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خذ عدة اجتاهات منذ أزمة الغذاء العاملي أات للقرن العشرين، ويكثر استخدام مصطلح األمن الغذائي منذ مطلع السبعين

صاحبها ارتفاع حاد يف أسعار الغذاء واخنفاض كبري يف املخزون العاملي يف الطعام وتبع واليت  م73/1974يف عام 

ذلك أزمات سياسية دولية جعلت من الغذاء والبترول أهم سلعتني استراتيجيتني يف االقتصاد العاملي . هذه األزمات 

يجي الغذائي واالكتفاء الذايت من الطعام جعلت مفهوم األمن الغائي ينصب على نشاطني اقتصاديني مها املخزون االسترات

بينما  –أما املخزون االستراتيجي فهو الطعام املخزون ملقابلة ما قد حيدث من أزمات غذائية أو نقص يف الطعام  –

ما باإلنتاج أو إالدولة  أو حتت تصرفها ما يكفي حاجتها من الطعام ( لدى كونيما نعين به أن  االكتفاء الذايت غالباً

شراء ). وشاع استخدام كل من هذين املصطلحني( املخزون االستراتيجي  واالكتفاء الذايت ) يف مقام األمن الغذائي . ال

بني  خيلطون من الناس  اًعل كثريجأيضا الفهم اخلطأ من الغذائي . وهذا األن كال من املصطلحني ال يعين ويف احلقيقة فإ

 ألنفاإلنتاج الغذائي داخل يف عملية حتقيق األمن الغذائي ، ق بينهما واضح األمن الغذائي واإلنتاج الغذائي . والفر

بينما  ، دخالت توظيفا مباشرا لإلنتاج ،  مثل اإلنتاج الزراعي واحليوايناملموارد وللعملية توظيف هو  اإلنتاج الغذائي 

يف حالة تسمح هلا  اجلميعكون ي افر فيها جهود اإلنتاج الغذائي لكيتتضاألمن الغذائي هو حالة استقرار غذائي 

القدرة الشرائية  –جبانب اإلنتاج  –تدخل يف جهود األمن الغذائي كذلك  يف الوقت املراد . مباحلصول على غذائه

لألفراد الذين ال ينتجون الغذاء كما تدخل أيضا  فيها حركة التوزيع لسلعة الغذاء وهي سلسلة حتريك السلع من مكان 

 الشعوراألمن العام واستتباب  ئياالستهالك وتشمل التسويق . كذلك فإن من دعامات األمن الغذا اإلنتاج إىل مكان

 لعبثوأمن وسائل اإلنتاج ( تأمينها من امن النهب املنتجات لدى  املنتج واملستهلك وكذلك وتأمني  األمانب

ية والعالقات التجارية ال باألسواق العامل). كذلك فمن دعامات األمن الغذائي حركة التجارة العاملية واالتصالتخريبو

. (الطيب، بدون سنة نشر) هنالك حمورين أساسني ملفهوم األمن الغذائيوبصفة عامة  )2006(موسي، يناير  اخلارجية.

احملور األول هو كمية ونوع الغذاء املطلوب توفره لتحقيق األمن الغذائي واحملور الثاين هو كيفية احلصول على الغذاء 

اءً من املصادر احمللية أو األجنبية وضمان تدفقه من تلك املصادر. فهنالك جمموعة من املهتمني بقضية األمن الغذائي سو

ركزوا على احملور األول ولكنهم إختلفوا فيما بينهم وتباينت آراؤهم حول كمية الغذاء املطلوب توفرها لتحقيق األمن 

وربطها مبستوى الدخل واملعيشة يف اتمع وهو ما يعرب عنه بضمان تدفق الغذائي. فمنهم من جعل هذه الكمية نسبية 

االحتياجات الغذائية املعتادة أو املوضوعية، ومنهم من جعلها مطلقة وهو ما يعرب عنه بضمان حصول كل فرد على 
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ن مستوى دخل الفرد واحلياة يف السعرات احلرارية املطلوبة للحياة الصحية، وفقاً للمعايري املتفق عليها دولياً بغض النظر ع

ويؤخذ على الذين ركزوا يف إهتماهم بقضية األمن الغذائي على حتديد كمية ونوع الغذاء املطلوب توفره  .اتمع 

لتحقيق األمن الغذائي أم مل يهتموا بكيفية وسبل حتقيق األمن الغذائي وبالتايل يعترب اهتمامهم إهتماماً نظرياً وليس 

.عملياً

يف اجلانب اآلخر ركزت جمموعة أخرى من املهتمني مبشكلة األمن الغذائي على احملور الثاين املتمثل يف كيفية احلصول و

على الغذاء ومصادره. وأيضاً إختلف هؤالء وتباينت وجهات نظرهم حول كيفيـة احلصـول علـى كمية الغـذاء 

