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وتري األرض هامدة فإذا انزلنا عليها املاء إهتزت و ربت و أنبتت مـن              (  بسم اهللا الرمحن الرحيم   
  .  5 اية رقم -سورة احلج  )كل زوج يج

تدل مأثورات العـرب الروحيـة واألدبيـة         : حراءاالصل يف اجلزيرة العربية اخلضرة وليس الص      
وقد أثبتت الدراسات احلديثة عن طريـق  .والشعرية أن اخلضرة كانت سائدة يف كثري من أجزاء اجلزيرة العربية     

  .احلفريات األثرية وأستخدام تقانة النظائر املشعة أن هنالك عدة عصور ساد فيها املناخ املطري
 ، و أيضاً اليت مرت على مشالالفترات املطرية علي اجلزيرة العربية يوضح الرسم يف الصورة املرفقة 

يقيا، وذلك يوضح ان اجلزيرة العربية بل الصحاري العربية مجيعها ، رغم شهرا يف التاريخ و اشتهار أفر
نظائر املشعة العرب بارتباطهم بالصحراء و اا املؤثرة يف منط حيام إال أن التقنيلت احلديثة ، مثل إستخدام ال

، أثبتت أن اخلضرة كانت سائدة يف تلك الصحاري يف فترات طويلة من التاريخ ، ويساند ذلك ما جاء يف 
ماثورات العرب الروحية و األدبية و الشعرية عن اوصاف للحيوانات و للجنان ، و ما يعزز ذلك مثال ان 

العربية  قد حظيت بفترلت مطرية حيت يف العهد  و يتضح أن اجلزيرة .لألسد اربعني أمساً يف اللغة العربية 
اهللوسني احلديث وذلك بعد إستقرار طبوغرافية االرض ، مما يثبت انه ليس هنالك من عائق طبيعي مستدمي 

ال : ( يف حديثه املشهور الذي رواه أبو هريرة ) ص( وقد أكد ذلك الرسول .مينع عودة املناخات املطرية 
وقد ذكر الشيخ عبد ايد الزنداين أن أحد املستشرقني ) رض العرب مروجاً و ااراً تقوم الساعة حيت تعود ا

عندما إستمع هلذا احلديث ، قال أن أرض العرب ال بد عائدة كذلك ألنه حديث وحي ، و إال كيف عرف 
  .ذلك املاضي وهو مل يكتشف إال بالتقنيات احلديثة يف عصرنا هذا ) ص(حممد 

  ية حتظي بتيارين من التيارات املطرية الفعالةاجلزيرة العرب
الشتوي الذي يغطي " البحر األبيض املتوسط " تيار املنسون يف اجلنوب الغريب يف الصيف ، وتيار 

  نسبة  كفاءة  هذه التيارات تضاءلت مبرور الزمن ولكن يبدو أن .شرق اجلزيرة حيت مشال سلطنة عمان 
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 إحتضنت أغلب يستقطبها يف داخلها، فاجلزيرة العربيةا يف مداخل اجلزيرة أو البيئي الذي يدفعهالنظام  إليار
الديانات و احلضارات القدمية مما أثقل كاهل البيئة فيها ، وهي مثال للصحاري اليت تكونت بسبب األعباء 

  .ة للبيئةالبشرية و احليوانبة فقد عرفت اجلزيرة كثرياً من األنشطة املنهك
  

  
  أار اجلزيرة العربية القدمية

  
  الرؤي اجلديدة يف جمال تنمية البيئة الطبيعية و إستعادة املناخ املطري

 و تقنية اإلستشعار عن "weather satellites"إن تقنيات األقمار الصناعية خاصة أقمار الطقس 
ت اليت البعد ، فتحت افاقاً واسعة لدراسات املناخ مما اتاح لإلنسان رؤي جديدة يف تفهم ديناميكا التيارا

   تسبب األمطار، ألن األقمار أتاحت فرصة تصوير تلك التيارات و حتركات السحب من أعلي و ملسافات شاسعة من
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 Generalمصدر منوها إيل اية تساقطها ، و صار من املمكن رسم مناذج نظرية للمدارات املناخية 

