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 الشكر والتقدير                       
أشكر هللا جل وعال على تيسيره إتمام هذه الرسالة، فما كان فيها من صواب فمن هللا، 

جل جالله  كما أتقدم إلى هللاقص وتقصير فمن نفسي وأستغفر هللا، وما كان فيها من خلل ون
 زيده.م نعمه العظيمة حمدًا يكافئ نعمه ويوافيعلى ما أسبغ به علينا من  بالحمد والثناء

أتقدم بالدعاء لوالدي رحمه هللا بأن يتغمده هللا بواسع رحمته وأن يجمعنا به في إني  ثم 
دار كرامته، كما أتقدم بالشكر إلى والدتي المباركة أطال هللا بقائها ومتعها متاع الصالحين 

معالي  جامعة أم القرى ممثلة فيوالشكر موصول ل توفيق والسداد،التي ما فتأت بالدعاء لي بال
ية الدكتور م االقتصادية والمالية اإلسالموعميد كلية العلو  األستاذ الدكتور عبدهللا بافيل، مديرها

وجميع منسوبي الكلية، وأخص بالشكر والتقدير من أشرف على رسالتي  محمد بن سمان
اني به من أكرم دكتور عبد هللا الجابري على مااألستاذ الدكتور المولدي الجالصي واألستاذ ال

 ما أتقدم بالشكركفجزاهم هللا عني كل خير،  ،كثير من العقبات وتسهيل توجيهات وتصويبات
، جامعة الملك سعودر أحمد المحيميد من الدكتو ألعضاء لجنة المناقشة كاًل من االستاذ 

والدكتور محمد الزهراني، أشكرهم على والمناقشين من داخل الكلية  الدكتور عصام الجفري 
هم في ، أسأل هللا تعالى أن يبارك لم لمناقشة الرسالة العلميةمن وقته اً جزء تكرمهم واقتطاعهم

روفًا عأوقاتهم وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، كما ال يفوتني أن اقدم شكري لكل من أسدى إلي م
 اهلل رب العالمين، وصلى هللا على نبينوآخر دعوانا أن الحمد  ولو بفكرٍة أو دعوة صالحة،

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 ملخص الدراسة                     
ية ي في المملكة العربتتمثل مشكلة الدراسة في العقبات التي يواجهها القطاع الزراع      

لى تقلص لترشيد استهالك المياه أدت إالمتمثلة في ندرة المياه، وتبني الدولة سياسات السعودية، 
المساحة المزروعة الكلية وبخاصة من القمح، وتحول المملكة من دولة منتجة للقمح مكتفية ذاتيًا 
إلى دولة مستوردة، ولذا فإن استيراد األغذية األساسية بالنسبة للمملكة يتأثر إلى حد بعيد بالعوامل 

هنا نبعت أهمية مناقشة سياسات األمن الغذائي، السيما  الخارجية وبالسوق العالمية للغذاء، ومن
مع قلة الدراسات التي تناولت األمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي ركزت 
فيه معظم الدراسات على جانب األمن المائي وحذرت فيه من نضوب محتمل للمياه الجوفية في 

 حال استمرار الزراعة المحلية.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على السياسات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية       

لتحقيق األمن الغذائي بوجه عام وتقييمها، كما تهدف إلى دراسة العوامل االقتصادية المحتملة 
األرز و  المؤثرة على االمدادت الغذائية المتاحة لالستهالك ألهم السلع الغذائية االستراتيجية كالقمح

والزيوت النباتية واللحوم، حيث تفترض الدراسة وجود عالقة بين مستوى األمن الغذائي من هذه 
 السلع وعدد من المتغيرات االقتصادية.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في بيان مفهوم األمن الغذائي، وأبعاده،       
 ي لألمن الغذائي في اإلسالم، كما اعتمدت علىومشكالته، وسياسات تحقيقه، والتأصيل الشرع

 المنهج القياسي في اختبار الفرضيات. 
توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها وجود عالقة بين األمن الغذائي في المملكة مع       

ى و مجموعة من العوامل االقتصادية أهمها مستوى الدخل، حيث أن ارتفاع الدخل على المست
لذي يتمثل في ارتفاع االحتياطيات النقدية من العمالت األجنبية، لى المستوى الوطني االفردي وع

يؤدي إلى زيادة القدرة على تحمل تكاليف استيراد هذه االغذية األساسية وزيادة االمدادات الغذائية 
 المتاحة لالستهالك، كما أن ألسعار الغذاء العالمية تأثير على حجم تدفق هذه االمدادات.
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أهم توصيات الدراسة : االلتزام بالمبادرات الوطنية في مواجهة التحديات وتنفيذ برامج التحول      
الوطني التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة التي من أهم مكوناتها تحقيق نمو اقتصادي 

مة، ئمستدام وحماية مستدامة للبيئة ومصادر الثروة الطبيعية، وتبني استراتيجيات زراعية مال
مصادر الغذاء الخارجية، واتخاذ مزيج من السياسات التكاملية التي تتنوع بين االستيراد تنويع و 

المباشر واالستثمار الزراعي الخارجي، وتطوير عمل مؤسسي يهتم بالمخزون االستراتيجي من 
 األغذية األساسية، واتخاذ اجراءات فعالة للحد من الفاقد والهدر الغذائي.

ربية ي في المملكة الع، األمن الغذائي في االسالم، األمن الغذائاألمن الغذائي المفتاحية:الكلمات 
 العوامل المؤثرة على األمن الغذائي في المملكة. ،سياسات األمن الغذائي السعودية،

 
Abstract  

    Due to the obstacles faced by the agricultural sector in the Kingdom 
of Saudi Arabia, especially, water scarcity, and the state’s adoption of 
policies to lessen water consumption which led to the shrinking of the 
total of cultivated areas, especially wheat, and the state’s transition from 
a self-sufficient wheat producer to an importing state. So the import of 
these foods is highly affected by the external factors and the global food 
market. The importance of this study comes from the need to discuss 
food security policies, especially with the lack of studies on food security 
in Saudi Arabia. While most of the studies focused on the water security 
aspect, of which they warned of a possible depletion of groundwater if 
local agriculture continues. This study aims to identify the policies 
adopted by the Kingdom to achieve food security in general, it also aims 
to study the potential economic factors that affect the food supplies 
available for consumption for the strategic basic foods, such as wheat, 
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rice, vegetable oil, and meat. The study hypothesizes a relation between 
food security level of these goods and a number of economic variables. 
   The study used the descriptive approach in explaining the concept 

of food security, its aspects, problems and policies to achieve it and 
food security in Islam. It also relied on the standard approach to test 
the study hypotheses. 

      The most important results are: there is a relationship between food 
security in the Kingdom and a number of economic variables; the most 
important of which is the level of per capita income, as its increase leads 
to the increase of individuals capacity to afford import costs of basic 
commodities, and the increase of food supplies available for 
consumption as well as international food prices have impact of the flow 
of these supplies. 
      The main recommendations of the study: Commitment to national 
initiatives to face the challenges and implementation of national 
transformation programs that aim to achieve sustainable development, 
the most important components of which are: achieving sustainable 
economic growth, protection of the environment and natural resources, 
the adoption of appropriate agricultural strategies, diversify the external 
food sources,  adopt a combination of Integrative policies such as direct 
importation and external agricultural investment,  the strategic stocks of 
basic foods and should adopt effective measures to reduce food waste. 

Key words: Food security. Food security policies. Food security in 
Islam. Food security in the Kingdom of Saudi Arabia. Factors affecting 
food security in Saudi Arabia. 
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 املقدمة                              
ت وأطعمنا وسقققققانا، لك الحمد ربنا بسققققط ،طَعم، منَّ علينا فهداناطِعم وال ي  الذي ي  الحمد هلل      
الم والصققققالة والسققققومن كل ما سققققألناك ربنا أعطيتنا،  ،اوأحسققققنت معافاتن ،وأظهرت أمننا ،رزقنا
اتبعهم من و  ،وعلى آله وأصققققققحابه أجمعين ،خاتم النبيين محمد بن عبدهللاو الهادي األمين على 

 بعد:أما ، بإحسان إلى يوم الدين

م نعَ يَ أن الخمس، و  منها حفظ الضققققققققققققروراتمحققًا مقاصققققققققققققد عظيمة  اإلسققققققققققققالم جاء دين      
، ل تحقيقهالتي تكف القواعد العريضة واألصول المتينة، ووضع كافة باألمن من جوانبه اإلنسان

َذا اْلق ْرآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوم   } :وسقققققققققققققققما مقامه جل ثناؤهعنه لقرآن الكريم الذي قال فا  { ِإنَّ هََٰ
ته من ابعد نعمة الخلق والهداية ما يقتضققققققي بقاء اإلنسققققققان وانتظام حي فيه ذكر  [،9]اإلسققققققراء: 

َو َيْهِدينِ }  ل:نعمة الطعام والشراب فقا  {(79) َوالَِّذي ه َو ي ْطِعم ِني َوَيْسِقينِ  (78) الَِّذي َخَلَقِني َفه 
آدم - اسققيدن بها على أول النعم التي منَّ من  ةهذه النعم -سققبحانه وتعالى-وجعل  [، الشققعراء ]

َوَأنََّك اَل َتْظَمأ  ِفيَها َواَل  (118) ِإنَّ َلَك َأالَّ َتج وَع ِفيَها َواَل َتْعَرىَٰ  } :فقال ةفي الجن -عليه السققققققالم
 [. طه ]{ (119) َتْضَحىَٰ 

فين وضققع كثير من المصققنحيث ، أهمية كبيرةفي السققنة النبوية  أخذت هذه المسققألة كما       
في  فةفي أبواب السققنة المختل فضققاًل عن األحاديث المتفرقة ؛أبوابًا خاصققة باألطعمة واألشققربة

 .(1)القضايا ذات العالقة باألمن الغذائي

ية جتماعاوأخالقية ونفسقققققققققققية و لها أبعاد عقائدية ن األمن الغذائي ضقققققققققققرورة إنسقققققققققققانية وأل      
ث في والبح ،وسققققققققققققبل تحقيقه ،إلى بحث مقوماته -بوجه عام-خطيرة فقد اتجهت الدراسققققققققققققات 

                                 
من أمثلة ذلك: كتاب األطعمة يف صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابن ماجه ومسند االمام أمحد وغريها، وكتاب    (1)

، إضخخخخخخافة ملا هتويه هذه املصخخخخخخنفات من أبواب تتناول املسخخخخخخادل املرتبطة ابألمن الغذادي مثل ابب الزكاة الدنيا"اجلوع" البن أيب 
 والبيوع والتجارات وحنوها.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya119.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya119.html
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 .(1)وطرق عالجها ،مشكالته

األمن ك ؛كثيرةل اهتمام الوطن متعددة و ضقققققققايا التي تشقققققققغالقعلى المسقققققققتوى المحلي فأما      
السققعودية  المملكة العربيةف، أقلها أهمية "األمن الغذائي" وليس ،والتنمية االقتصققادية ،السققياسققي

يتطلققب ولققذا  ،بموقعهققا الفريققد في قلققب العققالم تتققأثر بققالمتغيرات العققالميققة اإليجققابيققة والسقققققققققققققققلبيققة
 التعامل معها على نحو يحقق مصالح أمنها واستقرارها ومستقبلها.

اء للوفقققق كبير بققققاهتمققققامحظيققققت التنميققققة الزراعيققققة في المملكققققة العربيققققة السقققققققققققققققعوديققققة لقققققد 
اسققققققققققققققتنادًا إلى اسققققققققققققققتثمار كل ما يمكن اسققققققققققققققتثماره من الموارد الطبيعية  ،باالحتياجات الغذائية

عدم و  ،ص اسققققققتدامة الموارد وصققققققيانة البيئةوفي معظم األحيان دون مراعاة كافية لفر  ،الزراعية
 .والقوة ونقاط الضعف كافة واضحة ومتوازنة تستوفي التهديدات المحتملة ستراتيجيةإوجود 

بيعية الط الماضققققية آخذة في التغير، فالمواردكل الظروف أصققققبحت في العصققققر الحالي  
ط، والقلق ر المف االسققققققققققتخدامبسققققققققققبب آخذة في التناقص المياه الجوفية ، فمتاحة المطلوبة لم تعد

عالم النامي العالمي وفي تصاعد، ومستقبل إمدادات الغذاء على الصعيد العلى حالة البيئة في 
 وطنية الهي قضققققية  طمئنان، واألمن الغذائي ألي دولةو إلى االال يدع على وجه الخصققققوص

 يمكن تركها للظروف المتغيرة.

 :مشكلة الدراسة 

العوامققل التي تؤثر على إنتققاغ الغققذاء في المملكققة العربيققة  عققد نققدرة الموارد المققائيققة أهمت  
 صققققققنفوت   ،المملكة ضققققققمن الحزام الصققققققحراوي المداري ، حيث تقع أجزاء واسققققققعة من السققققققعودية

نوب في ج ، باسقققققققققققققتثناء المرتفعات الجبليةمعظم المناطق الداخلية منها ضقققققققققققققمن المنا  الجاف
ة عدم وجود مصققادر مائي يضققاف إلى ذلكو التي يسققود فيها المنا  شققبه الجاف، غرب المملكة 

                                 
 .6للدراسات السابقة، صيُنظر (1) 
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 .سطحية دائمة كاألنهار والبحيرات

في السقققققققققابق خالل خط  التنمية الخمسقققققققققية التي بدأت منذ عام  لزراعيد التوسقققققققققع ااعتم      
ا نهأدى السحب مضوب، وقد نجوفية غير المتجددة القابلة للم على المياه ال1970هقققق   1390

معظم مظققاهر الميققاه القريبققة من  وجفققاف بكميققات كبيرة إلى انخفققاض منققاسقققققققققققققققيققب هققذه الميققاه
ية موارد المياه وترشقققققققيد إلى اتخاذ سقققققققياسقققققققات و جراءات لحما الدولة الذي دفع األمر ؛السقققققققطح

 الخارغن م االسققققققتيرادوالتحول نحو  ،التخلي عن زراعة القمح تدريجياً  من أبرزها ،هااسققققققتخدامات
 .لتأمين الطلب المحلي

 أسئلة الدراسة: 

 :األول سؤال الرئيسيال      

  ؟السعوديةالمملكة العربية  واقع األمن الغذائي في ما 

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة التالية: 

 الغذائي؟ األمنلتحقيق  السياسات االقتصادية التي اتخذتها المملكة ما -1
 ؟المتعلقة باألمن الغذائي في المملكة العربية السعوديةر المخاط ما -2
 ؟ة العربية السعوديةفي المملك األمن الغذائيالمؤثرة على  المتغيراتالعوامل و  ما -3

 :السؤال الرئيسي الثاني
 ؟في االقتصاد اإلسالمي لألمن الغذائي ور النظري ما التص 

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة التالية:
 ما العالقة بين األمن والغذاء؟ -1
 ؟ ما عالقة األمن الغذائي باإليمان باهلل عز وجل -2
 ألمن الغذائي؟اوالوسائل الشرعية التي تكفل تحقيق  ضواب ما أهم ال-3
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 :فرضيات الدراسة 
 يف المتاحة لالسققققققققققتهالك اإلمدادات الغذائية بين مؤثرة وجود عالقة فترض الدراسققققققققققةت     

مثل مسققققققققتوى الدخل وعدد  من المتغيرات االقتصققققققققاديةالمملكة العربية السققققققققعودية مع عدد 
 .السكان وأسعار الغذاء العالمية والمساحة المزروعة بالقمح والسلع البديلة

أن ظاهرة األمن الغذائي ظاهرة نوعية ال يمكن قياسقققها من خالل  تفترض الدراسقققةكما     
 متغيرات اقتصادية مادية فق .

 :أهمية الدراسة 
ًا وسقققققعي ،جاءت أهمية البحث من ضقققققرورة مناقشقققققة السقققققياسقققققات المثلى لألمن الغذائي     
 يمكن ،لعدد من األسققققققبابذلك و  قتصققققققاديةسققققققتقراء الواقع واسققققققتشققققققراف المسققققققتقبل برؤية اال

 في النقاط التالية: ها تلخيص
مات ات التي تطلقها المنظفي ظل التحذير  ةوبخاصقق ،ية مهمة تشققغل اهتمام العالمقضققأنها  -1

 ين من الناس بالجوع ونقص الغذاء.يتهدد المالعن األزمات الغذائية التي  الدولية
 العربية السققققققققعودية، في الوقت الذيقلة الدراسققققققققات التي تناولت األمن الغذائي في المملكة  -2

الذي حذرت فيه من نضقققوب محتمل  ركزت فيه معظم الدراسقققات على جانب األمن المائي
 للمياه الجوفية في حال استمرار الزراعة المحلية. 

ية المملكة العرب ها فيإعالن المسقققققققققققاهمة في دعم خطة اسقققققققققققتراتيجية األمن الغذائي التي تم -3
هدف إلى إيجاد والذي ي 2020 التحول الوطني في قطاع الزراعةج ضقققمن برنام السقققعودية

 :أبرز األهداف الرئيسقققققققية لجسقققققققتراتيجية منو  ،منظومة شقققققققاملة لألمن الغذائي في المملكة
  يجاد برامج فعالو  ،نظام إنتاغ غذائي محلي مسققققتدام، واسققققتقرار مصققققادر الغذاء الخارجية

للحد من  جوبرنام ،سققققتثمار الزراعي في الخارغسققققتراتيجية لال ، و حتياطي لألغذيةللخزن اال
 الهدر الغذائي.
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 :أهداف الدراسة 
بيان مفهوم األمن الغذائي وأبعاده المختلفة، وبيان أهم السقققياسقققات التي تسقققاهم في تحسقققين  -1

 أوضاع األمن الغذائي.
اإلسققققققالمي، وجمع النصققققققوص الشققققققرعية  في االقتصققققققاد وأهميته بيان حقيقة األمن الغذائي -2

 المتعلقة باألمن الغذائي في القرآن والسنة.
 ائي.ذمن الغاأل تها المملكة العربية السعودية لتحقيقالتي تبن   سياساتالتحليل  -3
ي ف اإلمدادات الغذائية مسقققققققققققققققتوى  التي تؤثر على المحتملة االقتصقققققققققققققققادية المتغيرات قياس -4

 المملكة العربية السعودية.

 :منهجية الدراسة 
 :هذه الدراسة على منهجين رئيسيين تعتمد

 وسياسات ،ومشكالته ،وأبعاده ،األمن الغذائي مفهوميان في ب ؛لوصفي التحليليالمنهج ا -1
 تحقيقه، وتأصيل األمن الغذائي من خالل القرآن الكريم والسنة النبوية.

 .صحة فرضيات الدراسةختبار في ا ؛المنهج القياسي -2

  الدراسة: حدود 
 م(.2017-1990ة العربية السعودية )المملك

 :مصادر جمع البيانات  
 .(FAOمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة ) -1
 .البنك الدولي -2
 المنظمة العربية للتنمية الزراعية. -3
 .لمؤسسة العامة للحبوبا -3
 وزارة البيئة والمياه والزراعة. -4
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 صندوق التنمية الزراعية. -5
 النقد العربي السعودي.مؤسسة  -6
 خط  التنمية الخمسية. :االقتصاد والتخطي وزارة  -7
 الكتب والدراسات والتقارير المنشورة. -8

 

 :الدراسات السابقة 
 :الدراسات المحلية :أوالا 

ال إرغم تنوع الدراسققات والمقاالت والتقارير التي تناولت موضققوع األمن الغذائي بوجه عام،  
في الدراسققققققات المحلية، كما ي الحظ أن معظم الدراسققققققات المحلية ركزت  وجود نقص أنه ي الحظ

الققذي حققذرت فيققه من نضقققققققققققققققوب محتمققل للموارد الجوفيققة في حققال المققائي  على جققانققب األمن
ن هذه وم .األمن الغذائينظرًا للعالقة الوثيقة بين األمن المائي و  ؛سقققققققققققققققتمرار الزراعة المحليةا

 :مايلي الدراسات

األمن الغذائي والمائي في (: ، د.تد. صةةةةةةديق منير خضةةةةةةرار ال هراني وأ.د. )دراسةةةةةةة   -1
 .الواقع والتطلعات –المملكة العربية السعودية 

كة خالل في الممل في في تقييم مستوى األمن الغذائيالمنهج الوص على الدراسة اعتمدت      
نهاية خطة التنمية  إلى 1970ابتداًء من خطة التنمية األولى عام العقود الثالثة الماضقققققققققققققققية 

ي هدفت الت تها الدولة في القطاع الزراعي، والتعرف على السقققققياسقققققات التي تبن  2004السقققققابعة 
زيع الذاتي، ومن أهم تلك السياسات: تو  االكتفاءمن  وتحقيق مستوى عالٍ  ،إلى التوسع الزراعي

 .نتاغ المحلياإل، وحماية الزراعية ت، ودعم شراء اآلالاألراضي البور، والقروض الميسرة

 من أهم نتائج الدراسة:
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 1595549إلى  1971م هكتار عا 418907المسقققققققققققققققاحة الكلية المزروعة من  ارتفاع  -1
في نهاية خطة التنمية السققققققققققادسققققققققققة عام  1226289ثم تقلصققققققققققت إلى  1994عام  اً هكتار 
1999. 

عام متر مكعب  ي مليار  2الكلي في المملكة من المياه من أقل من  االسقققققققققققققققتهالكع ارتفا  -2
 ، واحتلقققت الميقققاه الجوفيقققة2005-2000 بين عقققاميمليقققار متر مكعقققب  20 إلى 1979
في المائة في  82و ،في الحد األدنى االسقققتهالكفي المائة من إجمالي  42المتجددة  غير

 حدها األعلى خالل الفترة الزمنية.
مليار متر  1.1من  المتجددةمائية السقققققطحية والجوفية مدادات المياه من الموارد الإزادت   -3

متر مكعقب نهقايقة خطققة  اتمليقار  8إلى حوالي  1975مكعقب بقدايقة خطقة التنميقة الثقانيقة 
 السدود. هود المبذولة في تنميتها من خالل بناءنتيجة الج ،2004التنمية السابعة 

الذاتي  اءاالكتفمن  اً حققت المملكة العربية السقققعودية خالل العقود الماضقققية مسقققتوى مرتفع -4
( 2003-1985) خالل الفترةفي المققائققة، كمققا حققققت  200 تجققاوزت من القمح بمعققدالت

في المائة، الطماطم  100الذرة الرفيعة والدخن بنسققققققققققققققبة  ذاتيًا في المنتجات التالية: اكتفاءً 
 109في المائة، والبيض  104في المائة، التمور  85في المائة، بقية الخضققققققققققققروات  60

 56ة، واللحوم الحمراء في المائ 54في المائة، لحوم الدواجن  30ماك في المائة، األسققققققققققققققق
 .في المائة

 وتحسقققققين ،اتخاذ إجراءات لتحسقققققين إدارة المياهضقققققرورة  الدراسقققققة أهم توصقققققياتكان من و     
 كفاءة نظم الري.

 
التوسةةع في ارا ة القمو والشةةعير واأل  ف (: 2016د. محمد حامد الغامدي، )دراسةةة   -2

( وأثره  ل  الميةةةاه الجو يةةةة في 1995-1970التنميةةةة الخمأل األول  )خ ل خطط 
 المملكة العربية السعودية ".
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 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التاريخي في رصد مسيرة التنمية الزراعية في المملكة      
حيث اتسقققققققققققققققعت الرقعة الزراعية  ؛العربية السقققققققققققققققعودية وما احتوت عليه من إنجازات ودروس

 شقققهدت قفزة وصقققلت بها إلى أعتاب المنافسقققةو بأصقققناف كثيرة منها القمح والشقققعير واألعالف، 
ن الماء لوال أ يسقققتمر هذا التوسقققع الزراعي في مواصقققلة عطائهنتاغ القمح، وكان يمكن أن إفي 

 محدود بطبيعته في المملكة. 

لجوفية اعي على المياه افها التوسقققع الزر الدراسقققة المشقققكلة الحقيقية التي خل   كما رصقققدت       
العصققققققققور المطيرة القديمة في المناطق الرسققققققققوبية التي  ميقة غير المتجددة التي تجمعت منالع

طق مكة أما بقية المنا ؛وحائل وتبوك والجوف ونجرانتشمل مناطق الرياض والقصيم والشرقية 
عدم وجود ل مائية عميقةبها أحواض المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسققققققير وجيزان فال يوجد 

وهي صققققخور صققققلبة صققققماء ال تحتوي  ،وجد صققققخور الدرع العربي، و نما تالصققققخور الرسققققوبية
تعتمد هذه المناطق على المياه السققققققققققطحية والجوفية القريبة من السققققققققققطح التي  ، و نماعلى مياه

 مطار.األتتجدد بمياه 

 أهم نتائج الدراسة:

 اسقققتهالكهكتار، ويبلغ  مكعبًا لكل اً متر  8356حوالي مح للمياه يبلغ متوسققق  اسقققتهالك الق  -1
أما بقية األعالف فتسققققققتهلك حوالي  ؛لكل هكتار اً مكعب اً متر  40053للمياه  العلفي البرسققققققيم
 من الماء لكل هكتار. ةمكعب اتمتر  24004

لري اافتقار المشاريع والشركات الزراعية إلى إدارة مائية، وقد يعود السبب إلى مجانية مياه   -2
 رتوازية بشكل عشوائي.وحفر اآلبار اال ،ستنزافالتي شجعت على مزيد من اال

إجمالي المسققاحات المخصققصققة للقمح والشققعير واألعالف في جميع مناطق المملكة بلغت   -3
 .في المائة 51.6منها القمح على  ويستحوذ ًا،هكتار  1217864
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خطة نهاية مليار متر مكعب في  17 تبلغت كميات المياه المسققتخدمة لري تلك المسققاحا  -4
في المائة من مجموع  65والقصيم على الرياض  اتستحوذ منطقتو ، 1994التنمية الخامسة 

أما المناطق الجنوبية  ؛في المائة من المسقققاحة 16 على هذه المسقققاحة، والمناطق الشقققمالية
في المائة،  10عالف عن فيها لزراعة القمح والشقققعير واألفال تزيد المسقققاحات المخصقققصقققة 

فرصة ذهبية خالل مرحلة الطفرة لتوسيع الرقعة ت هذه المناطق الجنوبية كان أنبالرغم من 
الزراعية فيها عن طريق بناء المدرجات الزراعية في جبالها وسهولها ووديانها بهدف تحقيق 

 ض.مطار وتخزينها لتغذية المياه الجوفية القريبة من سطح األر مياه األ تجميع
دتمن المؤشقققرات الخطيرة التي   -5 شقققرات ع الجوفية غير المتجددة هانخفاض عمق الميا ر صقققِ

 األمتار سنويًا.
شققكلت أسققعار الضققمان )ضققمان الدولة شققراء محصققول القمح( واإلعانات المختلفة المقدمة   -6

في اسقققتنزاف  لكنها تسقققببت ؛حافزًا لهم للدخول في القطاع الزراعي بهدف الربح للمسقققتثمرين
 مخزون المياه الجوفية.

 :الدراسة توصياتهم أ 

لدعم وتقنين ا ،إعادة النظر في سقققققياسقققققة التوسقققققع الزراعي في مناطق الصقققققخور الرسقققققوبية -1
 للقمح والشعير. المالي

   وتأمين مياه الري عبر شققققققققققبكة لنقل المياه من آبار  ،يقاف تصققققققققققاريح حفر اآلبار العميقةإ -2
دم عوضقققققمان  ،عليها وزارة الزراعة لتقليل الضقققققغ  على األحواض المائيةمحددة تشقققققرف 

من خالل اتباع الطرق السقققققققققققققققليمة في حفرها، ووضقققققققققققققققع عدادات لقياس الكميات  تلوثها
 المستهلكة منها.

 -بداًل من ذلك-، والقيام الزراعي ورجال األعمال في القطاعقليص نشققققققققققققاط الشققققققققققققركات ت -3
في المناطق التي تتميز بالمياه المتجددة ودعم صقققققققققغار المزارعين  ،عادة توطين الزراعةبإ
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من  واالسقققققققققققققققتفققادة ، وتققأهيققل النظم الزراعيققة التقليققديققة،جنوب غربي المملكققة بققاألمطققار في
 وتطويرها. المهارات التقليدية المتوارثة

 طي استنبافوتشجيع البحث العلمي  ،االستفادة العلمية من مراكز البحوث وكليات الزراعة -4
 وأكثر مقاومًة لظروف الجفاف. ،أصناف قليلة استهالك المياه

 
يد،  )صةةةةةةةةة  دراسةةةةةةةةةةة   -3 ية1990محمد الع كة العرب  (: تطور ارا ة القمو في الممل

 السعودية.
م، من حيققث 1995 -1970ركزت الققدراسققققققققققققققققة على تطور زراعققة القمح خالل الفترة        

الغذائي والمائي في من وعالقته باأل ،يدوالدعم الما ،ومقدار اإلنتاغ ،المسقققققققققققققققاحة المزروعة
المملكة، كما تناولت الدراسققققة حجم الطلب على المياه في القطاع الزراعي وبخاصققققة في إنتاغ 

 القمح.
 مايلي: نتائج الدراسةأهم     
إلى  1975ألف هكتار في عام  150ازدادت المسققاحة المزروعة بالقمح في المملكة من   -1

، كما بلغت مسقققققاحة 1995مليون هكتار عام  1,7، ثم إلى 1980ألف هكتار عام  600
 .1971ألف هكتار عام  30.1مقابل  1992ف هكتار عام الآ 907القمح 

 م.1970ألف طن عام  150مقابل  1992طن عام  ماليين 4.1بلغ إنتاغ القمح   -2
طن عام  يمليون 2إلى حوالي  1985ألف طن عام  30ارتفعت صقققققققققققققققادرات القمح من   -3

م، ويعكس هقققذا اإلنتقققاغ والتصققققققققققققققققققدير الكبير القققدعم الحكومي المتمثقققل في توزيع 1991
ل إلى جانب شراء محصو  ؛ومنح القروض وتقديم اإلعانات المباشرة ،األراضي البور مجاناً 

 القمح من المزراعين بأسعار تشجيعية.
ألف بئر في  81ما يقارب  ه1416المرخصقققققققققققققققة بالحفر نهاية عام بلغ إجمالي اآلبار   -4

 ألف بئر في منطقة الرياض. 35مختلف مناطق المملكة منها 
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  أهم توصيات الدراسة:
حفاظ على مخزون المياه الجوفية، وال ،ضققققققرورة العمل على زيادة كفاءة اسققققققتخدام المياه      

 ستيراده.اإنتاغ محصول معين مقارنة بتكلفة و دخال التكلفة الحقيقية للمياه عند حساب تكلفة 
 

 : الدراسات العربية:ثانياا 

   .األمن الغذائي للوطن العربي(: 1998، د. محمد السيد  بد الس م)دراسة  -1

عداد ي أ ه التي تتمثل فمحدداتقضققققية الغذاء في العالم العربي و  تناولت الدراسققققة توصققققيف
ي مقدار الفجوة الغذائية بين ما ينتجه الوطن العربقياس و ، والموارد الطبيعية الزراعية ،السققققققكان

 (.1993-1972من غذاء وما يستهلكه خالل الفترة بين )

  :أهم النتائج

قطققار العربيققة زيققادات ملحوظققة نهققايققة عقققد األمققا يتعلق بققاإلنتققاغ الكلي للغققذاء: حققققت معظم في
قياسققققققققي وبلغ متوسقققققققق  الرقم ال ،الثمانينياتات كبيرة بوجه عام خالل عقد دثم زيا ،السققققققققبعينيات

نتاغ الكلي تضاعف اإل :أي ؛(100= 1971 69ساس )فترة األ 206نحو  عشر قطراً ي ثنلال
الزيادة األكبر من نصقققققققيب المملكة العربية السقققققققعودية وسقققققققوريا  عامًا، وكانت 23للغذاء خالل 
لالفقققت للنظر تحقيق تققققدم كبير في ومن ا .على التوالي 261و 336و 362دار وتونس بمقققق

ي، لعالموالقمح بصقققققققققفة خاصقققققققققة بالمقارنة مع ما تحقق على المسقققققققققتوى ا نتاغ الحبوب عموماً إ
في المقققائقققة زاد إنتقققاغ العقققالم العربي بنحو  29 نتقققاغ الكلي للقمح في العقققالم بنحوفبينمقققا زاد اإل

 .في المائة خالل فترة الدراسة 54 الذاتي عند حدود االكتفاءنسبة  ، وبلغتفي المائة 107

 الدراسة: أهم توصيات

سقققتكشقققاف ي ابالمحددات البيئية ف والواعي التركيز على البحث العلمي المرتب  بالتنمية الزراعية
 .ستحواذ على التكنولوجيا الزراعية الحديثةاالالفرص المتاحة، وأهمية 
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تطوير سةةةةياسةةةةات ونظن المخ ور  (:2009لعربية للتنمية ال راعية، المنظمة ادراسةةةةة ) -2
  النباتية في الوطن العربي".محاصيل الحبوب والبذور ال يتية وال يوت ستراتيجي من اإل

 يةالغذائية بعد بروز األزمة الغذائفي صقققعوبات تأمين الحبوب مشقققكلة الدراسقققة  تتلخص       
ر االرتفاع الكبي التي تمثلت في أمرين رئيسقققققققققققققققيين هما: (2008-2007) بين عامي العالمية

دول د الأعدا، وتزايد ةالعالمي اتحجم المخزون والمسققققتمر في أسققققعار الحبوب الغذائية مع تراجع
اتهققا توفير جزء كبير من احتيقاجقألن القدول العربيقة تعتمقد في و  .التي تواجقه أزمقة غقذائيقة حقادة

في  48بلغت نسبة العجز في إنتاغ الحبوب  ، حيثالعالميالغذائية على االستيراد من السوق 
فهي بحاجقة ؛ (2007-2000الفترة ) في المائة خالل 65، وفي إنتاغ الزيوت النباتية المائة

 ،داتمدااسقققققققتقرار اإلن هذه األغذية لتأمين سقققققققتراتيجي ملتطوير نظم وسقققققققياسقققققققات المخزون اإل
 إلنتاغاولمواجهة المخاطر الناشقققققققققئة عن التقلبات الحادة في أسقققققققققعار الغذاء العالمية أو تقلبات 

 المحلي.

اء في الغذ حصقائي الوصقفي لدراسقة أوضقاعالتحليل اإلمدت الدراسقة على منهج اعتوقد       
 تقترح الدراسة ما يلي:عدد من الدول العربية، و 

ائية غذ في بناء مخزونات سققققققققققتثماراالى مسققققققققققتوى الوطن العربي في مجال التنسققققققققققيق عل  -1
 تخزينية كافية.سع في إنشاء صوامع للوصول إلى سعات والتو  ،إقليمية

 لمراقبققة معلومققاتيققة نظم عبققارة عن وهي ،متكققاملققة لمعلومققات اإلنققذار المبكر قققامققة نظمإ  -2
 ؛السقققققققققققققوق  ومعلومات ،واسقققققققققققققتخدامات األراضقققققققققققققي والمعلومات المناخية ،اإلنتاغ الزراعي

ومعلومات  ،الضققققققققققققعيفة من السققققققققققققكان جتماعية للمجموعاتا متابعة باإلضققققققققققققافة إلى نظم
 .الصحة والتغذية

 تشريعية واإلدارية وال وتحسين البنية المؤسسية البحثية ،تشجيع االستثمار الزراعي العربي  -3

 الغذائي.المعنية باألمن     
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رؤية  – االقتصاديةاألمن الغذائي والتنمية (: 2000أ.د. السيد محمد السريتي، )راسة د -4
 .ة تطبيقية  ل  بعض الدول العربيةدراس -س مية إ

المفاهيم  تحرير، واسققققققتهدفت القياسققققققيالمنهج الوصققققققفي التحليلي و  على الدراسققققققة اعتمدت
حيث  ؛ينهماب " والتفريقالغذائي األمنفجوة "و ،"الغذائيةالفجوة " وأهمها ،الغذائيالمتعلقة باألمن 

فعليققققة ال تقتصقققققققققققققققر على مقققققدار عجز اإلنتققققاغ المحلي عن تلبيققققة من الغققققذائي الفجوة األ إن
ذه مدى قدرة الدولة على تغطية هعتبار تأخذ في اال ؛ بل(الفجوة الغذائية) المحلي االسققققققققققتهالك

جمالي إ ، فكلما زادت نسبة الواردات الغذائية إلىالتصديرالعائدة من الفجوة من مواردها الذاتية 
مشقققققققققكلة األمن خاطر وظهرت نكشقققققققققاف على المزاد اال ما تصقققققققققدره الدولة من سقققققققققلع ومنتجات

 الغذائي.

 مصر، جمهوريةتحليل العوامل المحددة إلنتاغ الغذاء في  -أيضاً - استهدفت الدراسةوقد      
أوضققحت الدراسققة مشققكلة األمن الغذائي المتمثلة الغذاء، و لب على العوامل المحددة للطتحليل و 

لى حيث نمت نسقققققققققبة الواردات الغذائية إ ،في الزيادة المسقققققققققتمرة في حجم الفجوة الغذائية الفعلية
 1990في المائة عام  98.9إلى  1960في المائة عام  22.2إجمالي الصادرات السلعية من 

 .مقابل ضآلة نمو المساحة المزروعة ب على الغذاءسريعة في الطلالتي كان سببها الزيادة ال

  أهم توصيات الدراسة:

 ا.ورفع مستوى إنتاجيتهستصالح األراضي في القطاع الزراعي وا ستثماراالتشجيع   -1
 .تطوير مستوى العمالة الزراعية  -2
 ض الفاقد في جميع مراحل اإلنتاغ.العمل على خف  -3
 إلى األسققققققواق يضققققققمن اسققققققتمرار تدفقها األغذيةمن سققققققتراتيجي إالعمل على إيجاد مخزون   -4

 .بأسعار مناسبة
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 اسققتيراد عزيز القدرة علىالذاتية من حصققيلة الصققادرات لتتنمية موارد النقد األجنبي ضققرورة  -5
 .األغذية

 
 أثر السياسات ال راعية  ل (: 2012  دنار ث ج وأحمد  لي ووليد سلطار،)دراسة  -5

 محصول القمو أنموذجاا. -مختارة مع إشارة خاصة للعراقية األمن الغذائي في دول  رب

لى األمن متباينة تنعكس ع اً ثار آالزراعية ت أن للسياسا :فرضية مفادها اعتمد البحث على     
 والمغرب(. ،والعراق ،)مصر :وهي ،عربيةمحصول القمح في بعض الدول ال الغذائي من

متعدد لسلسلة ال نحدارسلوب االأل القياسي باستخدام التحليو  المنهج الوصفياتخذ البحث و      
الزراعية االقتصققققققققققققادية و  ( لمعرفة أثر بعض المتغيرات2010-1985) سققققققققققققنة 26زمنية مداها 

 الزراعي من القمح. وهو كمية الناتج ،المستقلة على المتغير التابع

 :مايلي من أهم النتائج

يم لواسقققتخدام اآلالت الزراعية واألسقققمدة بشقققكل سققق ،: زيادة المسقققاحات المزروعةفي العراق  -1
 نتاغ وتقليص الفجوة الغذائية من القمح.له انعكاس كبير على زيادة اإل

وة الغذائية تقليص الفجنتاغ و اعية لها تأثير فعال في تشققققجيع اإل: القروض الزر في مصققققر  -2
 .من القمح

الفجوة  قليصفي توسعر الصرف له تأثير إيجابي الزراعي  نفتاح التجاري االفي المغرب:   -3
 الغذائية من القمح.

 ،راضيواستصالح األ ،التحتية في مجاالت الري البنية  تحسين الدراسة:أهم توصيات        
خالل  نتاجية وحدة المسققققاحة منإى زيادة ومشققققاريع األمن الغذائي، واتخاذ سققققياسققققات تهدف إل

بدراسقققة المتغيرات  هتمام، وزيادة االاإلنتاغيائية لتكثيف والكيم اسقققتعمال التكنولوجيا الميكانيكية
 .والزراعية ذات العالقة بتقليص الفجوة الغذائية االقتصادية



 -15- 

 

 ،الغذائي في الوطن العربيمن مشةةةةةةةكلة األتحليل (: 2018)حركاتي فاتو، دراسةةةةةةةة  -6
 .وتقيين الحلول المطروحة لمواجهتها"

الدول  القمح في وصققفي والمنهج القياسققي لدالة إنتاغالمنهج ال على الدراسققة اعتمدت     
 العربية والعوامل المؤثرة عليها.