اليت جتعل مفهوم األمن الغذائي مرادفاً ملفهوم اإلكتفاء الذايت و اليت حتقـق األمن الغذائي. فهنالك جمموعة احملافظني

وتعرب عنه بقدرة اتمع أو الدولة على توفري االحتياجات الغذائية جلميع السكان بالكمية والنوعية املطلوبة من االنتاج 

بة هلؤالء كلما كانت النسبة احمللي حىت لو تطلب ذلك التضحية باإلستخدام األمثل للموارد الزراعية. وبالتايل بالنس

األكرب من إحتياجات اتمع الغذائية منتجة حملياً (أي كلما كانت نسبة االكتفاء الذايت من السلع الغذائية عالية) كلما 

وعدم ديد األمن الغذائي وأن البلدان اليت ال تستطيع توفري الغذاء لشعوا  كان ذلك أدعى للمحافظة على وإستدامة

اجها احمللي رمبا تصبح عاجزة أمام الضغوط اليت تواجهها، مما يعرض أمنها للخطر، وإستقالهلا لإلنتقاص ورمبا أدى من انت

ذلك للتبعية اإلقتصادية والسياسية، خاصةً يف عامل اليوم الذي تسود فيه عالقات سياسية وإقتصادية معقدة ومتوترة. 

ن املنتجات الغذائية هو أهم مؤشر، بل ورمبا املؤشر الوحيد ملستوى األمن ولذلك يعترب هؤالء أن معدل االكتفاء الذايت م

الغذائي. ويؤخذ على هذه املدرسة أن حتقيق األمن الغذائي مبفهوم اإلكتفاء الذايت من املنتجات الغذائية قد يتعارض مع 

الزراعية واالقتصادية املستدامة والذي  حتقيق مفاهيم أمنية أخرى مثل األمن البيئي واألمن املائي ومع حتقيق هدف التنمية

يستلزم توجيه املوارد حنو االستخدامات واألنشطة املثلى اليت حتقق أفضل عائدات. وهنالك جمموعة أخرى من الذين 

ركزوا يف اهتمامهم بقضية األمن الغذائي على حمور كيفية احلصول على الغذاء ومصادره ترى أن األمن الغذائي ليس من 

أن يتحقق فقط باإلعتماد على االنتاج احمللي من الغذاء، وإمنا بقدرة الدولة على توفري املوارد املالية االزمة  الضرورة

إلسترياد إحتياجاا الغذائية. واالنتقاد الرئيسي الذي يوجه هلذا املعسكر من املهتمني بقضية األمن الغذائي هو جعلهم 

رج نتيجة حتمية إلمتالك املوارد املالية االزمة وهو إفتراض تشوبه كثري من احلصول على اإلحتياجات الغذائية من اخلا

م إمتنعت الواليات 1965حداث والوقائع العملية. فعلى سبيل املثال يف عام الشكوك واحملاذير وتدحضه كثري من األ

املتحدة األمريكية عن بيع القمح ملصر يف السوق احلرة بالرغم من قدرا على سداد قيمته، مستغلة يف ذلك االخنفاض 

  (الطيب، بدون سنة نشر) .لقمحنتاج القمح يف االحتاد السوفييت الذي كان ميثل مصدراً لواردات مصر من ااالكبري يف 

إنعدام األمن الغذائي يعترب من أهم مهددات اإلستقرار واألمن على املستوى احمللي والقومي واإلقليمي ال شك يف أن و

فالطعام هو أول مقومات احلياة، وعدم توفره بالصورة املطلوبة يؤدي إىل االضطرابات والفوضى واختالل .والدويل

يعترب من أهم دواعي استتباب  –توفري الطعام للسواد األعظم من السكان، بأسعار تناسب دخوهلم  األمن. ولذلك فإن

األمن يف اتمع ومؤشراً للعالقة بني احلكومات ومواطنيها. وتزداد يف الوقت الراهن أمهية األمن الغذائي كمدخل لألمن 

وماً بسياسات بعض الدول واليت حولت بعض السلع الغذائية اإلنساين يوماً بعد يوم حيث أصبح إنتاج الغذاء وتوفريه حمك
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كالقمح واألرز اىل سلع إستراتيجية تستخدمها كسالح ووسيلة خلدمة أهدافها ومصاحلها اخلاصة. وتكمن خطورة األمر 

اضها يف أن الدول العظمى تكاد حتتكر معظم فائض االنتاج الزراعي والغذائي وتستطيع أن تستخدمه كسالح خلدمة أغر

مىت ما أرادت. ويؤكد ذلك ما قاله الرئيس األمريكي السابق فورد "بأن الترسانة األمريكية تضم سالحاً سياسياً ذا فعالية 

خاصة ... إنه الغذاء. ولذلك فإن الواليات املتحدة األمريكية ليست يف حاجة إىل إستخدام األسلحة احلربية يف املستقبل 

هلذا فان العرب مطالبون بتسخري كل امكانام املاديه والبشرية لتحقيق األمن ." طاملا أصبح الغذاء أكرب سالح

  الغذائى.

