العدد ( )550السبت  1يوليو 2017

11

 ٪ 90من مساحة الوطن العربي تقع
ضمن المناطق الجافة
بينما ت��زداد نسبة احملاصيل
بنسبة ال تزيد على .٪ 1
اخلطر احملدق بالعالم العربي

إن نحو  ٪ 90من مساحة الوطن
ال��ع��رب��ي ت��ق��ع ض��م��ن املناطق
اجلافة جدا ً اجلافة وشبه اجلافة
وتتميز ه��ذه املناطق بتباين
كبير في كمية الهطول السنوي
لألمطار إضافة إلى تباين كبير
أيضا ً في توزيع الهطول خالل
ال��ع��ام وبطبيعة احل���ال ُتع ّد
األمطار العامل األهم من عوامل
املناخ بالنسبة للنظام البيئي
إذ ُيالحظ أن  ٪ 72من مساحة
الوطن العربي تتلقى أق��ل من
 100مم سنويا ً ومساحة 18
 ٪تتلقى ما بني  300-100مم
وفقط  ٪ 10تتلقى أكثر من 300
ملم.
و ُي ّ
غطي التصحر نحو ٪ 68
من املساحة اإلجمالية للدول
العربية وأن ه��ن��اك م��ا يزيد
على  90مليون نسمة يتهددهم
شبح اجلفاف والفقر إضافة إلى
 500مليون هكتار من األراضي
ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي حت � ّول��ت إلى
صحارى.
ك��م��ا أن اجل��ف��اف ه��و السمة
املناخية الرئيسة في املنطقة
ال��ع��رب��ي��ة وت���س���ود األح����وال
ال��ش��دي��دة اجل��ف��اف أو اجلافة
في أكثر من  ٪ 89من املنطقة
بينما تظل النسبة املتبقية
وه��ي  ٪ 11م��ن املناطق شبه
القاحلة واملناطق احملدودة شبه
الرطبة قاصرة على األراض��ي
املرتفعة وميتد سقوط األمطار
الهامشي الذي ال يزيد على 350
ملليمترا ً في السنة على املناطق
القاحلة بينما تشهد املناطق
شبه القاحلة م��ا ب�ين -400
 800ملليمتر في السنة وتشهد
املناطق شبه الرطبة م��ا بني
 1500-800ملليمتر في السنة
وم��ع ذل��ك يتميز سقوط املطر
في كل املنطقة بسرعة التغير
في التوزيع املساحي والتفاوت
املوسمي والتقلب بني السنوات
وتتفاوت الكثافات في الزخات
املتفرقة وتتغير طوال مواسم
ال��زراع��ة .وتتقلص األراض��ي
املزروعة بدال من ان تزداد وتقل
املساحة اخلصبة بسبب زحف
العمران السكني والصناعي

عليها ويتوسع احلضر على
حساب الريف مساحة وسكانا
ويزداد التصحر عاما بعد عام.
من ناحية أخرى هناك مساحات
كبيرة في معظم البلدان العربية
وخاصة شبه اجلزيرة العربية
وشمال افريقيا مغطاة برمال
متحركة فهي متثل نحو ٪ 9.36
من مساحة السعودية ومناطق
ع���دة ف��ي ال���س���ودان وج��ن��وب
املغرب وتتضرر بلدان أخرى
بنسب متفاوتة.
وتتجلى املشكلة في مصر التي
تبلغ مساحة الصحارى بها نحو
 ٪ 25من مساحتها الكلية مثيرة
للقلق حيث إن مصر حتتل اآلن
املركز األول في التصحر عامليا ً
وأنها تفقد سنويا ً نحو  30ألف
ف���دان م��ن األراض���ي الزراعية
واملتوقع بناء على ذلك أن تزداد
الفجوة الغذائية ات��س��اع�ا ً إذ
تستورد مصر حاليا ً نحو 60
 ٪من احتياجاتها الغذائية هذه
الفجوة ازدادت خالل السنوات
الست األخيرة من  48إلى ٪ 55
بالنسبة للقمح ومن  90إلى 98
 ٪للبقوليات وال��ذرة الشامية
وال��زي��وت النباتية وبالنسبة
للحوم زادت الفجوة فيها من
 30إل��ى أكثر م��ن  ٪ 48خالل
ال��ف��ت��رة نفسها غير أن مصر
ليست وحدها املهددة باجلوع
على املستوى العربي فاملنطقة
العربية في مجملها هي األكثر
استيرادا ً للحبوب في العالم فقد
تضاعف عدد السكان في البلدان
العربية نحو خمس مرات منذ
بداية القرن العشرين وما زال
معدل النمو السكاني مرتفعا ً إذ
يبلغ نحو  ٪ 3.2في املتوسط
سنوياً.
اخلروج من املأزق