Circulationافية   كما أن تطوير تقنيات الكمبيوتر ونظم املعلومات اجلغرGIS تتيح  ربط تلك النمازج 
املناخية بالنظم البيئية األرضية املختلفة املؤثرة على املناخ واملتأثرة منه معاً ميكن من إستنتاج  مشاهد 

“Scenarios” ومن أهم الرؤى اجلديدة ما عرف أخرياً عن تأثري املظلة . ورؤى خمتلفة لتحوالت البيئة 
  ودورها ىف دفع تلك التيارات اىل داخل ”Rain Forests“ األمطار   وغابات ”Tree Canopy“الشجرية 
   . وىف تكثيف محولة تلك السحب – حيث يدخل أغلب التصحر –القارات 

إن منهجية تنمية البيئة الطبيعية وإستعادة النظم القدمية هذه إستخدمت بنجاح من قبل ىف الواليات 
ضاعفت فرص جناحها لوجود تلك التقانات احلديثة وتوفر املعلومات املتحدة وىف استراليا ىف املاضى ، ولكن ت

عن طريق الرصد الفضائى املتوفر  منذ بدء تقنية األقمار الصناعية واإلستشعار عن بعد ىف الثالث حقب 
املاضية ، وهى بالتاىل توضح إجتاهات التدهور مما ميكن من رسم اخلطط لعكسه عن طريق مد اإلجتاهات 

“Extrapolation “ للوصول للنظم البيئية القدمية ، كما ان التقدم العلمى وإستخدام النمازج  الشاملة  
 تتيح تقييم جناح  املشاريع نظرياً قبل الدخول ىف التطبيق ، وذا يزول  ”Interactive Modeling“التفاعل 

  . مؤكدة ختوف سلطات التخطيط والتمويل من الدخول ىف مشاريع طويلة املدى بنتيجة غري
لقد وضع املخططون كثرياُ من خطط التنمية اإلقتصادية و الزراعية والصناعية وتنمية هياكل 
العمران الصناعية ولكنهم أغلقوا إمكانية وضع خطة لتنمية البيئة الطبيعية وإعادة  بناء نظمها األصلية الجل 

وأن العلوم والتقانة احلديثة فجرت الكثري من استرجاع مناخاا القدمية واستعادة اخلضرة الطبيعية فيها، خاصة 
املعرفة واإلمكانات ، كما أن ثروة البترول أتاحت قدرات هائلة حبمد اهللا ، وميكن أن يستغل منها ولو اجلزء 

  .اليسري ىف مثل هذه التنمية الىت تعوض عنه مبوارد متجددة ذاتياً وحتقق األمن املائى والغذائى ىف املستقبل 
لرسول صلى اهللا عليه وسلم املشهور الذى أخرجه وحققه كثري من رواة احلديث ان حديث ا

التقوم الساعة حىت يكثر املال ويفيض ، وحىت خيرج الرجل زكاة ماله فال جيد أحداً يقبلها منه ،  :وحمققيه
، اذ أا  إن هذا احلديث امللهم يؤكد جدوى الدراسة املقترحة .وحىت تعود أرض العرب مروجاً وأاراً 

سوف تربهن هل ميكن ان يتغري املناخ ويتحسن مبشيئة اهللا تعاىل عن طريق أسباب ىف مقدرة البشر أم فقط عن 
 هذا وإن فيض املال ىف عصر البترول بقرب إحتمال .طريق أسباب كونية الحول وال قوة لإلنسان ا 

   .لتغيرياآلن واهللا أعلمحدوث هذا ا
  مناخ اجلزيرة العربية

 يف وال تزال اجلزيرة العرب حتظي بتيارين من التيارات املطرية املعروفة بفعاليتها ومها تيار املنسون
ولكن يبدو ان .وتيار البحر االبيض املتوسط يف الشتاء يف الشمال والشرق,الصيف يف اجلنوب واجلنوب الغريب

  .هذه التيارات فقدت فاعليتها نسبة لتدهور النظم البيئية االرضية اليت كانت تدفعها ايل الداخل او تستقطبها
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  اندرو تومسون-)19(مرجع رقم 