 أهم نتائج الدراسة:
في  11.86ردات الزراعية إلى الواردات الكلية في الوطن العربي بلغت نسققققققققققققبة قيمة الوا  -1

 (.2015-2000المائة في متوس  الفترة )
 في المائة. 31.09الواردات الزراعية قيمة بلغت نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلى   -2
في  41على النحو التالي: القمح  2015الذاتي في الوطن العربي عام  االكتفاءنسقققققققققققققبة   -3

في  77.4في المائة، واللحوم  35.7في المائة، والزيوت النباتية  34.2المائة، والسقققققققققكر 
 في المائة. 83.6واأللبان  ،المائة

 الجزائر،في  11.5في تونس،  9.7نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي:   -4
في  11.3في العراق،  5.4في السقققققققققققودان،  31.4في المملكة العربية السقققققققققققعودية،  2.2

 في اليمن. 17.9في المغرب،  14.7مصر، 
العالم  في إجماليالنهائي  االسقققققتهالكاغ إلى الفاقد والهدر الغذائي من بداية مراحل اإلنت  -5

مليون طن،  64بقققققققققققققققققققققققققققققق مليون طن من إجمقققالي إنتقققاغ ي ققققدر  19.23العربي: الحبوب 
مليون طن، الفواكه الفاقد  56مليون طن من إجمالي إنتاغ ي قدر بقق  30الخضروات الفاقد 

 مليون طن. 34.3مليون طن من إجمالي إنتاغ  18.8
 ،وحجم الواردات ،ؤثر في دالة إنتاغ القمح: حجم المسقققققققاحة المزروعةأهم العوامل التي ت  -6

 وحجم السكان.
 التربة، وتصحر األراضي، وندرة الموارد المائية.ملوحة  ارتفاعمعوقات الزراعة العربية:  -7
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الزراعي في كثير من البلدان العربية هي:  سقققققققققققتثماراالعلى منا  األوضقققققققققققاع التي تؤثر  -8
 ومستوى البنية التحتية. ،واألوضاع القانونية ،األوضاع السياسية

سقققققتراتيجيات التنمية، و طالق إوضقققققع القطاع الزراعي ضقققققمن أولويات  توصقققققيات الدراسقققققة:
قققد ابرامج التنميقققة الريفيقققة للحقققد من الهجرة إلى المقققدن، ووضقققققققققققققققع برامج وآليقققات لتقليقققل الفققق

 ستهالكي.والهدر اال اإلنتاجي

 
اسةةتخدام  دراسةةة تحليلية تقييمية اثار(: 2009ال راعية، لعربية للتنمية المنظمة ا) -7

 .ال راعية في إنتاج الوقود الحيوي المحاصيل 

العالم  سقققعار الغذاء فيالتحليلي في دراسقققة آثار ارتفاع أ اتخذت الدراسقققة المنهج الوصقققفي    
د العوامل كأحمع االتجاه نحو اسقققققتخدام المحاصقققققيل الزراعية في إنتاغ الوقود الحيوي بالتزامن 

 زمة الغذائية العالمية.المسببة لتفاقم األ

 أهم نتائج الدراسة:

 في 68سقققققققققققققققعار الواردات العالمية للقمح ارتفع متوسققققققققققققققق  أ (2008 -2000) بين عامي  -1
 ،في المائة 26والسقققققققكر الخام  ،في المائة 31وفول الصقققققققويا  ،المائةفي  52والذرة المائة، 

في  25ولحوم الققدواجن  ،ائققةفي المقق 27واللحوم الحمراء  ،في المققائققة 42والزيوت النبققاتيققة 
 المائة.

، اً دوالر  460إلى  اً دوالر  195لقمح من ارتفع سقققققققققققققققعر طن ا 2008 -2007عقققامي بين   -2
 .اً دوالر  665إلى  اً دوالر  260رز من وارتفع سعر طن األ

 ة عام والزراع ألغذيةالتقديرات أولية صدرت عن منظمة  سجلت قائمة الجوع الدولية وفقاً   -3

يعانون من نقص الغذاء في  ليزداد عدد من ،ضققققافيةمليون نسققققمة إ 45ارتفاعًا بلغ  2008
 .2008مليون نسمة في العام  963العالم إلى 
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رجة دواختلفت ، أوضقققققققققققاع األمن الغذائي في العالم العربي بأزمة الغذاء العالمية تأثرت -4
 فيما يلي: حصر اآلثارويمكن ، السلبية من دولة إلى أخرى  اآلثار

 زيادة العجز في الميزان التجاري الغذائي. -أ

 ارتفاع مؤشر أسعار السلع الغذائية محليًا. -ب

 مدادات الغذاء. نقص إ -غ

 انخفاض الدخل الحقيقي لألسر. -د

محتملة ثار الة لمواكبة هذه اآلالسقياسقات المالئمتعرف على بضقرورة ال :أوصقت الدراسقة     
 ،صقققالح المؤسقققسقققي في القطاع الزراعياإل وأهمها: ،الغذاء في إنتاغ الوقود الحيوي سقققتخدام ال

وتطوير  ،الزراعي والتنمية الريفية سققتثماراال، وتشققجيع وتحسققين إدارة الموارد المائية واألرضققية
 ر السعرية.السعرية وغيتحمي المزارعين من التقلبات  التيووضع السياسات  ،البنية التحتية

 

 الدراسات األجنبية: :ثالثاا 

 (: تأم ت في أامة الغذاء العالمية.2010، ديريك هيداي وشينجين فار) دراسة -1

Derk Heady and shenggen Fan, 2010, Reflections on the 
global food Crisis.                                                                 

الغذاء العالمية عامي سققققققققققعار بحثت الدراسققققققققققة عن تفسققققققققققيرات اقتصققققققققققادية ألزمة ارتفاع أ     
 :يوهي كاآلت ،محتملة الالفتة للنظرإلى عدد من التفسيرات ال توتوصل م،2007-2008

ارتفاع أسقققققعار النف  يمثل تكلفة كبيرة لجمدادات في إنتاغ الحبوب، حيث تشقققققكل تكاليف   -1
تشققققققققققققققحيم ال تكاليف إنتاغ األسققققققققققققققمدة والمواد الكيميائية والوقود وموادمن  اً كبير  اً جزءالطاقة 

في المائة من تكلفة  13.4في الواليات المتحدة تمثل تكلفة الطاقة والكهرباء وغير ذلك، ف
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 (2007-2000خالل الفترة من )و  .في المققائققة من تكلفققة إنتققاغ القمح 9.4و ،إنتققاغ الققذرة
في  22الغققذائيققة في داخققل الواليققات المتحققدة إلى أكثر من ارتفعققت تكققاليف نقققل السقققققققققققققققلع 

 .المائة
لوقود الى استخدام محاصيل الحبوب إلنتاغ ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى زيادة الطلب ع  -2

ى ألن الواليات المتحدة تهيمن عل ؛بر قد ظهر في أسققققققققققققققعار الذرةالحيوي، وكان تأثيره األك
في المائة من الصقققققققادرات العالمية  25و ،من الذرةفي المائة من الصقققققققادرات العالمية  60

 األرجنتين والبرازيل في إنتاغ فول الصويا.من القمح، وتحتل المرتبة الثالثة بعد 
بقيود ارتب  ارتبققاطققًا وثيقققًا  2007ارتفققاع أسقققققققققققققققعققار األرز في األشقققققققققققققققهر القليلققة من عققام   -3

حترازية ذلك الواردات االمن قبل العديد من المنتجين الدوليين الرئيسقققققققققققققيين، وك التصقققققققققققققدير
 الكبيرة من قبل المستهلكين الدوليين الرئيسيين.

 النمو الزراعي في إفريقيا، وانخفاض األراضققققققققي المخصققققققققصققققققققة للحبوب في أوروبا ؤتباط  -4
 ؛( ال سقققققققيما في بلدان أوروبا الشقققققققرقية2006-1985في المائة خالل الفترة ) 30بنسقققققققبة 

 في أماكن كثيرة من العالم.باإلضافة إلى تدهور األراضي الزراعية 
لمدخالت    على أسققققققققققعار ا االقتصققققققققققاديالنتائج السققققققققققلبية لبرامج التكييف الهيكلي والتحرير   -5

 6,1الحبوب في العالم بنسبة كل هذه العوامل أدت إلى تراجع إنتاغ  ؛الزراعية والمخرجات
 (.2006 -1985في المائة خالل الفترة )

ن تدفق اإلمدادات الجديدة إف ولذاعلى حصقققاد سقققنوي واحد، إنتاغ الحبوب يقتصقققر  معظم  -6
بوب مما يجعل أسواق الح ؛إلى السوق استجابة للتغير في األسعار غير مرن إلى حد بعيد

  جانب الطلب في كما أنه خاصقققًة عندما تكون المخزونات منخفضقققة،  ؛عرضقققة للصقققدمات
 غير مرن على اعتبار أنها سلع ضرورية. -أيضاً -
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(: األمن الغذائي، أخ قيات الوصةةول إل  2017)مايكل ليبتور ويشةةار سةةا ي، دراسةةة  -2
 األراضي ال راعية وإص   األراضي.

Michael Lipton and Yashar Saghai, 2017, Food security, farmland 
access ethics, and land reform.                              

ي التفاوت في توزيع األراضي يعد سياسة رئيسية وضرورية ف على أن تقليل الدراسة تؤكد     
باإلضافة إلى إصالح األراضي والحيازات الصغيرة، ورفع نسبة األراضي التي  ؛البلدان النامية
ر وسققققققريع نمو كبيبالبلدان منخفضققققققة الدخل ومتوسققققققطة الدخل تتميز  حيث إن ؛يمتلكها الفقراء

 فإن تحسققققققققققين توزيع األراضققققققققققي ولذافي حين أن رأس المال نادر نسققققققققققبيًا،  ؛في عرض العمل
د ويخفض نسقققبة الفقر بشقققكل كبير، وق قتصقققادي،النمو الزراعي واال سقققيسقققاعد على و صقققالحها

تمام باألراضقققققي هزياده االبفعل  انخفضقققققت نسقققققبة الفقر في بعض بلدان آسقققققيا وأمريكا الالتينية
 ، كما أن األدلة المتراكمة ت ظهر أن المزارعدة توزيع األراضقققيو عا ،والمياه في المناطق الريفية

عادًة تنتج المزيد من اإلنتاغ والدخل لكل وحدة من مساحة األرض، ولذا فإن مساحة األصغر 
 أمر بالغ األهمية. الفرص ؤعلى تكاف قضية إصالح األراضي و عادة توزيعها بناءً 

 

(: إلغاء سةةةياسةةةات الوقود 2016، وآخرور ، رينيه أراوجو إنسةةةيسةةةو )سةةةيرجيودراسةةةة  -3
ااثار المحتملة  ل  مستويات األسعار ال راعية، تقلب األسعار واألمن الغذائي  -الحيوي 
 العالمي.

Sergio Enciso et-all, 2016, abolishing biofuel policies: possible 
impacts on agricultural price levels, price variability and global 
food security. 
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 ؛يةعالدراسققققققة التأثيرات المحتملة إلنتاغ الوقود الحيوي على أسققققققواق السققققققلع الزرا تناولت          
لت مع أحد العوامل التي تفاع ت عد  أكثر اآلراء تتفق على أن سقققياسقققات الوقود الحيوي  حيث إن

حيث نما إنتاغ  ؛(2008-2007عوامل أخرى وأدت إلى ارتفاع أسقققققققققققققققعار الغذاء في عامي )
يما خالل الس العالمية الوقود الحيوي على مدى السنوات العشر التي سبقت أزمة أسعار الغذاء

 (.2010-2005) الفترة من
مليار لتر،  101مليار لتر إلى  64ارتفع اإلنتاغ العالمي من اإليثانول الحيوي من وقد        

وتعكس  ،(2010-2005لتر خالل الفترة ) مليار 20مليار لتر إلى  3.7والديزل الحيوي من 
الحوافز والدعم المقدم إلنتاغ الوقود الحيوي في العديد من البلدان على  في اإلنتاغ هذه الزيادة

يا بهدف تقليل سققترالأتحاد األوروبي والبرازيل واألرجنتين و مريكية واالالمتحدة األرأسققها الواليات 
 على الوقود اإلحفوري. االعتماد
مدى تأثير إلغاء سقققققياسقققققات دعم الوقود الحيوي على مسقققققتويات أسقققققعار  م الدراسقققققةوتقي          

سقققلعيًا متعدد السقققلع الزراعية، وأظهرت نتائج نموذجًا اسقققتخدمت الدراسقققة قد و  .السقققلع الزراعية
عار سأن إلغاء الدعم عن الوقود الحيوي سيكون لها تأثير كبير على أ التنبؤ لمدة عشر سنوات

 هامشي على أسعار السلع الزراعية. ولكن تأثيره ؛لحيوي الوقود ا
 ،إلغاء سققققققياسققققققات الوقود الحيوي سققققققيقلل من الطلب عليه أن وخل صققققققت الدراسققققققة إلى        

وسقققققيقلل اسقققققتخدام السقققققلع الزراعية في إنتاجه، إال أنه ال يعني بالضقققققرورة زيادة األمن الغذائي 
نسقققققققققققبيًا لمعظم  اً ظل منخفضقققققققققققيالوقود الحيوي سقققققققققققاألغذية في إنتاغ ألن اسقققققققققققتخدام  ؛العالمي

 المحاصيل وفي جميع الدول.
 
 (: األمن الغذائي كتحدي كبير للمياه.2018بانغيرا،  )كوريجدراسة  -4

Courage Bangira, 2018, Food Security as a Water Grand 
Challenge.                                                                        
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توفر الغققذاء الققذي يتحققدد وفقققًا للموارد تنققاولققت الققدراسققققققققققققققققة أبعققاد األمن الغققذائي ومنهققا       
 الزراعة أكبر قطاع مسققققتهلك للمياه ت عد  نتاغ الغذاء وعلى رأسققققها الماء، حيث المخصققققصققققة إل
في المائة في جميع أنحاء العالم، وكل زيادة في إنتاغ الغذاء تتطلب زيادة  70العذبة بنسقققققبة 

أكبر في كمية المياه المسقققققققققققققققتخدمة، ومحاوالت زيادة مسقققققققققققققققتوى األمن الغذائي يتطلب زيادة 
العالم بحلول منتصقققققف  في المائة على مسقققققتوى  20اسقققققتخدام المياه ألغراض الزراعة بحوالي 

الجة الطلب في معضقققرورية  ت عد  لذا فإن التحسقققينات في كفاءة اسقققتخدام المياه  ؛القرن الحالي
 على المياه وتحقيق األمن الغذائي.

الغذائي وهو اسقتخدام الغذاء، حيث يعاني كثير  كما تناولت الدراسقة البعد اآلخر لألمن      
يشقققققققققققققققمل فقر الدم ونقص و  ،الدقيقةن نقص في المغذيات مية ممن األطفال في البلدان النا

طفال تحت سقققققققن في المائة من إجمالي عدد األ 30الفيتامينات والمعادن بنسقققققققب تصقققققققل إلى 
 .البدني والعقلية على صحة األطفال ونموهم عميق اً األمر الذي يترك آثار  ؛الخامسة

 

 -تجارة األ ذية العالميةختناق في نقاط اال: (2017، ويليسةةةلي، وآخرور  لورا)دراسةةةة -5
 تقيين المخاطر.

Laura Wellesley- et-all, 2017, Chokepoints in Global Food 
Trade: Assessing Risk.                                                            

حيث من المتوقع أن  ؛التحديات التي تواجه األمن الغذائي العالميالدراسقققققققققققققققة   تناولت     
مليار  2.2بزيادة قدرها  2050ول عام نسققققمة بحل اتمليار  9.8يصققققل عدد سققققكان العالم إلى 

في المائة على األقل  100نسققققققمة، وهناك حاجة إلى زيادة إنتاغ المحاصققققققيل العالمية بنسققققققبة 
لحضري في الوقت الذي يزداد فيه التوسع ا ؛لتلبية الطلب الكلي بحلول منتصف القرن الحالي

ع السيما للبلدان النامية التي ينمو عدد سكانها بشكل سري والزحف العمراني، وهذا يشكل تحدياً 
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رد الضقققققغوط على الموافريقيا، ومن المتوقع تفاقم إاألوسققققق  وشقققققمال كما هو الحال في الشقققققرق 
أهمية  ةدايز ؛ إضقققققققافة لفي الطلبعلى الواردات الغذائية لمواكبة النمو  االعتمادوزيادة  ،المائية

الغذائي العالمي بشققققققققققققكل متزايد على حركة الغذاء وزيادة اعتماد األمن  ،التجارة لألمن الغذائي
 في جميع أنحاء العالم.

ومنها ظروف اإلنتاغ في  ،كما ركزت الدراسقققققققققققة على المخاطر المتعلقة بتجارة األغذية       
ة، الظروف المناخية، المخاطر ود التجاري، البنية التحتية، السقققققققققققققققياسقققققققققققققققات والقيق اإلنتاغمناط

 دخالت الزراعية كالطاقة واألسمدة وغير ذلك.الجيوسياسية، الوصول إلى الم
 أهم التوصيات:

الحاجة إلى مزيد من الشققققققققفافية وتبادل المعلومات حول مسققققققققتوى البنية التحتية والفرص  -1
 ستثمارية.اال

 األغذية.قييم المخاطر ومعالجة نقاط الضعف الخاصة بتجارة ت  -2
 
(: تقليل المخاطر  ل  األمن الغذائي جراء 2016دراسةةةةة )  روم كامبل، وآخرور،   -6

 تغير المناخ.
Bruce M Campbell et-all, 2016, reducing risks to food security 
from climate change, Global Food Security.               

اسققققققتهدفت الدراسققققققة المخاطر التي يتعرض لها األمن الغذائي من جراء التغير المناخي،        
 .الحيواني ، ومصايد األسماك، واإلنتاغيؤثر تغير المنا  على غالت المحاصيلحيث 

لمسقققتقبل ا المنا  الذي سقققيكون عليه فيبمعرفة الشقققكل الدقيق لتغير كما أن عدم اليقين       
 ذاتها. مشكلة بحد   يمث ل

المتتجققات كثيفقققة  على سقققققققققققققققيكون هنققاك زيققادة إجمققاليققة في الطلققب 2050وبحلول عققام      
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حول  افيةك نتباه إلى عدم وجود دراسقاتللموارد كالمنتجات الحيوانية، وهذا يلفت اال االسقتخدام
 كيفية تأثير تغير المنا  على اإلنتاغ المستقبلي.

سيكون لها آثار على األمن الغذائي من جراء انخفاض من المتوقع أن التغير المناخي و       
ونمو إنتاغ اللحوم والبيض والحليب، ومن  ،اونوعيتها وجودته الغذائية إنتاجية المحاصقققققققققققققققيل

 مما سققققققيؤثر على القدرة الشققققققرائية لكثير من ؛أن ترتفع أسققققققعار المواد الغذائية -كذلك-المتوقع
 المجتمعات واألسر المعيشية.

 راسة:أهم توصيات الد

الحققاجققة إلى تحليالت على المسقققققققققققققققتوى الجزئي لفهم تققأثير تغير المنققا  على المجتمعققات   -1
 المحلية.

الحاجة إلى إصقققققالحات وتدخالت مؤسقققققسقققققية لتحسقققققين إدارة المياه واألراضقققققي، واسقققققتخدام   -2
 المتعلقة بالممارسات الجيدة والنظم المستدامة. االستثمارات، وزيادة الزراعة الذكية مناخياً 

 
السلوكي مهن لسياسة قتصاد (: لماذا اال2016 نيل  ا ريليار، جست و  )ديفيددراسة  -7

 الغذاء العالمية.
David R. Just, Gnel Gabrieyan, 2016, Why behavioral 
economics matters to global food policy.                             

السقققلوكي يقدم مجموعة من النظريات واإلسقققتراتيجيات التي من الممكن تنفيذها  االقتصقققاد     
 عدامانمن األفراد من مشققققققققققققكلة  يعاني العديدحيث  ؛تناول األغذية الصققققققققققققحيةلدفع األفراد إلى 

الدخل المنخفض من المحتمل أن يحصقققققلوا  ذووفاألفراد  ؛والسقققققمنة في آن واحد من الغذائياأل
ولكن هذه السقققعرات تأتي من األطعمة الرخيصقققة الكثيفة  ؛ات الحراريةعلى ما يكفي من السقققعر 

 لمهمة.اسياسات األمن الغذائي  إحدىلذلك فإن سياسات التغذية الصحية هي  ؛في السعرات
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وقد قدمت الدراسقققققة بعض األسقققققاليب والتدخالت السقققققلوكية التي ثبتت فعاليتها في توجيه       
 سلوك المستهلكين.

  توصيات الدراسة: أبرز    
 ة.المصنعة غير الصحي طعمةاألطعمة الصحية بداًل من األتقليل القيود المفروضة على  -1
 على المواد الغذائية المصنعة. الحرارية إبراز معلومات التغذية وعدد السعرات -2
ال فالمسققتهلكين على تناول األطعمة الصققحية والسققيما األطالقيام بتدخالت سققلوكية تشققجع  -3

راد طرق فعالة وأفكار تسققققققاعد األف سققققققتنباطاتشققققققجيع البحوث السققققققلوكية في رس، و في المدا
 على تغيير سلوكهم اإلستهالكي غير الصحي.

 

 دراسات شرعية: :رابعاا 

ي في منظور تحقيق األمن الغذائ (:2013أيوب محمد جاسةةةن الباج ني،  د.)دراسةةةة  -1
 .قتصاد اإلس مياال

من الغذائي وسققققققققبل تحقيقه، وتناولت م باألاهتمام اإلسققققققققالركزت الدراسققققققققة على بيان         
 :اإلسالمي المتمثلة في االقتصادازن في منظومة التو  الدراسة

 التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. -
 التوازن بين المعاني المادية والروحية. -
 التوازن بين اإلنتاغ والحاجات اإلنسانية المرتبة بحسب األولوية. -
 وعدد السكان. االقتصاديةالموازنة بين الموارد  -
 .االجتماعيعدالة التوزيع ومبدأ الضمان  -
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المنظور من الموضقققققققققققققققوعات المرتبطة باألمن الغذائي في  اً عددكما تناولت الدراسقققققققققققققققة      
الثروة المائية وطرق حمايتها واسقققققققققتثمارها، والثروة التنمية البشقققققققققرية، و  كموضقققققققققوع ؛اإلسقققققققققالمي
 .وأساليب تنميتها، والحفاظ على سالمة البيئةالحيوانية 

 

األمن الغذائي  منهج اإلسةةة م في تحقيق (:2010)د. محمد محمد الشةةةل ، دراسةةةة  -2
 ومكافحة المجا ة.

الجوع" في القرآن الكريم بألفاظ حيث ورد " " وأسقققققققققققققماءه،الجوع" تناولت الدراسقققققققققققققة معاني      
معاني  تشير إلى هاوجميع ،البأساء والضراء(-الدائرة-العذاب-الضر-المصيبة) :مثل ؛متعددة
ت اآليققافي ونقص األموال ونحوهققا كمققا  ،وآفققات الزروع والثمققار ،الجققدبو  وقلققة الطعققام الجوع
 :التالية

ْم ِإالَّ ِفي ِكَتابٍ } :قال تعالى ِسك  ِصيَبٍة ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي َأنف   :أي ؛[22]الحديد: {َما َأَصاَب ِمن م 
 .بجدبها وقحطها وذهاب زرعها

اَعٍة م ْزَجاٍة َفَأْوِف لَ  }َقال وا :وقال تعالى ر  َوِجْئَنا ِبِبضققققققققَ َنا َوأَْهَلَنا الضقققققققق  َنا اْلَكْيَل َيا َأي َها اْلَعِزيز  َمسققققققققَّ
ْق َعَلْيَنا ۖ  [.88يوسف:]{ َوَتَصدَّ

ونَ م   َذا َعَذاٍب َشِديٍد ِإَذا ه ْم ِفيهِ َحتَّىَٰ ِإَذا َفَتْحَنا َعَلْيِهم َباًبا } :وقال تعالى     [ 77]المؤمنون: {ْبِلس 

 مجاهد: العذاب هو القح  والجدب. قال

-ادالفسققق-الطغيان-الجحود-)الكفر ة: أسقققباب دينيإلى الدراسقققة أسقققباب المجاعات متكما قسققق  
 وأسباب سياسية واقتصادية. ،نتشار المعاصي والمحرمات(ا

  المجاعات في اإلسالم فأهمها:أما وسائل مكافحة      

ات صققققدق -سققققتغفار والدعاءاال -سققققتسقققققاءصققققالة اال -الصققققوم -صققققدقة الفطر-)الزكاة الواجبة
 -قاربنفقة األ-االجتماعي المواسققققققققاة والتكافل  -الفيء والغنيمة -الهدايا والضققققققققحايا -التطوع
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 -نعمتقوى هللا والشققكر على ال-الزهد والتقشققف-االسققتهالك ترشققيد -إطعام الطعام-نظام اإلرث
 ستثمارالاالتنمية الزراعية وتشجيع -التعاون بين الدول اإلسالمية-تفعيل دور الموائد الجماعية

منع -الحث على العمل-هتمام بالثروة الحيوانية والسققققققققمكيةاال -عن طريق المسققققققققاقاة والمزارعة
 حتكار(.اال

تحالفات قطرية ودولية لمواجهة الفقر والجوع، و نشقققاء صقققندوق  بتشقققكيل الدراسقققة:أوصقققت وقد 
هتمقققام بقققأموال الزكقققاة إسقققققققققققققققالمي لجمع التبرعقققات واألموال لمواجهقققة المجقققاعقققات الطقققارئقققة، واال

 لضياع.اوتوزيعها على الجياع والمعدمين، ونبذ اإلسراف، والحفاظ على الثروات الطبيعية من 

 

 دراسة فقهية. -(: األمن الغذائيهةة1435/1436سعد  ن رشيد الشبرمي، )دراسة  -3

ذائي الغبجمع المسقققققققققققققائل الفقهية والنوازل المسقققققققققققققتجدة المتعلقة باألمن  الدراسقققققققققققققة اعتنت     
على بيان حقيقة األمن الغذائي وضقققققققوابطه في اإلسقققققققالم  وتصقققققققنيفها وتقرير أحكامها، وركزت

 األكل من -من الميتة )األكل :لوتشقققققققققققم ،أحكام كفاية الغذاء أهمها:ومن  ،ودراسقققققققققققة تطبيقاته
يراد اسقققققت -االدخار -اإلقطاع -إحياء الموات -االسقققققتصقققققناع-السقققققلم -بيع العرايا -طعام غيره

لفققة الغققذاء .الخزن الغققذائي( -الغققذاء -النجش -تلقي الركبققان -)الربققا :وتشقققققققققققققققمققل ،وأحكققام ك 
إنتاغ -المواصفات القياسية)إصدار  :وتشمل ،وأحكام جودة الغذاء .مكافحة اإلغراق(-التسعير

وأحكام  .وضققققع عالمة الجودة على الغذاء( -اسققققتخدام مواد أولية غير مرخصققققة-الغذاء المقلد
ام المواد اسققققققققققتخد-التسققققققققققميد الكيميائي -)التعديل الوراثي :مثل ؛التقنيات الجديدة المسققققققققققتخدمة

 الزراعية بمياه الصرف المعالجة(. ري المحاصيل -المضافة

الغذاء والتغذية في ضةةةةةوء الكتاب (: 2005سةةةةةما يل البسةةةةةيط، إ)د. موسةةةةة  دراسةةةةةة -4
 والسنة.

سلوك، الو  من خالل األحكام واآلداب تناول البحث أسس التغذية في ضوء الكتاب والسنة        
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ريعة حيث ربطه بالعقيدة والعبادة والشقققققق ؛اإلسققققققالم بنظرته للغذاء وأهميته لجنسققققققانتميز ومدى 
 تصورًا وسلوكًا ومنهجًا.

ن الغنية بالعناصققققققر المغذية عرض البحث قائمة من األغذية المهمة لصققققققحة اإلنسققققققاكما         
 ومنها:  ،ذ كرت في القرآن الكريم التي

َته ونَ  } :مصقققققادر البروتين الحيواني كما في قوله تعالى - [، 25]الواقعة:{ َوَلْحِم َطْيٍر مِ مَّا َيشقققققْ

 [.22]الطور:{ ِبَفاِكَهٍة َوَلْحٍم مِ مَّا َيْشَته ونَ  }َوَأْمَدْدَناه م :وقوله تعالى

ِإَلْيِك ِبِجْذِع  }َوه زِ ي  :قال تعالى ،ألعنابوا والتمر والرطب والرمان الفاكهة كالتين والزيتون  -
َماِء َماًءۖ  }  :وقال تعالى[، 25]مريم:{ النَّْخَلِة ت َساِقْ  َعَلْيِك ر َطًبا َجِنيًّا ه َو الَِّذي َأنَزَل ِمَن السَّ

ْنه   يم ونَ لَّك م مِ  َجر  ِفيِه ت سقققققققققققققِ َراب  َوِمْنه  شقققققققققققققَ ْيت وَن َوالنَِّخيَل ( 10) شقققققققققققققَ ْرَع َوالزَّ ي نِبت  َلك م ِبِه الزَّ
 ]النحل[.{ (11) َواأْلَْعَناَب َوِمن ك لِ  الثََّمَراتِ 

جَ }  :قال تعالى :العسققققققققققل - ِر َوَأْوَحىَٰ َرب َك ِإَلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل ب ي وًتا َوِمَن الشققققققققققَّ
ونَ  ب َل َربِ ِك ذ ل   (68) َوِممَّا َيْعِرشققققق  ل ِكي سققققق  ِلي ِمن ك لِ  الثََّمَراِت َفاسقققققْ ْخر غ  ِمن ب ط وِنَها اًل ۚ يَ ث مَّ ك 

ونَ  ِلَك آَلَيًة لِ َقْوٍم َيَتَفكَّر   { ]النحل[.(69) َشَراب  م ْخَتِلف  َأْلَوان ه  ِفيِه ِشَفاء  لِ لنَّاِس ۗ ِإنَّ ِفي ذََٰ
م مِ مَّا ِفي ب   }َوِ نَّ  :: قال تعالىاللبن ومشققققققتقاته - ِقيك  ط وِنِه ِمن َبْيِن َلك ْم ِفي اأْلَْنَعاِم َلِعْبَرًة ۖ ن سققققققْ

اِرِبينَ   [.66]النحل:{ َفْرٍث َوَدٍم لََّبًنا َخاِلًصا َساِئًغا لِ لشَّ
َر اْلَبْحَر ِلَتْأك ل وا ِمْنه  َلْحًما  }َوه وَ  :قال تعالى :ألسماكا -  [.14]النحل: َطِريًّا{الَِّذي َسخَّ
 [.146]الصافات: {َعَلْيِه َشَجَرًة مِ ن َيْقِطينٍ  }َوَأنَبْتَنا :تعالى قال اليقطين: -

 
األمن الغذائي في ضةةةوء السةةةنة  (:ه1428/1429د  ن  بيد الرفدي، سةةةع)دراسةةةة   -5

 ".ة موضوعيةيدراسة حديث-النبوية

السقققققققققققققققنققة  بجمع األحققاديققث النبويققة المتعلقققة بققاألمن الغققذائي من كتققبالققدراسققققققققققققققققة اعتنققت       

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya68.html
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 ا اشتملت عليه من أحكام.م وتصنيفها، ودراسة أسانيدها، ودراسة

 ، وحماية السقققققققققنةاالجتماعيالتكافل المحاور التي تضقققققققققمنتها الدراسقققققققققة: الزكاة و  من أهمو      
حفظ و  االسققققققتهالكالنهي عن اإلسققققققراف وترشققققققيد و  الحث على التنمية للثروة الغذائية من خالل

 النعمة.

معالجة الخليفة  مر  ن الخطاب (: ه1409صةةةةة   التيجاني حمودي،  )د.دراسةةةةةة   -6
 لمشكلة المجا ة في  ام الرمادة".

جاعة مشكلة الم -رضي هللا عنه-الدراسة كيف عالج الخليفة عمر بن الخطاب  توضح 
ي بعام الرمادة، وزاد من حدة الذي سققققققققققققم   ه18مطر عن جزيرة العرب في عام حين انحبس ال
هقققققققققققققققققققققققققققق، 17طاعون عمواس في منتصف عام أن بالد الشام اجتاحها وهو  ،آخراألزمة سبب 

ء بما ال يسققققققمح لها ن بالد الشققققققام كانت تحت وطأة هذا الوباإ :أي ؛ه18إلى سققققققنة  واسققققققتمر
 الغذائية. بتقديم اإلمدادات

 الدراسة:نتائج أهم 

ي سقققققنة ف تميل الدراسقققققة إلى قبول الرواية التي تقول بخروغ عمرو بن العاص لفتح مصقققققر -1
ه حدث ن: إوبخاصة سقوط اإلسكندرية الذي قيل ،واستغرق فتح مصر عدة سنوات ،هقققققق16

هقققققققق في حالة تسمح 18لم تكن وقت حدوث المجاعة سنة  فإن مصر ولذاهقققققققق، 20في سنة 
أرسققلها  يفاإلمدادات الت عليه بناءً ، و إلى المدينة للمسققلمين فيها بإرسققال اإلمدادات الغذائية

آثار المجاعة  ، ولعله18عام الرمادة سققنة  بعدقد جاءت  على األرجح عمرو بن العاص
األمر الذي جعل الخليفة عمر يحتاط  ؛طويلة اسققققققققتمرت ألشققققققققهر ه18التي حدثت سققققققققنة 

للمسقققققققققققتقبل، فأمر عامله في مصقققققققققققر أن يعمل على إرسقققققققققققال إمدادات الطعام إلى المدينة 
 ثابتة استمرت حتى العصر العباسي. سياسة بذلك نتظام، فوضع عمراب
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هقققق كانت من 18 سنة في عام الرمادة الغذائية التي وصلت إلى المدينة اإلمداداتمصدر   -2
وبخاصققة سققواد الكوفة التي أسققسققها المسققلمون في بداية خالفة عمر، وقد ذكر ابن  ،العراق

ر تحمل لفي بعيسقققققققققققققققعد في كتابه " الطبقات الكبرى" أن والي الكوفة بعث إلى المدينة بأ
 الدقيق.

دفعت بالكثير من القبائل التي كانت تحت  وصققققققققققققلت إلى المدينةالتي  اإلمدادات الغذائية  -3
وطأة الجوع نحو المدينة، فأصقبح عمر يواجه مشقكلة األعداد الكبيرة التي تفد على المدينة 

 وتستقر حولها هربًا من الجوع.
 ؛لم ي رسققققل إلى المدينة تحديداً  ه18أتى من الشققققام ومصققققر بعد سققققنة  معظم الطعام الذي  -4

و نما كان الخليفة عمر يبعث من يتلقاه بأفواه الشققققام وأفواه العراق فيميلون به يمينًا وشققققمااًل 
وذلك ألن عمر كان قد أرجع الذين تجمعوا حول  ؛يقسققققققققققققمونه على المسققققققققققققلمين في البادية
إلى باديتهم بعد نزول األمطار، وهذا تأكيد لما سققققققبق  المدينة من األعراب بسققققققبب الجفاف

كانت قد  -وبصققفة خاصققة التي جاءت من الشققام ومصققر-ت الغذائية ادادمن أن هذه اإلم
ي حال من األحوال أن نتهاء عام الرمادة، غير أن هذا ال يعني بأاهقق و 18جاءت بعد سنة 

حتياطيًا سقققققققققققققققليمًا من قبل ا إجراءً ت قد جاءت متأخرة، فقد جاءت في الواقع هذه اإلمدادا
ظل آثاره لجفاف ستأن الجدب الذي أحدثته سنة األنه يعرف  ؛الخليفة عمر رضي هللا عنه

 باقية لسنوات.
 

 ل  الدراسات السابقة: التعقيب  
 : رئيسية اتجاهات ةأربع تنوعت بين السابقة الدراسات    
بية في المملكة العر  للتنمية الزراعيةاإليجابية  ركزت على رصقققققققققققد اآلثار محلية دراسقققققققققققات -1

ذاتي لا االكتفاءمعدالت وارتفاع  ،في زيادة المسققققققققققققاحات المزروعة التي تمثلتالسققققققققققققعودية 
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لمائية ارد االمو  علىاآلثار في مقدمتها و رصققققققققققد اآلثار السققققققققققلبية لبعض السققققققققققلع الغذائية، و 
 الجوفية.

ومحددات إنتاغ الغذاء المحلي في  ،دراسققققققات ركزت على تحليل مؤشققققققرات األمن الغذائي -2
 العالم العربي.

 :وفي مقققدمتهققا جههققا األمن الغققذائي في العققالمالتحققديققات التي يوا دراسققققققققققققققققات ركزت على -3
، الوقود الحيوي، التغير المنققاخي، سقققققققققققققققوء التغققذيققة، الهققدر الموارد المققائيققة، تجققارة األغققذيققة
 الغذائي، وغير ذلك من القضايا.

 .ألمن الغذائي في االسالمعلى اركزت شرعية متنوعة دراسات   -4
 ،العربية السقققققققققعودية تحديداً  باألمن الغذائي في المملكة لقلة الدراسقققققققققات الخاصقققققققققة ونظراً       
لمملكة ا وألن ؛المملكة وتقييمهافي  ذائيصقياغة إطار نظري لسقياسقات األمن الغالحاجة إلى و 

 هذافإن ، العالمي السققققققوق  على األسققققققاسققققققية تعتمد في توفير جزء كبير من احتياجاتها الغذائية
مثل مؤشققققققققر أسققققققققعار الغذاء العالمية  عوامل اقتصققققققققادية أخرى  وتحليل دراسققققققققة من أهمية يزيد

ادات مدإتؤثر على ة التي المحتمل االقتصققققققققققققادية وغيرها من العوامل ومسققققققققققققتوى الدخل الفردي
 هذا ما سققققققققتهتم به الدراسققققققققة الحالية، حيث أن ،مملكة العربية السققققققققعوديةوتكاليفها في الالغذاء 

التحديات اآلنفة الذكر التي تواجه األمن الغذائي عالميًا تنتقل آثارها عبر األسققققواق في صققققورة 
 تقلبات في األسعار الدولية للغذاء.