وفي ظل تفاقم وخطورة ظاهرة
التصحر على املنطقة العربية
ُتبذل في كثير من البلدان جهود
لتجديد أراضي املراعي املتدهورة
ففي سوريا ُوضعت القوانني
الس���ت���خ���دام ب��ع��ض امل��ن��اط��ق
الرعوية وف��ي األردن ُتعطى
األولويات إلقامة مستوطنات
مستقرة للرعاة البدو ويجري
تطبيق زيادة قدرة املراعي على
إنتاج الكأل كما ثبت من جتارب
السعودية والكويت وباكستان

أن احلشائش املقاومة للملوحة
تنمو بشكل جيد عند ريها باملياه
القليلة امللوحة.
كما اس ُتخدم الرعي بالتناوب
م��ع احل��ب��وب ب��درج��ات جناح
متفاوتة في ال��ع��راق واألردن
وليبيا وسوريا وأُدخلت أنواع
من حشائش املراعي االستوائية
إل���ى ع��م��ان وال���س���ودان حيث
األوضاع البيئية تسمح بذلك.
ل��ك��ن رغ���م إدراك ال��ع��دي��د من
الدول العربية خلطورة وآثار
التصحر فإن اجلهود العربية
ف��ي ه���ذا امل��ج��ال ل��م ت���رق إل��ى
املستوى املطلوب فال بد أن حتتل
مكافحة ه��ذه الظاهرة قائمة
األولويات احلكومية عن طريق
تبني برامج محددة األه��داف
واملعالم تهدف إلى وقف طوفان
التصحر م��ن ن��اح��ي��ة وع�لاج
األراض��ي املتصحرة أو املهددة
بالتصحر وم���ن ال��ض��روري
وض��ع خطة عربية مشتركه
ملواجهة التصحر تشترك فيها
اجلهات الرسمية مع املواطنني
وم��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع اخل��اص
تقوم على االستعانة بخبرات
ال��دول املتقدمة في ه��ذا املجال
وتضع برامج لتوعية املواطنني
ب��إخ��ط��اره وح��م��اي��ة الغابات
وإص���دار قوانني جت��رم القطع
العشوائي لألشجار ووض��ع
آليات الستخدام املراعي تراعي
الظروف البيئية احمللية.

ما هي الواليات االميركية األسرع
نمواً في أكبر اقتصاد عالمي؟

نشر موقع سي إن إن موني تقريرا ً عن الواليات االميركية التي سجلت أسرع منو
اقتصادي خالل عام  ،2014واعتمد التقرير على حجم الناجت احمللي اإلجمالي
ومعدل النمو في كل والية.

داكوتا الشمالية
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تكساس
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احتلت الوالية املركز السادس في
تصنيف عام  2013وقفزت إلى املركز
اخلامس في تصنيف العام املاضي،
وي��ش��ك��ل ال��ت��ع��دي��ن أه���م ق��ط��اع في
اقتصاد الوالية رغم تنوع الصناعات
بها مثل الفضاء والطاقة املتجددة،
واحتلت كولورادو املركز الثاني من
حيث أعداد وظائف شركات الفضاء
ف��ي ال��ب�لاد مثل امل��ن��ش��آت التابعة
لوزارة الدفاع «البنتاجون».
وهناك شركات تكنولوجيا اتصاالت
عمالقة على أرض «كولورادو» مثل
سيمتس  SIEGYاألملانية وفودافون
 VODال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ال��ت��ي ضخت
استثمارات كبيرة في الوالية.
 1.6تريليون دوالر حجم الناجت احمللي اإلجمالي لتكساس ونسبة النمو االقتصادي ٪5.2