  

  )االعباء البشرية:(أسباب التدهور التارخيية
v ي الصناعي املتقدمة نسبياً مثل السدود واالفالج ختلق كثافة سكانية ومن مث عبئاً علي تقنيات الر

  .النظام البيئي اهلش واملوارد احملدودة
v  القوامسة,العمانيون,الفينيقيون(صناعات السفن عند االمم البحرية املشهورة اليت عرفتها املنطقة (

  .تستهلك القطاع الشجري
v  العربية واالعتداد بالثروة من اجلمالالفروسية وتربية اخليول.  
v واحتياجات الوقود يف اجلنوب والشمال) النحاس(صناعات التعدين. 
v يار نظام احلميحلروب اواهلجرات وا.  

  
  دراسة احتماالت عودة او استعادة اخلضرة الطبيعية للجزيرة العربية 

ان عنوان الورقة مشتق من حديث الرسول صلي اهللا عليه وسلم الذي يتنبأ فيه بعـودة اخلـضرة                  
البيئية اء النظم    وتدعو لتنفيذها سوف تربهن هل بن      ورقةالدراسة اليت تناقشها ال   .واملروج واالار للجزيرة العربية   

  .اليت ميكن ان تؤثر علي املناخ ميكن حتقيقه مبجهودات بشرية ام ال يتايت اال مبؤثرات كونية ال قدرة للبشر علي حتقيقها
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أي  ( Desktopالفريد يف الدراسة عن طريق النماذج انه ميكن حتقيقها بالربامج احلاسوبية وعلـي 
   .تجارب احلقلية املكلفة يف املال والوقتومعرفة النتيجة دون اللجوء لل) يف املكتب

 

  
 مناخ اجلزيرة العربية يف الشتاء

  

http://www.pdffactory.com


 

  أمحد عبد الرمحن العاقب
6  
  

  
 العربية يف الشتاءمناخ اجلزيرة 

  

ان اهداف مكافحة التصحر االن تنحصر يف التعايش املريح مع الصحراء او ايقاف زحفها ولكـن         
   .اهلدف االستراتيجي من هذه الدراسة هو دراسة احتماالت عودة او استعادة اخلضرة الطبيعية للجزيرة العربية

ان اجلدوي الفنية لتنفيذ هذا اهلدف االستراتيجي مستمده من التجارب العاملية واملفاهيم اجلديـدة              
  .مثل مفهوم املظلة الشجرية ومفهوم تنمية البيئة الطبيعية

   التجارب العاملية
 .الحتمـاالت  هناك دراسات ومفاهيم مبتكرة وجتارب عاملية ميكن االستدالل  ا ىف دراسات هـذه ا           

  :ولتنفيذ مشروع حتقيق اعادة اخلضرة الطبيعية عن طريق اعادة بناء النظم البيئية القدمية  خنص منها االتى
 والتجربـة  DUST BOWLالتجربة االمريكية ىف الثالثينات الا ما مسى بقمقـم التـراب ،    -

  .االسترالية 
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 .ة التصحر وما صدر عنه من توصيات الدراسة املستفيضة الىت قدمت للمؤمتر   العاملى ملكافح -
 :ما اتيح لالنسان من علوم وتقنيات حديثة  -
  NDVI.تقنية االستشعار عن البعد وبرامج اقمار الطقس وخرائط مستوى اخلضرة  -
 "Simulation"والنظائرية  GCMS احلاسب االىل والتطور ىف النماذج النظرية للحركة العامة  -

  والنماذج الىت تربط احمليط اهلـوائى   interactive modelsاملتفاعلة وحتليلها مث النماذج الشاملة 
  عن طريق دراسات ديناميكيا وحراريات احمليط احليـوى   coupled  modelsباحمليط احليوى 

 .) النباتى خاصة (
 .تقنية النظائر املشعة  -
 .التقنية احليوية واهلندسة الوراثية وزراعة اخلاليا  -
 .يقة والسدود اجلوفية تقنيات االبار العم -
 .تقنية الطاقة الشمسية  -

