
7102يونيو  عملٌ طيّب لبيئة طيّبة   

 في هذه النشرة:

هل التغييرات المناخية تهدد  *

 منسوب المياه؟ 

منها  ..البذور.. حق الطبيعة *

 وإليها تعود 

لمسة إنسانية أم بصمة  *

 كربونية؟

 للتنمية اإلنسانية  -جمعية البحرين النسائية  -نشرة برنامج المواطنة البيئية 

 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

 

 لمسة إنسانية أم  بصمة كربونية
 

، هكذا يقيس بعض الناس “كلما اشتهيت اشتريت”

   سعادتهم!!

طرأت على مجتمعاتنا سلوكيات جديدة ومفاهيم فقد 

مغايرة للقيم، امتدت تأثيراتها علينا اجتماعيا، اقتصاديا، 

  بيئياً، وتنامت تلك التداعيات لتؤثر على الكون بأسره. 

الذي صار مقرونا لدى “  السعادة”أحد هذه المفاهيم 

البعض بمقدار قدرته  على االستهالك.  ولو استمر حالنا 

، فإن العالم 0202االستهالكي بالمعدل الحالي لغاية سنة 

كرات أرضية لتوفير الموارد الداعمة  3بحاجة إلى 

 للحياة. 

اإلسراف في االستهالك أخذ يتنامى حين حلت الرغبات 

محل الحاجات، فتم الخلط بين الحاجات األساسية 

والرغبات التي  ال يتهدد مصير اإلنسان بعدم توافرها. 

وتبعاً لتغير هذه المقاييس، ومع الزخم اإلعالمي دخلنا في 

دائرة اإلسراف التي  تطحن بين رحاها كل الطاقات 

والجهود التي تُبذل إلنتاج السلع، كالموارد الطبيعية من 

ماء وثروات إلنتاج المزيد من السلع نتيجة االستهالك  

المتنامي منها. الصورة أدناه تبين حلقة اإلسراف 

 وتداعياتها..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إننا نشتكي من ظاهرة تغير المناخ بسبب زيادة االنبعاثات 

الغازية الضارة التي تطلقها المصانع، ونشكو من 

التصحر بسبب تحويل األراضي الزراعية إلى مصانع.. 

 لكننا ننسى بأننا جزء ال يتجزأ من هذه المشكلة. 

 هل التغييرات المناخية تهدد منسوب المياه؟
للتنمية سواء كان للتنمية الزاوية يشّكل الماء حجر 

الزراعية، أو االجتماعية أو االقتصادية. لذا تنال دراسات 

وأبحاث المصادر المائية في الوقت الحاضر اهتماماً كبيراً 

في معظم دول العالم وعلى وجه الخصوص المناطق الجافة 

 وشبه الجافة التي تعاني من ندرة مصادر المياه المتجددة.

تهديداً للحياة، فالتصحر والجفاف من إن ندرة الماء تشّكل 

أخطر المشكالت التي قد تواجه العالم بصفة عامة، والقارة 

األفريقية بصفة خاصة. وقد خصصت األمم المتحدة اليوم 

التصحر والجفاف في السابع عشر من  لمكافحةالعالمي 

 يونيو من كل عام للفت االنتباه إلى قضية الماء. 

لى الصعيد العالمي يتعرض حوالي ع

% من 32

سطح األرض 

لخطر 

التصحر 

مؤثراً على 

حياة بليون 

شخص في العالم، أما ثلث األراضي 

% من قدرتها 00الجافة في العالم قد فقدت بالفعل أكثر من 

 منماليين هكتار  02كل عام يفقد العالم واإلنتاجية، 

 األراضي للتصحر.

 ..البذور.. حق الطبيعة

 منها وإليها تعود
 

البذور مليء عالم 

وتتجلى  باألسرار 

فيه قدرة هللا سبحانه وتعالى 

لكون البذرة مستودعاً 

والغذاء، ووسيلة  للطاقة

لتنمية الغطاء النباتي 

. عالمياً، ومكافحة التصحر

تعتبر البذور كمصدر 

غذائي أساسي، كما 

يُستخرج منها زيت الطعام 

النباتي، وتُستخلص أو 

تُحّضر منها 

والُمنَّكهات.  التوابل 

وتُستخدم البذور 

أيضاً في صناعة 

الكثير من األدوية 

للطيور أو كأعالف 

 للحيوانات. 

لذا، فحقها علينا أن 

لم نستثمرها في 

المجاالت المشار 

نعيدها إليها، بأن  

لتستعيد نبض حياتها   للتربة

من جديد، أو أن نرميها في 

البحار واألنهار لتتغذى 

عليها المخلوقات المائية. 

وبغرس البذرة ومالحظة 

تطورها  دروس حياتية 

أيضاً، تعلمنا القوة الكامنة 

فيها. فهي مغمورة في 

لكنها األرض، 

تشُق طريقها في 

التربة القاسية أو 

الصخور ليخرج منها الساق 

إلى حيث النور. فبذرة هذه 

قوتها، علينا أال نستهين بها 

ونلقيها في القمامة بل 

لتحيا نعطيها فرصة الحياة  

ونحيا معها، فكل نبتة 

تنبت من البذرة هي 

خطوة لمكافحة 

 التصحر.
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إزالة الغابات تتسبب في حوالي 

٪ من 71

االنبعاثات العالمية 

من غاز ثاني 

 أكسيد الكربون. 

نَاهَا َوأَلأقَيأنَا فِيهَا َرَواِسَي ” َض َمَددأ َرأ ُزونٍ َواألأ وأ ٍء مَّ (. 01)الحجر:“ َوأَنبَتأنَا فِيهَا ِمن ُكلِّ َشيأ

 هل أنا ممن يساهم في إبقاء الميزان اإللهي قائماً؟
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