د االسقققققققالمي لظاهرة كما أن الدراسقققققققة الحالية تركز على التصقققققققور النظري لعلم االقتصقققققققا     
ي من ناحية العالقة بين األمن واإليمان، والعالقة بين األمن والغذاء، والضقققققققققواب  األمن الغذائ

 الشرعية التي تكفل تحقيق األمن الغذائي.
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 )مفهومه وأبعاده وسياسات هقيقه(ادي األمن الغذ: الفصل األول     
 :ةمقدم 
نسانية، منها المجتمعات اإلتأتي قضية األمن في إطاره العام كأكثر القضايا التي تعاني       

ومع ازدياد وتعقد المشققققققققققققققكالت المؤثرة على أمن المجتمعات واسققققققققققققققتقرارها شققققققققققققققاع اسققققققققققققققتخدام 
مصققطلحات أمنية تتفرع عن مصققطلح األمن بمفهومه العام، ومن هذه المصققطلحات ما يعرف 

ي واألمن الفكر  ،االقتصقققققققققققققققققاديواألمن  ،واألمن االجتمققاعي ،واألمن المققائي ،بققاألمن الغققذائي
 األمن اإلنسقققققققققققققققاني الشقققققققققققققققامل جوانب الحياة توالثقافي وغير ذلك، وجميعها تعبر عن متطلبا

 .(1)كافة

ة التي أصبحت قضي المهمة ذائي" كأحد أكثر هذه الموضوعات"األمن الغموضوع ويأتي      
تصققققققققققققال السققققققققققققيما مع زيادة اال ،تشققققققققققققغل اهتمام الحكومات الوطنية والمنظمات الدوليةعالمية 
 والتجاري بين دول العالم. االقتصاديوالتراب  

ل كمتعددة اقتصقققادية واجتماعية وثقافية وسقققياسقققية وبيئية، و  يتأثر األمن الغذائي بعواملو      
 المطلوبة سققاتسققياالجعل ا تجعل مفهوم األمن الغذائي يتسققم بالتنوع والتعقيد، كمهذه العوامل ت

 اد تالمس مجمل جوانب الضعف التي تؤثر عليه.تحقيق األمن الغذائي متعددة األبعل

فة، المختل أبعادهدراسققققققققققة على تحرير مفهوم األمن الغذائي و هذا الفصققققققققققل  نركز فيسققققققققققو      
وأبرز المخاطر التي تواجه األمن  واقع األمن الغذائي على المسققققققققققققتوى العالمي، ونسققققققققققققتعرض

 لتحقيقه. ةأهم السياسات المطلوبو  الغذائي،

 

  
                                 

، 2014األمنية  علومالعربية لل جامعة  يفاألمن املادي، رسخخخخالة ماجسخخخختري، سخخخخرتاتيجية لتحقيق إؤية ( خالد فاحل العتييب، ر 1)
 .121ص
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 المبحث األول: مفهوم األمن الغذائي            
 :    مقدمة  

كمصطلح رئيسي في دراسات التنمية في العالم حينما  "األمن الغذائينتشار"اكانت بداية       
الحاد في أسققعار السققلع الغذائية على  رتفاعاالم عقب 1974انعقد مؤتمر الغذاء العالمي سققنة 

المستوى العالمي خالل السنتين السابقتين للمؤتمر، وكان السبب الذي دعا إلى انعقاد المؤتمر 
سقققققعار بسقققققبب تقلبات األ ةالسقققققيطر  م الغذائي طريقًا خارغهو الخشقققققية والقلق من أن يتخذ النظا

نوب إفريقيقققا ج مثقققل ةوتقلبقققات اإلنتقققاغ، وازديقققاد أعقققداد الجيقققاع في العقققديقققد من البلقققدان الفقير 
 الصحراء الكبرى وجنوب آسيا وغيرها.

 األمن مفهومًا لألمن الغذائي ينص على أن: " قدم مؤتمر الغذاء العالمي في البدايةوقد       
روض العالمي من المواد الغذائية األسقققققاسقققققية متاحًا على نحو الغذائي يتحقق عندما يكون المع

لبات في الغذاء، وللتعويض عن التق استهالككاٍف في كل األوقات لتعزيز التوسع المنتظم في 
 .(1)اإلنتاغ"

تركيز على عرض الغذاء ومدى كفاية المفهوم السقققققققققابق ال صقققققققققياغةنالحظ من خالل و        
س هذا التركيز انعك ؛كمعيار أسققققققاسققققققي في تحقيق األمن الغذائي اإلمدادات الغذائية بوجه عام

في األدبيات المبكرة لألمن الغذائي بحيث أصققققبحت قضققققية األمن الغذائي التي شققققغلت اهتمام 
 الذاتي على المستوى الوطني. االكتفاءفي تحقيق  -إلى حد بعيد-الحكومات تتلخص 

دة للمفهوم أبعاد جديتطور مفهوم األمن الغذائي بعد ذلك وتوسقققققققققققع بحيث أ ضقققققققققققيف وقد       
حيث أدرك الباحثون في مجال  ؛Access to Food“الوصققققققول إلى الغذاء “بمسققققققألة ابتدأت 

رض مع وجود ع -في بعض األحيان-األمن الغذائي وانتشقققار الجوع يتزامن  انعدامالتنمية أن 

                                 
 (1) United Nations (1975), Report of the World Food Conference, Rome: 
NewYork, 5-16 November. 
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لميالدية ا الثمانينياتفي أزمة الغذاء في إفريقيا في  من الغذاء، وكان هذا واضقققققققققققققحًا لهم كافٍ 
سققققرة مسققققتوى الفرد واأل إلىتوفر الغذاء من المسققققتوى الوطني  نتقلإذ لم ي ؛من القرن الماضققققي

مجاعات الفي تصقققور  األمر الذي جعل نم  التفكير ؛بسقققبب عدم قدرتهم الوصقققول إلى الغذاء
 .(1)يتغير

 ،أمارتيا سقققققققن" المسقققققققاهمة في تنظير قضقققققققية الوصقققققققول إلى الغذاء و برازهاي نسقققققققب إلى "و      
 .Food Entitlement“(2)سمًا جديدًا وهو "أحقية الغذاء ا هائو عطا

ن األمن الغققذائي على أنققه الحققديققث ع ات أصقققققققققققققققبح من غير الوارديققئققل الثمققانينمنققذ أواو       
في الحصقققققول  الوصقققققول إلى الغذاء واألحقيةشقققققكلة عرض غذاء" دون اإلشقققققارة إلى ممشقققققكلة "

م بأن مشكلة األمن الغذائي 1992وهذا ما أكد عليه إعالن المؤتمر الدولي للتغذية سنة  ،عليه
حيث نص اإلعالن بالقول: " إننا ندرك أن  ؛أكبر تتركز في مسألة الوصول إلى الغذاء ةبدرج

من  نحن ندرك أن هناك مايكفيو ق لكل فرد، الوصول إلى الغذاء الكافي والسليم غذائيًا هو ح
 .(3)المشكلة الرئيسية"الغذاء العالمي، و نما الوصول غير العادل إلى الغذاء هو 

واتباع النظم الغذائية  ،كما شقققققققققققققهد تطور مفهوم األمن الغذائي إدراغ ممارسقققققققققققققات التغذية     
 حد األبعاد المهمة لألمن الغذائي.الصحية كأ

 

                                 
)1( Timothy R. Frankenberger and M. Katherine McCaston, From Food 
Security to Livelihood Security: The Evolution of Concepts, CARE, USA, 
Sep, 1998.             
( 2 ) Amartya Sen, Poverty and Famines, an Essay on Entitlement and             
Deprivation.                                                                                                               
(3) International Conference on Nutrition, World Declaration and Plan of 
Action for Nutrition, Rome, Decmbere, 1992, p1.                                              
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 من قبل المنظمات الدولية "األمن الغذائي"المطلب األول: تعريف   
 "الدولي البنك"متداولة لألمن الغذائي مقتبسقققة من إحدى دراسقققات أكثر التعريفات ال أوالا:      

بأنه: " وصقققققققول كل الناس في كل وقت  "األمن الغذائي"ف التي تعر   م1986سقققققققنة  ةالمنشقققققققور 
 .(1)لغذاء كاٍف لحياة نشيطة وصحية"

 حول األمن "مؤتمر القمة العالمي"أحد التعريفات الواسققققققققققعة االنتشققققققققققار ما طرحه : ثانياا       
"األمن الغقققذائي يتحقق عنقققدمقققا يتوفر لجميع  :القققذي ينص على أن 1996الغقققذائي في عقققام 

ية للحصول على أغذية كاف واالقتصاديةجتماعية الناس في كل األوقات اإلمكانات المادية واال
نشققققققققققققققاط تع بحياة موفورة بالوسققققققققققققققليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وتناسققققققققققققققب أذواقهم للتم

 .(2)والصحة"

طرح المؤتمر نفسققققققققققه تمييزًا أوضققققققققققح حول األمن الغذائي ينص على أن  2009وفي عام     
ادة منه، سقققققققققتفالحصقققققققققول عليه، واالتوافر الغذاء، و مكانية "الركائز األربع لألمن الغذائي هي: 

 .(3)مداداته"إواستقرار 

 األمن الغققذائي بققأنققه: " توفير الغققذاء "المنظمةة العربيةة للتنميةة ال راعيةة"ت عِرف ثةالثةاا:     
قات من و العربية في كل األبالكمية والنوعية الالزمتين للنشققققققققققققاط والصققققققققققققحة لكل أفراد األمة 

                                 
(1) World Bank (1986), Poverty and Hunger: Issues and Option for Food 
Security In Developing countries, World Bank Policy Study, Washington, 
DC, p7.                                                                                                                       

التجارة واألمن الغذادي: هقيق توازن أفضخخخخخخخخخخل بني  –، حالة أسخخخخخخخخخخواز السخخخخخخخخخخلع الزراعية FAOمنظمة األغذية الزراعية ( 2)
 .18ص ،2015األولوايت الوطنية والصاحل العام، 

 .نفسه املرجع(  3)
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 السقققققققققققتيرادانسقققققققققققبية والتنافسقققققققققققية، أو عن طريق وفقًا لمزاياها النتاغ المحلي للدول العربية اإل
 .(1)بأسعار حسب اإلمكانيات التي تناسب دخول المستهلكين"

ويرتكز مفهوم األمن الغذائي حسققب المنظمة العربية على ثالثة عناصققر أسققاسققية هي:      
لى امتداد هذا الغذاء عتوافر الغذاء بالكمية الكافية وبالنوعية المطلوبة، واسقققققققققققققققتمرارية توافر 

السققققققققققققققنة، وتوافر القدرة الشققققققققققققققرائية الكافية لدى األفراد ليتمكنوا من الحصققققققققققققققول عليه في كل 
بل  ؛وال يقتصقققققققر مفهوم األمن الغذائي على تلبية االحتياجات الغذائية األسقققققققاسقققققققية .األوقات
 .(2) ئيةالغذاهذه االحتياجات سائل الالزمة لتلبية توفير المدخالت والو  -اً يضأ-يتضمن

 
 المطلب الثاني: تعريف األمن الغذائي في الدراسات السابقة       

قدرة المجتمع على توفير احتياجات التغذية األسققققققاسققققققية ألفراد الشققققققعب "  األمن الغذائي: -1
 (3)أدنى من تلك االحتياجات بانتظام" وضمان حد

دود من الغذاء ألفراده في حعلى توفير المسقققتوى المحتمل قدرة المجتمع " األمن الغذائي: -2
دخولهم المتاحة مع ضققققققققققققمان مسققققققققققققتوى الكفاف من الغذاء لألفراد الذين ال يسققققققققققققتطيعون 

 يراداالسققققتأو  ،كان ذلك عن طريق اإلنتاغ المحلي سققققواءً  ؛الحصققققول عليه بدخلهم المتاح
 .(4)على الموارد الذاتية" اعتماداً 

                                 
ذور الزيتية اإلسخخرتاتيجي من صاصخخيل احلبوب والب دراسخخة تطوير سخخياسخخات ونظم املخزوناملنظمة العربية للتنمية الزراعية،  (1)

 .8، ص2009والزيوت النباتية يف الوطن العريب، اخلرطوم، ديسمرب 
 .8نفسه، ص ( املرجع2)
 .76ص ،1998 ادي للوطن العريب، الكويت: عامل املعرفة، ( د. صمد السيد عبد السالم، األمن الغذ3)
لدول دراسخخخخخخة تطبيقية على بع  ا -رؤية إسخخخخخخالمية –( أ.د. السخخخخخخيد صمد السخخخخخخريا، األمن الغذادي والتنمية االقتصخخخخخخادية 4)

 .435، ص2000العربية، اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، 
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"أحد المكونات اإلسققققتراتيجية للتنمية الزراعية الواردة ضققققمن خطة التنمية  الغذائي:األمن  -3
التي تنطوي على العديد من السقققياسقققات والبرامج والمشقققاريع التي  المسقققتدامة االقتصقققادية

د، األمثل للموار  االسققققتخداممن شققققأنها زيادة إنتاجية السققققلع الغذائية األسققققاسققققية من خالل 
سين شروط ، وتحكافة في السلع الغذائية االستهالكوالقضاء على صور الفقر، وترشيد 

رادًا، مع أو اسقققققتي نتاجها سقققققواء كانت تصقققققديراً إالتبادل التجاري لتلك السقققققلع ومسقققققتلزمات 
من  وتحقيق أكبر قققدر ،المحققافظققة على التوازن البيئي ومنع التلوث بمختلف أشقققققققققققققققكققالققه

 .(1)وتقليص التبعية الخارجية" ،يةستقاللاال
وصقققًا خصققق ؛سقققتراتيجي كاٍف من السقققلع الغذائيةإ"ضقققرورة توفير مخزون  األمن الغذائي: -4

 .(2)في ظل المتغيرات الدولية السياسية واالقتصادية"
لمتاحة ا واالقتصقققققققققاديةسقققققققققتثمار وتنمية الموارد الطبيعية ا"قدرة البلد على  األمن الغذائي: -5

 .(3)لتأمين إنتاغ غذائي يكفي ساكنيه كمًا ونوعًا، وتنامي هذه المقدرة مع تنامي السكان"
 .(4)"وفرة الغذاء وجودته وسالمته في الحال والمآل" األمن الغذائي: -6
 .(5)الغذاء الصالح""توفير ما يسد حاجة المجتمع بكافة أفراده من  األمن الغذائي: -7

                                 
ياسية والعالقات الس يعرب زكراي ومالل كرمية، السياسة الزراعية واألمن الغذادي يف اجلزادر، دراسة ماجستري، قسم العلوم (1)

 .9، ص2015الدولية جبامعة د. موالي الطاهر، 
ات عالقات التفاعل والصخخخخخخخخخخراع، بريوت: مركز دراسخخخخخخخخخخ –يف الوطن العريب  االجتماعيةوالقوى ثناء فؤاد عبد هللا، الدولة  (2)

 .143، ص2001الوحدة العربية، 
 .42اإلسالمي، بغداد: دار الوقف السين، ص االقتصادد. أيوب صمد جاسم الباجالين، هقيق األمن الغذادي يف منظور  (3)
دراسخخخخخة فقهية، رسخخخخخالة دكتوراة، جامعة اإلمام صمد بن سخخخخخعود اإلسخخخخخالمية،  -سخخخخخعد بن رشخخخخخيد الشخخخخخربمي، األمن الغذادي (4)

 .47ه، ص1435-1436
الدين  ة موضوعية، رسالة ماجستري، كلية أصوليدراسة حديث -غذادي يف ضوء السنة النبويةسعد عبد الرفدي، األمن ال (5)

 .14جبامعة اإلمام صمد بن سعود اإلسالمية، ص
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"توفير احتياجات جميع سققققققققكان الدولة من السققققققققلع والمواد الغذائية بالقدر  األمن الغذائي: -8
 .(1)المطلوب في الوقت المناسب، مع عدم توقع وقوع نقص في الغذاء في المستقبل"

"قدرة الدولة على توفير حاجات أفرادها الحقيقية الموضقققققققققققققققوعية في كل  األمن الغذائي: -9
 .(2)المتاحة" االقتصاديةستخدام األمثل للموارد باالاألوقات 

عنققدمققا يعمققل نظققامهم الغققذائي على  " يكون البلققد والنققاس آمنين غققذائيققاً  األمن الغذائي: -10
نحو يزيل الخوف من أنه لن يوجد ما يكفي لألكل، وبصقققفة خاصقققة سقققوف يتحقق األمن 
الغذائي عندما يكون الفقراء وذوي األوضقققاع الهشقققة اقتصقققاديًا واجتماعيًا وخاصقققة النسقققاء 

 .(3)عام"طلما يريدونه من  اً آمن اً واألطفال وأولئك الذين يعيشون في مناطق هامشية منفذ

 كائز أور  أربع منتكون ي مفهوم األمن الغذائي نالحظ أنمن خالل التعريفات السابقة و      
 على النحو التالي:وهي أبعاد رئيسية، 

توافر الغذاء وكفاءة اإلمدادات الغذائية سققققققققققققواء كانت من مصققققققققققققادر محلية أو خارجية،  -1
يحدد ذلك طبيعة الموارد المتاحة والظروف المرتبطة بها، وهذا يقودنا إلى تحرير مفهوم 
"االكتفاء الذاتي" كمصقققققققققطلح كثيرًا ما ي سقققققققققتخدم في التعبير عن األمن الغذائي ويتداخل 

 الصفحات القادمة. فيمعه كما سيأتي معنا 
ذه ه لفئات منخفضة الدخل من الوصول إلىتمكين االقدرة على تحمل تكاليف الغذاء، و  -2

ة ومكافحة صققور البطال ،خالل تحسققين ظروفهم المعيشققيةبصققورة مسققتدامة من األغذية 

                                 
 مكتبخخة امللخخك فهخخد الوطنيخة، ،1988صمخخد راكخخان الخخدغمي، نظريخخة األمن الغخخذادي من منظور إسخخخخخخخخخخخالمي، الطبعخخة األو   (1)

 .18ص
 .24، األردن: دار النفادس، ص1999األمن الغذادي يف اإلسالم، الطبعة األو   العيادي،أمحد صبحي  ( د.2)
بعد املنظور احلديث، ترمجة: صمود صمد عبداحلي، اجمللة املصخخخخخخخخخخخرية للتنمية  سخخخخخخخخخخخيمون ماكسخخخخخخخخخخخويل، األمن الغذادي: ما (3)

 .150ص، 1997والتخطيط، 
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جود و  بواسقققققققققطةوالفقر، وضقققققققققمان حق العيش الكريم لغير القادرين على كسقققققققققب العيش 
 جتماعية للفقراء.ابرامج حماية 

 عتبارات المتعلقة بمواصفات ونوعية الغذاء التي تضمن جودته وسالمته.اال -3
 ستدامة بعيدًا عن التقلبات الحادة واألزمات.ستقرار واالاال -4
 لي:من أهمها مايو  ،و لى جانب بعض التعريفات السابقة يمكن تسجيل بعض المالحظات  
 بنتيجته أو وسيلته ال بحقيقته.ف األمن الغذائي بعض التعريفات تعر   -1
تحقيق األمن الغذائي  حيث إن ؛عدم إشقققققارة بعض التعريفات إلى جودة وسقققققالمة الغذاء -2

مرورًا بتحسقققققققققققققققين ظروف التخزين والتعبئققققة والتجهيز للحفققققاظ على  ،يبققققدأ بعمليققققة اإلنتققققاغ
 ي.ئوصواًل إلى المستهلك النها ،خصائص الغذاء الطبيعية وسالمته من الناحيه الصحية

 .كتفاء الذاتيالتداخل بين مفهومي األمن الغذائي واال -3
من  طمئنان" اال :بأنه ئيف األمن الغذاعلى ما تقدم فإن الدراسقققققققققققققققة الحالية تعر   بناءً و       

 الغذاء وجودته وسالمته، والقدرة على تحصيله في جميع األوقات". حيث توفر
 

 :باألمن الغذائيمصطلحات ذات الصلة الالمطلب الثالث:      
 ،لصققققققققحةل المياه من مقبولة ونوعية كمية "توفر :بأنه المائي األمن في َعر  األمن المائي: -1

 اطرالمخ من مقبول بمسققققققققققققتوى  مقروناً  واإلنتاغ، ،البيئية والنظم ،الرزق  كسققققققققققققب وسققققققققققققبل
 .)1(واالقتصادات" والبيئات الناس على الواقعة بالمياه المرتبطة

                                 
)1  ( Grey, David and Sadoff, Claudia. Sink or Swim? Water security for growth 
and development. The World Bank, 2007, p545. 
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 لتيا المادية الوسقققققائل المرء امتالك" :بأنه االقتصقققققادي األمن عرفي  : االقتصةةةادي األمن-2
 من وغيرها والمأوى  والماء الطعام ذلك ويشقققققققققققققققمل ،(1)مسقققققققققققققققتقرة" حياة يحيا أن من تمكنه
 األساسية. حتياجاتاال
توفير حاجات أفراد المجتمع من الخدمات العالجية األسققاسققية، ووضققع األمن الصةةحي: "-3

 .(2)األمراض ومكافحتها والحد من انتشارها"البرامج الوقائية من 
 .(3)طمئنان على البيئة ومواردها في الحاضر والمستقبل""االاألمن البيئي: -4
 .(4)وحدة المجتمع وسالمته وتماسكه": "االجتما ياألمن -5
والقدرة  ،االسققققتقرارالتوازن في الحقوق بين الحاكم والمحكوم، وكفالة األمن السةةةياسةةةي: " -6

على مواجهة المفاجآت المتوقعة وغير المتوقعة دون أن يترتب على ذلك أي اضقققققققطراب 
في األوضقققققققققققاع السقققققققققققائدة في المجتمع السقققققققققققياسقققققققققققي بما يعنيه ذلك من تقلص للطمأنينة 

 .(5)"واالستقرار
 
 
 

                                 
األمن االقتصخخخخخخخخخخخخادي يف الرتاا اإلسخخخخخخخخخخخالمي: إدارة بني القيخخادة  أ. خخخالخخدي سخخخخخخخخخخخعخخاد و أ.د. عبخخداإللخخه عبخخدالقخخادر، " إدارة أزمخخات (1)

 .4، ص4، العدد 2016قصة سيد  يوسف عليه السالم أمنوذجًا"، جملة البشادر االقتصادية، إبريل  -واإلسرتاتيجية
 .49ص مرجع سابق، دراسة فقهية، -سعد بن رشيد الشربمي، األمن الغذادي  (2)
، 11بة جديدة لألمن البيئي وهقيق التنمية املسخخخخخخخخخخختدامة يف اجلزادر، اجمللة اجلزادرية لألمن والتنمية، العدد( أ. طواهرية مىن، حنو مقار 3)

 .161، ص2017
 .101سعد بن رشيد الشربمي، املرجع السابق، ص (4)

مي، الطبعة اإلسخخخخالاإلسخخخخالم، القاهرة: املعهد العاملي للفكر مصخخخخطفى صمود منجود، األبعاد السخخخخياسخخخخية ملفهوم األمن يف  (5)
 .1996 ،األو 
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 مطلب الرابع: أبعاد األمن الغذائيال             
 :Food Availabilityوافر الغذاء أوالا: ت  

 ت، وأهموالوارداجانب العرض من الغذاء المتمثل في مستوى اإلنتاغ المحلي وي قصد به       
 الذاتي" و" الفجوة الغذائية". االكتفاءالمصطلحات ذات الصلة بتوافر الغذاء " 

 الذاتي: االكتفاء -1

من  حددةمن سقققققققققققلع م الغذائيةحتياجات الذاتي بقدرة الدولة على تلبية اال االكتفاءي عرف       
دون الحققاجققة إلى  مكققانيققات الققذاتيققةوبققاالعتمققاد على الموارد واإل ،خالل المصققققققققققققققققادر المحليققة

أن يتسع  ، ويمكنأو أقل ذاتيًا بشكل كامل كتفاءً ااالستيراد من الخارغ، وفي هذه الحالة يكون 
المققدى ليكون االكتفققاء الققذاتي بين مجموعققة دول مرتبطققة فيمققا بينهققا بققإطققار معين كققالسقققققققققققققققوق 

 .(1) المشتركة

فاء "يختلف مفهوم و        لذاتي" االكت غذائي"عن مفهوم  ا في أن األول ينظر إلى  "األمن ال
ر بينما مفهوم األمن الغذائي يأخذ في االعتبا ؛اإلنتاغ المحلي بوصققققفه المصققققدر الوحيد للغذاء
 .(2) الغذائيةالواردات التجارية كمصدر محتمل لجمدادات 

 الذاتي بالعالقة التالية: االكتفاءنسبة  وت حتسب

 x 100المحلي(  االستهالكالذاتي من السلعة = )اإلنتاغ المحلي    االكتفاءنسبة      

ن سقققققققققلعة م حتياجات الغذائيةعلى اإلنتاغ المحلي في تلبية اال االعتمادوتقيس المعادلة درجة 
الذاتي بشقققققققققققكل كامل،  االكتفاءفي المائة فإن ذلك يعني تحقيق  100، فعندما تسقققققققققققاوي معينة

                                 
 .72ص مرجع سابق، ( د. صمد السيد عبد السالم، األمن الغذادي للوطن العريب،1)
يف دول عربية  براهيم سخخلطان، أثر السخخياسخخات الزراعية على األمن الغذاديإووليد  ،وأمحد هاشخخم علي ،( عد ن أمحد ثالج2)

 .172ص، 2012منوذجًا(، جملة زراعة الرافدين، أشارة خاصة للعراز )صصول القمح إخمتارة مع 
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 .(1)ةالمطلوبالسلعة ستهالك من ويتحقق هذا عندما يتساوى اإلنتاغ المحلي مع المتاح لال

 الذاتي يتطلب األمر مراعاة العوامل التالية:من أجل تبني سياسة االكتفاء و      

مسقققتوى الموارد الطبيعية المائية واألرضقققية والعوامل المناخية المالئمة التي قد تشقققكل تحديًا  -أ
عتبارات األمن المائي، وترشققققققققيد اسققققققققتخدام المياه المحدودة، حيث أمام أي توسققققققققع زراعي ال

مناطق ال إنحتى  المائية ى الموارديمكن أن تؤدي سققققياسققققة االكتفاء الذاتي إلى الضققققغ  عل
الغنية بالمياه السققققطحية والجوفية يمكن أن تعاني من ندرة المياه في حال وجود طلب مفرط 
عليها، فالندرة في المياه مفهوم نسبي ومتغير يمكن أن يحدث في أي مستوى من مستويات 

القتصقققادية في السقققياسقققات ا رئيسقققياً  في المياه دوراً  النسقققبية العرض أو الطلب، وتلعب الندرة
 وفي التخطي  واإلدارة.

على  من زيادة في الطلب اوما يترتب عليه ،ارتفاع مسقققتويات المعيشقققة والنمو السقققكاني -ب
الخارغ،  من االستيرادفإن األمر يتطلب  ؛الغذاء، فإذا لم تواكب الزراعة المحلية هذا الطلب

ى إلى توفير فائض يوجه إلحاجة فضققققققققققاًل عن ال ؛الذاتي االكتفاءومن ثم انخفاض نسققققققققققبة 
 حتياطية.المخزونات اال

 الفجوة الغذائية  -2

 سقققتهالكاالتشقققير الفجوة الغذائية إلى إجمالي الفرق بين إجمالي اإلنتاغ المحلي ومقدار       
المحلي زاد مقدار العجز أو  اإلنتاغمن السقققققققققققلعة عن  االسقققققققققققتهالكالمحلي، فكلما ارتفع حجم 

 الغذائية.  ةالفجو 

، السقققققققققققققققتهالكاالمحلي لتلبية  اإلنتاغبعبارة أخرى تعبر الفجوة الغذائية عن مدى كفاية و       

                                 
 حالة اجلزادر، رسخخخخخالة ماجسخخخخختري، كلية العلوم االقتصخخخخخادية جبامعة ابجي -قصخخخخخوري رم، األمن الغذادي والتنمية املسخخخخختدامة (1)

 .64، ص2012خمتار، 

 



 -42- 

 

وكلما زاد الفرق فإن الدولة تلجأ لسقققققققد هذه الفجوة عن طريق االسقققققققتيراد، ويعبر عنها بالمعادلة 
 التالية:

 x 100الذاتي  االكتفاءنسبة  -1الغذائية =  ةنسبة الفجو 

 .(1) اتالمعوننتاغ المحلي = الواردات + اإل –الفعلي  االستهالككمية الفجوة الغذائية = 

 

 :Food Accessibilityالوصول إل  الغذاء : ثانياا 

  هما:يتكون من شقين  الوصول إلى الغذاء     

 ،وسققققققققققققكك حديد ،ويتحدد من خالل مسققققققققققققتوى البنية التحتية من طرق  الوصةةةةةةةةول المادي: -1
وغيرها من األجهزة والمنشققققققآت التي تسققققققهل  ،ومرافق تخزين األغذية ،واتصققققققاالت ،وموانئ

 .كافة تدفق السلع الغذائية إلى األسواق في المدن والقرى 
 Foodوي قصقققققققققققد به القدرة على تحمل تكاليف شقققققققققققراء األغذية ) :االقتصةةةةةةةاديالوصةةةةةةةول -2

Affordability)، وأسقعار األغذية،  ،والدخل المتاح ،ويتحدد من خالل سقبل كسقب العيش
 .)2(االجتماعيوالدعم 

ما  شققققققققراء األغذية على تحمل تكاليف ذات الصققققققققلة بالقدرة أهم المصققققققققطلحاتمن و       
 تتحدد من خالل مؤشرين اثنين هما:و  (:3)"الفعلية " فجوة األمن الغذائيي طلق عليه 

ي فؤشققققر رصققققيد الميزان التجاري الغذائي: وهو الفرق بين الصققققادرات والواردات الغذائية م  -1
 الغذاء. على إنتاغ وتصدير -بشكل كبير-التي يعتمد اقتصادها  الدول

                                 
دول العربية، دراسة تطبيقية على بع  ال -رؤية إسالمية -صمد السريا، األمن الغذادي والتنمية االقتصادية أ.د. السيد (1)

 .49مرجع سابق، ص
نتخخخدى قراءات إفريقيخخخة، امل -، األمن الغخخخذادي وهخخخدايت التنميخخخة يف إفريقيخخخا: قراءة يف الواقع والرهخخخا تأمسخخخاء دهكخخخال ( 2)

 .2016اإلسالمي، ديسمرب 
 صمد السريا، املرجع السابق، الصفحة نفسها. د. السيدأ. (3)
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مؤشققر نسققبة تمويل شققراء الغذاء المسققتورد من خالل حصققيلة الموارد المالية المتحققة من   -2
ائية ة وغير الغذائية، فالدولة التي تلتهم وارداتها الغذعائدات التصققققدير الكلي للسققققلع الغذائي

ا تكون بينم ؛في وضقققققققققع غير آمن ت عد  في المائة فأكثر من عائدات صقققققققققادراتها الكلية  30
الدولة في وضققققققققققققع آمن حينما تكون قادرة على تحمل تكلفة وارداتها الغذائية، ويتحقق ذلك 

 .(1)ضقققئيلة ومسقققتقرة من حصقققيلة صقققادراتها عندما تكون وارداتها الغذائية عبارة عن نسقققبة 
أما حينما تكون هذه النسققققققققققققققبة مرتفعة وشققققققققققققققديدة التقلب فإن هذا قد يدفع الدولة إلى تمويل 

المزيققد من التبعيققة  ومن َثمَّ الغققذاء المسقققققققققققققققتورد من خالل القروض األجنبيققة أو المعونققات، 
للدول المانحة، والمزيد من المخاطر المتعلقة بالتقلبات الحادة في أسعار المواد  االقتصادية

الغذائية، وقد ظهرت اآلثار السقققققققققلبية المترتبة على انكشقققققققققاف بعض البلدان على المخاطر 
خالل أزمة الغذاء العالمية عندما ارتفعت األسقققعار بشقققكل حاد  2008 -2007في عامي 

تعرض أمنها األسر و  معيشة للبلدان المستوردة للغذاء، وتأثرت فتأثرت الميزانيات الحكومية
 .(2)الغذائي للخطر

األكبر  توفير الجانبال يقتضي بالضرورة مما سبق أن تحقيق "األمن الغذائي"  تضحيو       
حتيققاجققات الغققذائيققة من خالل اإلنتققاغ المحلي بقققدر مققا يكون لققدى الققدولققة مققا يكفي من من اال

دات عائ عن طريقاحتياطي النقد األجنبي وغيره من وسقققققققققققققققائل النفاذ إلى األسقققققققققققققققواق العالمية 
 .متلك ميزة نسبية في إنتاجهات ةتصدير سلع معين

أصبح نظام األغذية العالمي اليوم شديد التعقيد والتشابك، حيث تعتمد كل دولة في وقد       
في  ةالتجار  - فق-بية احتياجاتها الغذائية، ليس رة لتلعلى التجا -إلى حد كبير أو أقل-العالم 

                                 
 .20ص مرجع سابق، ( أيوب زكراي ومالل كرمية، السياسة الزراعية واألمن الغذادي يف اجلزادر،1)
: 2030 املنطقة العربيةآسخخخخخيا، آفاز جتماعية لغريب واال االقتصخخخخخاديةاملتحدة ، جلنة األمم ESCWAتقرير اإلسخخخخخكوا  (2)

 .10، ص2018تعزيز األمن الغذادي، 
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 واألعالف. ،والبذور ،كاألسمدة ؛المدخالت الزراعيةفي  -أيضاً -بل  ؛السلع الغذائية

د من نفتققاح التجققاري العققديققم التجققاري القققائم على فكرة المزايققا النسقققققققققققققققبيققة واالالنظققا يوفرو       
تي قد تكون ضققققققققروات الأهمها توفير أغذية أقل تكلفة وأكثر تنوعًا السققققققققيما الفواكه والخ ،الفوائد

ومن الفوائد المهمة للدول التي تعاني من ندرة  .على مدار العامموسمية ويستمر الطلب عليها 
 اسققققتيراداً  عد  ي  ألن اسققققتيراد المحاصققققيل الزراعية  ؛فتراضققققيةفي تجارة المياه االتحقيق وفرة المياه 

هذه المحاصقققققققققققيل من مناطق الوفره المائية إلى مناطق  الالزمة إلنتاغ (1)مياه االفتراضقققققققققققية"لل"
 الشح المائي.

بل إن  ؛ردغير وا اً أمر  -بشكل كامل-كتفاء الذاتي تحقيق اال وغيرها تجعلالمبررات هذه      
مع األمن الغذائي، و  عامل مهم وأسقققاسقققي لضقققمان تحسقققين مسقققتوى توفر النظم التجارية المرنة 

اجئ فاحتمال حصقول ارتفاع مفذلك من الضقروري إدراك المخاطر المختلفة المتعلقة بالتجارة، 
أمر يجب مراعاته في القرارات  ألي سبب كان أو انقطاع في اإلمدادات ،العالمية في األسعار

 المتعلقة بإدارة التجارة الغذائية.

 

 ستفادة منه: : استخدام الغذاء واالثالثاا 
 هذا العنصر من شقين هما: يتكون      
والمواصقققققققققققفات والمقاييس التي تضقققققققققققمن سقققققققققققالمة الغذاء البنية النوعية للمنتجات الغذائية،  -1

، والمرافق الصققققققققققققحية بما في ذلك مرافق ةوجودته، ومياه الشققققققققققققرب النظيفة، والبيئة المأمون
التخزين التي تحقققافظ على خواص الغقققذاء الطبيعيقققة في جميع مراحقققل اإلنتقققاغ والمعقققالجقققة 

 والتعبئة والتوزيع.

                                 
)1  ( Tony Allan, Virtual water: a long term Soution for water short Middle 

Eastern economies, Paper Presented at the 1997, University of  Leads.                                                                               
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أن القرن الماضقي ركز النقا  بشقكبيرة من  ةخالل فتر النظام الغذائي الصقحي والمتوازن:   -2
الحراريققة، وفي العقود األخيرة تزايققد التغققذيققة وتحققديققدًا العققدد الكققافي من السقققققققققققققققعرات  نقص
 ؛ذية المزمنالتغ نقصإلى  -فق -تغذية" الذي ال يشير هتمام بقق" العبء الثالثي لسوء الاال

ق "ب الذي ي عرفومعادن وغيرها  اتبل إلى النواقص في المغذيات الدقيقة من فيتامين الجوع ق
 العبء الثالثي يمكن أن االسققققققققققمنة المفرطة والمشققققققققققاكل المرتبطة بها، وهذكذلك و  ،الخفي"

  .(1) بالتزامنيصيب المجتمعات 
األمن الغذائي في النقص الغذائي وانخفاض الوزن عند الوالدة  انعداممثلما يسقققققققققققهم و       

حقة من في مرحلة ال فإن احتمالية زيادة معدالت الوزن الزائد والبدانة ؛والتقزم عند األطفال
غذية وزيادة اسققققققققققتهالك األ ،بسققققققققققبب ارتفاع تكلفة األغذية الصققققققققققحية والمغذية الحياة ترتفع

 .(2) الحراريةالرخيصة الغنية بالسعرات 
ه ليس ولكن ؛الكفاية الغذائية من السققققققققعرات الحرارية ضققققققققروري مقدار أن وبناءا عليه ف     

التي  عتبار التنوع الغذائي واألطعمة الصحيةكافيًا لتحقيق األمن الغذائي فال يأخذ بعين اال
 .(3) التغذيةتحسن من نتائج 

 
، (4)له طابع مختلف بسققققبب وجود البعد الزمني االسققققتقرار اسةةتقرار اإلمدادات الغذائية: رابعاا:

جراءات عتبار اإلالوقت الحالي ليأخذ في االفاألمن الغذائي يتجاوز حدود توفير الغذاء في 
أن كن مناك العديد من العوامل التي يالوقائية ضد أي فجوات أو انقطاعات في المستقبل، فه

                                 
، حالة أسخخخخخخخخخخخواز السخخخخخخخخخخخلع الزراعية، التجارة واألمن الغذادي: هقيق توازن أفضخخخخخخخخخخخل بني FAOمنظمة األغذية والزراعة  (1)

 .18، ص2015األولوايت الوطنية والصاحل العام، 

 .26، ص2018، حالة األمن الغذادي والتغذية يف العامل، FAOمنظمة األغذية والزراعة  (2)

 .150سيمون ماكسويل، األمن الغذادي: مابعد املنظور احلديث، مرجع سابق، ص   (3)

 (4) Jock R Anderson, Concepts of Stability in Food Security, p9, Elsevier 
Inc.2019.                                                                                                                 
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، إلمداداتاتزداد المخاطر من حدوث نقص في  وبهذافي توافر المواد الغذائية،  اً ينتسققققبب تبا
عمال أ والفياضانات ونحوها، وقد تكون بسبب  ،واآلفات ،كالجفاف ؛عوامل طبيعيةالقد تكون و 

د ق وتحمل تكاليفها كالحروب والنزاعات، كما أن مسقققققققألة الوصقققققققول إلى الغذاء ؛عنف بشقققققققري 
ذوي الدخل على الفقراء و  -بشققققكل كبير-تضققققغ   وبذلك بب تقلبات أسققققعار الغذاء،تتأثر بسقققق
ة، عندما يزداد الضققعف من ناحيكونها، و التي يمتل تواضققع اإلمكانات والمواردل نتيجةالمحدود 

 .يةغذائ فإن ذلك يعد مؤشرًا لحدوث أزمة ؛من ناحية أخرى  االستقراروترتفع وتيرة عدم 

 

 رقام واإلحصائيات(:أل االمبحث الثاني: واقع األمن الغذائي في العالن )قراءة في 
 مقدمة: 

الذي  بلدًا إعالن األمم المتحدة بشقققققققققأن األلفية 198وقَّع  2000سقققققققققبتمبر من العام  في      
تضقققققققققمن مجموعة من السقققققققققياسقققققققققات الهادفة إلى القضقققققققققاء على الفقر والجوع المزمن والتدهور 

موعدًا أقصققققققققققى إلنجاز هذه  2015البيئي، واتفقت الدول األعضققققققققققاء حينها على جعل سققققققققققنة 
 األهداف.