تأثير اجلفاف

• يزحف التصحر على  100بلد
في العالم ويوثر في حياة أكثر
م��ن مليار شخص وف��ي حالة
استمراره س��وف يصيب نحو
 ٪ 44من جميع النظم املزروعة
في العالم.
• األراض�����ي اجل��اف��ة زحفت
بالفعل على  ٪ 41.3من إجمالي
أراض����ي ال��ع��ال��م ف��ي مساحة
تؤوي  2.1مليار نسمة.
خ��ط��ط ال��ع��م��ل امل��ع��ت��م��دة من
األمم املتحدة الصادرة 1997
ل��م تلق االهتمام ال��واج��ب من
العالم ملواجهة تدهور األراضي
ووق��ف زحف األراض��ي اجلافة
لهذا أطلقت األمم املتحدة عقد
الصحارى ومكافحة التصحر
ع��ام  2010ليمتد حتى عام
.2020

 50مليار دوالر حجم الناجت احمللي اإلجمالي لداكوتا بلغ

ف��ي ال��وق��ت ال��ذي وقعت فيه العديد من
الواليات األميركية حتت براثن الركود
العظيم ،إال أن تكساس ،الغنية بالنفط،
متاسكت واس��ت��ف��ادت م��ن ط��ف��رة النفط
الصخري وجذبت أيضا ً صناعات أخرى
ف��ي التكنولوجيا وال��رع��اي��ة الصحية
والتعليم ،وسجل منو اقتصاد الوالية
 %5.2في  2014من  %3.7في عام .2013
ومتثل والي��ة تكساس  %10م��ن الناجت
احمللي اإلجمالي األميركي ،فيما بلغ معدل
البطالة  ،%4.2وهو من بني األدنى في كافة
الواليات وحتتوي على ثالثة من بني 5
م��دن سجلت أس��رع منو اقتصادي وهي
هيوسنت وأوسنت وسان أنطونيو.

وايومنج
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 44مليار دوالر حجم الناجت احمللي
اإلجمالي لوايومنج ،واحتلت املركز
الثالث بجانب «فيرجينيا الغربية،
وت��ع��د م��ن ب�ين أح��د محركات النمو
االق��ت��ص��ادي ف��ي ال��والي��ات املتحدة،
وتعتمد بشكل كبير على الفحم وإنتاج
النفط ،ورغم هبوط أسعارهما ،ال يزال
اقتصاد وايومنج في حالة جيدة ،وبلغ
معدل البطالة بها  %4.1دون متوسطه
ف��ي أم��ي��رك��ا بنسبة  .%5.5ووف��ق �ا ً
لتصنيف  ،Bankrateحصلت الوالية
على امل��رك��ز األول كأفضل األم��اك��ن
التي ميكن التقاعد فيها بسبب جودة
املعيشة والرعاية الصحية وانخفاض
معدالت اجلرائم.

فيرجينيا الغربية
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• التصحر وخطر الطبيعة

 75م��ل��ي��ار دوالر ح��ج��م ال��ن��اجت
احمللي اإلجمالي لفيرجينيا ويبلغ
م��ع��دل ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي ع��ام
.%5.1 2014
احتلت والي��ة فيرجينا الغربية
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث  -بجانب والي��ة
وايومنج – وميثل الفحم الركيزة
األساسية القتصادها بنمو نسبته
 %98في  ،2014وفقدت الوالية
آالف ال��وظ��ائ��ف منذ أب��ري��ل عام
 2004بسبب انخفاض أسعار
ال��ط��اق��ة ،خ��اص�� ًة ف��ي التعدين
والتنقيب ،وبلغ معدل البطالة ،%7
وهو األعلى في البالد.