  TREE CANOPYاملظلة الشجرية 
  وتقنية االستـشعار   ”Weather satellites“ان تقنيات االقمار الصناعية خاصة اقمار الطقس  

 عن البعد ، فتحت افاقا واسعة لدراسات املناخ مما اتاح لالنسان رؤى جديدة ىف تفهم ديناميكا التيارات الـىت   
تسبب االمطار ، الن االقمار اتاحت فرصة تصور تلك التيارات وحتركات السحب من اعلـى وملـسافات                 

  وصار من املمكن رسم منـازج نظريـة للمـدارات املناخيـة    .شاسعة من مصدر منوها اىل اية تساقطها 

circulation models    General.جلغرافيـة   كما ان تطوير تقنيات الكمبيوتر  ونظم املعلومات اGIS 
تتيح ربط تلك النمازج املناخية بالنظم البيئية االرضية املختلفة املؤثرة على املناخ واملتاثرة منه مما ميكـن مـن                   

 ومن اهم الرؤى اجلديدة ما عرف اخـريا         . ورؤى خمتلفة من التحوالت البيئية       Scenariosاستنتاج مشاهد   
 لقد كان معروفـا  ”RAIN FORESTS“االمطار  وغابات TREE CANOPYعن تاثري املظلة الشجرية 

 مما يؤثر اجيابيـا علـى   ”dew point“الندى   وحتسني نقطة واالشجار ىف تلطيف اجلومن قبل تاثري الغابات 
وتزيـد  " والـصحارى تولـد الـصحارى   "  "ان الغابات تولد الغابات   "استدرار السحب املطرية ، وعرف      

 ولكـن  .والصحراء تزيد معامل اجلفاف  " ”dryness factor  افمساحتها الن الغابات ختفض معامل اجلف
عقد ىف نريوىب واالجتماعات التمهيدية الىت سبقته كـان   الذى ) 1977(ىف مناقشات مؤمتر التصحر العاملى 

اوال تكلفـة الـرى     : هناك تشكك ىف فعالية زراعة غابات ىف الصحارى او ىف املناطق القاحلة او املتصحرة               
الصناعى الذى تطلبه تلك املناطق ، وثانيا جلزافية مرور التيار ات املطرية فوقها وعدم ضمان انتظـام وصـول    

  .السحب املنتجه اليها 
ولكن االن عرفت مزايا اخرى مهمة للمظلة الشجرية وهى دورها ىف دفغ تلك التيارات اىل داخل              

 ذلك النه قد اتضح ان تلـك  . وىف تكثيف محولة تلك السحب – حيث حيدث اغلب التصحر - القارات 
  التيارات عندما تدخل من احمليطات والبحار اىل اراضى القارات وطل منها االمطار فوق املظلة الشجرية فان
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 واما .منها على اوراقها حيث تتبخر مرة اخرى وتواصل مسريا اىل الداخل           % 60املظلة حتتفظ باكثر من      

 هـذا   .لت على اراضى تقل فيها االشجار فاا تغوص ىف االرض او تسيل اارا مرة اخرى اىل البحر                  اذا هط 
 انه درس طبيعة االمطار الىت طل ىف املناطق بني الساحل ىف اجلنوب غرب افريقيا              " Lettau"وقد ذكر التاو    

  .جاء من احمليط كيلو متر، فوجد أن ثلثها فقط 3000بني الصحراء اجلزائرية ىف خط طوله و
أن هذا اإلكتشاف يقلب مفهوم استزراع الغابات السابق ، فاملقترح اجلديد هو أن تزرع الغابات               
أو تكثف ليس ىف الصحراء وإمنا ىف مداخل التيارات املطرية ، وىف الطرف الذى تبدأ فيه الغابات ىف اإلحنسار                   

ناسباً لنمو األشجار وإلستعادة املظلـة الـشجرية        والزوال ، ىف تلك املناطق يكون مستوى األمطار ما زال م          
وبذلك تتفادى تكلفة الرى الصناعى وميكن زراعة الغابات باهود الشعىب واحمللى ، رويداً رويداً ميكـن أن                 .