ألهداف اإلنمائية لأللفية إنجازات مهمة لماليين من الناس بما في ذلك وقد حققت فترة ا     
حيث تراجع عدد األشققخاص الذين يعيشققون  ؛انخفاض معدالت الفقر خالل العقدين الماضققيين

تحقق م، و 2015عام مليون نسقققققققققمة  836مليار نسقققققققققمة إلى  1.9من حوالي  (1)في فقر مدقع
( تضاعف حجم 2015-1991، وخالل الفترة )2000الجانب األكبر من هذا التقدم منذ عام 

دوالرات في اليوم إلى ثالثة أضققققققعاف، كما  4الطبقة الوسققققققطى الذين يعيشققققققون على أكثر من 
                                 

تخد م هذا ا"فقر ُمدق   (1) تتسخخخخخخخم ابحلرمان الشخخخخخخخديد من  ةلوصخخخخخخخف حال 1995عام اليف  ةمن قبل األمم املتحد لتعبريع" ُاسخخخخخخخُ
لبية احلد ال يتناولون سخخعرات حرارية كافية لت :أي ؛من اجلوع املزمن ونقص التغذية ، واملعا ةاالحتياجات اإلنسخخانية األسخخاسخخية

ة يالصخخخحخلدمات امياه الشخخخرب النظيفة و سخخخليمة؛ إضخخخافًة إ  تدين مسخخختوى األدىن من احتياجاهتم الفسخخخيولوجية الالزمة حلياة 
 (.1995)مؤمتر القمة العاملية للتنمية االجتماعية،  واملأوى والتعليم
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في المائة خالل  23.3انخفضققت نسققبة الذين يعانون من نقص التغذية في البلدان النامية من 
 .(1)(2016-4201في المائة خالل الفترة ) 12.9( إلى 1992-1990الفترة )

 

 تجاهات الحديثة في مجالي الجوع وانعدام األمن الغذائياال  المطلب األول:   
ق قتعلى الرغم من اإلنجازات الهامة التي        مجال نقص التغذية في مختلف أنحاء في  ح 

مليون إنسققققان حول العالم  800العالم على مدى العقدين الماضققققيين، إال أنه ال يزال أكثر من 
وعدم كفاية الغذاء، وما تزال األدلة الجديدة تؤكد أن  ،يعانون من الجوع المزمن ونقص التغذية

نخفاض الذي حدث في معدالت نقص التغذية التي اسققققققققتمرت لفترة طويلة قد وصققققققققلت إلى اال
تجاهات الجديدة، حيث ارتفع عدد الذين يعانون من نعكاس في االنهايتها، وربما بدأ يحدث اال

ة أشقققخاص في العالم حوالي واحد لكل تسقققع :أي ؛مليون نسقققمة 821غذية إلى حوالي نقص الت
في المائة،  10.9رتفاع بنسقققققققبة اب 2016نسقققققققمة في العام  ماليين 804من  2017في العام 

في المائة  26في المائة إلى  40وانخفض التقزم عند األطفال دون سققققن الخامسققققة من حوالي 
مليون طفققل حول العققالم يعققانون من التقزم  160م، ومع ذلققك مققا يزال نحو 1990منققذ عققام 

سقققققة، مليون طفل دون سقققققن الخام 50بسقققققبب نقص التغذية، وما زال الهزال يصقققققيب أكثر من 
 .(2)إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعيش نصفهم في آسيا الجنوبية، ويعيش ربعهم في 

دون سقققققققققن الخامسقققققققققة من البدانة، ثلثهم  مليون طفل 38يعاني ما يقرب من في المقابل       
 ؛منخفضققققة الدخل، كما تزداد البدانة لدى األشققققخاص البالغينأو متوسققققطة يعيشققققون في بلدان 

 السققققققققمنة مليون شققققققققخص في العالم من السققققققققمنة المفرطة، وترتب  672حيث يعاني أكثر من 
ها من وغير  ،والسقققققكري  ،واألوعية الدموية ،أمراض القلب :مثل ؛بارتفاع األمراض غير المعدية

                                 
  .2، ص، األمم املتحدة2015، ( تقرير األهداف اإلمنادية لأللفية1)

 .2، ص2018، حالة األمن الغذادي والتغذية يف العامل، FAOمنظمة األغذية والزراعة  (2)
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 .(1) الصحيةاألمراض التي تهدد الحياة، وتثقل كاهل النظم 

 ؛فيتامينات ومعادن ونحوها على نطاق واسققققققققع نقص المغذيات الدقيقة من معدل ويرتفع      
يعانون من نقص في  العالم حول شخص ي مليار  2حيث تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 

وفيتامين  ،Aوفيتامين  ،والزنك ،واليود ،الكالسققققققققققققققيوم :مثل ؛أكثر من المغذيات الدقيقة واحد أو
B12 (2) وغيرها.     

        

 2017-2005:  ةةدد األشةةةةةةةةةخةةان الةةذين يعةةانور من نقص التغةةذيةةة في العةةالن، (1ل )جةةدو
 )بالمليور نسمة(.

2017 2016 2014 2012 2005 2010   
 العامل  820.5 945 805.7 783.7 804.2 820.8
 فريقياإ  200.2 196 205.2 212.5 241.3 256.5

 الشمالية فريقياإ  8.5 9.7 17.6 17.8 19.5 20
 جنوب الصحراء فريقياإ  181 176.7 187.6 194.7 221.9 236.5
 الشرقية فريقياإ  119.1 113.5 113.3 117.1 129.6 132.2

 الوسطى فريقياإ  36.5 36.2 36.4 36.1 40.8 42.7
 فريقياإلاجلنوب   4.2 3.6 4.2 4.6 5.2 5.4

 فريقيا الغربيةإ  31.9 33 33.7 36.9 46.3 56.1
 سياآ  569.9 686.4 552.2 523.1 514.5 515.1

 سيا الوسطىآ  4.6 6.5 4 4 4.2 4.4
 سيا الشرقيةآ  178.4 219.1 160.4 142.6 139.5 139.6

 سياآجنوب شرقي   73.7 101.7 65.1 60.6 63.6 63.7
 سيا اجلنوبيةآ  293.1 339.8 299.6 289.4 278.1 277.2

 سيا الغربيةآ  20.1 19.4 23.1 26.5 29.1 30.2

                                 
 املرجع السابق، الصفحة نفسها. (1)

(2) International Conference on Nutrition World Declaration and 
Plan of Action for Nutrition.Rome, December, 1992, p1.    
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 اجلنوبيةسيا الوسطى و آ  297.7 346.3 303.7 293.4 282.3 281.6
 اسيآوجنوب شرقي شرز   252.1 320.7 225.5 203.2 203.1 203.3

 افريقيإغرب آسيا ومشال   28.6 29.1 40.7 44.3 48.6 50.1

39.3 38.9 38.5 38.9 51.1 40.7  

مريكا الالتينية والبحر أ
 الكارييب

 البحر الكارييب  8 9.1 7.9 7.7 7.2 7
 مريكا الالتينيةأ  32.6 42.1 31 30.8 31.7 32.3

 مريكا الوسطىأ  11.6 12.4 11.9 11.6 11 11
 مريكا اجلنوبيةأ  21.1 29.6 19.1 19.3 20.7 21.4

 وسيانياأ  1.9 1.8 2 2.3 2.6 2.8
 وروابأالشمالية و مريكا أ  27 26.4 27.2 27.3 27.5 27.6

 .6، ص2018، حالة األمن الغذادي والتغذية يف العامل، FAOاملصدر: منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة 

 

 ددهمحيث يبلغ عتحتوي قارة آسقققققققققققققيا على أكبر عدد من الذين يعانون من نقص التغذية      
فريقيا إفي حين تحتوي قارة  ؛من إجمالي السققققققققققكان 11.4، وهؤالء يمثلون نسققققققققققبة اً مليون 515

مليون  256 حيث يبلغون  ؛في المائة 21على أعلى نسقققققققبة في عدد ناقصقققققققي التغذية بنسقققققققبة 
 أشخاص(. 4لكل  1حوالي ) السيما جنوب الصحراء الكبرى  نسمة،

أن قارة آسقققققققققققيا تميزت باتجاه هاب  في عدد  -أيضقققققققققققاً -من خالل الجدول أعاله نالحظ و      
، ويتضقح من خالل النظر إلى المناطق الفرعية أتجاه بدأ يتباطناقصقي التغذية، إال أن هذا اال

 سقهمتأنجد أنها من المناطق التي  ؛في آسقيا، السقيما منطقتي غرب آسقيا وجنوب شقرق آسقيا
رت جنوب شققققققققرق آسققققققققيا قد تأثمما يعكس حقيقة أن البلدان في  ؛تجاه الهاب في تباطؤ هذا اال

حين أن  في ؛بالظروف المناخية القاسقققققققققية التي أثرت على أسقققققققققعار األغذية وتوفرها فيما يبدو
 .(1)لسنوات أمدهاالبلدان في غرب آسيا تأثرت بالنزاعات المسلحة التي طال 

                                 
 املرجع السابق، الصفحة نفسها.( 1)
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قص ن معدالت سققققققققتقصققققققققائية التي تقيس ضققققققققافًة للمعلومات التي توفرها الدراسققققققققات االو       
أكثر فعالية لقياس  نهجاً  FAO التابعة لألمم المتحدة التغذية وضعت منظمة األغذية والزراعة

من األسقققققققئلة التي األمن الغذائي يسقققققققتند على دراسقققققققات مسقققققققحية تحتوي على مجموعة  انعدام
ألمن ا انعقققدامبعنقققايقققة لتعبر عن ظروف وسقققققققققققققققلوكيقققات تعكس المعقققانقققاة من  واخت ِبرت اخِتْيرت
مت  الغذائي،  إلى ثالث حاالت على النحو التالي:وق س 

 عدم التيقن والقلق بشأن القدرة في الحصول علىويعني  :خفيف في األمن الغذائي انعدام  -1
 الغذاء.

 في كمية األغذية المتناولة، و سققققاط بعض اً تقليصققق : ويعنيالمتوسققق األمن الغذائي  انعدام -2
ما  تالكوعدم ام، وعية وجودة األغذية المتوفره لدى الفردفي ن اً الوجبات الغذائية، وتراجع

 يكفي من المال للحصول على غذاء صحي.
 .(1)ةالسنويعني عدم تناول أي غذاء لمدة يوم أو أكثر خالل األمن الغذائي الشديد:  انعدام -3

في المائة من سققققققققققققكان العالم  10ووفقًا آلخر تقديرات المنظمة فقد تعرض ما يقرب من       
في  30م، 2017مليون شقققققققققخص( في العام  770 )حوالياألمن الغذائي الشقققققققققديد  انعدامإلى 

 في قارة إفريقيا.المائة منهم يعيشون 

          
:  دد األشةةةةةةةخان الذين يعانور من انعدام األمن الغذائي الشةةةةةةةديد اسةةةةةةةتنادا إل  مقيام (2) جدول

 )بالمليور نسمة(. 2017-2014المعاناة من انعدام األمن الغذائي، 

2017 2016 2015 2014    
 العامل   647.3 618.9 665.7 769.4
 إفريقيا   260.1 267 311.2 374.9

 ةالشمالي إفريقيا   24.6 22.5 26.7 29

                                 
 .8، املرجع السابق، صFAOمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة  (1)
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345.9 284.5 244.5 235.4   

جنوب  إفريقيا
 الصحراء الكربى

 يةشرقال إفريقيا   100.5 101.7 121.9 136.8
 الوسطى إفريقيا   50.6 52.7 56.5 79.2
 إفريقياجنوب    13.3 12.9 19.8 20.1

 فريقيا الغربيةإ   71.1 77.2 86.3 109.8
 سيا آ   319.3 291.4 287.9 311.9

 وسطىسيا الآ   1.3 1.1 1.9 2.5
 آسيا الشرقية   9 9.1 15.3 16.4

65.8 59.8 42.1 46   

جنوب شرقي 
 آسيا

 نوبيةسيا اجلآ   242.2 218.1 186.2 199.2
  غربيةسيا الآ   22.3 23.2 24.7 28

201.7 188.1 219.3 243.5   

آسيا الوسطى 
 وآسيا اجلنوبية

82.2 75.1 48.9 53.5   

وجنوب شرز آسيا 
 شرقي آسيا

57 51.5 45.7 46.9   

غرب آسيا 
 فريقياإومشال 

   غ.م غ.م  غ.م غ.م

مريكا الالتينية أ
 والبحر الكارييب

 الوسطى مريكاأ   21.6 17.6 14.5 22.2
 اجلنوبية مريكاأ   22.8 19.4 30.8 36.7

15.2 13.5 16.3 16.2   

مريكا الشمالية أ
 وروابأو 

 .10، ص2018، حالة األمن الغذادي والتغذية يف العامل، FAOاملصدر: منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة 
 البيا ت غري متاحة. غ.م:
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 المطلب الثاني:  وامل ت يد من المخاطر التي تواجه األمن الغذائي    
د إلنتاجها، وتع المخصققققققصققققققة االقتصققققققاديةيعتمد مقدار توفر األغذية على مقدار الموارد      

يعد القطاع و ، إلنتاغ الغذاء من محاصقققيل نباتية وثروة حيوانيةالمياه العذبة الركيزة األسقققاسقققية 
في المائة في معظم  70الزراعي أكبر قطاع اقتصقققققادي مسقققققتهلك للمياه العذبة بنسقققققبة تتجاوز 

أنحاء العالم، وكل زيادة في إنتاغ الغذاء تتطلب زيادة أكبر في كمية المياه المسققققتخدمة، فعلى 
لتر من الماء،  5000إلى  3000سققققققققبيل المثال الكيلو غرام الواحد من األرز يتطلب  حوالي 

الكيلو غرام الواحد لتر من الماء، و  2000الكيلو غرام الواحد من فول الصققققويا يتطلب حوالي و 
 .(1)لتر من الماء 1000من القمح يتطلب ما يقارب 

من المتوقع أن يصققققققل عدد لى الغذاء مع تزايد عدد السققققققكان، و الطلب العالمي عويتزايد       
مليارات نسقققققققمة بحلول منتصقققققققف القرن الحالي، وفي الوقت نفسقققققققه النمو  9سقققققققكان العالم إلى 

وتغير أنماط الحياة والنظم  ،وزيادة مسقققققققققققققققتويات الدخل في العديد من البلدان ،االقتصقققققققققققققققادي
لى ، ومن ثم زيققادة الطلققب عوغيرهققا يحفز الطلققب على المنتجققات الحيوانيققة واأللبققان ؛الغققذائيققة

الحالية من المتوقع حدوث  االسقققققققققققتهالكووفقًا لمعدالت  ،الحبوب مرة أخرى إلطعام الماشقققققققققققية
بة  ، (2)م2030في المائة بحلول عام  20زيادة إجمالية مقدرة في الطلب على الغذاء بنسققققققققققققققق

 .(3)م2050في المائة بحلول عام  70وبنسبة 

ت و زالة الغابا ،وبينما ينمو الطلب تزداد المنافسققققققققققة على األرض للتوسققققققققققع الحضققققققققققري        
اري، وارتفاع حتباس الحر انبعاثات الغازات الدفيئة المسققققققببة لالزيادة  ومن َثمَّ للتوسققققققع الزراعي، 

                                 
Courage Bangira, Food Security as a Water Grand Challenge, Jornal of (1) 

Contemporary Water Reserch and Education. Issue 165, p60, Dec, 2018.   
 .http://cutt.us/0QGOx. شكاًل بيانياً  12يف  2017السنة: استعراض أهم أحداا البنك الدويل.  (2)

 (3) Bruce M Campbell et-all, Reducing risks to food security from climate 
change, Global Food Security, p36.                                                                 

http://cutt.us/0QGOx
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وغير ذلك من الضققققغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية التي تزيد من  ،مسققققتوى الهدر الغذائي
 ما في المناطق النامية من العالم. من الغذائي السيمخاطر انعدام األ

 لتالي:على النحو اأهم هذه المخاطر من التفصيل  بمزيدالتالية سنتناول في السطور       

 : التغير المناخي:أوالا 

 لمحيطاتا بين ومتوازنة طبيعية بصقققققققورة تتم األرض تاريخ مر على الكربون  دورة ظلت      
 الجوي  فالغال في الكربون  أكسيد ثاني كمية على أبقى مما ؛الجوي  والغالف الحيوي  والغالف
 كميات ق وحر  اسقققققتخراغ في اإلنسقققققان بدأ الصقققققناعية الثورة مع ولكن ؛ومسقققققتقرة ثابتة بمعدالت
 سقققققققققققنينال فآلال يحتاغ كان طويلة مدة منذ المدفون  الكربون  وهذا اإلحفوري، الوقود من هائلة
 ينبعث بحأص الكربونية الدورة في اإلنسان بتدخل أنه إال ؛أخرى  مرة الجوي  الغالف في ليدخل
 تسبب مما ؛الغابات وتدهور إزالة مع وتزامن ،قصيرة جيولوجية لحظة في هائلة بكميات حالياً 
 نبعاثاتاال هذه ت خف ض ومالم األرض، كوكب واحترار ،الطبيعية الكربون  دورة اضقققققققققققطراب في

 .(1)خطيرةال واآلثار المتطرفة المناخية الظواهر من كثيراً  المقبلة السنوات تشهد أن فيمكن

الدولية ضاء ووكالة الف ،دةوفقًا للهيئة الدولية المعنية بتغير المنا  التابعة لألمم المتح      
درجة مئوية خالل  0.85"ناسا" شهد منا  األرض ارتفاعًا سريعًا في درجات الحرارة بحوالي 

عامًا  136هي األكثر دفئًا في سجل الق األخيرة  16لسنوات الق ا وت عد  ، القرن الماضي
 .(2)الماضية
واستنادًا على المالحظات التاريخية هناك اتجاه نحو زيادة عامة في عدد األيام والليالي       
 .(3) العالموانخفاض في عدد األيام والليالي الباردة في العديد من المناطق في  ،الدافئة

                                 
 https://youtu.be/VxmU2QIukF8منظمة األرصاد اجلوية العاملية، دورة الكربون:  (1)
 https://cutt.us/woNkbتقرير البنك الدويل،  ( 2)
 2، ص2018، حالة األمن الغذادي والتغذية يف العامل، FAOمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة  (3)

https://youtu.be/VxmU2QIukF8
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األنشطة الزراعية وما يتعلق بها من مخلفات و نتاغ األسمدة والمبيدات الحشرية  وتسهم      
 ،في المائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة 15مدادات الطاقة بحوالي  وخدمات النقل و 

 .(1) الحراري حتباس وأهمها ثاني أكسيد الكربون والميثان المسببة لال
حيث  ؛باعتباره أحد التحديات التي يواجهها األمن الغذائيي نظر إلى التغير المناخي       

عرف سوى ي   النباتات والحيوانات والنظم الطبيعية بطرق متعددة اليؤثر تغير المنا  على 
القليل منها بصفة عامة، فقد يكون لها آثار غير مباشرة مثل اآلفات واألمراض التي تصيب 

 لحياة البحرية، إال أن التغيرات التي تحدث في درجاتالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وا
حادة  وانخفاضات تكون  ،اإلنتاجية الزراعيةالحرارة ونظم هطول األمطار لها آثار مباشرة على 

 في غلة المحاصيل. أحياناً 
ستراليا أيا و فريق من األقاليم في آسيا و  نتائج اإلنتاغ الزراعي في العديدمن تبين وقد       

وتناقص معدالت هطول األمطار  ،خالل الموسم الزراعيمن زيادة درجات الحرارة تأثرها 
فول و  األرز والذرة والقمح حيث أظهرت انخفاضًا في غالت ؛رة الماضيةخالل العقود األخي

رجة دع في درجة الحرارة الدنيا بمقدار لكل ارتفا تقريباً  في المائة 10بنسبة  الصويا وغيره
 .(2)واحدةية مئو 
ي إلى التوسع ف -أحياناً -وفي مواجهة تناقص اإلنتاجية الزراعية يلجأ المزارعون        

 مما يزيد من ؛من خالل إزالة الغابات في اإلنتاجية األراضي المزروعة لتعويض النقص

                                 
م، 2012رفيع املستوى املعين ابألمن ابلغذادي التابع لألمم املتحدة، األمن الغذادي وتغري املناخ، يونيو تقرير فريق اخلرباء ( 1)

 .15ص
)2  ( Gemilang Lara Utama and Roostita L Balia, Adaptation and   
mitigation of climate change in maintaining food security by traditional 
communities, Scientific Papers Series Management Engineering in   
Agriculture and Rural Development, vol 18, Issue 3, 2018, p463. 
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 الغابات تؤدي دورًا حيويًا في احتجاز الكربون.ألن  ؛الواقع على المنا  الضرر
 تكون  الظروف هذه في المناطق الريفية فإن ظروف الضعف الواقعة على الفقراء معو       

ير ق الحضرية بصورة غإلى المناط ر المنا ، وتنتقل آثار تغير المنا أشد قسوة مع تغي
 اآلثار إلى أماكن أخرى في العالم في صورة تقلبات فيهذه  األسواق الدولية مباشرة، ثم تنقل
 األسعار الدولية.

 
 الهدر الغذائي:الفاقد و  ثانياا:

ذائية على منتجات الغبأنه: الخسائر المتعلقة بكمية أو نوعية ال "الفاقد الغذائي"ي عَرف 
ع والتوزي والتعبئة مرورًا بمراحل المعالجة ،إنتاغ الغذاء من مرحلة الحصاد امتداد مراحل

 يق، وصواًل إلى المستهلك النهائي.والتسو 
 ،والفنادق ،والمطاعم ،من المنازل :أي ؛من المستهلك يكون فهو  الغذائي"الهدر "أما 
 وغير ذلك.والحفالت 
التقديرات ل أفضرغم أن التقديرات الدقيقة للفاقد والمهدر من األغذية غير متوفرة إال أن و 
بأن حوالي ثلث األغذية المنتجة على المستوى العالمي ت فقد أو ت هدر على  -حتى اآلن-تشير 

لنهائي، ا المستهلكإلى  وصوالً  ،مرورًا بمراحل المعالجة والتوزيع ،امتداد المراحل من الحصاد
 .(1) سنوياً مليار طن  1.3و ما يوازي وه

العاملة  والنقل، والقوى  ،المستخدمة في الري، واألراضي هدرًا للمياهالهدر الغذائي  ي عد       
 الفاقد والهدر الغذائي من أهم السياسات الضرورية.األمر الذي يجعل خفض  ؛وغيرها
م إلى النظ -عموماً -في األغذية من بلد آلخر، إال أنها تعود  فاقدتختلف أسباب ال      

                                 
 سياز يف األغذية من دروامله الفاقد املتحدة، لألمم التابع والتغذية الغذادي ابألمن املعين املستوى الرفيع اخلرباء فريق (1)

 .27ص .2014 املستدامة، الغذادية النظم
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ائل غير المنتجات الغذائية في وس وتخزين الزراعية الضعيفة، وقصور البنية التحتية، ونقل
 .ويقنظم التسو مناسبة، والممارسات التي تحدث أثناء المراحل المختلفة لسالسل اإلمداد، 

جتماعية بمجموعة من األسباب السلوكية واال يرتب ف ا الهدر الغذائي لدى المستهلكأم       
 ر الغذائي.المتعلق بسياسات الحد من الهدأوسع في المبحث القادم  سنناقشها بشكل والتسويقية
      
 الحيوي: الوقود ثالثاا:
 منتجات الزراعية" حيث بدأ استخدام"الطاقة المستمدة من الي قصد بالوقود الحيوي       
رتفاع الميالدية من القرن الماضي بعد اال السبعينياتمنذ اصيل الزراعية في إنتاغ الوقود المح

حيث  ؛الحاد في أسعار النف  في العديد من الدول أبرزها الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل
تنتج الواليات المتحدة مادة اإليثانول من الذرة، بينما تنتج البرازيل مادة اإليثانول من قصب 

 .(1) ياراتللس اً م ويستخدم وقود1975السكر منذ عام 
ضافة إلى باإل ؛أما حاليًا في ستخدم الوقود الحيوي على نطاق واسع في دول كثيرة أخرى      

وذلك من  والهند، ،والصين ،وكندا ،والسويد ،كألمانيا ؛الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل
 بوب وقصب السكر والزيوت النباتية.منتجات الح

 2011-2000ارتفع بين عامي  اإلنتاغ العالمي من الوقود الحيوي تشير التقديرات إلى أن و 
 .(2) سنوياً مليار لتر  100مليار لتر إلى أكثر من  20 من

، وتقديم اإلعفاءات الضريبية :مثل ؛ويعود سبب نمو إنتاغ الوقود إلى سياسات التحفيز      

                                 
( املنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة هليلية تقييمية آلاثر استخدام احملاصيل الزراعية يف إنتاج الوقود احليوي، ديسمرب 1)

 .11م، اخلرطوم، ص2009
م، 2013ي، ي التابع لألمم املتحدة، الوقود احليوي واألمن الغذاد( تقرير فريق اخلرباء الرفيع املسخختوى املعين ابألمن الغذاد2)

 .17ص
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 .)1(ئتمانية، ووضع قيود تجارية لدعم اإلنتاغ المحلي منهاالالقروض 
ستخدام المحاصيل الزراعية في إنتاغ الوقود من أهم الدوافع لدى الدول الصناعية الو        

وتوفير  ،للطاقةمصدر متجدد ؛ إضافة ألنها الحيوي: تقليل االعتماد على النف  المستورد
 فرص عمل في المزارع والمصانع المنتجة.

: النقص الواضح في المخزونات إنتاغ الوقود الحيوي  من أهم اآلثار المترتبة علىو        
ة رد المائية العذبالغذائية، ونقص المساحات المزروعة من محاصيل الغذاء، واستنزاف الموا

 إلنتاغ الوقود الحيوي.
ذاء م أزمة الغقكما ي نظر إلى الوقود الحيوي على أنه أحد العوامل التي أدت إلى تفا       

ارتفاع أسعار القمح والسكر بنسب عالية  في وأسهمتم( 2008-2007)العالمية في عامي 
م، ومع ارتفاع أسعار الحبوب ارتفعت 2005عام بأسعار  في المائة مقارنة 200وصلت إلى 

كاليف مما أدى إلى ارتفاع ت ؛تكاليف إنتاغ اللحوم الحمراء والدواجن والبيض واأللبان وغيرها
فشل  :مثل ؛تزامنت مع عوامل أخرى و المستوردة للغذاء، استيراد هذه المنتجات في الدول 

 ستثماراتاالفي نمو  ؤاطالحصاد في أنحاء متفرقة من العالم، وزيادة أسعار النف  الخام، وتب
المالية،  والمضاربات الغذائية العالمية السلع أسواق في صناديق ستثماراالزيادة و ، الزراعية

 .(2)وانخفاض قيمة الدوالر األمريكي
الدول المصدرة بحظر أو العديد من  قيام م(2008-2007زاد من حدة أزمة عامي )و      

 .(3) األسعارفي  اً إضافي اً ارتفاع بوضع قيود على صادراتها من الحبوب مما سب  

                                 
)1  ( Sergio Enciso et-all, Abolishing biofuel policies: possible impacts on 
agricultural price levels, price variability and global food security. 
Journal of food policy. 

  .9املرجع نفسه، ص (2)

مرجع  احليوي، نتاج الوقودإ( املنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة هليلية تقييمية آلاثر استخدام احملاصيل الزراعية يف 3)
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 الن ا ات: :رابعاا 
مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام  815بين ما  أنتشير اإلحصائيات إلى       
مليون إنسان( تقريبًا يعيشون  489ن الغالبية منهم )أف ، الغذائي ونقص التغذية المزمناألمن 

مليون طفل دون سن الخامسة ممن  122في مناطق متضررة من النزاعات، ويعيش نحو 
 .(1) النزاعاتيعانون من التقزم في بلدان تعاني من 

ن المهم م فإنه المتأثرة بالنزاعاتالجوع ونقص التغذية في البلدان في ظل تزايد و        
هار سبل كسب طويلة تن حين تستمر النزاعات لفتراتف؛ والنزاعات ضيح العالقة بين الجوعتو 

تؤثر األمر الذي يؤدي إلى الدخول في دوامة من األزمات الغذائية الحادة، حيث  ؛العيش
جهيز مرورًا بالت ،والحصاد النزاعات على الزراعة الريفية والنظم الغذائية بدءًا من الزراعة

األموال  ضوصواًل إلى اإلمداد والتسويق، كما تسبب النزاعات انكماشًا اقتصاديًا يقو   ،والنقل
ويعطل الحماية االجتماعية والرعاية الصحية، ويعيق  ،ويزيد من مستوى التضخم ،الضريبية

ذية على استيراد األغقنوات التصدير فت ستنزف موارد النقد األجنبي مما يحد من القدرة 
 .(2)الضرورية 

لسكان ا روتهجي نزوح :مثل ؛قد تظهر آثار النزاعات على األمن الغذائي بصورة مباشرةو       
الغذائية واألصول اإلنتاجية، أو تكون اآلثار غير مباشرة تظهر قسريًا، وتدمير المخزونات 

ألسواق اقتصادية، واضطرابات واال االجتماعيةت الحق بسبب التغير في المؤسسات قفي و 
 وسالسل اإلمداد.

باعثًا على العنف والنزاعات  -ذاته د  بح-من الغذائي األ انعداميمكن أن يكون كما       

                                 
 .5وص 1ص سابق،

 .30م، ص2017والتغذية"،  ، حالة األمن الغذاديFAO عة التابعة لألمم املتحدة( منظمة األغذية الزرا1)
 .41، صرجع نفسهامل( 2)
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ئة حيث من الممكن أن تسهم الزيادات المفاج ؛والسياسي االجتماعي واالستقراروتهديد السالم 
 ، كما حصلضطربات والنزاعاتفي أسعار األغذية أو موجات الجفاف الحادة في زيادة اال

بلدًا  40ندلعت أعمال شغب في أكثر من ا عندما( 2008-2007في الفترة بين عامي )
ن الغذائي األم انعدامالنزاعات تسبب أن  بما أن من الثابتولكن ؛ بسبب ارتفاع أسعار الغذاء

كون ي نعدام األمن الغذائي قد الاونقص التغذية، إال أن السببية العكسية هذه أقل وضوحًا، ف
إنما قد يتفاعل مع عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية  ؛ندالع النزاعاتهو السبب الوحيد ال

يؤدي  حلقة مفرغة من األزمات بحيثسلبية تفضي في نهاية المطاف إلى النزاعات، وقد تنشأ 
تعميق النزاعات واستمرارها لفترات األمر الذي يزيد من  ؛األمن الغذائي انعدامالنزاع إلى 

 .(1)طويلة
 

 : سياسات األمن الغذائيالمبحث الثالث          
 مقدمة:

 193م أقرت الدول األعضقققققققاء في األمم المتحدة البالغ عددها 2015سقققققققبتمبر  25في       
هدافًا من أهداف التنمية  17م بما في ذلك 2030دولة جدول أعمال التنمية المسقققققققققققتدامة لعام 

م إلى التصققققققققدي للتحديات المعقدة التي تواجه العالم 2030المسققققققققتدامة، ويهدف جدول أعمال 
على الفقر والجوع وسققوء التغذية، والتصققدي لتغير المنا ، والحاجة إلى  اليوم، وأبرزها القضققاء

ذه ه ت ترجمعلى أن الطبيعية على نحو مسققققققققققتدام، تحقيق نمو شققققققققققامل، و دارة سققققققققققليمة للموارد 
لى أولويات كل بلد ومسققققققققققتوى احتياجاته إاألهداف إلى خط  وسققققققققققياسققققققققققات وطنية، اسققققققققققتنادًا 

 .(2)وقدراته

                                 
 .52، ص2018، حالة األمن الغذادي والتغذية يف العامل، FAOمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة  (1)

، أهداف التنمية املسخخخخخخخخخختدامة، تفعيل العمل ضخخخخخخخخخخمن خطة التنمية FAOمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة  (2)
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درة والق التوافر، :األمن الغذائي الذي يقوم على أربع ركائز أسقققققققاسقققققققية هيوفقًا لمفهوم و        
ن نبغي أي د جوانب األمن الغذائيائز التي تعبر أو تجس  الركفإن هذه  ؛واالستقرارستخدام، واال

 .تكون محور السياسات

و دارة الموارد الطبيعية على  ،اسقققققققتمرار النمو اإلنتاجي الزراعي وتهدف السقققققققياسقققققققات إلى     
 وتنمية شقققققاملة تطال الجميع قتصقققققادي،انمو يق تحقو ، والحد من الهدر الغذائي ،نحو مسقققققتدام
كذلك أفراد المجتمع، و  لجميع مسققققتويات المعيشققققةمن ن وتحسقققق   ،العملو  التشققققغيل وتخلق فرص

 .صحيةالغذائية التباع النظم ا وتعزز ،ذيةالتغ نتائج وممارساتن من السياسات التي تحس  

 

 المطلب األول: سياسات توافر الغذاء          
في المائة، مع  20أن يرتفع الطلب على الغذاء بنسققبة  م2030بحلول عام  من المتوقع      

 ، وهذا يتطلب ما يلي:(1) نسمةمليار  8.3حوالي زيادة النمو السكاني إلى 

حيث  ؛في الزراعة وتطوير البنية التحتية ال سقققققققققققققققيما في الدول النامية سقققققققققققققققتثماراالزيادة  أوالا:
مكاناتها في زيادة اإلنتاغ الغذائي، و دارة أكثر كفاءة للمياه إتحتاغ الدول النامية إلى اسقققتغالل 

والغابات واألراضقققي، واعتماد أفضقققل الممارسقققات في مجال الوقاية من األمراض واآلفات التي 
الزراعية والثروة الحيوانية، واعتماد أسققققققققاليب ونظم زراعية إلنتاغ محصققققققققول تهدد المحاصققققققققيل 
 للموارد لها آثار االسقققققققققققققققتخدامالزراعة عالية المدخالت وكثيفة  حيث إن ؛أكبر بمدخالت أقل

ادة وتلويث التربة بالمبيدات واألسققققققمدة، وزي ،سققققققلبية على النظام البيئي من خالل إزالة الغابات
صققققوصققققًا مع خ ؛حتباس الحراري رتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة المسققققببة لالالمياه، وا اسققققتخدام

حيث يؤدي نمو الطلب العالمي على اللحوم واأللبان  ؛ارتفاع الطلب على المنتجات الحيوانية

                                 
 .4، ص2030املستدامة لعام 

 .http://cutt.us/0QGOx. شكاًل بيانياً  12يف  2017السنة: . استعراض أهم أحداا البنك الدويل (1)

http://cutt.us/0QGOx
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التي تشققققمل الحبوب الزيتية مثل الصققققويا، وغالبًا ما  إلى نمو سققققريع في الطلب على األعالف
ع وهذا التطهير للغابات الذي  زروعة على حسققققققققققاب إزالة الغابات،نطاق األراضققققققققققي الم ي وسقققققققققق 

تسققققققققققهم  حيث ؛يحدث في أماكن كثيرة من العالم له مجموعة من العواقب السققققققققققلبية على البيئة
الغققابققات في احتجققاز الكربون والحققد من انبعققاثققات الغققازات الققدفيئققة، وتسقققققققققققققققهم في دورة الميققاه 

 .)1(واألمطار والتنوع البيولوجي

واألمن الغذائي تجعل ترشيد استخدام المياه سياسة كما أن المياه العذبة من أجل الزراعة      
حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على المياه العذبة، وسققققققتزيد الضققققققغوط  ؛ضققققققرورية ومحورية

، وهذا يتطلب اعتماد ممارسقققققات اإلنتاغ الزراعي المسقققققتدام الذي يقوم على الموارد المائيةعلى 
ن الكفاءة في اسقققققتخدام الموارد المائية، والمحافظة على النظم المائية الطبيعية وحمايتها تحسقققققي

 ق الضرر بمستقبل األجيال القادمة.حن تلأحتياجات الحالية دون بحيث تلبي اال

ي إطار والحد من تأثيرته ف ،والتكيف مع تغير المنا  ،القدرة على مواجهة المنا  ت عد  : ثانياا 
 ة.راعيالنظم الز في  المدى عاماًل مهمًا يتطلب تغييراً  رؤية قصيرة ومتوسطة وطويلة

رسققققققم السققققققياسققققققات المناسققققققبة والممارسققققققات المالئمة يتطلبان إجراء عمليات تقييم كما أن       
شقققققققققققققققاملة للمخاطر، وفهم اآلثار المحتملة لتقلب المنا  على النظم الطبيعية والنظم الغذائية، 

 .(2) مهمةفالمعلومات العلمية المرتبطة بالمنا  

المبكر لرصققققققققققققققققد المخققاطر المتعققددة من أهم اإلجراءات المطلوبققة تطوير نظم اإلنققذار و       
التكيف و  ومساعدة المزارعين على توقع التقلبات المناخية الناجمة عن تغير المنا  والتنبؤ بها،

                                 
) 1( Food Security, trade and its impacts, Resource Trade Earth, Chatham 

House-The Royal Institude of International Affairs: 
https://resourcetrade.earth/stories/food-security-trade-and-its-impacts 

 

  98، ص2018، حالة األمن الغذادي والتغذية FAO( منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة 2)

https://resourcetrade.earth/stories/food-security-trade-and-its-impacts
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من و  .جديدة من المحاصقققققيل اً وتشقققققمل أصقققققناف ذكية مناخياً وكذلك الحلول التكنولوجية ال، معها
ترشقققققققققققققققيد و وتجميع المياه، بما في ذلك تقنيات الري  الفعالة للمياهاإلدارة  -كذلك –اإلجراءات 

 اإلسققققتراتيجيات المهمة إحدىاسققققتخدامها، كما أن تنويع المحاصققققيل المزروعة يمكن أن يكون 
قلبات عائدات ت مخاطر وتحقيق استقرار في دخل المزارعين األسريين، وتقليل ،لزيادة اإلنتاجية

 .(1)واحدنوع  المحاصيل مقارنة بحصاد

ساسية ثالث ركائز أتقوم على السياسات المطلوبة في مواجهة تغير المنا  فإن  جمااًل و       
 وهي:

 زيادة اإلنتاجية الزراعية. -1
 على الصمود والتكيف.تعزيز القدرة  -2
     .(2)الحراري حتباس خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لال -3

 سياسات الحد من الفاقد والهدر الغذائي: ثالثاا:

ثار، وفهم أمام تقييم اآل اً البيانات المتعلقة بالفاقد والهدر الغذائي تشقققققققققققققكل عائقعدم كفاية      
 مدى خطورة هدر الغذاء، وطريقة التدخالت المطلوبة في هذا الشأن.

، (3)ذائيالغاليزال هناك قلة نسقققققققققبية في البحوث الميدانية حول موضقققققققققوع الفاقد والهدر و       
 الوخيمة على األمن الغذائي هتزايد الدراسقققققققققات المحذرة من هدر الغذاء وعواقبعلى الرغم من و 

ال ي عرف سقققققققققققققققوى القليل حول محددات هدر الغذاء، والعوامل التي تشقققققققققققققققجع أو تدفع إال أنه 
ن من السقققققياسقققققات أو التدخالت حسقققققب التفريق الكن إجمااًل هناك نوع؛ سقققققلوكيات هدر الغذاء

                                 
 .100املرجع السابق، ص( 1)

 .99املرجع السابق، ص (2)
)3  ( Zahir Irani –et –all, Managing Food Security Through Food Waste and 
Loss: small data to big data, 2018, p1                                                                             
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 :بأنه "ذائيالفاقد الغ"حيث سققققققبق تعريف  ؛أدبيات األمن الغذائي بين الفاقد والهدر الغذائي في
الخسقققققققائر المتعلقة بكمية ونوعية المنتج الغذائي على امتداد سقققققققلسقققققققلة إنتاغ الغذاء من مرحلة 

الهدر "ا بينم ؛ل المعالجة والتوزيع والتسقققققققويق، وصقققققققواًل إلى المسقققققققتهلكحمرورًا بمرا ،الحصقققققققاد
 ها.والوالئم الباذخة وغير  ،والحفالت ،والمطاعم ،من المنازل :يأ ؛يكون من المستهلك "الغذائي

 :هي الحد من الفاقد الغذائي علىالسياسات التي تساعد  أبرزومن 

من خالل تحسقققققققين الممارسقققققققات الزراعية، وتقديم الحلول الفنية  تحسقققققققين ظروف الحصقققققققاد -1
أدوات اإلنققققذار المبكر للتنبؤ بققققأحوال الطقس والمنققققا ، والتكنولوجيققققة للمزارعين، و يجققققاد 

أدوات فعالة للسققققققققيطرة على األمراض واآلفات والحشققققققققائش الضققققققققارة التي تصققققققققيب  وتوفير
 .المحاصيل

كمرافق التخزين المتطورة التي تضقققققققققققققمن سقققققققققققققالمة وجودة األغذية،  ؛تطوير البنية التحتية  -2
 ووسائل النقل المالئمة.

لحد من الفاقد أثناء التجهيز الصققققققققناعي والمعالجة والتعبئة اتخاذ سققققققققياسققققققققات تسققققققققتهدف ا  -3
والتغليف، وتحفيز المنتجين لتطوير واعتماد حلول وممارسقققققققققققققققات تقلل من الفاقد، كما أن 

وفق األنظمة قد يؤدي إلى التخلص من كميات كبيرة للمنتجات التقيد بمواصقققققققققققفات محددة 
 مما يتطلب إعادة النظر في هذه ؛محددةال تتوافق مع المواصفات ال من المنتجات الغذائية

 المعايير وجعلها أكثر مرونة ودقة.
 لومات السققققوق لتقليل التقديرات الخاطئة المتعلقة بتسققققويقمعتطوير نظم األسققققواق وتوفير   -4

 المنتجات وحجم المبيعات.

