
مشكل الماء وظاھرة التصحر: لعالم العربيا

األبعاد الدیموغرافیة واالقتصادیة والسیاسیة لمشكل الماء في العالم العربي
:البعدین الدیموغرافي واالقتصادي لمشكل الماء في العالم العربي-1

، وبالمقابل 2025م ن حسب توقعات 463إلى 1950م ن سنة 76عرف سكان العالم العربي تزایدا سریعا حیث انتقل من 
1950في سنة 3م4183عرف نصیب الفرد من الماء تراجعا كبیرا فبعد أن كان متوسط الفرد من ھذه المادة الحیویة 

.2025بحلول 3م553یتوقع أن یصل إلى 
في حین ال % 6.4زلي بحوالي تم یلیھ األستھالك المن% 88.6یعد القطاع الفالحي من أبرز القطاعات المستھلكة للماء ب 

.االمر الذي یدل على ان ھذا القطاع ال یزال ضعیفا في جل الدول العربیة % 5یستھلك القطاع الصناعي سوى 
من حدة األمر الذي سیزیدھذه النسب ستعرف تزایدا كبیرا بفعل تزاید عدد السكان وتطور مختلف االنشظة االقتصادیة

.ي خالل العقدین المقبلین أزمة الماء بالعالم العرب
:البعد اإلستراتیجي لمشكل الماء في العالم العربي -2

الشرق االوسط بسبب التزاید الدیموغرافي السریع یتمتل البعد اإلستراتیجي للماء في قدرتھ على رسم مستقبل منطقة 
.وعدم قدرة الدول العربیة على تحقیق أمنھا الغدائي 

:إلى ظھور ثالث أزمات بالشرق االوسطأدى التنافس حول الماء 
.بین مصر والسودان واتیوبیا:في حوض النیل
.بین تركیا وسوریا والعراق:النھرینفي بالد ما بین

.بین كل من فلسطین ،األردن، لبنان، سوریا، والكیان الصھیوني:في حوض نھر األردن
من میاه 3م530اه العربیة حیث یسیطر حالیا على حوالي یسعى الكیان الصھیوني للسیطرة على أكبر كمیة من المی

، األمر الذي ینذر باندالع حرب مائیة بین العرب 3م180األراضي الفلسطینیة في حین ال یسیطر الفلسطینیون سوى على 
).ماءال(والكیات الصھیوني ال سیما وأن الكل یؤكد على أن الحرب القادمة لن تكون إال على ھذه المادة الحیویة 

بعض مظاھر التصحر في العالم العربي وأھم التدابیر المتخدة لمواجھتھا
مظاھرھا وعواملھا: ظاھرة التصحر-1
:تعریف التصحر-أ

الزراعیة البوریة والمسقیة وحتى الغابات نتیجة تضافر عدة التصحرمصطلح یدل على انخفاض القدرة اإلنتاجیة لالراضي
...).اإلستغالل المكتف،عدم إعتماد التناوب الزراعي (التغیرات المناخیة واألنشطة البشریة عوامل أبرزھا

:مظاھر التصحر-ب
:تتعدد مظاھر التصحر في العالم العربي ویمكننا تلخیصھا على الشكل اآلتي

.من مساحة العالم العربي من التصحر% 18معاناة 
.مكتفإرتفاع نسبة ملوحة األراضي بفعل السقي ال

.تدھور الغطاء النباتي
.تراجع خصوبة التربة من خالل فقدانھا لعناصرھا المعدنیة والعضویة 

ھذه الدول على خالصة القول أن التنمیة التي تسعى الدول العربیة إلى تحقیقھا تبقى رھینة إلى حد كبیر بمدى قدرة
یة العربیة ویحول بالتالي دون تحقیق االمن الغدائي والتصحر الذي یھدد معظم األراضي الزراعالتصدي لمشكل الماء

.االمر الذي یجعل العالم العربي مرتبطًا أشد األرتباط بالسوق الدولیة وتقلباتھا
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