 ولقد كان هذا من أهم مقترحات اللجنة العلمية ملكافحة          .تزحف الغابات إىل الداخل دافعة معها حزام املطر         
 كونت على أثر موجة اجلفاف التصحر الىت اجتاحت السودان وأثيوبيا ىف أول الثمانيات وهـى                التصحر الىت 

  .استراتيجية ظهرت فعاليتها ىف السنوات األخرية 
استزراع الغابات لتكوين مصفوفة املظلة الشجرية ونظمها البيئية لن يكـون عـشوائياً ، ولكـن            

اذج احلاسوبية إلختيار املصفوفة ذات التأثري األكرب علـى         سيكون نتيجة جتربة عدة مصفوفات عن طريق النم       
 وتعتمد على الدراسات احلديثة املتقدمة لفيزياء النظم البيئية األرضية احليوية الىت تؤثر على فيزياء املناخ                .املناخ  

  .وليس فقط على دراسة بيلوجيا تلك النظم األرضية 
  تنمية البيئة الطبيعية

ا من خطط التنمية اإلقتصادية والزراعية والـصناعية وتنميـة هياكـل            لقد وضع املخططون كثري   
العمران الصناعية ، ولكنهم أغفلوا إمكانية  وضع خطة لتنمية البيئة الطبيعية وإعادة بناء نظمها األصلية ألجـل   

رت الكثري من   إسترجاع مناخاا القدمية وإستعادة اخلضرة الطبيعية فيها ،خاصة وأن العلوم والتقانة احلديثة فج            
منها ولـو اجلـزء    وميكن أن نستغل .املعرفة واإلمكانات،كما أن ثروة البترول أتاحت قدرات هائلة حبمداهللا     

إن  .اليسري يف مثل هذه التنمية اليت تعوض عنه مبوارد متجددة ذاتيا وحتقق األمن الغذائي واملائي يف املـستقبل                 
ويف  ظم القدمية هذه أستخدمت بنجاح من قبل يف الواليات املتحـدة          منهجية تنمية البيئة الطبيعية وإستعادة الن     

املعلومـات عـن     أستراليا يف املاضي ، ولكن االن تضاعفت فرص جناحها لوجد تلك التقانات احلديثة وتوفر 
إلستشعار عن البعد يف الثالث حقب املاضية، وهـي         طريق الرصد الفضائي منذ بدء تقنية األقمار الصناعية وا        

بالتايل توضح إجتاهات التدهور مما ميكن مـن رسـم اخلطـط لعكـسه عـن طريـق مـد اإلجتاهـات                      
"Extrapolation"      كما أن التقدم العلمي وإسـتخدام النمـاذج الرياضـية          . للوصول للنظم البيئية القدمية 

 الـيت تـربط   Couple Models والنماذج املشتركة  Interactive Modellingوالنماذج الشاملة التفاعل
ومتكن من تقييم جنـاح املـشاريع   .احمليط اهلوائي باحمليط احليوي وتوضح تأثري النظم البيئية األرضية على املناخ   

نظرياً قبل الدخول يف التطبيق، وذا يزول ختوف سلطات التخطيط والتمويل من الدخول يف مشاريع طويلـة      
  .نتيجة غري مؤكدةاملدي ب
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إن السمة األساسية هلذة التنمية الطبيعية املقترحة، أا تنمية ذاتية متجددة تعتمد علـي إسـتنفار                
القوي احليوية الطبيعية وذلك عن طريق ترميم وإعادة ترتيب النظم البيئية اليت تستقطب املناخ املطري وبالتـايل                 

احليوية الطبيعية ذات الطبيعة الدينميكية املتجددة، بادئني بالنظم        توفر املاء وعناصر احلياة األخري لتلك القوي        
البيئية القدمية اليت كانت تستقطب املناخ املطري يف املاضي أو مازالت تستقطبه يف بعض املناطق، ومـستلهمني                 

ـ          ( :احلكمة العلمية والروحية يف اآليات الكرمية      زت وربـت  وتري األرض هامدةً فإذا أنزلنا عليها املـاء إهت
  5سورة احلج اآلية رقم  )وأنبتت من كِل زوٍج يج 