راء و " الهدر الغذائي" المتعلق بالمسققققققققققتهلك فإن معرفة األسققققققققققباب والدوافع الحقيقية وأما       
 سلوكيات هدر الطعام مهمة لتحسين جودة وفعالية السياسات.
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على المسقققتوى العالمي مناقشقققات علمية حول أسقققباب هدر (1) الدراسقققاتقدمت بعض وقد      
قتصاد السلوكي أن تطور سياسات تعالج هذه القضية، الطعام، وتحاول مناهج علم النفس واال

 هذه المساهمات فيما يلي: النتائج التي توصلت لها يمكن تلخيص أهمو 

أظهرت الققدراسققققققققققققققققات التجريبيققة التي أ جريققت في أوروبققا أن هققدر األغققذيققة غققالبققًا ال يكون   -1
دت ، وربما أبلديها قلق من هدر األغذية مدفوعًا بنوايا واعية، بمعنى أن غالبية األسقققققققققققققققر

 الدراسات ولكن ؛اً مهم اً مؤشر  ي عد  هذا في سلة النفايات، و شعورًا بالذنب تجاه رمي األطعمة 
تبين أن وجود رغبة في تقليل الهدر ليس له تأثير كبير، وفي كثير من األحيان تأتي هذه 

بتقليققل  عالً ف فققالعالقققة بين الرغبققة في تقليققل هققدر الطعققام والقيققامر؛ الرغبققة في وقققت متققأخ
 القائمة.الفجوة هدر الطعام هو 

القلق حول مسقققققققققققققتوى هدر األغذية والعواقب البيئية المرتبطة بها تحتلف حسقققققققققققققب عوامل   -2
-ولكن هققذه العوامققل  ؛والثقققافققة المحليققة وغيرهققا ،والعمر ،مسقققققققققققققققتوى التعليم :مثققل ؛متعققددة
 ليست قوية. -أيضاً 

ن شقققققققراء المواد الغذائية، فمثاًل تخزيسقققققققتراتيجيات التخطي  في إإلى تحسقققققققين  ةهناك حاج  -3
ؤدي ولتوفير الوقت يمكن أن ي ،د من المواد الغذائية للمناسققبات الطارئة غير المتوقعةالمزي
 شراء المزيد من المواد الغذائية دون استهالكها.إلى 

هناك جزء من األسققققققباب يتعلق بتسققققققويق المنتجات، فعلى سققققققبيل المثال المخاوف بشققققققأن   -4
 الرغبة في تناول األطعمة الجديدةاألغذية يؤدي إلى هدر المزيد من األطعمة مع سققققققالمة 
، ويعتقد الكثير من الناس أن التخلص من بعض األطعمة أفضققققققققققل من المجازفة والطازجة

لتباس يجعلهم يفسققرون أن أي تاريخ للصققالحية هو معيار دقيق للتخلص بتناولها، وهذا اال

                                 
)1  ( Karin schanes, Karin Dobering and Burcu Gozet, Food Waste matters- 
A systematic review of household food waste practices and their policy 
implications. P (983-989), Journal of cleaner production.                                                                                       
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تزال آمنققققة من هققققذه األطعمققققة ال اً بينمققققا في الحقيقققققة أن كثير  ؛من جميع المواد الغققققذائيققققة
رتباك نتهاء صققققالحيتها، وهذا يتطلب معالجة هذا االاسققققتخدام حتى بعد وقت وصققققالحة لال

دة تقييم الملصققققققات بطريقة تسقققققهل على المسقققققتهلكين تفسقققققير احول ملصققققققات التاريخ، و ع
 ستهالك.لال وتقييم صالحية المنتج

وتعزز  إليها، على شقققققراء كميات أكبر من الحاجةالعروض الترويجية تشقققققجع المسقققققتهلكين  -5
 بالفعل سلوكيات هدر األطعمة.

 بعض الدراسات وجدت أن هدر الطعام يقل عندما يتسوق األفراد من المتاجر الصغيرة. -6
طرق التخلص من األطعمققة قققد تؤثر على الكميققة المهققدرة من األطعمققة، بمعنى عنققدمققا   -7

لها إلى أو رميها للطيور، أو تحوي ،ةفللحيوانات األلي -على سقققبيل المثال-البعض  يعطيها
، الذنبويقلل الشعور ب ،دوافع الناس لمنع الهدر تصرف قد يقوضفإن هذا ال ؛سماد نباتي
 على أنها ليست هدرًا. للحيوانات ت طعم لهذا األطعمة التي ينظرباعتبار أنه 

ت مالية احيث ت صقققققنف الرسقققققوم والضقققققرائب أدو  ؛الدافع المادي مهم لتقليل نفايات األغذية  -8
ولكن هناك القليل جدًا هو المعروف عن فعالية هذه األدوات في  ؛االسقققققققتهالكلتغيير نم  

 وبعض الدراسات وجدت عالقة إيجابية بين الدخل والهدر الغذائي. ،تقليل الهدر الغذائي
 .أكثر السياسات فاعليةاألطعمة من أهم و ستراتيجيات إعادة توزيع فائض إ  -9
حمالت تثقيفية وخطوات عملية تسققاعد المسققتهلكين على بناء مهاراتهم  هناك حاجة إلى – 10

حول ممارسققققات تخزين األغذية وتجميدها، وتصققققحيح المعلومات حول صققققالحية األطعمة 
 لها، و دارة بقايا الطعام واستخدامها في وجبات أخرى. يفتراضوالعمر اال

 ،التي تسققققاعد على تقليل الهدر الغذائي، واسققققتخدام التطبيقات الذكية بتكاراتتشققققجيع اال - 11
 .وتطوير المقترحات واألفكار ودعمها

أن الهدر واإلسقققراف في األغذية  هايتضقققح من خاللهذه بعض المسقققاهمات المهمة والتي      
ومتعددة الجوانب، ومدفوعة بمجموعة من األسقققققققباب السقققققققلوكية  مسقققققققألة معقدة لدى المسقققققققتهلك
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اجة لمزيج ك حو نما هنا ؛، وال تقع المسقققققققؤولية على عاتق األفراد فق والتسقققققققويقية واالجتماعية
 خلق ظروف تقلل من اإلسراف والهدر.والتعاون من قبل مؤسسات الدولة لمن السياسات 

                        

 المطلب الثاني: سياسات الوصول إل  الغذاء         
 :هو أحد ركائز األمن الغذائي األربع األغذية وتحمل تكاليف شققققققققققققققرائهاالوصققققققققققققققول إلى       
(، ويتكون الوصققققول إلى الغذاء من شقققققين هما: واالسققققتقرار ،سققققتخدامواال ،والوصققققول ،)التوافر

 .االقتصاديالوصول المادي، والوصول 

 وهو ثمرة العمل ،يعد الدخل الحقيقي أهم ركائز األمن الغذائي :االقتصةةةةةةةاديأوالا: الوصةةةةةةةول 
ول فقالفقراء بحقاجقة إلى دخ ؛المخفض للفقر االقتصققققققققققققققققاديتي أهميقة النمو والتوظيف، وهنقا تقأ

ومدخرات كافية، كما أن الدول الفقيرة بحاجة ماسقققققققققققققققة إلى موارد كافية من العمالت األجنبية 
 .(1) الزراعيةلجنفاق على التنمية المحلية، وتمويل الواردات الغذائية والمدخالت 

يعتمد في المقام األول على ما  إن تحقيق تحسققققققققينات مسققققققققتدامة في مجال األمن الغذائي     
نقدية كانت المالية أو ال سققواءً  قتصققاديةاسققياسققات الوطني، وما ي َتَخذ من  االقتصققاديحدث في 

ااًل في الكلية تحقق نموًا فع االقتصققققاديةأو التجارية، فالدول التي نجحت في جعل السققققياسققققات 
نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة في مجال األمن - ، وتنمية شققققققققققاملة تطال الجميعاالقتصققققققققققاد

البلدان التي عانت من أزمات غذائية غالبًا ما كانت  حيث إن ؛الغذائي، والعكس صقققققققققققققققحيح
تعاني من أزمات اقتصقققققققققققققققادية، واختالالت عميقة األبعاد تنعكس في عجز الموازنات، والميل 

 .االقتصاديإلى التضخم مع الركود 

 مايلي: نعدام األمن الغذائي في هذا الجانباأبرز السمات المرتبطة بومن      

                                 
  .158ص مرجع سابق، ( سيمون ماكسويل، األمن الغذادي: مابعد املنظور احلديث،1)
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بققاطؤ معققدالت نمو النققاتج المحلي اإلجمققالي بمققا في ذلققك النققاتج أزمققة نمو: تتمثققل في ت  -1
قتصققققاديون على معيار الدخل الفردي الحقيقي كمقياس لمسققققتوى النمو الزراعي، ويعتمد اال

لغذائي ااألمن  انعداموفي كثير من البلدان النامية التي تعاني من  ،المطلوب االقتصققققققققادي
ألسعار لتشهد النمو المطلوب في مستوى الدخل الفردي الحقيقي قياسًا بالنمو المستمر  لم

ه من وما ينجم عن ،وتكاليف المعيشقققققققققة، والتخفيض المتواصقققققققققل في قيمة العمالت المحلية
 تدهور في القوة الشرائية لألفراد.

أزمة بطالة: حيث تعاني معظم البلدان النامية من ارتفاع مستويات البطالة نتيجة لضعف   -2
 .االقتصاديالنمو 

وي الكامن في اقتصقققققققققادات البلدان النامية، مع ميل يأزمة عجز: وتعبر عن الضقققققققققعف البن -3
رأسققققققققققعار المواد األولية التي  ة المسققققققققققتمر في كمي رتفاعاالنخفاض، مقابل نحو اال ت صققققققققققد 

لى األمر الذي يؤدي إ ؛سققتهالكية بمافي ذلك المواد الغذائيةوأسققعار الواردات من السققلع اال
 زيادة التدهور في نسب التبادل التجاري مع العالم الخارجي.

ختالالت المزمنة في موازين المدفوعات قلة الموارد المالية أزمة مديونية: يترتب على اال -4
تدانة سققققققققققفتلجأ بعض الدول إلى اال ؛وتمويل شققققققققققراء الواردات ،إلنفاق العامالالزمة لتمويل ا

وتتراكم المديونيات الخارجية، السقققققيما أن تفاقم أعباء الديون وخدمتها يعمل على تشقققققوهات 
تؤثر على األمن الغذائي من جوانب متعددة،  ومن َثمَّ في السققققققققققققققياسققققققققققققققتين المالية والنقدية، 
ئب المفروضققة، وارتفاع تكلفة الواردات الغذائية، والتخلي وبصققورة مباشققرة من خالل الضققرا

 .(1) األساسيةعن دعم أسعار األغذية 

 يلي: ما في هذا الجانب أهم السياسات المطلوبةومن 

                                 
د. آمنة عبداإلله محدون، سخخخخخخخخخياسخخخخخخخخخات األمن الغذادي يف بلدان  مية خمتارة، جملة دراسخخخخخخخخخات إقليمية، جامعة املوصخخخخخخخخخل،  (1)

 .290، ص 2011
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، والعمل على زيادة حصققققققيلة االقتصققققققاديةوضققققققاع اتخاذ إجراءات ضققققققرورية لتصققققققحيح األ  -1
لتشققققققققغيل ل اً سققققققققتثمار فيما يخلق فرصققققققققالصققققققققادرات، وتنمية المدخرات الوطنية وتوجيهها لال

دنى على الديون الخارجية أل االعتمادتنويع مصققادر الدخل، وتقليص  في والسققعيوالعمل، 
سققققققاسققققققي لسققققققياسققققققات أن يكون األمن الغذائي هو الهدف األ ، كما ينبغي(1) ممكنمسققققققتوى 

 .(2) شاملةوطنية  ستراتيجيةإالتنمية، ومقياسًا لنجاح تلك السياسات في إطار 
على ضققققققققققققققرورة تحقيق نمو  2030ركزت أهداف األمم المتحدة للتنمية المسققققققققققققققتدامة لعام   -2

ث حي ؛اقتصققققادي شققققامل ومسققققتدام، وخلق فرص عمل مناسققققبة السققققيما في القطاع الزراعي
في  80ت عد الزراعة أكبر قطاع اقتصقققققققققققققققادي في العديد من البلدان النامية، والذين ينتجون 

مل يعيشقون في المناطق الريفية، ويعو أخماس فقراء العالم  المائة من غذائنا يشقكلون أربعة
ت لك تربية الحيوانامزارع من أصقققققققققققحاب الحيازات الصقققققققققققغيرة في الزراعة بمافي ذ امليار  2

فالعمل على تطوير القطاع الريفي يمكن أن يخفض معدل الفقر بنحو  ؛وصقققققققيد األسقققققققماك
 .(3) المائةفي  50

معالجة األسققباب الجذرية لعدم المسققاواة وتكافؤ الفرص سققياسققة رئيسققية وضققروية، بما في   -3
وزيادة نسققققققققبة األراضققققققققي الزراعية التي يمتلكها  ،ذلك معالجة التفاوت في توزيع األراضققققققققي

حيث  ؛لكذ تمويل والتكنولوجيا المناسققبة وغيرالفقراء، و صققالح األراضققي، وتقديم الدعم وال
خفضققة الدخل والمتوسققطة الدخل تمتاز بعرض عمل كبير وسققريع النمو في البلدان المن إن

                                 
 .298املرجع السابق، ص   (1)

)2  ( International Conference on Nutrition World Declaration and Plan of 
Action for Nutrition, Rome, dec 1992, p13.                                                         

 .20وص  5، ص2030، خطة التنمية املستدامة لعام FAOمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة  (3)
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ن أصققققققحاب الحيازات الصققققققغيرة يزرعون أكثر كثافة، إف ولذاحين أن رأس المال منخفض، 
 .)1(وأكثر كفاءةويمكن أن يستفيدوا من الموارد المتاحة بشكل أفضل 

يع وتصقققققققققققن ،العمل على تنويع فرص العمل في األنشقققققققققققطة الزراعية في مجاالت المعالجة  -4
وغير ذلققك من المجققاالت التي تحقق الكثير من  ،والتوزيع ،والتخزين ،المنتجققات الغققذائيققة
 الغذائي. مناألالفوائد في مجال 

 حةاألدوات في مكاف ىحدإة الماضقققية كفي العشقققرين سقققن االجتماعيةبرزت برامج الحماية  -5
الفقر والجوع، وهناك زيادة سقققققققريعة في عدد البرامج المنفذة وفي أعداد المسقققققققتفيدين منها، وفي 

حول شقققققخص  ي مليار  2حوالي  االجتماعيبلغ عدد المسقققققتفيدين من برامج الدعم  2013عام 
مشروطة، غير الالمشروطة أو  سواءً النقدية والعينية  تالتحويال هي:أبرز أنواع الدعم العالم، و 

 وبطاقات التموين.
في الحماية من الصدمات سواء كانت حماية المستويات األساسية  هذه البرامجتسهم و        
 اً تنموي اً صقققققققققدمات العمل، أو الصقققققققققحة، كما أن لها دور هالك والنفقات على الغذاء، أو سقققققققققتلال

م القروض التدريب المهني، وتقدي :مثل ؛أوسقققققققققققققع يتمثل في تخفيف القيود التي يواجهها الفقراء
فرص سقققققتفادة من الالصقققققغيرة، والتمكين من تملك األصقققققول اإلنتاجية واسقققققتخدامها، وتعزيز اال

 .(2) المختلفة االقتصادية
 

وتشققققققققققمل  ،يعتمد الوصققققققققققول المادي لألغذية على مسققققققققققتوى المرافقثانياا: الوصةةةةةةول المادي: 
 والتوزيع، ووسائل النقل من موانئ وطرق وسكك حديد وغير ذلك. ،والمناولة ،التخزين

                                 
(1) Michael Lipton and Yashar Saghai, Food Security, Farmland Access 
Ethics and land reform. Global Food Security, 2017, p60.                                 

)2 (  Melissa Hidrobo- et –all, Social Protections Food Security and Asset    
Formation, 2018, World Development, p88                                                       
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ن، تفاقيات مع المورديكما يعتمد الوصقققول المادي على مسقققتوى السقققياسقققات التجارية واال      
 رة لتلبيقققة احتيقققاجقققاتهقققاعلى التجقققا -إلى حقققد كبير أو أققققل-حيقققث تعتمقققد كقققل دولقققة في العقققالم 

 تأسقققاسقققيًا في مزيج السقققياسقققات لتعزيز األمن الغذائي، وليسقققوتشقققكل التجارة عنصقققرًا الغذائية، 
ظام فن تجارة األغذية فحسقققققب، و نما المدخالت الزراعية كاألسقققققمدة والبذور واألعالف ونحوها،

ذاء في على حركة الغ -بشققكل متزايد-اليوم أصققبح شققبكة معقدة، واألمن الغذائي يعتمد الغذاء 
والعمل على الحد من تأثيراتها،  ،لمرتبطة بالتجارةمن الضقققققققققققققققروري إدراك المخاطر او  ؛العالم

ل المصقققققققدرة الدو  قد تفرضقققققققهامن أبرز هذه المخاطر: القيود التجارية والتدابير الحمائية التي و 
دول على تصدير  6حيث تستحوذ  ؛للغذاء الصافية على الدول المستوردة بشكل مباشر تؤثرو 

دول على  3بينما تسقققققققققتحوذ  ؛في المائة من القمح والذرة واألرز المتداول عالمياً  70ما يقارب 
 .(1)في المائة من صادرات فول الصويا 80تصدير 
رق شققققققققققققققبكات الط :مثل ؛نية التحتيةمسققققققققققققققتوى البومن المخاطر المتعلقة بتجارة األغذية       
ه األغذية حيث تأتي هذ ؛التي قد تؤثر على تدفق األغذية ووصولها ت المائيةوالممرا ،الداخلية

 :مثل ؛ف األميال، وتمر عبر خطوط نقل دولية، وتعبر مضققائق بحريةقد تبعد آالمن مناطق 
بنما، وقناة السقققويس، والمضقققائق التركية وغيرها، باب المندب، وقناة مضقققيق مضقققيق هرمز، و 

 .(2)تتعرض لمخاطر مختلفة والمضائق قدوهذه الخطوط والقنوات 
 

                                 
نام، ابكستان، أمريكا( فيت وترتيبها ابلتسلسل حسب كمية الصادرات: األرز: )اهلند، اتيلند، للحبوبأبرز الدول املنتجة  (1)

 القمح: )االهاد األورويب، أمريكا، كندا، روسيا، أسرتاليا، أوكرانيا(. الذرة: )أمريكا، الربازيل، اتيلند، االهاد األورويب( 
 فول الصواي: )أمريكا، الربازيل، اتيلند، االهاد األورويب(. يٌنظر:  

Laura Wellesley- et-all, Chokepoints in Global Food Trade: Assessing the 
Risk, Research in Transportation Business and Management, Chatham                             
House–The Royal Institute of Intrnational Affairs, 2017, p16.                        

                                           .    26( املرجع نفسه، ص2)
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 الغذاء استخدامث: سياسات المطلب الثال          
سقققققققياسقققققققات اسقققققققتخدام الغذاء تركز على البنية النوعية لألغذية وممارسقققققققات التغذية التي       

 جانبين:من  نتفاع به، ويتكون ستفادة من الغذاء واالتضمن اال
يبدأ النظام الغذائي الصقققققققققققققحي بالغذاء اآلمن والسقققققققققققققليم من  األول: سةةةةةةةة مة وجودة األ ذية:

الملوثات بالبكتيريا أو الفيروسقققات أو المبيدات الكيميائية التي تتسقققبب في أمراض خطيرة، وقد 
في بعض الحاالت، حيث ي قدر عدد األشققققققققققخاص الذين يموتون كل عام بسققققققققققبب  مميتةتكون 

ما يقارب ثالثة ماليين شققققققققققخص، نحاء العالم في جميع أاألمراض المنقولة عبر الغذاء والماء 
 .)1(ن و ويمرض ماليين آخر 

 بأسقققققاليب وظروف مروراً  ،الحفاظ على سقققققالمة الغذاء عملية معقدة تبدأ من المزارعو ن       
، وكققل مققا يمكن أن يؤثر على وصقققققققققققققققواًل إلى المسقققققققققققققققتهلققك ،والتعبئققة والنقققل المعققالجققة التخزين

 الغذائية. هخصائص الم نَتج وقيمت
 أهم طرق الحفاظ على سالمة الغذاء:ومن       
واتباع اإلرشقققادات األسقققاسقققية التي تقلل من المخاطر  ،اتباع الممارسقققات الزراعية السقققليمة  -1

 المتعلقة بسالمة الغذاء.
ابعة نظم مراقبة فعالة لمتو  تشققققققريعات عتمادا و  العلمية في سققققققالمة األغذية، معاييرال اتباع  -2

سققققالمتها، بما في ذلك مياه الشققققرب النظيفة، والمرافق الصققققحية، من  والتأكد جودة األغذية
 والمطاعم وغيرها.

سقققققققالمة األغذية قد تتعرض  حيث إن ؛الممارسقققققققات السقققققققليمة في المنازلالقيام بتشقققققققجيع   -3
كقققالميقققاه النظيفقققة،  ؛لمخقققاطر عنقققدمقققا تكون المرافق الالزمقققة غير متوفرة أو غير موثوققققة

 والكهرباء الالزمة للثالجات والمواقد وغيرها.
                                 

املخخخخوقخخخخع اإللخخخخكخخخخرتوين عخخخخلخخخخى اإلنخخخخرتنخخخخخخت: ، FAOمخخخخنخخخخظخخخخمخخخخخخة األغخخخخخخذيخخخخخخة والخخخخزراعخخخخخخة الخخخختخخخخخخابخخخخعخخخخخخة لخخخخألمخخخخم املخخخختخخخخحخخخخخخدة  ( 1)
http://www.fao.org/fao-stories/article/ar/c/1180065/ 

http://www.fao.org/fao-stories/article/ar/c/1180065/
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ابع األمن الغذائي ن إدراغ ممارسققات التغذية في سققياسققات الثاني: ممارسات التغذية الصحية:
غيققاب  إنحيققث  ؛من الحققاجققة إلى قيققاس دقيق لألمن الغققذائي، وتعققامققل أكبر من التحققديققات

ي يشققمل الذ الكثير من الناس من سققوء التغذية المزمن، إذ يعاني أفضققلالجوع ال يعني تغذية 
ن الغذائي منعدام األاغالبًا ما يرتب  نقص المغذيات الدقيقة من فيتامينات ومعادن وغيرها، و 

السعرات األغذية الرخيصة الغنية ب استهالكبارتفاع خطر اإلصابة بارتفاع الوزن نتيجة زيادة 
 .)1(الحرارية، والقليلة في قيمتها وفوائدها الغذائية

مشقققققكالت سقققققوء التغذية عميقة اآلثار وخاصقققققة لألطفال الصقققققغار والنسقققققاء الحوامل إن        
 ،السققققققققيوموالك ،الفيتامينات :مثل ؛حتياجات األطفال للمغذيات الدقيقةا حيث إن ؛والمرضققققققققعات

األولى من حياتهم، وحاسقققمة للنمو وغيرها ضقققرورية خصقققوصقققًا في السقققنوات  ،الزنكو  ،والحديد
األمن الغذائي على معالجة مشققققققققكالت سققققققققوء التغذية،  لذا تركز سققققققققياسققققققققات ؛البدني والمعرفي

 .)2(تباع نظم غذائية متوازنة وصحيةاوتشجيع 
سققتجابة متعددة األطراف من قبل الحكومات، والمؤسققسققات اسققوء التغذية يتطلب كما أن       

 .ركات المصنعةوالش والمنتجين، ،المزارعينو المجتمعية، 
ض يمكن أن نتناول بعو تسقققققققققاعد على تحسقققققققققين التغذية،  العديد من التدخالت التي يوجدو     
 يلي: فيما أهمها

 نحو إنتاغ الحبوب في العديد من البلدان النامية غالبًا ما تنحاز السقققققققققققققققياسقققققققققققققققات الزراعية  -1
ي بينما هناك حاجة لتخفيف القيود الت ؛ألغراض التصقققدير سقققية كالقمح واألرز والذرةاألسقققا
ات، كالبقوليات الغنية بالمغذيات، والخضقققققرو  ؛بزراعة منتجات أكثر تنوعاً  للمزارعين تسقققققمح

                                 
 .26، صFAO ،2018منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة  (1)

(2) Jessica Fanzo, Ethical Issues for Human Nutrition in the Context of 
Global Food Security and Sustainable Development, Global Food 
Security, 2015, p (19-25).  
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ققققدرة المزراعين على تنويع نظم  في والمنتجقققات الحيوانيقققة، ونحوهقققا، وهقققذا يتطلقققب زيقققادة
 للقطاعين العام والخاص في الصققققناعات سققققتثماراالاإلنتاغ، وتقديم بعض الحوافز، وزيادة 

 .(1)التحتيةنية الغذائية والب
تخفيف القيود على األغذية واألطعمة الصقققققققققققققققحية، و تاحة المزيد من الخيارات والبدائل    -2

كمية  فاعارتالصقققققققققحية، حيث ي لقي بعض الباحثين اللوم على صقققققققققناعة المواد الغذائية في 
 األطعمة المصنعة مرتفعة السعرات الحرارية التي ت باع بأسعار أقل من البدائل الصحية.

وجيه ت تساعد على ريات واإلستراتيجيات التيمجموعة من النظ (2)السلوكي االقتصاديقدم   -3
ع اتباع نظم غذائية صققحية، وتشققمل أسققاليب الترويج والدعاية، تشققجو  ،قرارات المسققتهلكين

ووضع المواد الغذائية الصحية بالقرب من ممرات الدخول والخروغ من األسواق والمتاجر، 
 يةملصقات المنتجات الغذائ وتحسيني أوعية جذابة، ن واضحة وفأماكووضع الفواكه في 

دد ع ذلك بما في تسقققل  الضقققوء على الفوائد الصقققحيةو بطريقة توضقققح العناصقققر الغذائية، 
بسققيطة إلبداعية واألفكار الالسققعرات الحرارية التي تحتوي عليها، وغير ذلك من األسققاليب ا

 .)3(المستهلكينلدى  التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير كبير في السلوكيات
السقققققياسقققققات المهمة لمعالجة سقققققوء التغذية  إحدىطفال تعد التغذية المدرسقققققية المجانية لأل  -4

يقققة بتقققدائعنقققد األطفقققال، ففي العقققديقققد من القققدول يوجقققد برامج لقققدعم التغقققذيقققة في المرحلقققة اال
                                 

(1) Prabha Pingali, et-all ,The Bumpy Road from Food to Nutrition 
Security, Global Food Security, 2017, p83                                                                 

السخخخخخخلوكي فهو  صخخخخخخاداالقتالعقالين القادم على تعظيم املنفعة؛ أما  االقتصخخخخخخاديركز االقتصخخخخخخاديون التقليديون على مفهوم   (2)
أيخذ يف االعتبار طبيعة السخخخخخخلور البشخخخخخخري حسخخخخخخب الظروف، والوقت، واملؤشخخخخخخرات اجملتمعية والنفسخخخخخخية، واألحكام العاطفية، 

بؤات والتفسخخخريات أن تؤدي إ  هسخخخن يف التن االقتصخخخادواألفكار القادمة على التحيز؛ حيث ميكن للقاعدة النفسخخخية يف هليل 
 Tansif  Ur Rehman, Historical Context of  Behavioral :يٌنظر ،ويف اتباع هنج أفضخخخخخخخخخل

Economiccs, Intellecture Economics, 2016, p131.                                            
(3) David R. Just, Gnel Gabrieyan, Why Behavioral Economics Matter to 
Global Food Policy, 2016, p31                                                                                
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ه األطفال نحو ، كما يمكن للتدخالت السقققققلوكية أن توج  اً عام 14إلى  6لألطفال بين سقققققن 
 طرح ردمج على سققققبيل المثال تشققققير بعض البحوث السققققلوكية إلى أنفاألطعمة الصققققحية، 

د من يمكن أن يزي فيما لو كانوا يريدون الفاكهة مع الوجبة المقدمة على األطفالالسقققققققققققققؤال 
تشقققققققجع  يمكن أن في المائة، وهناك العديد من األفكار التي 70هالك الفاكهة بنسقققققققبة اسقققققققت
 .)1(على تناول األغذية المتنوعة والمتوازنة والغنية بالمغذيات وبالفوائد الصحيةطفال األ
 

 ستقرار إمدادات الغذاءا: سياسات المطلب الرابع        
( إلى تنامي القلق حول المخاطر 2008-2007أدت أزمة أسقققققعار الغذاء بين عامي )       

أصبحت األحداث و  متزايد التراب  والتعقيد، ي عالمالمرتبطة بتقلبات أسعار األغذية األساسية ف
على كيفية  التركيز أكثر ألمر الذي جعل السققياسققات تتحول نحوا ؛تنتقل وتتفاعل بشققكل كبير

تختلف البلدان المعرضققققققة للخطر في قدرتها على تحمل تقلبات و ، والتخطي  لها إدارة األزمات
 كبر للخطر.ولكن البلدان المنخفضة الدخل معرضة بدرجة أ؛ األسعار

ل والعوام ،ظروف اإلنتاغ :التي تؤثر على اسقققققتقرار إمدادات الغذاء المخاطرأبرز ومن       
       .، والسقققققققياسقققققققات والقيود التجارية، والمخاطر الجيوسقققققققياسقققققققيةالبنية التحتية، ومسقققققققتوى المناخية
لبلققدان المسقققققققققققققققتوردة التي تعتمققد على تققدفق األغققذيققة من منققاطق في كثير من ا يخصوفيمققا 

قد تتعرض لخطر تعطل ؛ فبحرية مضقققققققققققققققائقو ، وتمر عبر خطوط األميال آالفاألحيان تبعد 
في نقاط متعددة على طول سقققققققققققلسقققققققققققلة التوريد، كما أن التوازن العالمي الضقققققققققققيق بين العرض 

ية تجاه صققققققدمات اإلمدادات المحلية، الحسققققققاسقققققق والطلب يجعل النظام التجاري العالمي شققققققديد
تدفق  مما يجعلر على حصققاد سققنوي واحد الحبوب تقتصققمحاصققيل عظم المثال معلى سققبيل ف

ها مما يجعلالجديدة إلى السقققققوق اسقققققتجابًة لتغير األسقققققعار بعد الحصقققققاد غير مرنة،  اإلمدادات

                                 
 املرجع السابق، الصفحة نفسها. (1)
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 .)1(خفضةتكون المخزونات من الحبوب من عندماأكثر عرضة للصدمات السيما 

األسقققققاسقققققي من المؤشقققققرات المهمة ألوضقققققاع  ةالغذائي اتالتغير في حجم المخزون ي عد  و        
أسققققققاسققققققيًا من عناصققققققر التخطي   األمن الغذائي على المسققققققتويات القطرية والعالمية، وعنصققققققراً 

المسققققققققققتويات المنخفضققققققققققة لمخزونات الغذاء  وت عد   .األزماتمخاطر اإلسققققققققققتراتيجي للوقاية من 
مثاًل فنظرًا لحسققققاسققققية األسققققواق لقوى العرض والطلب،  ؛العالمية مؤشققققرًا على ارتفاع األسققققعار
 انخفاض ( نالحظ2008-2007في عامي ) العالمي عندما نعود إلى أزمة أسقققققققققققققققعار الغذاء

مليون  285 إلى 2000مليون طن في العام  564 حوالي المخزون العالمي من الحبوب من
 .(2)سعار الحبوب عالميا ً أبالتزامن مع ارتفاع حاد في  2008عام بداية طن في 

تراجع نسققققب المخزون إلى االسققققتخدام )مقياس للعرض بالنسققققبة  (1يوضققققح الشققققكل رقم )     
 (.2008-2000للطلب( لثالثة أنواع من الحبوب الرئيسية )القمح األرز والذرة( خالل الفترة )

 (.2008-2000: نسب مخزونات الحبوب إلى االستخدام )(1)رقم  شكل                

 
                                 

)1  ( Derk Heady and Shenggen Fan, 2010, Reflection on the global food crisis, 
International Food Policy Research Institute, p7. 

 

املنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة هليلية تقييمية آلاثر استخدام احملاصيل الزراعية يف إنتاج الوقود احليوي، ديسمرب  (2)
 .51، اخلرطوم، ص2009
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سقققققتراتيجي من السقققققلع الغذائية األسقققققاسقققققية إاتجهت العديد من الدول نحو توفير مخزون       
ي ف لمدة تتراوح ما بين ثالثة أشقققهر إلى سقققتة أشقققهر على األقل لموازنة األسقققعار عند ارتفاعها

اقتصقققادية إلحداث توازن بين العرض والطلب بحيث تكون سقققياسقققة  حالة انخفاض المعروض،
تسقققققتخدم سقققققياسقققققة المخزون لحماية المنتجين الزراعيين من تقلبات ، كما (1)سقققققعارواسقققققتقرار األ

زارعين فالتنسققققققققققققيق مع الم ؛نتاجيةمداخيلهم الزراعية وقراراتهم اإل تؤثر علىقد األسققققققققققققعار التي 
ت نتاجهم دون القلق من تقلباسقققققتمرار في تحسقققققين إشقققققجعهم على االيداة المخزون أ خدامباسقققققت

 .(2)الطلب واألسعار

يمكن أن يتسقققققققققققققققع مفهوم المخزون ليشقققققققققققققققمل المخاطر التي تنجم عن اعتبارات أخرى و        
احتكارية إلى سلعة أساسية  أو مجموعة دول كاحتماالت نشوب حرب، أو لجوء دولة ؛سياسية

كحاالت الجفاف الحادة والمفاجئة،  ؛عتبارات مناخيةأو الواسقققتخدامها كورقة ضقققغ  سقققياسقققي، 
 وحاالت التعرض للفيضانات والسيول واآلفات المدمرة وغير ذلك.

وبهذا يكون المخزون الغذائي متعدد التصقققققققققققققققنيفات بتعدد األهداف منه، على أن ي دار       
أو بمشققققاركة القطاع الخاص حسققققب  ،مركزية وبضققققواب  محددة تحت إشققققراف حكوميبصققققورة 

بطرق فنية متطورة تضقققققمن سقققققالمة الغذاء والمحافظة على خواصقققققه  وي دارنوعه والهدف منه، 
    الطبيعية وقيمته الغذائية.

 

 

                                 
وب والبذور الزيتية احلبسخخرتاتيجي من صاصخخيل ( املنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسخخة تطوير سخخياسخخات ونظم املخزون اإل1)
 .9، ص2009ديسمرب  –الزيوت النباتية يف الوطن العريب اخلرطوم و 

، جملخة 2015(، منوذجخخاً أمن الغخخذادي العراقي )القمح ودورهخخا يف هقيق األد. حسخخخخخخخخخخخون عبود اجلبوري، خمزو ت الغخخذاء  (2)
 .8، ص31 ، العدد11واسط للعلوم اإلنسانية، جملد 
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 :األول الفصل خاتمة                    
اتضققققح من خالل ما تقدم معنا في هذا الفصققققل أن " األمن الغذائي" هو قاعدة لقضققققايا        

ائز كثيرة داخل إطار الرك سققياسققات متعددة األبعاد تعالج جوانبعتماد ا متعددة ومعقدة تتطلب 
لغذاء سقققتخدام ااوهي: توافر الغذاء، والقدرة على الوصقققول إلى الغذاء، و  ،األربع لألمن الغذائي

 ستفادة منه، واستقرار إمداداته.واال
 ص أهم النتائج والدروس المستفادة في النقاط التالية:ويمكن أن نلخ         

المؤدية  قمة األسقبابأن النزاعات والحروب تنفرد ب واالسقتقرار باعتبارالحاجة إلى السقالم   -1
 نعدام األمن الغذائي.اإلى المجاعات و 

قيرة إلى البلدان الف وحاجةض للفقر، والتنمية الشاملة، المخف االقتصاديالحاجة إلى النمو   -2
 اقتصادات نشطة، وموارد كافية من العمالت األجنبية.

الحاجة إلى تنمية زراعية تخلق فرص العمل خصقققققققققققققققوصقققققققققققققققًا للفئات محدودة الدخل في   -3
 المناطق الريفية.

 الحاجة إلى إقامة بنية تحتية متطورة قادرة على الصمود.  -4
 الحاجة إلى توفير مياه الشرب اآلمنة، وخدمات الصرف الصحي.  -5
 .وسالمة األغذية الحاجة إلى أنظمة فعالة في مراقبة وفحص جودة  -6
، افققةكقق القرى والمققدنين األغققذيققة وتوزيع المخزونققات في سقققققققققققققققتراتيجيققات تخز إالحققاجققة إلى   -7

 و دارتها بكفاءة وفعالية.
ارعين، وتوفير بيقققانقققات ومعلومقققات دقيققققة حول الحقققاجقققة إلى أنظمقققة اإلنقققذار المبكر للمز   -8

 تجاهات األسواق العالمية.اتغيرات الطقس والمنا ، ورصد حركة و 
تعزيز و  الموارد الطبيعية والنظم البيئية،الحاجة إلى سققققققياسققققققات تسققققققتهدف المحافظة على   -9

 ومكافحة التصحر. ،المياهتشمل ترشيد استخدام و  ،استخدامها على نحو مستدام
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على امتقققداد مراحقققل اإلنتقققاغ للحقققد من الهقققدر والفقققاققققد الغقققذائي  إلى إجراءاتالحقققاجقققة  -10
سقققققققتراتيجيات إلدارة فائض األطعمة الصقققققققالحة  سقققققققتهالك، و والمعالجة والتعبئة والتوزيع واال

 ستخدام.لال
الحاجة إلى سقققققققياسقققققققات وتدخالت ذات أهداف محددة في مجاالت تحسقققققققين ممارسقققققققات  -11

 .صحيةغذائية التغذية، واتباع نظم 
 ة.الضعيف االجتماعيةالحاجة إلى متابعة حالة الفقر وسوء التغذية، ودعم الفئات  -12
ماعية، جتواال االقتصقققققادية عتبارات الغذائية ضقققققمن اإلسقققققتراتيجيةالحاجة إلى وضقققققع اال -13

لثروة وا ،في مجاالت الزراعة سققققتثماراالمشققققاريع في سققققياسققققات التنمية الوطنية، و وضققققمن 
 والرعاية الصحية وغير ذلك. ،والبنية التحتية ،والغابات ،د األسماكومصائ ،الحيوانية
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 الفصل الثاني: األمن الغذائي في االس م               

 مقدمة

ى وأرست تقريرات فقهية تهدف في جوهرها إل ،وضعت الشريعة اإلسالمية أحكامًا شرعية     
حصرها علماء الشريعة في الكليات الملحوظة التي جملة من المقاصد الشرعية والمعاني 

 ، والنسل، والعقل، والمال.والنفس ،حفظ الدين :وهي ،الضرورية الكبرى 
فأما الضرورية فمعناها أنه البد منها في قيام مصالح  " :رحمه هللا قال اإلمام الشاطبي     

د وتهارغ االدنيا على استقامة؛ بل على فسمصالح  قدت لم تجرِ الدين والدنيا، بحيث إذا ف  
 .(1)"وت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبينوفوت حياة، وفي اآلخرة ف

منها بشر، قال (2)وقال اإلمام الماوردي رحمه هللا:" إن حاجة اإلنسان الزمة ال يعرى      
ع ِدَمت  فإذا، ]8األنبياء:  [{َخاِلِدينَ َجَعْلَناه ْم َجَسًدا الَّ َيْأك ل وَن الطََّعاَم َوَما َكان وا  }َوَما تعالى:

المادة التي هي قوام النفس لم تدم له حياة، ولم تستقم له دنيا، و ذا تعذر شيء منها عليه لحقه 
واالختالل في دنياه بقدر ما تعذر من المادة عليه؛ ألن الشيء القائم بغيره من الوهن في نفسه 

 .(3)يكمل بكماله ويختل باختالله"

ه وبدنه ومال"وليس يأمن اإلنسقققققققققققققققان على روحه وقال اإلمام أبو حامد الغزالي رحمه هللا:      
من على هذه بتحقيق األ ومسكنه وقوته في جميع األحوال بل في بعضها، فال ينتظم الدين إال

 ،ظلمةيوف السققققبحراسققققة نفسققققه من  المهمات الضققققرورية، و ال فمن كان جميع أوقاته مسققققتغرقاً 

                                 
-17، الطبعة األو ، القاهرة: دار ابن عفان، ص2ه(، املوافقات، ج790ابراهيم بن موسى )ت  أبو إسحاز، الشاطيب( 1)

18. 
 ال يعرى: يعين ال يتجرد. (2)

(، دار املنهاج، 2013ه(، أدب الدين والدنيا، الطبعة األو ، ) 450-363حبيب )أبو احلسن بن صمد بن  املاوردي، (3)
 .2ص
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 .(1)"ةوهما وسيلتاه إلى سعادة اآلخر  ،ه من وجوه الغلبة، فمتى يتفرغ للعلم والعملوطلب قوت

 لحاجات األسققققاسققققية وهي األقواتضققققمان اضققققرورة إلى  "الغزالي"يشققققير  ففي هذا النص      
 والمسكن ونحوها من األشياء الضرورية التي ال تستقر حياة اإلنسان بدونها. والملبس

كان االنتقال من حياة الرعي إلى حياة الزراعة واالسقققققققققققققققتقرار تحواًل وفي األزمنة القديمة       
مهمًا في حياة اإلنسققان، فقد أتاح له االسققتقرار والفراغ الذي يعقب المواسققم الزراعية فسققحة من 

 .(2)هو أساس النهضة والنشأة الحضاريةالوقت للتأمل والتفكير والمعرفة الذي 

لقد قرر اإلسققققققققققققالم حق اإلنسققققققققققققان في الحياة، وجعل حفظ النفس وما تحتاجه من طعام       
وشراب من أهم مقاصده العليا، وأحاطها بضمانات كافية، وبي ن حقوق الفقراء والمساكين وأمر 
بتأديتها، وحث المؤمنين على التكافل والبر واإلحسققان، ورغ ب بالزراعة والعمل، وأمر بالتوسقق  

دال في اإلنفاق وفي المأكل والمشققققققرب، ونهى عن اإلسققققققراف والتبذير، وحر م المعامالت واالعت
 حتكار األقوات وغيرها.الضارة كا

يتكون هذا الفصقققققل من مبحثين، المبحث األول سقققققنتناول فيه مفهوم األمن الغذائي في        
 اإلسالم وأهميته، وفي المبحث الثاني ضواب  االمن الغذائي في اإلسالم.

