىا يف شلارسات وتصرفات اليت هتدف اىل محاية البيئة ومواردىا الطبيعية ، فمثاًل ا
األشجار ، وعدم التعامل مع ادللواثت البيئية الضارة ، والتوعية من خالل خطورة نشوب احلرائق ، والتوعية يف 
رلال إستخدام ادلياه وعدم تلوثها ، وترشيد أستهالك ادلياه أيضاً ، ، وغَت ذلك من األمور الكثَتة واليت تؤدي 

.  ة ، وجيل بيئي حريص وواعي على بيئتو ابلنتيجة اىل خلق أفراد أسر
 



.  وأخَتاً نتمٌت أن تكون ىذِه ابدئة خَت للجميع على النطاق الفردي واألسري والدويل 
 
 

: ادلصدر 
احلزب الدديقراطي األخضر 

 