سورة ) أومل يروا أنا نسوق املاء أيل األرض اجلُرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفال يبصرون                  (
  صدق اهللا العظيم - 27السجدة اآلية رقم 

لطبيعية هي منهجية متقدمة مـن منـاهج        إن منهجية تنمية البيئة الطبيعية هي منهجية تنمية البيئة ا         
مكافحة التصحر إذ أن أغلب املناهج املتبعة اآلن تم فقط بالتعايش مع التصحر أو إيقاف التـصحر ولكـن                   

  .منهجية البيئة الطبيعية تسعي لعكس عملية التصحر وإستعادة مقومات اخلضرة الطبيعية
 اجلدوي االقتصادية

 بليـون دوالر سـنويا   26لبيئة تشري ان التصحر يكلف العـامل     دراسات برنامج االمم املتحدة ل     •
  . بليون دوالر سنويا ملدة عشرين عاما4.5بينما مشاريع ايقافه وقهره تكلف ,لالبد

  . التقنيات والنماذج املبتكرة املذكورة اعاله ختفض التكلفة وتقلل فرص الصرف اجلزايف •
مثل استثمار للموارد الناضبة او املتدنية وزكاة هلـا          مشاريع حتسني البيئة واعادة اخلضرة الطبيعية ا       •

 .وترشيد الستغالهلا
  التكلفة التقديريه للمشروع

   :ميكن تقدير تكلفة املشروع اذا طبق يف اجلزيرة العربية علي النحو التايل
  :املرحلة االويل •

  . سنوات6 مليون دوالرسنويا ملدة 5/  مرحلة النماذج والبحث والتصميم •
املرحلة الثانية التنفيذية اذا اكدت نتائج الدراسات يف املرحلة االويل واملشاريع           البدء يف    •

امكانية استعادة النظم البيئية ذات التاثري االجيايب  )(PILOT SCHEMES التجريبية
  .علي املناخ باهود البشري

 :املرحلة الثانية التنفيذية •
يق لتكلفة املرحلة التنفيذية اال علي ضـوء خمرجـات مرحلـة             يصعب التحديد الدق   •

ولكن علي اساس تقديرات مؤمتر التصحر االول مع اعتبـار زيـادة             .الدراسة االويل 
التكلفة التقديرية ,االسعار وتعويضها ملا طرأ من تقنيات ووسائل حديثة ختفض التكلفة          

  :املتوقعة
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 عاما حسب املـساحات     15بليون دوالر سنويا ملدة     1.0ايل   0.5 من   •

املستهدفة وهذا ال يزيد علي ما خيصص للتخطيط اجلمايل والعمراين ويقل           
 .عن ما خيصص للري الصناعي واالمن الغذائي و تكييف اهلواء

 
  اخلامتة
  

ان اجلهد االنساين العلمي الكبري املتمثل يف هذا املشروع لن تستطيع اي منطقة يف العامل جتربتـه او     
توطينه اال بالد اخلليج وسوف تفوق خمرجاته يف املدي البعيد هلذه البالد وللعامل امجع خمرجـات                استغالله او   

ومشروع ابولو ) وما تدمري التصحر باقل من ذلك   (مشروع مارشال الذي اعاد اعمار اوروبا بعد تدمري احلرب        
 االكـادميني   لبحث العلمي واخلـربة لقطاعـات كـبرية مـن         ا  يف وسوف توفر تدريبا   .ومشروع اسبتنك 

 علوم االرض واملناخ والزراعة والغابات واملياه وبالتايل مكافحة وقهر التصحر حيت يف مرحلة               يف واملتخصصني
واالمر هللا من قبل ومن بعد واخليار الهل هذه االرض الطيبة لدعوته ملا فيه اخلري فهو قريـب                   .الدراسة األويل 
  ،،،،،،جييب الدعاء

  

  
  هل تعود هذه الوديان مروجا واارا؟
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  هل نتمين اعادة اخلضرة الطبيعية هلذه الوديان الناضبة؟
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