 

 األمن الغذائي في القرآر الكرين والسنة المطهرة )مفهومه وأهميته(مبحث األول: لا
 مقدمة:
 عاء في أكثر من موضقققققققققققققبالغذ هللا تعالى في القرآن هقرنو بيَّن االسقققققققققققققالم مفهوم األمن،       

 انهسقققققققبح هللا قرآن عن نعمة الغذاء وما سقققققققخره، وتحدث اللكونه ضقققققققروري في حياة اإلنسقققققققان
ي دعا اإلنسقققان إلى التفكر فو ، طيبات الطعام والشقققراب أسقققباب الرزق ومن من ويسقققره وتعالى

                                 
 .148ص  (،  بريوت: دار الكتب العلمية.هخخ1403الغزايل، أبو حامد صمد، االقتصاد يف االعتقاد ، الطبعة األو ، ) (1)
 .12ص (، مكتبة األسرة،1993فوزي، اإلسالم وفلسفة احلضارة، الطبعة األو ، ) ( النجار، د. حسني2)
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لناس ما يأكل ااألرض م بالغيث وما تنبتاألرض الميته  هإحياءوفي هذه النعمة العظيمة، 
 عظيمة على رحمة هللاالدالئل ال من مع تنوع أصقققققققققققققققنافها وألوانها وطعومها، ففي ذلك واألنعام
. سقققققققققققققققنتناول في هذا المبحث مفهوم األمن الغذائي في اإلسقققققققققققققققالم عطاءه كريموجوده و  تعالى

 وأهميته، والعالقة بين األمن والغذاء.
 

 : مفهوم األمن الغذائي لغةا واصط حاا مطلب األولال           
اطمقأن ولم يخف، وأِمَن البلقد: اطمقأن أهلقه، نقيض الخوف، أِمَن أمنقًا:  األمن في اللغقة:     

قه، واإليمان: وآمنه على  كذا؛ أي: اسقققققققققققققققتأمنه، واألمانة: ضقققققققققققققققد الخيانة، وآمن به: صقققققققققققققققد 
 .(1)التصديق

ردت كلمققة "األمن" ومققا يشقققققققققققققققتق منهققا في القرآن الكريم في مواضقققققققققققققققع عققديققدة بمعنى و و  
 : وانتفاء الخوف كما في اآليات التالية والسالمةاالطمئنان 

 .[97]آل عمران:  { ۗآِمًنا َكانَ  َدَخَله   َوَمن آَيات  َبيِ َنات  مََّقام  ِإْبَراِهيَم ۖ }ِفيهِ قوله تعالى:      

رحمه هللا: "من اآليات البينات فيها أنه من دخله كان آمنًا شقققققققققققرعًا قال اإلمام السقققققققققققعدي      
احترامه بوقدرًا، فالشققققققرع قد أمر هللا رسققققققوله إبراهيم ثم رسققققققوله محمد عليهما الصققققققالة والسققققققالم 

آلية وقد اسققققققتدل بهذه ا م في ذلك قد شققققققمل أشققققققجارها ونباتها.وتأمين من دخله، حتى إن التحري
من ذهب من العلماء إلى أن من جنى جناية خارغ الحرم ثم لجأ إليه أنه يأمن وال يقام عليه 

وس فبقضقققققققققققائه وقدره وضقققققققققققع في الن -تعالى-الحد حتى يخرغ منه، وأما تأمينها قدرًا فألن هللا 
 .(2)حتى نفوس المشركين به الكافرين بربهم احترامه"

                                 
ة هقيق الرتاا يف مؤسخخخخخخخسخخخخخخخة مكتببريوت:  (،2005الثامنة، ) ، القاموس احمليط، الطبعةصمد بن يعقوب الفريوز أابدي،( 1)

، 1ج يق: عبدالسخخخخخالم هارون،هق زكراي، معجم مقاييس اللغة،ويُنظر: أبو احلسخخخخخني، أمحد بن فارس بن . 1176الرسخخخخخالة، ص
 .133ص دار الفكر،

(م، 2002، الطبعة الثانية، )4ج السخخخخعدي، العالمة عبدالرمحن بن  صخخخخر، تيسخخخخري الكرم الرمحن يف تفسخخخخري كالم املنان، (2)
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وا: في سورة سبأ -عز وجل-وقال هللا         [.18سبأ: ]آِمِنيَن{ ِفيَها َلَياِلَي َوَأيَّاًما  }ِسير 

قال اإلمام الطبري رحمه هللا: "سقققيروا في هذه القرى ما بين قراكم والقرى التي باركنا فيها        
 {.(1)آمنين، ال تخافون جوعًا وال عطشًا، وال من أحٍد ظلمًا"ليالي وأيامًا 

اس   ممتنققًا على قريش: }َأَوَلمْ  -تعققالى-وقققال       ا َوي َتَخطَّف  النققَّ ا آِمنققً ا َحَرمققً ا َجَعْلنققَ  ِمْن َيَرْوا َأنققَّ
 ِ ونَ َحْوِلِهْم ۚ َأَفِباْلَباِطِل ي ْؤِمن وَن َوِبِنْعَمِة َّللاَّ  .]67: العنكبوت[{ َيْكف ر 

: "من دخلقققه كقققان آمنقققًا في أمن عظيم، واألعراب حولقققه ينهقققب ققققال ابن كثير رحمقققه هللا      
 .(2)بعضهم بعضًا، ويقتل بعضهم بعضًا"

َذاوقال عز من قائل:       التي يأمن فيها الناس،  البلد اآلمن: أي [.3: ]التين{ اأْلَِمينِ اْلَبَلِد  }َوهََٰ
تي بمكة ال -تعالى-محمد صقققققققققققلى هللا عليه وسقققققققققققلم، فأقسقققققققققققم هللا وهي مكة المكرمة محل نبوة 

 اختارها وابتعث منها أشرف النبوات وجعلها مكانًا آمنًا.

 .[154ان: ]آل عمر ن َعاًسا{ َأنَزَل َعَلْيك م مِ ن َبْعِد اْلَغمِ  َأَمَنًة  }ث مَّ ويقول هللا عز وجل:       

الحديث النبوي الشريف في قصة نزول عيسى بن  جاء في األمنة تعني: األمن، ومنها ما     
 .(3)مريم عليهما السالم: "وتقع األمنة في األرض"؛ أي: تمتلئ األرض باألمن

ذلك من رحمة هللا بعباده و حسانه، وتثبيت قلوبهم، وزيادة رحمه هللا: "قال اإلمام السعدي       
لب ن الخوف، فإذا زال الخوف عن القلطمأنينتهم؛ ألن الخائف ال يأتيه النعاس لما في قلبه م

                                 
 .146الرايض: دار السالم، ص

ا مركز البحو امع البيان عن أتويل آي القرآن(، تفسري الطربي )ج ه(،310-224) أبو جعفر صمد بن جرير، الطربي( 1)
 .263، ص19جوالدراسات العربية واإلسالمية، 

ه(، تفسخخخخخخخخخخخري القرآن العظيم، الرايض: دار طيبخخخخة. 774-700)بن عمر احلخخخخافو أبو الفخخخخداء إمسخخخخاعيخخخخل  ابن كثري، ( 2)
 .296،ص6ج

صخطفى عبدالقادر م دراسخة وهقيق: ، املسختدرر على الصخحيحني،صمد بن عبدهللا احلاكم أبو عبدهللااحلافو  النيسخبوري، (3)
 .4163حديث رقم  ،651(، بريوت: دار الكتب العلمية، ص2002، الطبعة الثانية، )2ج عطا،
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 .(1)أمكن أن يأتيه النعاس"

 .(2)عدم توقع مكروه في الزمن اآلتي ي عرف األمن اصطالحًا بأنه:و       

بأنه: " شعور اإلنسان بالطمأنينة على دينه ونفسه وعقله وماله وعرضه  -أيضاً -وي عرف       
في الحال والمآل"؛ ألن الشريعة اإلسالمية تقصد حفظ الضروريات الخمس، وهذه الضروريات 

، وال (3) تستغرق جميع مفردات األمن اإلنساني، وتستوعب مختلف حقوقه ومصالحه الضرورية
األمن"، فهو يعبر عن الطمأنينة المدلول اللغوي لكلمة " يخرغ هذا المعنى االصقققققققققققققققطالحي عن

 وزوال الخوف ونحوهما.

: فهو ما يتغذى به اإلنسققققققققققققققان، وما يكون به نماء الجسققققققققققققققم وقوامه من الطعام الغذاءأما       
ْيف ألمن اإلى "األمن" أصققققققبح مصققققققطلح "الغذاء" " والشققققققراب للكبير واللبن للصققققققغير، و ذا أ ضققققققِ

بسققققي  يدل على أمن اإلنسققققان من الجوع، وقدرته في الحصققققول على غذائه على نحو الغذائي" 
 .(4) المطلوب كمًا ونوعًا في كل حين دون خوف

سققققققتخدم هذا التركيب اللفظي في القرآن الكريم أو السققققققنة المطهرة أو من ِقَبل فقهاء ولم ي         
كما  -عالىت-كتاب هللا اإلسققققققققالم قديمًا، فهو تركيب مسققققققققتحدث، أما مفهومه فهو قديم ورد في 

سقققققققققققبق ذكره في اآليات الكريمات، ويتضقققققققققققح من الداللة اللغوية لمصقققققققققققطلح األمن الغذائي أن 
"الحاجة للغذاء" هي األسققققققققققاس في تحديد هذا المعنى، فإذا اطمأن اإلنسققققققققققان على تلبية حاجته 

 لتهديدمواطن افهو آمن، والشقققققققققعور بالطمأنينة غاية أسقققققققققاسقققققققققية لألمان من خالل االبتعاد عن 
 .(5)والخطر

                                 
 .162، ص4مرجع سابق، ج الرمحن يف تفسري كالم املنان،السعدي، تيسري الكرم  (1)

 .34ص اإلسالمي، مرجع سابق، االقتصادهقيق األمن الغذادي يف منظور  ،د. أيوب صمد جاسم الباجالين، (2)
 .27ص دراسة فقهية، مرجع سابق، -سعد بن رشيد، األمن الغذادي الشربمي،( 3)
 .39ص املرجع السابق، جالين،( البا4) 
ي ر اإلسخخخخخخخالممقاربة بني الفك -نظام األمان االجتماعي جبار )د.ت(، إميان عبدالكاظم راضخخخخخخخي. مازن عيسخخخخخخخى الشخخخخخخخي  (5)
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 المطلب الثاني: الع قة  ين األمن والغذاء         
بين و  جققاء في القرآن الكريم مققا يشقققققققققققققققير إلى هققذه العالقققة الوثيقققة بين األمن والغققذاء،       

كر ، وذتالجوع والخوف مقترنين في ثالث آيقققا -عز وجقققل-حيقققث ذكر هللا الخوف والجوع؛ 
 ، وذلك في اآليات التالية:(1) منهاالجوع قبل الخوف في آيتين 

ا مِ ن ك لِ  َمَكاٍن َّللاَّ  َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة م ْطَمِئنًَّة َيْأِتيَها ِرْزق َها َرَغدً  }َوَضَربَ  :قوله تعالى       
ِ َفَأَذاَقَها َّللاَّ  ِلَباَس اْلج وِع َواْلَخْوِف ِبَما َكا  .[112]النحل :{ ْصَنع ونَ ن وا يَ َفَكَفَرْت ِبَأْنع ِم َّللاَّ

قال اإلمام الطبري رحمه هللا:" مثَّل هللا مثاًل لمكة التي سقققققققكنها أهل الشقققققققرك باهلل، وهي        
القرية التي كانت آمنة مطمئنة، وكان أمنها أن العرب تتعادى ويقتل بعضققهم بعضققها، ويسققبي 

 .(2)بعضهم بعضًا، وأهل مكة ال ي غار عليهم وال ي حاربون في بلدهم، فذلك هو أمنها"

وقوله: )يأتيها رزقها رغدًا(؛ أي: تأتي ألهل معايشهم الواسعة والكثيرة )من كل مكان(،        
ومن كقل نقاحيقة من نواحي هقذه القريقة. وقولقه: )فقأذاقهقا هللا لبقاس الجوع والخوف(؛ أي: أذاق 

زلقة ذلك بمن -تعالى-هي مكة جوعًا خال  أجسقققققققققققققققادهم، فجعل هللا هللا أهل هذه القرية التي 
ِلَ  عليهم الجوع سنين متوالية بدعاء النبي عليه الصالة والسالم،  اللباس للجسد، وذلك ألنه س 

 .(3) همالتي كانت تطوف ب -صلى هللا عليه وسلم-وأما الخوف فإن ذلك من سرايا رسول هللا 

والسقققققققياسقققققققي يكون سقققققققببًا من  االجتماعيوي سقققققققتدل بهذه اآلية على أن األمن واالسقققققققتقرار      
والتجاري لقوله: )آمنة مطمئنة(، فعاشقت مع ذلك حالة من الرفاه  االقتصقاديأسقباب االزدهار 

لقوله: )رغدًا(. والرغد: العيشقققققققققة الطيبة والواسقققققققققعة التي ال يكون معها نقص في  االقتصقققققققققادي

                                 
 .2ص غري للعلوم االقتصادية واإلدارية.جملة ال واالقتصادايت الوضعية،

طلعات. يف اململكة العربية السخخعودية: الواقع والت واملادياألمن الغذادي  الطيب منري، قصخخديالزهراين. بن محدان نخضخخرا( 1)
 .14ص لزراعة جبامعة امللك سعود.كلية علوم األغذية وا  الرايض:

 .385، ص14ج مرجع سابق. تفسري الطربي )جامع البيان عن أتويل آي القرآن(، ( الطربي،2)

 ، الصفحة نفسها.املرجع نفسه (3)
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 .(1) المال أو الطعام والشراب

َذا اْلَبْيِت  ْلَيْعب د وااآلية الثانية هي قوله تعالى: }فَ       م  (3)َربَّ هََٰ الَِّذي َأْطَعَمه م مِ ن ج وٍع َوآَمَنه 
ْن َخْوفٍ   [.4 -3]قريش: { (4) مِ 

)إليالف قريش(؛ أي: الئتالفهم واجتمققاعهم في بلققدهم آمنين. "ابن كثير رحمققه هللا: قققال       
وقيل: المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشقققققتاء إلى اليمن، والصقققققيف إلى الشقققققام، ثم 

عرفهم  نيرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم هللا، فم
احترمهم، وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم، وأما في حال إقامتهم في البلد 

َباطِ  فكما قال هللا: }َأَوَلمْ  ِباْل َنا َحَرًما آِمًنا َوي َتَخطَّف  النَّاس  ِمْن َحْوِلِهْمۚ  َأَف ا َجَعْل نَّ ِل ي ْؤِمن وَن َيَرْوا َأ
 ِ ونَ َيْكف  َوِبِنْعَمِة َّللاَّ  .(2)" ]67: العنكبوت[{ ر 

فاألمن الذي عاشقققققققققته قريش بجوار حرم هللا كان العامل األسقققققققققاسقققققققققي في تدفق إمدادات       
 .(3) الغذاء إليها واستقرار رحالتها التجارية

أن المكذبين من قريش وأهل مكة  -تعالى-يخبر هللا :" قال اإلمام السققققققققققققعدي رحمه هللاو       
َدىَٰ مَ } الصالة والسالم:يقولون للرسول عليه  القتل { ب ِمْن َأْرِضَناَعَك ن َتَخطَّْف َوَقال وا ِإن نَّتَِّبِع اْله 

فإن الناس عادوك وخالفوك، فلو اتبعناك لتعرضقققققنا لمعاداة الناس كلهم ولم يكن  ونهب األموال
وال ي علي  هلنا بهم طاقة، وهذا الكالم منهم يدل على سققوء الظن باهلل تعالى، وأنه ال ينصققر دين

ْم َأَولَ :} اختصقققققققققققققققهم بهاكلمته، فقال هللا مبينًا لهم حالًة هم بها دون الناس، وأن هللا  ْم ن َمكِ ن لَّه 
ِكنَّ َأْكَثَره ْم اَل َيْعَلم ونَ  نَّا َولََٰ ْزًقا مِ ن لَّد   "[.57: القصص] {َحَرًما آِمًنا ي ْجَبىَٰ ِإَلْيِه َثَمَرات  ك لِ  َشْيٍء رِ 

ي يقصقققققققققققده الزائرون، وتأتلقريش في حرم مكة، وجعله مقصقققققققققققدًا  -تعالى-مكن هللا  لقد        

                                 
 .170ص مرجع سابق، ،اإلسالمي االقتصادالباجالين، هقيق األمن الغذادي يف منظور  (1)
 .492، ص8ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ج (2)

 .27ص مرجع سابق، دراسة فقهية، -الشربمي، األمن الغذادي (3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura106-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura106-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura106-aya4.html
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واألطعمقة وهم آمنون مطمئنون يرتزقون ويتوسقققققققققققققققعون، ومقا حولهم من األمقاكن إليهم الثمرات 
حاط بها الخوف من كل اتجاه، فليحمدوا هللا على هذه النعمة العظيمة التي تسقققققققققققققققتوجب اتباع 

كريم ليتم نعمته عليهم؛ وأما التكذيب والبطر بنعمة هللا فعاقبته أن يبدلهم من بعد هذا النبي ال
 أمنهم خوفًا، ومن بعد عزهم ذاًل، ومن بعد غناهم فقرًا.

َن اْلَخْوِف َواْلج وعِ  قولققه تعققالى: }َوَلَنْبل َونَّك م وأمققا اآليققة الثققالثققة فهي       ْيٍء مِ  َن ِبشقققققققققققققققَ  َوَنْقٍص مِ 
ِر  اأْلَْمَوالِ  اِبِريَن{ َواأْلَنف ِس َوالثََّمَراِت ۗ َوَبشِ   [.155]البقرة: الصَّ

من هللا تعالى أتباع محمد عليه الصققققققققالة والسققققققققالم أن  قال الطبري رحمه هللا: هذا إخبار      
الدنيا دار بالء، وأنه م بتليهم وممتحن هم فيها بشققيء من خوف ينالهم من عدوهم، وبالجوع وهو 

َرهم  .(1)القح ، وأمرهم بالصبر وبش 

اآليات فإن وجه الداللة أنه كلما كان المجتمع متماسكًا وآمنًا ومتآلفًا  هذهومن خالل       
تمكن اإلنسان من تلبية احتياجاته الغذائية، واستطاع السعي في سبيل كسب عيشه، ومستقرًا 

خوفهم و  اختالل األمن ي نذر بجوع الناس وخوفهم على حياتهم أواًل، حيث إنوالعكس صحيح؛ 
في  -مه هللارح-ابن خلدون  ذه العالقة قد أشار إليها العالم اإلجتماعيوه على معيشتهم ثانيأ،

"العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها، و ذا مقدمته بقوله: 
ذهبت آمالهم في اكتسابها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك، فإذا قعد الناس عن المعا ، 

الناس (2(وابذعر ؛ كسدت أسواق العمران، وانتقضت األحوال،وانقبضت أيديهم عن المكاسب
 .(3)في اآلفاق"

هنا يؤكد "ابن خلدون" على أن من أسباب المجاعات تدهور القدرة الشرائية الناتج عن ف      

                                 
 .704، ص2سابق، جأتويل آي القرآن(، مرجع ، تفسري الطربي )جامع البيان عن الطربي (1)

 ابذعر الناس: تفرقوا. (2)

 .477يعرب، ص دمشق: دار(، 2004، الطبعة األو ، )1عبدهللا صمد الدويش، جهقيق:  ابن خلدون،مقدمة ( 3)
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األمن، وما يترب  به من ظلم وعدوان على أموال الناس بالباطل، وتفكك النظام، وتحلل  انعدام
 واءً سالنسيج االجتماعي المتراب ، وعندما يقبض الناس أيديهم عن العمل والفالحة وغيرها 

بإرادتهم أو بغير إرادتهم لما يقع من العدوان والظلم على أموالهم؛ فإنها تنعدم القدرة الشرائية 
 تيجة الكساد واضطراب األسواق، فيجوع الناس ويتفرقون في اآلفاق.ن

، هم، والعالقة بينمن والغذاء والصقققققحةظم أهمية األعلى عِ ورد في السقققققنة النبوية ما يؤكد       
" من أصبح معافى في جسده آمنًا في سربه عنده قوت وهو قول الرسول عليه الصالة والسالم:

 .(1)الدنيا وما فيها"يومه فكأنما حيزت له 

ه،       قال اإلمام المناوي رحمه هللا:" من جمع هللا له بين عافية بدنه، وأمن قلبه حيث توج 
وكفاف عيشققققققققه بقوت يومه، وسققققققققالمة أهله، فقد جمع هللا له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم 

عة المنعم ال في في طايحصل على غيرها، فينبغي أال  يستقبل يومه إال بشكرها، بأن يصرفها 
 .(2)معصيته، وال يفتر عن ذكره"

إن هذا الحديث الشقققققققريف يدل على أهمية هذه النعم الموجبة لشقققققققكر هللا تعالى، وشقققققققر ما      
 ي بتلى به مجتمع أن ي سلب نعمتا األمن والغذاء، فيصاب بالجوع والخوف والعياذ باهلل.

ها أهم األمن الغذائي لها فإن حفظ النفس وتوفير وألن الغذاء قوام النفس وأساس بقائ
وفيره دولة والمجتمع تالالضرورات التي أوجب الشارع حفظها، وجعل حد الكفاية واجبًا على 

 لجميع األفراد.
 األمور سوادًا وأشدها وقعًا على حياة لصالة والسالم ي عد الجوع من أحلكعليه القد كان 

وأعوذ  ،ع فإنه بئس الضجيع"اللهم إني أعوذ بك من الجو  :الناس، فكان من أدعيته المأثورة

                                 
 .300، حديث رقم 112لبشادر اإلسالمية، صبريوت: دار ااألدب املفرد، الطبعة الثالثه،  إمساعيل صمد البخاري، (1)
طي، و القدير شخخخخخرم اجلامع الصخخخخخغري من أحاديث البشخخخخخري النذير للحافو جالل الدين السخخخخخي ،عبدالرؤوف في  املناوي، (2)

 .68ص(، بريوت: دار املعرفة، 1972اجلزء السادس، الطبعة الثانية، )
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 .(1)بك من الخيانة فإنها بئس البطانة"
يتعوذ من الفقر وذل المسألة، فعن عائشة رضي هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كما كان 

ك يدعو بهؤالء الكلمات: "اللهم إني أعوذ ب -صلى هللا وعليه وسلم-عنها، قالت كان النبي 
من فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى وشر فتنة 

، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونِق قلبي من الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال
من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين  الخطايا كما ينقى الثوب األبيض

 .(2)المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم"

 

 أهمية األمن الغذائيالمطلب الثالث:             
   قة األمن الغذائي باإليمار باهلل    وجل:األول: الفرع 

ايققة طريق الحق والهققدورد في القرآن العققديققد من اآليققات التي ترب  بين اإليمققان واتبققاع       
ام وا التَّ }وبين األمن والخير والرزق والغقققذاء، ومن هقققذه اآليقققات قولقققه تعقققالى:  ْم َأققققَ ْوَراَة َوَلْو َأنَّه 

بِ ِهْم أَلََكل وا ِمن  نِجيَل َوَما أ نِزَل ِإَلْيِهم مِ ن رَّ ِلِهمۚ  م ِ َواإْلِ َدة ۖ  َفْوِقِهْم َوِمن َتْحِت َأْرج  ة  م ْقَتصقققققققققققققققِ ْم أ مَّ ْنه 
ْم َساَء َما َيْعَمل ونَ  ْنه   [.66]المائدة:{ َوَكِثير  مِ 

مام البغوي رحمه هللا:" )ولو أنهم أقاموا التوراة واإلنجيل( يعني: أقاموا أحكامهمقا قال اإل      
تققققب بني وحققققدودهمققققا، وعملوا بمققققا فيهمققققا )ومققققا أ   نزل إليهم من ربهم( يعني: القرآن. وقيققققل: ك 

إسقققققققققققققققرائيقققل. )ألكلوا من فوقهم ومن تحقققت أرجلهم( قيقققل: من فوقهم: هو المطر، ومن تحقققت 
هللا عنه: أل نزل عليهم القطر، وأ خرغ لهم أرجلهم: من نبات األرض. قال ابن عباس رضقققققققققققققققي 

                                 
كتاب طبعة األو ،  ض: مكتبة املعارف، الالراي يق: العالمة  صر الدين األلباين،هق، سنن ابن ماجه، أبو عبدهللا، القزويين (1)

 .563، ص3354األطعمة، حديث رقم 

 .632، ص3838، ابب ماتعوذ منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حديث رقم املرجع نفسه (2)
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 .(1)من نبات األرض"

َأنَّ أَْهَل  وْ }َولَ م خبرًا عن قلة إيمان أهل القرى الذين أ رسقققل فيهم الرسقققل:  -تعالى-ويقول       
ِكن َكذَّب وا َفَأَخْذَناه م  َماِء َواأْلَْرِض َولََٰ َن السقققققققققققققققَّ َما َكان وا بِ اْلق َرىَٰ آَمن وا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِ 

 [.96:]األعراف {َيْكِسب ونَ 

آمنت قلوبهم واتبعوا هدي المرسقققققققلين: )لفتحنا عليهم من بركات السقققققققماء واألرض(؛  فلو       
 أي: قطر السماء ونبات األرض.

 [.16 :لجن]ا{ َعَلى الطَِّريَقِة أَلَْسَقْيَناه م مَّاًء َغَدًقاَوَألَِّو اْسَتَقام وا  } وقال تعالى:       

اإلمام البغوي رحمه هللا:" اختلفوا في تأويلها، فقيل: لو اسقققققققققققتقاموا على طريق الحق  قال      
دما ر فع قيل: وذلك بع كثيرًا ، ألسققققققققققققيناهم ماًء غدقًا(واإليمان والهدى فكانوا مؤمنين مطيعين )

عنا عليهم في الدنيا، وأعطيناهم عيشًا رغ ًا دعنهم المطر سبع سنين، وقالوا معناه: لو آمنوا لوس 
 .(2)ومااًل كثيرًا. وضرب بالماء الغدق مثاًل ألن الخير والرزق كله في المطر"

أن جعل أهل البيت  -سقققققققققققققققبحانه وتعالى-ويمكن أن ي قاس على ذلك أن من بركة هللا       
 -تعالى-الحرام يعيشققون في خير وسققعة ورزق بالرغم من أنهم في واٍد ال زرع فيه، كما أخبر 

بََّناعلى لسان نبيه  يَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ذِ  إبراهيم عليه السالم: }رَّ ي َزْرٍع ِعنَد َبْيِتَك ِإنِ ي َأْسَكنت  ِمن ذ رِ 
َن الثَّمَ  ْقه م مِ  اِس َتْهِوي ِإَلْيِهْم َواْرز  َن النققَّ َدًة مِ  ْل َأْفئققِ اْجعققَ اَلَة فققَ ا ِلي ِقيم وا الصقققققققققققققققَّ ِم َربَّنققَ ْم اْلم َحرَّ َراِت َلَعلَّه 

ونَ َيْشك    [.37]إبراهيم:{ ر 

نه ليس في أ وكرمه ورحمته وبركته -تعالى-رحمه هللا:" من لطفه  قال اإلمام ابن كثير       
البلد الحرام مكة شققققققجرة مثمرة، وهي ت جبى إليها ثمرات ما حولها اسققققققتجابًة لدعوة خليله إبراهيم 

                                 
 .78ص، 6ه(، تفسري البغوي، دار طيبة، ج515)ت السنة أبو صمد احلسني بن مسعود ( البغوي، اإلمام صيي 1)

 .241، ص29رجع نفسه، جامل (2)
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 .(1)عليه الصالة والسالم "

عز -وققققد ورد في القرآن الكريم مقققا يبين العالققققة بين األمن بوجقققه عقققام واإليمقققان بقققاهلل       
وا ِإيَماَنه م بِ  }الَِّذينَ  وحده ال شققققققريك له، ومن ذلك قوله تعالى: -وجل ِئَك آَمن وا َوَلْم َيْلِبسقققققق  ظ ْلٍم أ ولََٰ

م  اأْلَْمن  َوه م م ْهَتد ونَ   [.82]األنعام: {َله 

ابن كثير رحمه هللا: "هؤالء الذين أخلصوا العبادة هلل وحده ال شريك له، ولم يشركوا  الق        
به شققيئًا هم اآلمنون يوم القيامة، المهتدون في الدنيا واآلخرة". قال اإلمام أحمد: لما نزلت هذه 

لذي ااآلية شققققققق ذلك على الناس، وقالوا: يا رسققققققول هللا، فأينا ال يظلم نفسققققققه، قال: " إنه ليس 
ْرَك َلظ   َيا ب َنيَّ }تظنون، ألم تسققمعوا ما قال العبد الصققالح:  ِ ۖ ِإنَّ الشققِ  ِرْك ِباهللَّ { إنما ْلم  َعِظيم  اَل ت شققْ

 .(2)هو الشرك"

 ومن اآليات التي بينت أن األمن هو جزاء اإليمان والعمل الصققققققققققققققالح قوله تعالى: }َوَعدَ       
َتْخَلَف الَِّذينَ  ْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اسققققْ َتْخِلَفنَّه  اِلَحاِت َلَيسققققْ ِمن َقْبِلِهْم  َّللاَّ  الَِّذيَن آَمن وا ِمنك ْم َوَعِمل وا الصققققَّ

َلنَّه م مِ ن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا ۚ َيْعب   ْم َوَلي َبدِ  ىَٰ َله  م  الَِّذي اْرَتضققققَ ْم ِديَنه  ِرك وَن ِبي د  َوَلي َمكِ َننَّ َله  وَنِني اَل ي شققققْ
 [.55]النور:{ َشْيًئا ۚ

-اإلمام القرطبي رحمه هللا:" هكذا كان الصققققققحابة مسققققققتضققققققعفين خائفين، ثم إن هللا  قال      
نهم. وجاء في معنى تبديل خوفهم باألمن أن رسققققققققول هللا  -تعالى  عليه صققققققققلى هللا-أم نهم ومك 
لما قال أصققققققحابه: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضققققققع السققققققالح، فقال عليه الصققققققالة  -وسققققققلم

إال قلياًل حتى يجلس الرجققل منكم في المأل العظيم م حتبيققًا ليس عليققه والسقققققققققققققققالم: "ال تلبثون 
 -تعالى-حديدة، فكانت هذه اآلية داللة على نبوة رسقققققول هللا صقققققلى هللا عليه وسقققققلم؛ ألن هللا 

                                 
 .514، ص4 مرجع سابق، ج تفسري القرآن العظيم، ( ابن كثري،1)

 .294، ص3، جاملرجع نفسه  (2)
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 .(1)وأظهر نبيه على جزيرة العرب، فوضعوا السالح وأمنوا"أنجز ذلك الوعد، 

يحقق األمن من أكثر من وجققه، وذلققك على النحو  -لعز وجقق-والواقع أن اإليمققان بققاهلل      
 التالي:

 أن اإليمان واألمن من جذر لغوي واحد، مادته األلف والميم والنون.  -1
َه ِإالَّ ه َو َّللاَّ  الَِّذي اَل ِإلََٰ  أن من أسماء هللا الحسنى " المؤمن" كما ورد في قوله تعالى: }ه وَ   -2

ِ َعمَّا ي   ْبَحاَن َّللاَّ اَلم  اْلم ْؤِمن  اْلم َهْيِمن  اْلَعِزيز  اْلَجبَّار  اْلم َتَكبِ ر  ۚ سققققق  ونَ اْلَمِلك  اْلق د وس  السقققققَّ ِرك  { شقققققْ
 [.23]الحشر:

عذابه، وأنزل في قلوبهم هو " المؤمن" الذي وهب لعباده األمن من  -عز وجل-فاهلل           
د هللا وتوك ل عليه.  السكينة والطمأنينة، فال يطمئن إال من وح 

أن العبد المؤمن يحمله ما معه من إيمان على القيام بالعمل الصقققققققققققققققالح، وكفالة األمن   -3
قيامه بما أوجبه ، و االجتماعية كافةو شاعته بين الناس، الرتباط إيمانه بأنشطته وتفاعالته 

عليه من واجبات وحقوق، واالبتعاد عما حر مه عليه، مما يكفل تحقيق األمن  -لىتعا-هللا 
اَلَة َوآَتو ا ، كما قال تعالى: }الَِّذينَ كافة بأشقققققققققكاله َكاَة  ِإن مَّكَّنَّاه ْم ِفي اأْلَْرِض َأَقام وا الصقققققققققَّ الزَّ

ِ َعاقِ  وِف َوَنَهْوا َعِن اْلم نَكِر ۗ َوهللَّ وا ِباْلَمْعر   [.41]الحج:{ َبة  اأْل م ورِ َوَأَمر 
عن األخالق  االقتصادأنه ال يعزل  االقتصادمن جانب لقد كانت ميزة اإلسالم       

؛ حيث وضع اإلسالم تشريعات اقتصادية، وجعل نشاط اإلنسان إنتاجًا واستثمارًا )2(اإلسالمية
لقيم األخالقية ااإلسالمية، وبدون العقيدة اإلسالمية تكون واستهالكاً مرتبطاً باألخالق والتعاليم 

ي البناء العلم وحده سالح ذو حدين قد ي ستخدم فنوطة بالتقديرات الشخصية لألفراد، فنسبية وم

                                 
من السخخخنة وآي اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضخخخمنه  ه(، 671)ت  أبو عبدهللا صمد بن أمحد بن أيب بكرالقرطيب،  (1)

 .321، ص15األو ،ج الفرقان، بريوت: مؤسسة الرسالة، الطبعة

(، األردن: وزارة األوقاف والشخخؤون واملقدسخخات 1996( حلمي عبداملنعم صخخابر، مشخخكلة الغذاء وموقف اإلسخخالم منها، )2)
 .102اإلسالمية، ص
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وقد يستخدم في التدمير والشر، والبد من رقيب أخالقي يوجهه لخير اإلنسانية، وهذا  ،والخير
 .(1) الرقيب هو اإليمان وحده

والحسن  ويحكم بالقبح ،رحمه هللا: إن اإلنسان شغوف بنفسه قال اإلمام أبو حامد الغزالي      
مطلقًا حسب نظره أو مصلحته الذاتية دون أن يلتفت إلى نظر غيره، فالبد أن يكون المستند 

 .(2) هو الشريعة الربانية التي حددت ما هو قبيح وحسن
س استخدام النف إال سوءإن األخالق السيئة ماهي وقال العالمة ابن خلدون رحمه هللا:      

لها، واإلنسان بحكم طبيعة الضعف في تركيبته البشرية يتوق إلى كل ما للعقل في طلب كما
يرى فيه الكمال، وقد يخطئ التقدير إذا لم يكن مقتديًا بشرع، وال اقتداء بالشرع بدون إيمان، 

 .(3) اجتماعية وفطريةهنا يصبح اإليمان ضرورة  ومن
وتتجلى أهمية العقيدة اإلسالمية حينما يرتب  نشاط الفرد االقتصادي بالغاية التي يسعى       

، ويتقرب إليه، وهذه الغاية مقصودة لذاتها ال لغيرها -تعالى-إليها، وهي أن ينال رضا هللا 
 نحينئٍذ تكون المكتسبات المادية وسيلة وليست غاية، وهذا ما يتميز به السلوك اإلسالمي ع

، كما أن العقيدة اإلسالمية (4) السلوك في المذهب المادي الذي تتطابق فيه الغاية مع الوسيلة
  .(5) العامة االجتماعيةتضمن تحقيق االنسجام بين الدوافع الفردية والمصالح 

شهد القرن الماضي صراعاً بين فلسفتين بعيدتين عن الدين هما الرأسمالية والماركسية  لقد      
 أحد قد قالفي تفسير السلوك االقتصادي. و  (6)على القانون المادي الطبيعي اعتمدتاالتي 

                                 
 .100ص والثقافة، مؤسسة هنداوي للتعليم (،2012) حبوا ممهدة لدراسة اتري  األداين، -الدين دراز ، صمد عبدهللا (1)
 .122ص ،كلمات  بارر، األخالز عند الغزايل، دارزكي م( 2)
 .118ص (، بريوت: دار الكتب العلمية.2011الطبعة األو ، ) ،فلسفة ابن خلدون مفتام،  اجليالين بن التوهامي (3)
 .93ص(، 2003ة، الطبعة األو ، )رسالة دكتورا كر االقتصادي عند اإلمام الغزايل،الف ،احلوراين ايسر عبدالكرم (4)
 .20ص، دمشق: دار الفكر (،2011)االقتصاد واألخالز، الطبعة األو ،  نينهاوس، د. فولكر. شابرا د. صمد عمر (5)
مرجعية  عيواعتبار القانون املادي الطبي( املذهب )الطبيعي/ املادي( يقول برد الظواهر االجتماعية إ  )الطبيعة/ املادة( 6)

 نية.ملنطق العلوم الطبيعية والنماذج الكمية على غرار الفيزايء النيوتو  على املادة واإلنسان، وُُيضع اإلنسانسري تهنادية 
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الكالسيكية "توماس مالتوس" أن الطبيعة تقمع تعداد السكان  االقتصاديةرواد المدرسة  أوائل
الفائض، وأن الجوع والفقر مشاكل طبيعية وحتمية ناتجة عن الفجوة بين األعداد البشرية 

 .(1) المتزايدة بمتوالية هندسية وبين كمية الغذاء التي تنمو بمتوالية عددية
التي رو غ لها "هربرت سبنسر"  )2(اعية""الداروينية االجتم بفلسفة كما تأثرت الرأسمالية

القائمة على قيم الصراع والبقاء لألصلح؛ حيث انتقد سبنسر جميع أشكال تدخل الدولة في 
ر عدم المساواة  اء واالقتصادية بأنها نتيجة آللية "االنتق االجتماعيةالنشاط االقتصادي، وبر 

 .)3(والجدارة الفردية الطبيعي"، وأن توزيع المكاسب االقتصادية يعكس القدرة
داخل إطار  "الرأسمالية" ستراتيجيةإدورًا في صياغة  الجذور الفلسفيةلعبت هذه  لقد

لكفاءة اف المجتمع اإلنسانية واألخالقية )المرجعية المادية، وهذه المرجعية تتناقض مع أهدا
حيحة؛ على أسس غير صمة يستند والعدالة(، فاالنسجام بين المصالح الخاصة والمصالح العا

عن سؤال ماذا ننتج؟ إذا كانت  -مثالً -آلية السوق وحدها ال تستطيع اإلجابة  حيث إن
األولوية هي تلبية الحاجات األساسية كالغذاء؛ بينما تقوم الطلبات ذات القوة المالية بحشد 

في  إلنسانبا أهمية أو مضرة الموارد نحو مجاالت قد تكون أدنى هة وتوج  الطاقات اإلنتاجي
 .(4) غياب المعايير األخالقية المنضبطة التي تحدد األولويات االجتماعية ظل

أما الفلسفة "الماركسية" فهي تتفق مع المذهب الرأسمالي في النظرة المادية لألشياء، 

                                 
(1) Malthus, Thomas. An Essage on the Principle of Population. London. 
1798. 