% من45وجود ومعالعريب،القومياألمنمقوماتمنمهماًمقوماًيعدالعريبالغذائياألمن أنمعو

ومتيز الوطن العرىب بوجودالزراعة، يفتعملالعربيةالعملقوةمن%31وحنو األريافيفيقطنونالعرب

اخلارج ، اال أن أغلب الدول العربية يفاملستثمرةالدوالراتوتوافر تريليوناتالزراعية،األراضيمنواسعةمساحات

والزراعةاألغذيةمنظمةتقديراتتشريوالدوالرات.مبلياراتسنوياًالغذائيةاملوادمناألطنانمالينيتستورد

ضوءيفوذلكمتفاوتة،وبنسبالقادم العقدخاللالعامليةالغذائيةالسلعألسعارمتوقعارتفاعإىل)الفاو(الدولية

.النمووتباطؤاملناخية،والتغرياتالسكانية، الكثافةدوليفاملعيشيةاألوضاعوحتسناملرتفع،السكاينالنمواستمرار

يفنسبتهازدادتحيثاملاضي،القرن سبعينياتمنتصفمنذيتزايداألغذيةاستريادفإنالعربية،الدوليفأما

مليار13.9حوايلإىلارتفعتدوالر،مليار11.8حوايلالفجوةقيمةانتك1990عامففياألخرية،السنوات

.عاملياًالغذاءأسعارارتفاعوقبل¡2005عامدوالرمليار18.1حوايلإىلازدادتمث¡2000عامدوالر

بعاممقارنة2008عاميفاملائةيف40بنحووازدادت2007عامدوالرمليار23.8وايلحبلغت ماك

¡2000-1990الفترةخاللاملائةيف1.7بلغسنويمبعدلازدادتالفجوةأناألرقاموتظهر هذه2005

قُدرتوقد )2010(صندوق النقد العرىب، .2007-2000الفترةخالل%8لغب سنويمبعدلازدادتبينما

(املنظمة   مليار يف جمال احلبوب 21بينها  2010مليار دوالر سنة 37ب العريبالوطنيف الغذائيةقيمة الفجوة

اإلنتاج% من2.3يعادل حنواحلبوبمنالعريبالوطنإنتاجمنالرغمعلى،)2010العربية للتنمية الزراعية، 

ال الدولبعضيفوجتاوزتالسكان،جمموعمن%11اىل الغذاءناقصينسبة. ووصلت2009العاملي عام 

)2011(سعيد،  %.70

تداخل وإرتباط األمن الغذائي مبفاهيم األمن األخرى مثل األمن املائي واألمن اإلقتصادي واألمن  وال شك ىف أن هناك

رد البشرية واملالية االزمة إلستغالهلا كعوامل البيئي وتأيت أمهية املوارد الطبيعية الزراعية (األراضي الزراعية واملياه)، واملوا

  حمددة لألمن الغذائي.

األمن الغذائي العريب على  الىت تواجه أية استراتيجية لتحقيق العديد من العقبات والتحدياتك هناحبسب رأى اخلرباء و

)2009(املنظمة العربية للتنمية الزراعية العربية،  :رأسها

يز السياسات على تنمية العرض دون ترشيد الطلبندرة املوارد املائية وترك.1

تواضع التقدم التقين يف اإلنتاج الزراعي العريب، وضعف اخلدمات الزراعية املساندة.2
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سياسات األمن الغذائي تركز على حمور االكتفاء الذايت دون احملاور األخرى.3

ع الزراعيتركيز السياسات الزراعية القُطرية على اإلنتاج دون التسويق والتصني.4

ضعف االهتمام باملنظور التكاملي للتنمية الزراعية العربية.5

ضع استراتيجية متكاملة توائم بني سياسات اإلنتاج الزراعي وسياسات التصنيع الزراعي ختاما جيدر التنبيه اىل ضرورة وو

وتسويقها وتوفري البنية  الدول العربيةووضع خريطة تتضمن كافة فرص التصنيع الزراعي الظاهرة والكامنة يف كافة 

ا من خالل  تضمني دور املشروعات الصغرية األساسية والعمالة والتمويل الالزم الستغالل هذه الفرص، على أن يتم

  تكامل حقيقي بني وزارات الزراعة والصناعة واالستثمار والري وتقوم احملافظات والتعاونيات الزراعية بدور كبري فيها.
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