يف علم  "لنظرية التطور "لتشخخخخخخخخخارلز داروين طازالتأثري الواسخخخخخخخخخع النسخخخخخخخخخمية نتيجة "الداروينية االجتماعية" أخذت هذه الت (2)
 ، وقام "هربرت سبنسر" بتعميم نظرية التطور البيولوجية على علم االجتماع اإلنساين.األحياء

(3) Hofstadter, Richard. Social Darwinism in American Thought, p 54. 

املعهد  ،(1996)ترمجة: صمد زهري السمهوري، الطبعة األو ،  ، اإلسالم والتحدي االقتصادي شابرا، صمد عمرد. (4)
 .85-66ص  ،العاملي للفكر اإلسالمي
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وت عد  المادة بظواهرها المختلفة هي الواقع الوحيد، وال تنظر لألبعاد األخرى غير المادية، 
يقع في المجتمعات من تحوالت على قانون صراع المتناقضات  في تفسير الكون وما وتعتمد

، فالحركات تنشأ من التناقض والتضاد الداخلي في جوهر األشياء، والصراع (1)"الديالكتيك"
هو العامل الوحيد في تطور المجتمع البشري وبناء حضارته، وعليه فإن انتقال الدول من 
الرأسمالية إلى االشتراكية يتم من خالل الصراع الطبقي االقتصادي والتناقضات االجتماعية 

غ وعالقات الملكية؛ حيث تتراكم هذه التناقضات حتى تحين اللحظة الداخلية في وسائل اإلنتا
 النظام فيولد المجتمع الالطبقي.المناسبة لتنفجر عن تحول شامل في بنية 

ولم يفسر "كارل ماركس" حركة الديالكتيك في المجتمع الالطبقي؛ مما يجعل النتيجة 
، وبعبارة أخرى لم يقدم بيانًا مقنعًا كيف سيكون (2)تناقض مضمون الطريقة التي أدت إليها

القضاء على االمتيازات البرجوازية )الرأسماليون أصحاب وسائل اإلنتاغ(  ستراتيجيةإبوسع 
وتأميم وسائل اإلنتاغ في أن تقضي على االستغالل حين تحل البروليتاريا )طبقة العمال 

وموا في أن يقتنع البروليتاريا في أن يقالصناعيين( محل الطبقة البرجوازية؟ فما الضمانة 
باستغالل ما يتمتعون به من سلطة وسيطرة على وسائل اإلنتاغ لخدمة مصالحهم الخاصة 

  التي قد تتعارض مع مصالح المجتمع؟
 
 
 

                                 
شف كاإلغريقية، وتعين: اجملادلة واملناقشة وفن التواصل إ  احلقيقة عن طريق   Dialegoأتيت كلمة "دايلكتيك" من  (1)

: لتارُيية، ترمجةاطالع على املزيد حول هذا املفهوم: يُنظر: جوزيف ستالني، املادية الدايلكتيكية واملادية ، ولالالتناقضات
 .32حسقيل قومجان، ص

الرأمسالية و  دراسة موضوعية تتناول ابلنقد والبحث املذاهب االقتصادية املاركسية-اقتصاد  صمد ابقر الصدر )د.ت(، (2)
 .63-55ص الفكرية وتفاصيلها، دار الكتاب اإلسالمي،م  يف أسسها واإلسال
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 الغذاء نعمة  ظيمة من نعن هللا الفرع الثاني:

ام اإلنسقققققققان من نعمة الطع بعد نعمة الخلق والهداية ما يقتضقققققققي بقاء -تعالى-ذكر هللا       
َو َيْهِدينِ  والشقققققققققققققققراب فقال تعالى: }الَِّذي ِقينِ ( 78) َخَلَقِني َفه    {(79) َوالَِّذي ه َو ي ْطِعم ِني َوَيسقققققققققققققققْ

 ]الشعراء[.

أن األرزاق مضقققققمونة واألقوات موفورة لكل الكائنات بما سقققققخ ره  -سقققققبحانه-ولقد بي ن هللا       
ره من األسققباب، فسققاق الم زن، وأنزل الماء العذب الذي أخرغ به من الثمرات ر  قًا، ز تعالى ويسقق 

ِ ِرْزق َها قال تعالى: }َوَما  [.6]هود:{ ِمن َدابٍَّة ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َعَلى َّللاَّ

َأيِ ن      ِميع   وققال تعقالى: }َوكقَ اك ْمۚ  َوه َو السقققققققققققققققَّ ا َوِ يقَّ ق هقَ ا َّللاَّ  َيْرز  ل  ِرْزَقهقَ ٍة الَّ َتْحمقِ {  اْلَعِليم  مِ ن َدابقَّ
 [.60]العنكبوت:

ابن كثير رحمه هللا: " هللا يقيض لها رزقها على ضقققققققققققققعفها، وييسقققققققققققققره عليها، قال اإلمام       
فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصققلحه، حتى الذر في قرار األرض، والطير في الهواء، 

 .)1(والحيتان في الماء"

مخبرًا عن المشقققققققققققققققركين الذين يعبدون معه غيره معترفين أنه الخالق  -عز وجل-وقال        
َماِء َماًء َفَأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض ِمن َبْعِد َمْوِتَها َلَيق ول   الرازق: }َوَلِئن َل ِمَن السقققَّ َأْلَته م مَّن نَّزَّ نَّ َّللاَّ  ۚ ق ِل سقققَ

ِ ۚ َبْل َأْكَثر ه مْ   [.63]العنكبوت:َيْعِقل وَن{ اَل  اْلَحْمد  هللَّ

من المقققاء العقققذب ومقققا أخرغ بقققه األرض من أنواع الزروع والثمقققار  -تعقققالى-فمقققا أنزلقققه       
 يستوجب الشكر والحمد وتقدير هذه النعمة العظيمة.

دْ         اِيَش ۗ  ويقول تعققققققالى: }َوَلقققققققَ ا َمعققققققَ ا َلك ْم ِفيهققققققَ اك ْم ِفي اأْلَْرِض َوَجَعْلنققققققَ ا قَ  َمكَّنققققققَّ ِلياًل مققققققَّ
ونَ   [.10]األعراف: {َتْشك ر 

                                 
 .292، ص6تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ج ،كثري  ناب (1) 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya79.html
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ابن كثير رحمه هللا:" مك ن لهم بأن جعل األرض قرارًا، وجعل لها رواسققققققققققققي وأنهارًا،  قال       
وجعل لهم فيها منازل وبيوتًا، وأباح منافعها، وسخ ر لهم السحاب إلخراغ أرزقاهم منها، وجعل 

كما قال عز  (1)قليل الشكر على ذلك" وأسبابًا، وأكثرهم مع هذا لهم فيها معايش؛ أي: مكاسب
نَساَن َلَظل وم  َكفَّار   وجل: } وَها ۗ ِإنَّ اإْلِ ِ اَل ت ْحص  وا ِنْعَمَت َّللاَّ  [.34:براهيم]إ{ َوِ ن َتع د 

ر له ما يلب ي حاجته من أنواع  -تعالى-هللا  ومن كرم        وفضقققققله أن سقققققخ ر لجنسقققققان ويسققققق 
َقدْ  :قال تعالىالطعام والشقققققققققققققققراب،  َناه ْم ِفي اْلَبرِ  َواْلَبْحِر َوَرَزقْ  }َوَل ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْل َن َكرَّ َناه م مِ 

ْلَناه ْم َعَلىَٰ َكِثيٍر مِ مَّْن َخَلْقَنا   [.70]اإلسراء: { َتْفِضياًل الطَّيِ َباِت َوَفضَّ

اإلمام الطبري رحمه هللا:" )الطيبات( طيبات المطاعم والمشقققققققققققققققارب، وهي حاللها قال        
 .(2)ولذيذاتها"

إلى نعمة الغذاء وما يحصقل معها  -عليها السقالم-وأشقار القرآن الكريم في سقورة مريم        
اِق ْ َوه زِ ي ِإَلْيِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة ت  من القرار وسقققققققققكون النفس و شقققققققققباع الحاجة، فقال تعالى: }   سقققققققققَ

 {. َفك ِلي َواْشَرِبي َوَقرِ ي َعْيًنا ۖ(25) َعَلْيِك ر َطًبا َجِنيًّا

رحمه هللا:")َقرِ ي عينا(؛ أي: طيبي نفسًا، ي قال: أقر  هللا عينك؛ أي: صادف  قال البغوي        
قر عينك من النظر إلى غيره. وقيل: يعني أنامها، وي قال: قر  يقر  إذا فؤادك ما يرضقققققققققققققققيك، فت

 .(3)سكن"

على البشقققققققققر ما خلق لهم من بهيمة األنعام فسقققققققققخرها لهم وجعل  -تعالى-ومن نعم هللا       
َواأْلَْنَعاَم }في أصقققققققققققققققوافها وأوبارها، قال تعالى: لهم فيها منافع كثيرة من ألبانها ولحومها، ودفئًا 

 [.5النحل: ] {َخَلَقَها ۗ َلك ْم ِفيَها ِدْفء  َوَمَناِفع  َوِمْنَها َتْأك ل ونَ 

                                 
 .360، ص3املرجع السابق، ج (1)

 .5، ص15مرجع سابق، ج ، تفسري الطربي )جامع البيان عن أتويل آي القرآن(،( الطربي2)

 .227ص، 16( البغوي، تفسري البغوي، مرجع سابق، ج3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya25.html
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نعم هللا تعالى البحر وما يحتويه من كنوز، وما فيه من أنواع األسققققققققققماك والحيتان، ومن        
تَ  قال تعالى: }َوه وَ  َر اْلَبْحَر ِلَتْأك ل وا ِمْنه  َلْحًما َطِريًّا َوَتسققققققققْ خَّ وَنَهاج وا ِمْنه  ِحْلَيًة ْخرِ الَِّذي سققققققققَ { َتْلَبسقققققققق 

 [.14النحل: ]

 

 الغذاء آية من آيات هللا تستد ي التفكر في  ظمة الخالق: الفرع الثالث
م  اأْلَْرض  اْلَمْيَتة  َأْحَيْيَناَها َوَأْخَرْجَنا ِمْنَها َحبًّا َفِمْنه  َيْأك ل ونَ  } :قال تعالى      َوَجَعْلَنا  (33)َوآَية  لَّه 

ْرَنا ِفيَها ِمَن اْلع ي ونِ  ِلَيْأك ل وا ِمن َثَمِرِه َوَما َعِمَلْته  َأْيِديِهْمۖ   (34) ِفيَها َجنَّاٍت مِ ن نَِّخيٍل َوأَْعَناٍب َوَفجَّ
ونَ   ]يس[.{ (35) َأَفاَل َيْشك ر 

في إحيققائققه للموتى، و حيققائققه األرض الميتققة الهققامققدة  -تعققالى-من دالئققل قققدرة هللا وهققذه        
بالغيث الذي ينزل من السقققققققماء، في خرغ زرعها، ثم ي خرغ الحب منها التي ال نبت فيها وال زرع 

الذي هو قوت وغذاء، وجعل فيها بسقققققققققققققققاتين من نخيل وأعناب: )ليأكلوا من ثمره وما عملته 
أيديهم( قرأ بعض المفسققققققققرين "ما" بمعنى ليأكلوا مما عملته أيديهم من زرع وغرس. وقيل: "ما" 

 .)1(تعمله أيديهم، فليس هو بسعيهم وال بكدهم للنفي؛ أي: ليأكلوا من ثمره، ولم

انظ ْر        َد مَ  ومن اآليققات قولققه تعققالى: }فققَ ِ َكْيَف ي ْحِيي اأْلَْرَض َبعققْ ِت َّللاَّ اۚ  ِإَلىَٰ آثقَقاِر َرْحمققَ ْوِتهققَ
ِلَك َلم ْحِيي اْلَمْوَتىَٰ ۖ َوه َو َعَلىَٰ ك لِ  َشْيٍء َقِدير     .[50:]الروم{ ِإنَّ ذََٰ

اإلمام الطبري رحمه هللا: إن في إحياء األرض بعد موتها بما أنزل من السققققققماء من قال       
ماء لدلياًل واضقققققققحًا وحجة قاطعة لقوم يسقققققققمعون كالم هللا فيتدبرونه ويعقلونه ويطيعون هللا بما 

 .(2) دل هم عليه

ختالف القد دعا القرآن إلى التفكر في قصقققة الغذاء من حيث نباته وتكوينه وعناصقققره و و       

                                 
 .433-432، ص19، املرجع السابق، ج تفسري الطربي )جامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،  (1)

 .269ص ،14( املرجع نفسه، ج 2)
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ان  ِإَلىَٰ َطَعامِ قال تعالى:} فصقققققققققنوفه وألوانه وطعومه،  نسقققققققققَ َبْبَنا اْلَماَء  (24(ه َفْلَينظ ِر اإْلِ َأنَّا صقققققققققَ
بًّا قًّا (25) صققققققققَ َقْقَنا اأْلَْرَض شققققققققَ ًبا (27) َفَأنَبْتَنا ِفيَها َحبًّا (26) ث مَّ شققققققققَ َوَزْيت وًنا  (28) َوِعَنًبا َوَقضققققققققْ
ْلًبا(29) َوَنْخاًل  مْ مََّتاًعا  (31) َوَفاِكَهًة َوَأبًّا (30) َوَحَداِئَق غ   [.24]عبس:{ (32) لَّك ْم َوأِلَْنَعاِمك 

ر  -جل  ثناؤه-قال اإلمام القرطبي رحمه هللا: لما ذكر        ابتداًء خْلْق اإلنسقققققان ذكر ما يسققققق 
وام هللا طعامه الذي هو قله من رزقه، ودعاه للنظر كيف خلق طعامه؛ أي: التدبر كيف خلق 

الغيث والمطر )ثم شقققققققققنا األرض شققققققققًا(؛ أي: حياته، فقال: )أنا صقققققققببنا الماء صقققققققبًا(؛ أي: ب
بالنبات، )فأنبتنا فيها حبًا(؛ أي: قمحًا وشققققققققعيرًا وسققققققققائر ما ي حصققققققققد وي د خر. )وعنبًا وقضققققققققبًا( 

لبا؛ أي  -تعالى-والقضققققققققققققب: القت والعلف، ثم ذكر هللا  شققققققققققققجرة الزيتون والنخل، والحدائق الغ 
: هو ما تأكله البهائم من العشقققققققققققب والكأل مما البسقققققققققققاتين الغالظ الطوال، )وفاكهه وأبًا( واألب  

 .(1) ت نبت األرض

ْيٍء َفَأْخرَ  }َوه وَ  :تعالىويقول        َماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َنَباَت ك لِ  شققَ ْجَنا ِمْنه  الَِّذي َأنَزَل ِمَن السققَّ
ًرا ن ْخِرغ  ِمْنه  َحبًّا  ْيت وَن َطْلِعَها ِقْنَوان  َداِنَية  َوَجنَّاتٍ م َتَراِكًبا َوِمَن النَّْخِل ِمن َخضققققققققققققققِ ْن أَْعَناٍب َوالزَّ  مِ 
َتِبًها َوَغْيرَ  اَن م شقققققققققققققققْ مَّ ِلك   َوالر  وا ِإَلىَٰ َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوَيْنِعِهۚ  ِإنَّ ِفي ذََٰ اِبٍهۗ  انظ ر  ْم آَلَياٍت لِ َقْوٍم م َتشقققققققققققققققَ

 [.99]األنعام:{ ي ْؤِمن ونَ 

هذا من أعظم مننه العظيمة التي يضقققققطر إليها الخلق رحمه هللا: "قال اإلمام السقققققعدي         
من اآلدميين وغيرهم، وهو أنه أنزل من السققققماء ماًء متتابعًا وقت حاجة الناس إليه، فأنبت هللا 
به كل شققققققققققققيء مما يأكل الناس واألنعام، فرتع الخلق بفضققققققققققققل هللا، وانبسققققققققققققطوا برزقه، وفرحوا 

عباد ، وأسقققفرت الوجوه، وحصقققل لل، وزال عنهم الجدب واليأس والقح ، ففِرحت القلوببإحسقققانه
يرتعون؛ ممققا يوجققب لهم أن يبققذلوا جهققدهم في من رحمققة الرحمن الرحيم مققا يتمتعون بققه، وبققه 

شققققققققكر من أسققققققققدى النعم وعبادته واإلنابة إليه، والمحبة له. ولما ذكر عموم ما ينبت الماء من 

                                 
  .85، ص22القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، مرجع سابق، ج  ألحكامالقرطيب، اجلامع  (1)
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لنبققات ذكر الزرع والنخققل لكثرة نفعهمققا وكونهمققا قوتققًا ألكثر النققاس فقققال: أنواع األشقققققققققققققققجققار وا
)فأخرجنا منه خضققققققرًا ن خرغ منه(؛ أي: من النبات الخضققققققر )حبًا متراكبًا( بعضققققققه فوق بعض 

 .(1)من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع"

ر ققققال: )انظروا إلى ثمره إذا أثمإلى النظر والتفكر واالعتبقققار ف -تعقققالى-ثم دعقققا هللا        
وينعه(؛ ففي ذلك من العبر والدالئل العظيمة على رحمة هللا وسقققعة جوده وعطائه ماال يدركها 

 إال المؤمن لقوله: )إن في ذلك آليات لقوم يؤمنون(.

قال السقعدي رحمه هللا: "وليس كل أحٍد يعتبر ويتفكر، وليس كل من تفكر أدرك المعنى       
االنتفاع باآليات للمؤمنين، فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من  -تعالى-، ولهذا قيًّد المقصقققققققققود

اإليمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكر في آيات هللا، واالستنتاغ منها ما ير اد 
 .(2)منها، وماتدل عليه عقاًل وفطرًة وشرعًا"

َي َوَأْنَهاًرا ۖ َوِمن ك لِ  الثََّمَراتِ  }َوه وَ  :تعالى ويقول        َجَعَل الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواسقققِ
ونَ  ِلَك آَلَياٍت لِ َقْوٍم َيَتَفكَّر   [.3]الرعد: {ِفيَها َزْوَجْيِن اْثَنْيِن ۖ ي ْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر ۚ ِإنَّ ِفي ذََٰ

:" خلق هللا فيها من جميع أنواع الثمرات زوجين. وقيل قال اإلمام الزمخشقققققققققققري رحمه هللا       
 .(3)المراد بالزوجين: األسود واألبيض، والحلو والحامض، والصغير والكبير"

نْ  تعالى: }َوِفيثم قال         ْن أَْعَناٍب َوَزْرع  َوَنِخيل  صققققققققققققِ َوان  اأْلَْرِض ِقَطع  م َتَجاِوَرات  َوَجنَّات  مِ 
ِلَك آَليَ  ل  َبْعَضَها َعَلىَٰ َبْعٍض ِفي اأْل ك ِل ۚ ِإنَّ ِفي ذََٰ اٍت لِ َقْوٍم َوَغْير  ِصْنَواٍن ي ْسَقىَٰ ِبَماٍء َواِحٍد َون َفضِ 

 [.4]الرعد:{ َيْعِقل ونَ 

                                 
 .298، ص7السعدي، تيسري الكرم الرمحن يف تفسري كالم املنان، مرجع سابق، ج (1)

  .298، ص7املرجع نفسه، ج (2)

صمود بن عمر الزخمشخخري، تفسخخري الكشخخاف عن حقادق التنزيل وعيون األقاويل يف وجود أبو القاسخخم جار هللا اخلوارزمي،  (3)
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قطع المتجققاورات: هي البقققاع المختلفققة المتجققاوره المتققدانيققة، منهققا الطيبققة التي تنبققت وال      
وتنفع، ومنها السقققققققققققققبخة التي ال تنبت، ومنها الصقققققققققققققلبة، ومنها الرخوة، وكذلك الزروع والنخيل 
الصققققنوان، وهي النخيل المجتمعة التي من أصققققل واحد، وغير صققققنوان المنفردة بأصققققلها، فكل 

األجناس واألنواع في النبات، متغايرة الثمر في األشققققققققققكال والطعوم تسقققققققققققى  هذه القطع مختلفة
 .(1)وكرمه -سبحانه-بماء واحد، وهذه آيات هللا الدالة على عظمته 

ب اًل َوَأنَزَل ِمَن السققَّ  }الَِّذي :تعالى ويقول       َلَك َلك ْم ِفيَها سقق  َماِء َماًء َجَعَل َلك م  اأْلَْرَض َمْهًدا َوسققَ
تَّىَٰ  ل وا َواْرَعْوا َأْنَعاَمك   (53) َفَأْخَرْجَنا ِبِه َأْزَواًجا مِ ن نََّباٍت شقققققققققَ ِلَك آَلَياٍت ألِ  وِلي الن  ك   َهىَٰ ْم ۗ ِإنَّ ِفي ذََٰ

 ]طه[. {(54)

ذكر هللا كثيرًا من نعمه و حسققققققققققانه، ومن ذلك أن جعل رحمه هللا: "قال اإلمام السققققققققققعدي       
األرض مهدًا؛ أي: فراشقققققققققًا بحالة تتمكنون من السقققققققققكون فيها، والقرار، والبناء، والغرس وغيره، 

ره على اختالف أنواعها وأشكالها، فساقه وقدًّره ويسًّ  المطر، وأنبت جميع أصناف النوابت وأنزل
رزقققًا لنققا وألنعققامنققا، )إن في ذلققك آليققات ألولى النهى(؛ أي: لققذوي العقول الرزينققة، واألفكققار 
المسقققتقيمة، الناظرون لها نظرة اعتبار و جالل وتعظيم في فضقققل هللا ورحمته و حسقققانه، وسقققعة 

ئه وجوده وكرمه، وتمام عنايته، فهو الرب المعبود المالك المحمود ال إله إال هو؛ أما ما عطا
عداهم فهو بمنزلة األنعام السقققققققققققققارحة، ال ينظرون إليها نظرة اعتبار، وال تنفذ إلى بصقققققققققققققائرهم، 

َماَواِت َواأْلَْرِض َيم  }يأكلون ويشقربون وقلوبهم الهية  ْن آَيٍة ِفي السقَّ وَن َعَلْيَها َوه ْم َعْنَها ر  َوَكَأيِ ن مِ 
ونَ  {، فلما ذكر كرم األرض وما يتنزل عليها من مطر، وما ينبت فيها من نبات؛ أخبر م ْعِرضقققق 

 نا تارة أخرى كما ي خرغ النبات من األرضأنه خلقنا منها، وفيها يعيدنا إذا متنا، ومنها ي خرج
 .(2)بعد موته، وهذا دليل عقلي واضح"

                                 
 ، الصفحة نفسها.املرجع السابق (1)

 .519السعدي، تيسري الكرم الرمحن يف تفسري كالم املنان، مرجع سابق،  ص (2)
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من بهيمة  -تعالى-هللا التي تدعو المؤمن إلى التفكر واالعتبار ما سخره هللا ومن آيات       
ك ْم ِفي لَ  األنعققام، ومققا يخرغ منهققا من لبن خققالص ال يختل  بققه دم وال فرث، قققال تعققالى: }َوِ نَّ 

م مِ مَّا ِفي ب ط وِنِه ِمن َبْيِن َفْرٍث َوَدٍم لََّبًنا ِقيك  اِرِبينَ خَ  اأْلَْنَعاِم َلِعْبَرًة ۖ ن سقققققققققققققْ اِئًغا لِ لشقققققققققققققَّ ا سقققققققققققققَ { اِلصقققققققققققققً
 [.66]النحل:

النحل وما يخرغ من بطونها من عسقققققققققققققققل فيه شقققققققققققققققفاء للناس، قال  تعالى ومن آيات هللا      
ِلَك آَلَيًة ل ِ تعالى: } َفاء  لِ لنَّاِسۗ  ِإنَّ ِفي ذََٰ َراب  م ْخَتِلف  َأْلَوان ه  ِفيِه شقققققققققققققققِ َقْوٍم َيْخر غ  ِمن ب ط وِنَها شقققققققققققققققَ

ونَ َيتَ   [.69]النحل:{ َفكَّر 

قال اإلمام الطبري رحمه هللا: " إن في إخراغ هللا من بطون هذه النحل الشراب المختلف        
ر النحل وهداها ألكل الثمرات التي تأكل،  الذي هو شققققفاء للناس لداللة واضققققحة على من سققققخ 

 بطونها ما أخرغ منواتخاذها البيوت التي ت نحت من الجبال والشقققققققققققققققجر والعرو ، وأخرغ من 
الشقفاء للناس، إنه الواحد الذي ليس كمثله شقيء، و نه ال ينبغي أن يكون له شقريك، وال تصقح 

 .(1)األلوهية إال له"

 

 ضوابط األمن الغذائي: المبحث الثاني             
 :مقدمة
 ك أنالصالح، ذلء اإليمان والعمل جزابقه في المبحث األول أن األمن اآليات السا تبين      

 ق األمنيكفل تحقي ، مماام بما أوجبه هللا تعالى واالبتعاد عن ما حرمهاإليمان يقتضقققققققققققققققي القي
 من كافه جوانبه. اإلنساني
ن ث بيَّ حي بضمانات وضواب ، وأحاطه لقد شرع اإلسالم ما يكفل تحقيق األمن الغذائي،     

على ادخار األقوات لمواجهة وحث  والكسققب، والعمل والغرس، وفضققل اإلسققالم فضققل الزراعة

                                 
 .291، ص14( الطربي، تفسري الطربي )جامع البيان عن أتويل آي القرآن(، مرجع سابق، ج 1)
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شققققققققرع و اإلسققققققققراف والتبذير،  ونهى عنواجتناب الخبائث،  األكل من الطيباتأمر بو  األزمات،
نفاق في وجوه البر واإلحسان، وجعل اإلطعام من أحب األعمال الزكاة الواجبة، وحث على اإل

شرعية من الضواب  الوغيرها  حتكار األقوات وبيوع الغرركاإلى هللا، وحرم المعامالت الضارة 
سقققققنتناول في هذا المبحث ضقققققواب  األمن الغذائي  التي دلت عليها نصقققققوص الكتاب والسقققققنة.

 ونماذغ من إدارة األزمات الغذائية في اإلسالم
 
 في القرآر الكرين والسنة المطهره ضوابط األمن الغذائيلمطلب األول: ا          
 واال تعاد  ن المحرماتألكل من الطيبات : االفرع األول

ل وا مِ }ؤمنين بما أمر به المرسققلين فقال: الم -تعالى-أمر هللا        ل  ك  َن الطَّيِ َباِت َيا َأي َها الر سقق 
 [. 51]المؤمنون:{  َواْعَمل وا َصاِلًحا ۖ

ل وا ِمن  }َيا وقال تعالى:        َباِت َما َأي َها الَِّذيَن آَمن وا ك  وا هللَِّ َطيِ  ك ر  نت ْم ِإيَّاه  َرَزْقَناك ْم َواشقققققققققققققققْ  ِإن ك 
  [.172:بقرة]ال{ َتْعب د ونَ 

م  َعلَ  }َوي ِحل   ، قال تعالى:(1) قال المفسقققققرون: الطيبات هي الحالل        م  الطَّيِ َباِت َوي َحرِ  ْيِهم  َله 
 [.157:عراف]األ{ اْلَخَباِئثَ 

ْم ۖ ق ْل أ ِحلَّ َلك م  الَيْسَأل وَنَك : }وقال تعالى        [.4:مائدة]ال{ طَّيِ َبات  َماَذا أ ِحلَّ َله 

فهو طيب نافع، وكل ما حر مه فهو خبيث  -تعالى-عض العلماء: كل ما أحل  هللا قال ب      
 .(2)ضار كلحم الخنزير

 واألصل في جميع األطعمة واألشربة الحل إال ما دل الدليل على تحريمه.     

المشركين على ما حرموا من الحالل  -تعالى-قال اإلمام الطبري رحمه هللا: " لما ذم  هللا      

                                 

 .50، ص15 مرجع سابق، ج السنة وآي الفرقان، ، اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه منالقرطبي (1)

 .488، ص3ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ج ( 2)
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ونسبوه إلى هللا أبطل قولهم، وأمر تعالى رسوله أن يبين للناس ما حر مه هللا عليهم، ليعلموا أن 
عند  نما عدا ذلك حالل، ومن نسقققققققققب تحريمه إلى هللا فهو كاذب؛ ألن التحريم ال يكون إال م

وِحَي ِإَليَّ ق ل الَّ َأِجد  ِفي َما أ  : } والسققالمهللا على لسققان رسققوله، وقد قال لرسققوله عليه الصققالة 
ًما َعَلىَٰ َطاِعٍم َيْطَعم ه  ِإالَّ َأن َيك وَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّْسف وًحا َأْو َلْحَم ِخنِزيٍر َفِإنَّه   ْجس  َأْو ِفْسًقا رِ م َحرَّ

ِ ِبِه ۚ َفَمِن اْضط رَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفِإنَّ َربََّك َغف ور  رَِّحيم  أ ِهلَّ ِلغَ   [.145]األنعام: {ْيِر َّللاَّ

والمقصقققود بالميتة: من مات بغير ذكاة شقققرعية. والدم المسقققفوح: هو الدم الذي يخرغ من      
ضقققققرر لذبيحة زال ال، حيث يضقققققر احتباسقققققه في البدن، فإذا خرغ من بدن االذبيحة عند ذكاتها

بققأكققل اللحم؛ وأمققا الققدم الققذي يبقى في اللحم والعروق بعققد الققذبح فهو حالل طققاهر، وأمققا لحم 
لطفًا بنا  -ىتعال-الخنزير فقد وصققققفه هللا بأنه رجس؛ أي: خبيث نجس ضققققار، وقد حر مه هللا 

 .(1) ونزاهة عن مقاربة الخبائث

ثان واآللهة من األو  -تعالى-)أو فسقًا أ ِهلَّ لغير هللا به(: وهو ما ذبح على غير اسم هللا      
ته، معصققققققيعن طاعة هللا إلى التي يعبدها المشققققققركون، فإن هذا من الفسققققققق الذي هو الخروغ 

ومع هذا فإن هذه المحرمات من اضقطر إليها، وحملته الضقرورة القصقوى إلى أكل شقيء منها 
 .(2) سمح له بذلك -تعالى-ريد لها وال متجاوز للحد الذي يرفع الحرغ؛ فاهلل غير م  

: اآلية مكية، ولم يكن في الشقققققققققققققريعة في ذلك الوقت محرم غير  رحمه هللا قال القرطبي      
نزلت سقققققققققققققققورة المائدة بالمدينة، وزيد في المحرمات؛ كالمنخنقة وهي الميتة هذه األشقققققققققققققققياء، ثم 
هي الميتة بالضققرب، والمتردية وهي السققاقطة من علو، والنطيحة وهي التي بخنق، والموقوذة و 

في  -صقققققلى هللا عليه وسقققققلم-تنطحها غيرها فتموت، والخمر وغير ذلك، كما حر م رسقققققول هللا 
مه  المدينة أكل كل ذي ناب من السقققققققققققققققباع، وأكل كل ذي مخلب من الطير، وكل محرم حر 

                                 
 املرجع السابق، الصفحة نفسها. (1)

 ( املرجع السابق، الصفحة نفسها.2)
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في الكتاب مضققمومًا إليها، وعلى هذا أكثر أهل العلم رسققول هللا صققلى هللا عليه وسققلم أو جاء 
 .(1)من أهل النظر والفقه واألثر

وقال بعض العلماء: إن هذه اآلية من سقققققققورة األنعام مشقققققققتملة على سقققققققائر المحرمات،        
بعضقققققها صقققققريح وبعضقققققها يؤخذ بالمعنى لقوله تعالى: )فإنه رجس(؛ فهذا وصقققققف شقققققامل لكل 
محرم، فإن المحرمات رجس، وهي من الخبائث المسقققتقذرة التي حرمها هللا على عباده صقققيانًة 

 .(2) لحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلكلهم، فال ينافي هذا ا
 

 النهي  ن اإلسراف: الفرع الثاني
ذ وا ِزينَ }عن اإلسقققققراف في األكل والشقققققرب فقال:  -عز وجل-نهى هللا         َتك ْم َيا َبِني آَدَم خ 

ل وا َواْشَرب وا َواَل ت ْسِرف وا ۚ ِإنَّه  اَل ي ِحب    [.31األعراف:] اْلم ْسِرِفيَن{ِعنَد ك لِ  َمْسِجٍد َوك 

قال اإلمام ابن عاشققور رحمه هللا: " اإلسققراف: هو تجاوز الحد المتعارف في الشققيء؛          
اللحوم والدسم؛ ألن ذلك يعود بأضرار على البدن، وتنشأ منه أمراض أي: ال ت سرفوا بكثرة أكل 

 .(3)معضلة"

وقال السقققعدي رحمه هللا: "اإلسقققراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشقققره في        
المأكوالت الذي يضر بالجسم، و ما أن يكون بزيادة الترف ه في المأكل والمشارب واللباس، و ما 

 .(4)بتجاوز الحالل إلى الحرام"

ألمن الغذائي عالقة وثيقة، فكل و ذا كان اإلسققققققققققققراف عامًا في كل شققققققققققققيء فإن عالقته با     
إسققققراف في الطعام والشققققراب يؤثر سققققلبًا على الموارد الطبيعية واألمن الغذائي، ومن اإلسققققراف 

                                 
  .80، ص9اجلزء مرجع سابق،  اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، ،( القرطيب1)

 .311( السعدي، تيسري الكرم الرمحن يف تفسري كالم املنان، مرجع سابق، ص2)
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  .298، ص7مرجع سابق، ج السعدي، تيسري الكرم الرمحن يف تفسري كالم املنان،( 4)
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أن يبقى من الطعققام مققا يفوق الحققاجققة إليققه فال يؤكققل، وتنصققققققققققققققققب الموائققد المفتوحققة والحفالت 
 الباذخة التي ت هدر فيها األطعمة.

إلى اإلقالل من الطعام، فقد روى المقدام بن  - عليه وسقققققلمصقققققلى هللا-النبي شقققققد ولقد أر       
 يقول:" ما مأل آدمي وعاًء شققرًا من -صققلى هللا عليه وسققلم-معد يكرب قال: سققمعت رسققول هللا 

بطنه، بحسققققققب ابن آدم لقيمات يقمن صققققققلبه، فإن كان ال محالة فثلث لطعامه، وثلث لشققققققرابه، 
 .(1)وثلث لنفسه"

وي هذا الح      ديث مع ذكر سقققققققببه، فروى أبو القاسقققققققم البغوي في " معجمه" من حديث وقد ر 
رة من خيبر وهي مخضققققق -صقققققلى هللا عليه وسقققققلم-عبدالرحمن بن الم رقع قال: فتح رسقققققول هللا 

الفواكه فواقع الناس الفاكهة، فمغثتهم الحمى، فشققققققققكوا إلى رسققققققققول هللا صققققققققلى هللا عليه وسققققققققلم، 
ن هللا في األرض، وهي قطعة من النار، فإذا أخذتكم فقال:" إنما الحمى رائد الموت، وسقققققققققققققققج

نان يعني )األسقية(، فصبوها عليكم بين الصالتين؛ يعني المغرب والعشاء،  فبردوا الماء في الشِ 
قال: ففعلوا ذلك، فذهبت عنهم، فقال رسقققول هللا صقققلى هللا عليه وسقققلم: " لم يخلق هللا وعاء إذا 

لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت اآلدمي نفسه فثلث طعام، م ليء شرًا من بطن، حسب ابن آدم 
 . (2)وثلث شراب، وثلث نفس"

قال اإلمام ابن رجب رحمه هللا:" هذا الحديث أصقققققققققققل جامع ألصقققققققققققول الطب كلها، وقد        
وي عن أبي ماسقققققققققققويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو اسقققققققققققتعمل  (3)ر 

                                 
 242، ص4رواه البيهقي يف دالدل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، ج (1)

 388، ص1ورواه ابن أيب الدنيا يف موسوعته، ج -
، 1244وكراهة الشبع، صيف األكل  االقتصاد(، كتاب األطعمة، ابب ورواه ابن ماجه يف سننه وقال:)حديث صحيح -

 .3349حديث رقم 
ن جوامع م جامع العلوم واحلكم يف شخخخخخرم دسخخخخخني حديثاً  دالرمحن بن شخخخخخهاب الدين،الفرج عبزين الدين أبو  ،ابن رجب (2)

 .891، ص47: دار ابن كثري، احلديث بريوتالكلم، 
ماسخخخخخخويه: هو ما بن ماسخخخخخخويه أبو زكراي البغدادي، طبيب وعامل ومرتجم مسخخخخخخيحي، يعود له الفضخخخخخخل يف تطور العديد من  (3)
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سققققلموا من األمراض واألسقققققام، ولتعطلت المارسققققتانات ودكاكين الصققققيادلة، الناس هذه الكلمات 
 .(1)و نما قال هذا ألن أصل كل داء الت َخم"

رحمه هللا:" ذ كر لبعض الفالسققققققققفة من أطباء أهل الكتاب قول النبي وقال اإلمام الغزالي        
وقال: ما سمعت  تعجب منهصلى هللا عليه وسلم: )ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه(، ف

 .(2)كالمًا في قلة الطعام أحكم من هذا، و نه لكالم حكيم"

 .(3)الحمية رأس الدواء، والبطنة رأس الداء"" وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب:       

سققول ر أنه قال: قال  -رضققي هللا عنه-وجاء في الصققحيحين من حديث جابر بن عبدهللا      
وطعام  ،طعام الواحد يكفي االثنين، وطعام االثنين يكفي األربعةعليه وسققققققققلم: "هللا صققققققققلى هللا 

 .(4)األربعة يكفي الثمانية"

قوله: )طعام الواحد يكفي االثنين( تأويله: شققبع الواحد قوت االثنين، وشققبع االثنين قوت       
هممت أن أنزل  األربعة، قال عبدهللا بن عروة: تفسقققققققققققققققير هذا ما قال عمر عام الرمادة: " لقد

 .(5)على أهل كل بيت مثل عددهم، فإن الرجل ال يهلك على نصف بطنه"

وقال النووي: " فيه الحث على المواسققققققققققققاة في الطعام، وأنه و ن كان قلياًل حصققققققققققققلت فيه      
                                 

 ر العباسي األول.العلوم يف العامل اإلسالمي يف العص
 .891من جوامع الكلم، مرجع سابق، ص جامع العلوم واحلكم يف شرم دسني حديثاً ابن رجب، ( 1)

 .972ص الغزايل، أبو حامد، إحياء علوم الدين، بريوت: دار ابن حزم، (2)

 .892ص  من جوامع الكلم، مرجع سابق، جامع العلوم واحلكم يف شرم دسني حديثاً ابن رجب،  (3)
شخخخرم -بن احلجاج املنهاج يف شخخخرم صخخخحيح مسخخخلم ه(،686-631) اإلمام احلافو صيي الدين أبو زكراي ما، النووي (4)

 .2060، حديث رقم 1304النووي على مسلم. ص
 .1217، ص3254ابن ماجه، هقيق وتقدم: رادد ابن أيب علفة، حديث رقم شروم سنن و  -

 .259، ص7444سابع، حديث رقم والطرباين يف املعجم األوسط، اجلزء ال -
عمدة القاري شخخخرم صخخخحيح البخاري، كتاب األطعمة،  ه(،855)تالعالمة بدر الدين أبو صمد صمود بن أمحد والعيين،  -

 .60ص .11طعام الواحد يكفي االثنني. ج ابب:

 .1217( شروم سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ص5)
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 .(1)الكفاية المقصودة، ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين"

قال: " المؤمن يأكل في معي  -وسققققققلمصققققققلى هللا عليه -جاء في الصققققققحيحين أن النبي و       
 .(2)واحد، والكافر يأكل في سبع أمعاء"

اإلمام ابن رجب رحمه هللا: " المراد أن المؤمن يأكل بأدب الشققققققققققققرع، فيأكل في معي قال       
 .(3)واحد، والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشره والنهم فيأكل في سبع أمعاء"

الدنيا، والكافر في حرصققققققققققققه عليها، وليس هو مثل ضققققققققققققربه للمؤمن في زهده في وقيل: "      
 .(4)معناه كثرة األكل دون االتساع في الدنيا"

وقال اإلمام العيني رحمه هللا:" قيل: هو وصقققققققققققف للكافر بكثرة األكل، ليتجنب المسقققققققققققلم        
وا َيَتَمتَّ  ماهو صقققققققققققققققفة للكافر، كما قال عز وجل: }َوالَِّذينَ  { ل  اأْلَْنَعام  ع وَن َوَيْأك ل وَن َكَما َتْأك  َكَفر 

و ال فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرًا بحسققققققب العادة وهذا في الغالب واألكثر،  [.12]محمد:
 .(5)أو العارض، ويكون في الكفار من يعتاد قلة األكل إما مراعاة الصحة، أو للتقلل كالرهبان"

ليه صقققلى هللا ع-أنه قال: تجشقققأ رجل عند النبي  -رضقققي هللا عنه -وجاء عن ابن عمر      
 .(6)فقال:" كف ج شاؤك عنا، فإن أطولكم جوعًا يوم القيامة أكثركم شبعًا في دار الدنيا" -وسلم

                                 
 ، الصفحة نفسها.( املرجع السابق1)

، 2060حديث رقم  شخخخخخرم النووي على مسخخخخخلم، مرجع سخخخخخابق،-بن احلجاج املنهاج يف شخخخخخرم صخخخخخحيح مسخخخخخلمالنووي،  (2)
 .1304ص
 .897من جوامع الكلم، مرجع سابق، ص جامع العلوم واحلكم يف شرم دسني حديثاً ( ابن رجب، 3)
 .1218ص مرجع سابق، سنن ابن ماجه،شروم  (4)

، كتاب األطعمة، ابب: املؤمن أيكل يف معي واحد، 11ج مرجع سخخخخخابق، عمدة القاري شخخخخخرم صخخخخخحيح البخاري، العيين، (5)
 .62ص

 .1111يف األكل وكراهة الشبع، ص االقتصاد( رواه ابن ماجه وقال: حديث حسن، شروم سنن ابن ماجه، ابب 6)
 .249، ص4109ورواه الطرباين يف املعجم األوسط، اجلزء الرابع، حديث رقم  -
 .677، ص1ها )السلسلة الصحيحة( جوصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوادد -
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 والتجشؤ: صوت ريح يخرغ من الفم عند الشبع.      

ققال:" أيهقا النقاس، إيقاكم  -رضقققققققققققققققي هللا عنقه-كمقا جقاء في األثر عن عمر بن الخطقاب      
 .(1)والبطنة من الطعام، فإنها مكسلة عن الصالة، مفسدة للجسد، مورثة للسقم"

وقال عمر: يا معشققر الناس، ال تمروا على أصققحاب الموائد أن ي سققهيكم التًَّخم ، مرة بلحٍم       
 .(2)ومرًة بسمٍن، ومرًة بزيٍت، ومرًة بملٍح"

قال: قالت حفصقققققة بنت عمر  -رضقققققي هللا عنه-وعن مصقققققعب بن سقققققعد بن أبي وقاص      
لعمر: يا أمير المؤمنين، لو لبسققققققت ثيابًا ألين من ثيابك، وأكلت طعامًا ألين من أكلك، فقد فتح 
هللا عليك األرض، وأكثر من الخير، فقال: إني سققققققققأخصققققققققمك إلى نفسققققققققك، أما تذكرين ما كان 

: يلقاه من شققدة العيش؟ فما زال ي ذَّكرها حتى أبكاها، ثم قال - عليه وسققلمصققلى هللا-رسققول هللا 
ألقى  في مثل عيشقققققهما الشقققققديد، لعلي (3) إني قد قلت لك: إني وهللا لئن اسقققققتطعت ألشقققققاركهما

 .(4)معهما عيشهما الرخي"

وعن األعمش بن شقققققققيق بن سققققققلمة األسققققققدي قال: دخلت أنا وصققققققاحب لي على سققققققلمان      
ى هللا عليه صققققققل-هللا الفارسققققققي رضققققققي هللا عنه، فقر ب إلينا خبزًا وملحًا، وقال: لوال أن رسققققققول 

 .(5)نهانا عن التكلف لتكلفنا لكم" -وسلم

وعن قتادة قال : حدثنا أنس: " أن رسققققول هللا صققققلى هللا عليه وسققققلم لم ي جمع له غداء وال      
 .(6)عشاء من خبز ولحم إال على ضفف"

                                 
 .72ص بريوت: دار ابن حزم، ،ه(1417، اجلوع، الطبعة األو ، )أبو بكر عبدهللا بن صمد، بن أيب الدنياا (1)
 .160نفسه، صاملرجع   (2)

 .121، ص( املرجع نفسه3)
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر الصديق رضي هللا عنه.يعين  (4)
 .160ص املرجع السابق، أيب الدنيا، ( ابن5)
 .125املرجع نفسه، ص (6)
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والضفف: الجماعة، أي إجتماع الناس إذا اجتمعوا وازدحموا، ومن معاني الضفف: الشدة      
 .(1)يؤكل وضيق العيش، واألكل دون الشبع، وكثرة األكلة مع قلة ما

 وقد أورد العلماء في اإلقالل من الطعام فوائد عديدة، منها:     

يقول ابن رجب رحمه هللا:" قلة الغذاء توجب رقة القلب، وقوة الفهم، وانكسقققققققققققققققار النفس،      
 .(2)وضعف الهوى والغضب. وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك"

زيمة، صفاء النفس، و يقاد الع"فوائد منها:في اإلقالل من الطعام  -رحمه هللا-وقال الغزالي     
و نفاذ البصققيرة، ورقة القلب وصققفاؤه، واالنكسققار والذل وزوال البطر، فال تنكسققر النفس وال تذل 

 .(3)"عزة مواله تعالى وال قهرهلم يشاهد ذل نفسه وعجزه ال يرى  بشيء كما تذل بالجوع، ومن

 وعذابه، وال ينسققققققى أهل البالء، فإن الشققققققبعان ومن الفوائد أيضققققققًا: أنه ال ينسققققققى بالء هللا      
ينسققققققققققى الجائع، ولذلك قيل ليوسققققققققققف عليه السققققققققققالم: ِلَم تجوع وفي يديك خزائن األرض؟ فقال: 

 أخاف أن أشبع فأنسى الجائع.

 .(4) فالجوع يدعو إلى الرحمة والشفقة واإلطعام؛ بينما الشبعان في غفلة عن ألم الجائع     

ابن القيم رحمه هللا:" وأما فضقققققول الطعام فهو داٍع إلى أنواع كثيرة من الشقققققر، وقال اإلمام      
فإنه ي حرك الجوارح إلى المعاصققي ويثقلها عن الطاعات، وحسققبك بهذين شققرًا، فكم من معصققية 
قي شققققققرًا  قي شققققققر بطنه فقد و  جلبها الشققققققبع وفضققققققول الطعام، وكم من طاعة حال دونها، فمن و 

منا يتحكم من اإلنسان إذا مأل بطنه من الطعام، ولهذا جاء في بعض  عظيمًا، والشيطان أعظم

                                 
 املرجع السابق، الصفحة نفسها. (1)
 .892، صمن جوامع الكلم، مرجع سابق جامع العلوم واحلكم يف شرم دسني حديثاً ( ابن رجب، 2)

 .970ص مرجع سابق، إحياء علوم الدين، الغزايل،( 3)
  .971، ص( املرجع نفسه4)
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 .(1)اآلثار:" ضي قوا مجاري الشيطان بالصوم"

 

 : الحث  ل  العمل والكسبالفرع الثالث

ْزِقهِ  }ه وَ  :تعالىقال         ل وا ِمن رِ  وا ِفي َمَناِكِبَها َوك   َوِ َلْيِه  ۖالَِّذي َجَعَل َلك م  اأْلَْرَض َذل واًل َفاْمشقققق 
ور    [.15]الملك: {الن ش 

قال اإلمام ابن كثير رحمه هللا: )فامشقققققوا في مناكبها(؛ أي: سقققققافروا وترددوا في أرجائها        
يرها، واعلموا أن سقققققققققققققعيكم ال يجدي عليكم إال أن وأقطارها في أنواع المكاسقققققققققققققب والتجارات وغ

ره هللا لكم؛ ولهذا قال: )وكلوا من رزقه(، فالسققققققققققققعي ال ينافي التوكل، و نما المؤمن يروح  ييسقققققققققققق 
الرزق مع توكله على هللا المسقققخر المسقققير المسقققبب، كما جاء في الحديث: " لو ويغدو لطلب 

له لرزقكم كما يرزق ا لتم على هللا حق توك  رمذي لطير تغدوا خماصققققققًا وتعود بطانًا " رواه التتوك 
 . (2) والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح

 [.50 :طه]{ َقاَل َرب َنا الَِّذي أَْعَطىَٰ ك لَّ َشْيٍء َخْلَقه  ث مَّ َهَدىَٰ ويقول تعالى: }       

المواد مطلوبققة بققاإللهققام حتى  -تعققالى-اإلمققام المققاوردي رحمققه هللا:" لم يجعققل هللا  قققال      
جل ت -هاديًا إليها، والدين قاضقققققققققيًا عليها لتتم السقققققققققعادة، وتعم المصقققققققققلحة، ثم إنه جعل العقل 

جعل سد حاجتهم وتوصلهم إلى منافعهم من وجهين: بمادة وكسب؛ فأما المادة فهي  -عظمته
أصققققققول نامية بذواتها، وهي شققققققيئان: نبت ناٍم، وحيوان متناسققققققل، قال تعالى:  حادثة عن اقتناء

{ أغنى بالمال، وأقنى: جعل لهم قنية وهي أصققققول األموال. وأما الكسققققب َوَأنَّه  ه َو أَْغَنىَٰ } َوَأْقَنىَٰ
فيكون باألفعال الموصقققققققققققققققلة إلى المادة، والتصقققققققققققققققرف المؤدي إلى الحاجة، وذلك من وجهين: 

في تجارة، والثاني: تصرف في صناعة، وهذان الوجهان هما فرع لوجهي المادة، أحدهما تقلب 

                                 
 .820صمد بن أيب بكر بن أيوب، بدادع الفوادد، دار عامل الفوادد، صاإلمام أبو عبدهللا ابن قيم اجلوزية،  (1)

 .179، ص8مرجع سابق، ج تفسري القرآن العظيم، ( ابن كثري،2)
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فصارت أسباب المواد المألوفة وجهات المكاسب المعروفة من أربعة أوجه: نماء زراعة، ونتاغ 
 .(1)حيوان، وربح تجارة، وكسب صناعة"

ونَ تعالى: }َوآ ومن اآليات الدالة على فضل العمل والسعي في طلب الرزق قول هللا         َخر 
ۖ ِ وَن ي َقاِتل وَن ِفي َسِبيِل َّللاَّ ِ ۙ َوآَخر   [.20 :المزمل] { َيْضِرب وَن ِفي اأْلَْرِض َيْبَتغ وَن ِمن َفْضِل َّللاَّ

ل من هذه اآلية فضققققيلة التجارة قال ابن عاشققققور رحمه هللا:" كان بعض الصققققحابة          يتأو 
 ".(2)المجاهدين والمكتسبين المال الحاللوالسفر، حيث سو ى هللا بين 

وي عن ابن مسققققعود       أنه قال: "أيما رجل جلب شققققيئًا إلى مدينة من  -رضققققي هللا عنه-ور 
مدائن المسقققققققلمين محتسقققققققبًا فباعه بسقققققققعر يومه كان له عند هللا منزلة الشقققققققهداء"، وقرأ قول هللا 

ونَ  وَن ي َقاِتل  َيْضِرب وَن ِفي اأْلَْرِض َيْبتَ  تعالى: }َوآَخر  ِ ۙ َوآَخر  ِ ۖغ وَن ِمن َفْضِل َّللاَّ  {.وَن ِفي َسِبيِل َّللاَّ

حثت السقققققققققققققققنة النبوية على الزراعة والغرس و حياء األرض الموات، فعن جابر قال: وقد      
 من أحيا أرضقققًا ميتة فهي له، وما أكلت العافية فهو لهرسقققول هللا صقققلى هللا عليه وسقققلم: "قال 

 .  (3)صدقة"

 والعافية: مفرد العوافي، وهي كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر.     

وروى أنس بن مالك رضقققققققي هللا عنه قال عليه الصقققققققالة والسقققققققالم:" ما من مسقققققققلم يغرس      
 .(4)غرسًا أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة"

الغرس والزرع، وقد اسققققتدل به بعضققققهم على أن الزراعة  ويسققققتفاد من هذا الحديث فضققققل     

                                 
 .336وص 327ه(، أدب الدين والدنيا، ص450بن حبيب )ت صمد أبو احلسن علي بن املاوردي،  (1)

  .285ص مرجع سابق، ، تفسري التحرير والتنوير،ابن عاشور (2)
 .8، ص14637حديث رقم سناده صحيح على شرط الشيخني(، مسند اإلمام أمحد، املوسوعة احلديثية، إ) (3)

 حديث رقم ، كتاب الزكاة، ابب فرض صخخدقة الفطر،12 مرجع سخخابق، ج عمدة القاري شخخرم صخخحيح البخاري، العيين، (4)
 .217(، ص1/2320)
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 .(1) أفضل المكاسب

كما ورد في السقققققنة النبوية فضقققققل رعاية الغنم وتربيتها واالسقققققتفادة منها، فقد ورد عن أم       
قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" اتخذوا الغنم، فإن فيها  -رضي هللا عنها-هانىء 
 .(2)بركة"

قال لها النبي صقققققققلى هللا عليه وسقققققققلم:" اتخذي غنمًا يا أم هانئ، فإنها  أخرى  وفي رواية      
 .(3)تروح بخير وتغدو بخير"

ه صققققققققلى هللا علي-رضققققققققي هللا عنه قال: مر بنا رسققققققققول هللا -وعن عبدالرحمن بن عوف      
ا: باألسود فإني كنت أجنيه وأنا أرعى الغنم" فقالو  عليكمونحن نجني ثمر األراك فقال: " -وسلم

 .(4)رعيت الغنم يا رسول هللا؟ قال: نعم، وما من نبي إال وقد رعاها"

رسققول  سققمعالمقدام بن معدي كِرَب أنه وحثت السققنة النبوية على العمل والكسققب، فعن       
من  -عز وجل-لى هللا يقول:"ما أكل أحد منكم طعامًا أحب إ -صققققققققققلى هللا عليه وسققققققققققلم-هللا 

 .(5)عمل يديه"

وفي رواية قال:"ما كسققققققب الرجل أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسققققققه وأهله      
 .(6)وولده وخادمه فهو صدقة"

والمقصقققققققققود بالكسقققققققققب: السقققققققققعي في تحصقققققققققيل الرزق، والجد في تحصقققققققققيله على الوجه       
عفف عن ذلك السققققققؤال، قال عليه الصققققققالة ألن في ذلك السققققققالمة من البطالة، والتالمشققققققروع؛ 

                                 
 .219، صاملرجع السابق (1)

 379، ص26902، حديث رقم 44( مسند اإلمام أمحد، مرجع سابق، ج2)

 .473، ص27381املرجع نفسه، حديث رقم  (3)

 .13، ص3489، حديث رقم 4( الطرباين، املعجم األوسط، مرجع سابق، ج4)

 .427، ص28ج مرجع سابق، مسند اإلمام أمحد، املوسوعة احلديثية، (5)
 .832، ص2138كتاب التجارات، حديث رقم   مرجع سابق، شروم سنن ابن ماجه، (6)
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 .)1(والسالم: " أَلَْن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه"

قال من كده وكسبه، ف العمل واإلنفاق مما يتحصل عليهكما جاءت األحاديث في فضل       
عليه الصقققالة والسقققالم: " أفضقققل الصقققدقة )أو خير الصقققدقة( عن ظهر غنى، واليد العليا خير 

          .(2)من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول"

على  قال: السققققاعي -صققققلى هللا عليه وسققققلم-رضققققي هللا عنه أن النبي  -وعن أبي هريرة     
 .(3)ل هللا، وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار"األرملة والمسكين كالمجاهد في سبي

حاب رجل فرأى أص -صلى هللا عليه وسلم-وروى كعب بن ع جرة، قال: مر على النبي       
من َجَلِده ونشقققققاطه )ما أعجبهم( فقالو: يا رسقققققول هللا، لو كان  -صقققققلى هللا عليه وسقققققلم-النبي 

ده سققققققلم:" إن كان خرغ يسققققققعى على ولهذا في سققققققبيل هللا، فقال رسققققققول هللا صققققققلى هللا عليه و 
صغارًا فهو في سبيل هللا، و ن كان خرغ يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل هللا، 
و ن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل هللا، و ن كان خرغ رياًء وتفاخرًا فهو في سبيل 

 .(4)الشيطان"

 في معنىلافضققققل العمل وأهميته، وهي تقارب فهذه األحاديث النبوية الشققققريفة تدل على       
ونَ  وَن ي   قول هللا تعالى: }َوآَخر  ِ ۙ َوآَخر  ِل َّللاَّ ِرب وَن ِفي اأْلَْرِض َيْبَتغ وَن ِمن َفضقققققققققققْ اِتل وَن ِفي قَ َيضقققققققققققْ

 .]20: المزمل [{َسِبيِل َّللاَِّ 

ل من هذه اآلية فضققققققيلة التجارة        قال ابن عاشققققققور رحمه هللا:" كان بعض الصققققققحابة يتأو 

                                 
كتاب البيوع، ابب كسخخخخخخخخخب الرجل وعمله بيده، دمشخخخخخخخخخق: دار ابن كثري،   ،(2002صخخخخخخخخخحيح البخاري، الطبعة األو ، ) (1)

 .499، ص2074حديث رقم

كتاب الزكاة، ابب بيان اليد العليا خري من اليد السخخفلى، (، الرايض: دار طيبة،  2006صخخحيح مسخخلم، الطبعة األو ، ) (2)
 .458، ص1033واليد العليا هي املنفقة، واليد السفلى هي اآلخذة، حديث رقم

 .833، ص2140ابب احلث على املكاسب، حديث رقم  ،كتاب التجارات  مرجع سابق، ابن ماجه،( شروم سنن 3)

 .56، ص6835، حديث رقم 7مرجع سابق، ج الطرباين، املعجم األوسط، (4)
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 .(1)”والسفر، حيث سو ى هللا بين المجاهدين والمكتسبين المال الحالل

ما خلق هللا موتة بعد الموت في قال: " -رضققققققققي هللا عنه-وجاء في األثر عن ابن عمر      
ْعَبَتي َرْحلي أبتغي من فضقققققققققققققل هللا ضقققققققققققققاربًا في سقققققققققققققبيل هللا أحب إلي  من أن  أموت بين شققققققققققققق 

 .(2)األرض"

ما من موضقققققع يأتيني الموت فيه أحب قال:" -رضقققققي هللا عنه -وعن عمر بن الخطاب      
 .(3)إليَّ من موطن أتسوق فيه ألهلي أبيع وأشتري"

ارزقني، فقد قال: " ال يقعد أحدكم عن طلب الرزق، يقول: اللهم  -أيضقققققققققققققققاً -وعن عمر      
 .(4)علمتم أن السماء ال تمطر ذهبًا وال فضة"

وي أن األمققام األوزاعي لقي       وعلى عنقققه حزمققة حطققب،  -رحمققه هللا-بن أدهم  براهيمإور 
فقال له: يا أبا إسحاق، إلى متى هذا؟ إخوانك يكفونك، قال: دعني عن هذا يا أبا عمرو، فإنه 

 .(5) الحالل وجبت له الجنةبلغني أنه من وقف موقف مذلة في طلب 

 

 التعفف  ن المسألة: الفرع الرابع
عن السؤال لغير حاجة، وبي ن الحاالت التي تحل  -والسالمعليه الصالة -الرسول  نهى      

هللا  قال: قال رسققققققول هللا صققققققلى -رضققققققي هللا عنه-فيها المسققققققألة، ففي حديث عبدهللا بن عمر
 .(6)عليه وسلم:" ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه م زعة لحم"

                                 
  .285ص مرجع سابق، بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير،( ا1)
 .286، ص( املرجع نفسه2)

 .505الغزايل، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص (3)
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. (4)

 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. (5)

 .358النسادي، أمحد بن شعيب، سنن النسادي الصغرى )اجملتىب من السنن(، ص (6)



 -115- 

 

سًا من األنصار سألوا رسول هللا فأعطاهم، وعن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه: أن أنا    
ثم سققألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال:" ما يكون عندي من خير فلن أد خره عنكم، ومن 
يسققققققققققتعفف يعف ه هللا، ومن يصققققققققققبر يصققققققققققب ره هللا، وما أ عطي أحد عطاًء هو خير وأوسققققققققققع من 

 .(1)الصبر"

 من الكرم والسقققققققخاء -ى هللا عليه وسقققققققلمصقققققققل-ويسقققققققتفاد من هذا الحديث ما كان عليه        
 والسماحة واإليثار على نفسه.      

كما يسققققققققتفاد من هذا الحديث بأنه صققققققققلى هللا عليه وسققققققققلم حث على االسققققققققتغناء والعفة       
والصقققبر على ضقققيق العيش وغيره من مكاره الدنيا ما دام يجد في نفسقققه على التأخير فسقققحة، 

رحمه هللا:" من شروط السؤال أن يضيق الزمان عن أرجائه،  وفي الوقت متسع، قال الماوردي
ويقصقققر الوقت عن إبطائه، فال يجد لنفسقققه في التأخير فسقققحة، وال في التمادي مهلة، فيصقققير 
من المعذورين، وداخاًل في عداد المضقققققققطرين، فأما إذا كان في الوقت متسقققققققع ، والزمان ممتدًا 

 .(2)فتعجيل السؤال لؤم وقنوط"

 من تحل له المسققققألة، ففي حديث قبيصققققة بن -صققققلى هللا عليه وسققققلم-وقد بي ن الرسققققول      
ة: يقول:" ال تصققلح المسققألة إال لثالث -صققلى هللا عليه وسققلم-م خارق قال: سققمعت رسققول هللا 

رجل أصابت ماله جائحة فيسأل حتى يصيب سدادًا من عيش ثم يمسك، ورجل تحم ل حمالة 
هم حمالتهم ثم يمسققك عن المسققألة، ورجل يحلف ثالثة نفر من قومه من فيسققأل حتى يؤدي إلي

ذوي الِحَجا باهلل لقد حلت المسققألة لفالن، فيسققأل حتى يصققيب ِقَوامًا من معيشققة ثم يمسققك عن 
حت"  .(3)المسألة، فما سوى ذلك س 

                                 
، حديث الزكاة، ابب االسخختعفاف يف املسخخألة ، كتاب 12 مرجع سخخابق، ج عمدة القاري شخخرم صخخحيح البخاري،العيين،  (1)

 .69(، ص71/1469رقم )
  .911مرجع سابق، ص ( املاوردي، أدب الدين والدنيا،2)
 .359النسادي، سنن النسادي الصغرى )اجملتىب من السنن(، فضل من ال يسأل الناس شيئًا، ص (3)
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دمر الزروع توالجائحة: المصيبة والنازلة العظيمة التي تجتاح ماله؛ كالرياح المدمرة التي      
 وتهلك الدواب، أو الحريق وغير ذلك.  

ل       ل الديات ومعنى تحم  حمالًة؛ أي: إنه أصقققققققققققققققلح بين طائفتين، وأطفأ نار الفتنة، وتحم 
 ونحو ذلك.

 ومعنى يصيب قوامًا: ما يقيم حاله ويرفع عنه الحرغ.     

 والِحَجا: ذوو العقول الراجحة من قومه الذين يعرفون حاله.     

هذا الحديث الشققققققريف يرب ي المؤمن على الرفعة ومكارم األخالق واالسققققققتغناء عن سققققققؤال      
الناس، وأال يبقى عالة على أحٍد من الناس ولو كانوا أقرباءه، إال أن يكون السقققققققققؤال له موجب 
شقققرعي، كما أن في هذا الحديث تحريضقققًا على السقققعي بنفسقققه في تحصقققيل الرزق واالكتسقققاب 

كم يحتطب أحد قال عليه الصقققالة والسقققالم " أَلَنْ  على الغير كما االعتمادعدم من عمل يده، و 
 .)1(حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه"

قال: سقققققققألت رسقققققققول هللا صقققققققلى هللا عليه وسقققققققلم  -رضقققققققي هللا عنه-وروى حكيم بن حزام     
فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني ثم قال: يا حكيم؛ إن هذا المال َخِضَرة حلوة 
فمن أخذه بسقققققخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشقققققراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي 

ع، اليد العليا خير من اليد السقققققفلى، قال حكيم: فقلت يا رسقققققول هللا، والذي بعثك يأكل وال يشقققققب
يدعو  -رضققققققققققققققي هللا عنه-بالحق ال أرزأ أحدًا بعدك شققققققققققققققيئًا حتى أفارق الدنيا، فكان أبو بكر 

أبى أن دعاه ليعطيه ف -رضقققققققققققي هللا عنه-حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر 
فقال عمر: إني أشقهدكم يا معشقر المسقلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه يقبل منه شقيئًا، 

من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسققققققول هللا صققققققلى هللا عليه 

                                 
كتاب البيوع، ابب كسخخخخخخخخب الرجل وعمله بيده، حديث   ، مرجع سخخخخخخخخابق،عمدة القاري شخخخخخخخخرم صخخخخخخخخحيح البخاري ،العيين (1)

 .499، ص2074رقم
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 .(1)وسلم حتى توفي"

هور شققققققققوله: )اليد العليا خير من اليد السقققققققفلى(: المراد باليد العليا المتعففة، و ن كان الم     
َرة حلوة(؛ أي: كالفاكهة الخضقققرة الحلوة، فشقققب ه المال في الرغبة فيه  هي المنفقة، وقوله: )َخضقققِ
بها؛ ألن األخضر مرغوب من حيث النظر، والحلو مرغوب من حيث الذوق، فإذا اجتمعا زادا 
في الرغبة فيه والميل إليه. )فمن أخذه بسققققققققققققخاوة نفس(؛ أي: بغير شققققققققققققره وال إلحاح وال طمع، 

بإشققققراف نفس( اإلشققققراف: االطالع على الشققققيء والتعرض له، وقيل: شققققدة حرص )ومن أخذه 
السقققائل إشقققرافه على المسقققألة. وقوله: )ال أرزأ(؛ أي: ال أنقص ماله بالطلب، وقد أبى أن يقبل 
من أبي بكر وعمر ألنه خشي أن يعتاد على األخذ فيتجاوز به نفسه إلى ماال يريده، وترك ما 

 .(2) ا ال يريبه، وألنه خشي أن يفعل خالف ما قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلميريبه إلى م

قققال اإلمققام العيني رحمققه هللا:" اعلم أن مققدار هققذه األحققاديققث على أربعققة أوجققه: حرام،        
والمكروه لمن سأل وعنده ما ومكروه، ومباح، وواجب، فالحرام لمن سأل وهو غني عن الزكاة، 

ذلك، والمباح لمن سقققققققأل بالمعروف قريبًا أو صقققققققديقًا، وأما السقققققققؤال عند الضقققققققرورة يمنعه عن 
 .(3)فواجب إلحياء النفس"

 

 الحث  ل  البر والتقوى  :الفرع الخامأل

حرص اإلسققالم على تعظيم حقوق المسققلمين بعضققهم لبعض، وحثهم على البر والتقوى        
رِ  َوالتَّْقَوىَٰ ۖ َواَل َعَلى اْلبِ  }َوَتَعاَون وا :قال تعالىوالتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع اإلسقققققققققققققققالمي، 

ْدَواِن ۚ َواتَّق وا َّللاََّ ۖ إِ  ْثِم َواْلع   [.2 :لمائدةا]{ َّللاََّ َشِديد  اْلِعَقابِ  نَّ َتَعاَون وا َعَلى اإْلِ

                                 
 .74ص، كتاب الزكاة، 9ج ، املرجع السابق (1)

  .75( املرجع السابق، ص2)

  .71املرجع السابق، ص (3)
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ال   }َلن :والبر جققاء في القرآن مقترنققًا بققاإلنفققاق في وجوه الخير، قققال تعققالى       وا اْلِبرَّ َحتَّىَٰ َتنققَ
 [.29 :نآل عمرا]{ َعِليم  ت نِفق وا ِممَّا ت ِحب وَن ۚ َوَما ت نِفق وا ِمن َشْيٍء َفِإنَّ َّللاََّ ِبِه 

ِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آمَ  } :وقال تعالى       ِرِق َواْلَمْغِرِب َولََٰ ِ لَّْيَس اْلِبرَّ َأن ت َول وا و ج وَهك ْم ِقَبَل اْلَمشققْ َن ِباهللَّ
بِ ِه َذِوي اْلق ْرَبىَٰ َواْلَيتَ  اِكيَن اَواْلَيْوِم اآْلِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِ يَن َوآَتى اْلَماَل َعَلىَٰ ح  َمىَٰ َواْلَمسققققَ

َكاَة َواْلم وف وَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا عَ  اَلَة َوآَتى الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصقققققققَّ اِئِليَن َوِفي الرِ  ِبيِل َوالسقققققققَّ اَهد وا ۖ َواْبَن السقققققققَّ
َدق وا ۖ ِئَك الَِّذيَن صقققققققققَ رَّاِء َوِحيَن اْلَبْأِس ۗ أ ولََٰ اِء َوالضقققققققققَّ اِبِريَن ِفي اْلَبْأسقققققققققَ ِئَك ه م  اْلم تَّق ونَ وَ  َوالصقققققققققَّ  {أ ولََٰ

 [.177:البقرة]

البر: هو اسقققققققققققم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضقققققققققققاه من  رحمه هللا:" قال اإلمام السقققققققققققعدي       
رهه جامع لترك كل ما يكاألعمال الظاهرة والباطنة من حقوق هللا وحقوق الناس. والتقوى: اسم 

 .(1)هللا ورسوله من األعمال الظاهرة والباطنة"

وقيل: التقوى والبر لفظان بمعنى واحد، وذ كر باختالف اللفظ تأكيدًا ومبالغة؛ إذ كل بٍر      
 .(2)تقوى، وكل تقوى بر

إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى؛ ألن  -عز وجل-وقال الماوردي رحمه هللا: ندب هللا       
قد تمت رضا هللا ورضا الناس ف التقوى رضا هللا تعالى، وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين

 سعادته، وعم ت نعمته.

والبر نوعان: صققققققققلة ومعروف، فأما الصققققققققلة فهي التبرع ببذل المال في جهات محمودة       
لغير عوض مطلوب، وهذا يبعث على سققماحة النفس وسققخائها، ويمنع من شققحها و بائها، قال 

حَّ تعالى: } ِئَك َوَمن ي وَق ش   .[9:الحشر] {ه م  اْلم ْفِلح ونَ َنْفِسِه َفأ ولََٰ

وأما النوع الثاني من البر فهو المعروف، وينقسقققققم إلى قسقققققمين: قول وعمل، فأما القول        

                                 
  .240، ص7مرجع سابق، ج ، تيسري الكرم الرمحن يف تفسري كالم املنان،السعدي( 1)

  .268، ص7مرجع سابق، ج اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان،( القرطيب، 2)
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 .(1) طيب الكالم، وأما العمل فهو بذل الجاه، واإلسعاد بالنفس، والمعونة في النائبةفهو 

وقد شققققرع اإلسققققالم أنواعًا من اإلنفاق، منها ماهو واجب؛ كالنفقة على الوالدين والزوجة        
َأل وَنكَ  :والولد، قال تعالى ْن َخْيٍر َفِلْلَواِلَدْيِن َواأْلَْقَربِ  }َيسقققققققققققْ يَن َواْلَيَتاَمىَٰ َماَذا ي نِفق وَن ۖ ق ْل َما َأنَفْقت م مِ 

بِ  اِكيِن َواْبِن السققققققققققَّ َوت ه نَّ  وقال تعالى: }َوَعَلى[، 215]البقرة :{ يِل َۗواْلَمسققققققققققَ اْلَمْول وِد َله  ِرْزق ه نَّ َوِكسققققققققققْ
وِف ۚ  [.233]البقرة :{ ِباْلَمْعر 

إيتاء الزكاة من أوصقققققققققاف  -عز وجل-كما شقققققققققرع اإلسقققققققققالم الزكاة الواجبة، وجعل هللا         
{ َح اْلم ْؤِمن ونَ َأْفلَ  فقال تعالى: }َقدْ المؤمنين المتقين المحسقققققققنين، ومنعها من صقققققققفات المنافقين، 

َكاِة َفاِعل ونَ منها } وذكر أوصافهم، و   [.4-1المؤمنون:]{ َوالَِّذيَن ه ْم ِللزَّ

ذْ  :وقال تعالى        ر ه ْم َوت َزكِ يِهم ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ت   }خ   [.103التوبة:]ِبَها{ َطهِ 

عهم عن يهم وترفتنم   :أي ؛وتزكيهم .رهم من دنس ذنوبهمرحمقققه هللا:" تطه   ققققال الطبري       
 .(2)خسيس منازل أهل النفاق إلى منازل أهل اإلخالص"

صقققققققققدقة التطوع، واإلطعام من األضقققققققققاحي والهدايا في الحج، قال اإلنفاق  صقققققققققورومن        
اِئَس اْلَفِقيرَ } :تعققققالى ا َوَأْطِعم وا اْلبققققَ واإلنفققققاق في أوجققققه البر المختلفققققة؛  [.28الحج:] {َفك ل وا ِمْنهققققَ

 كالنفقة على اليتامى واألرامل والفقراء والمساكين وغير ذلك.

وجعل اإلسققققالم اإلطعام كفارة لكثير من الخطايا؛ مثل: كفارة اليمين، والنذور، والظهار        
ِكن ي َؤاِخذ ك م ِبَما َعقَّد}  وغير ذلك، قال تعالى: ت م  اأْلَْيَماَنۖ  اَل ي َؤاِخذ ك م  َّللاَّ  ِباللَّْغِو ِفي َأْيَماِنك ْم َولََٰ
َرِة  ْم َأْو َتحْ َفَكفَّاَرت ه  ِإْطَعام  َعشقققَ َوت ه  ْم َأْو ِكسقققْ ِ  َما ت ْطِعم وَن أَْهِليك  اِكيَن ِمْن َأْوسقققَ ِرير  َرَقَبٍة ۖ َفَمن َمسقققَ

ِلَك َكفَّاَرة  َأْيَماِنك ْم ِإَذا َحَلْفت ْم ۚ َواْحَفظ وا َأْيَماَنك ْم ۚ كَ  َيام  َثاَلَثِة َأيَّاٍم ۚ ذََٰ ِلَك ي َبيِ ن  َّللاَّ  لَ لَّْم َيِجْد َفصققققققققققققققِ ك ْم ذََٰ
ونَ  ك ر  كما جعل اإلطعام بدياًل عن الصققققققققققوم لمن ال يسققققققققققتطيع  [.89المائدة:]{  آَياِتِه َلَعلَّك ْم َتشققققققققققْ

                                 
  .336وص 327املاوردي، أدب الدين والدنيا، مرجع سابق، ص (1)

 .659، ص11الطربي، تفسري الطربي )جامع البيان عن أتويل آي القرآن(، مرجع سابق، ج  (2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya4.html
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ْدَية  َطَعام  الَِّذيَن ي ِطيق وَنه  فِ  : }َوَعَلىتعالىالصقققققققققققوم وال يسقققققققققققتطيع القضقققققققققققاء لمرض ونحوه، قال 
 [.184البقرة:]{ ِمْسِكينٍ 

 -وسقققلم صقققلى هللا عليه-ئل اإلطعام، وجعلها رسقققول هللا وقد ورد في السقققنة النبوية فضقققا      
خير األعمال وأجل ها عند هللا، وجعلها سقققققققققببًا في دخول الجنة، فقد سقققققققققأله رجل: أي اإلسقققققققققالم 

 .(1)خير؟ قال: "ت طعم الطعام، وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم تعرف"

 -صققققلى هللا عليه وسققققلم-ومما يدل على فضققققل إطعام الطعام ومسققققاس الحاجة إليه أنه       
حث عليه أول ما دخل المدينة المنورة، كما جاء في رواية عبدهللا بن سالم قال: لما قدم النبي 

، وقيل: قد قدم رسول هللا صلى هللا عليه (2) المدينة انجفل الناس قبله -صلى هللا عليه وسلم-
سققققققلم، قد قدم رسققققققول هللا، قد قدم رسققققققول هللا ثالثًا، فجئت ألنظر فلما تبي نت وجهه عرفت أن و 

وجهه ليس بوجه كذ اب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السالم، 
 .(3)وأطعموا الطعام، وِصلوا األرحام، وَصل وا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسالم"

قال اإلمام العيني رحمه هللا:" فيه حث على إطعام الطعام الذي هو أمارة الجود والسخاء       
 .(4)ومكارم األخالق، وفيه نفع للمحتاجين، وسد الجوع الذي استعاذ منه صلى هللا عليه وسلم"

أفضققققققلها إطعام الطعام الذي هو قوام  -صققققققلى هللا عليه وسققققققلم-وقال الخطابي: " جعل       
األبدان، ثم جعل خير األقوال في البر واإلكرام إفشققققققاء السققققققالم الذي يعم وال يخص من عرف 
ومن ال يعرف، حتى يكون خالصققققققققققًا هلل تعالى، بريئًا من حظ النفس والتصققققققققققنع؛ ألنه شققققققققققعار 

 .(5)سلم فيه شائع"اإلسالم فحق كل م

                                 
 .1557، ص6236كتاب االسئذان، ابب السالم للمعرفة وغري املعرفة، حديث رقم ، مرجع سابق ،  البخاريصحيح  (1)
 قبله؛ أي: مضوا إليه.اجنفل الناس  (2)
 .1216، ص3251كتاب األطعمة، ابب إطعام الطعام، حديث رقم   مرجع سابق، ( شروم سنن ابن ماجه،3)

 .225ص. كتاب اإلميان. 1مرجع سابق، ج عمدة القاري شرم صحيح البخاري، العيين،( 4)
 .228، صاملرجع نفسه (5)
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ال:" أحب ق -صققققلى هللا عليه وسققققلم-أن النبي  -رضققققي هللا عنه-وعن جابر بن عبدهللا      
 .(1)الطعام إلى هللا ما كثرت عليه األيدي"

وعن جابر قال: قال رسققول هللا صققلى هللا عليه وسققلم:" إذا طبخت قدرًا فأكثر ماءها، أو       
 .(2)قال: المرق، وتعاهد جيرانك"

 .(3)وفي رواية " إذا عملت مرقة فأكثر ماءها، واغترف لجيرانك منها"      

س قال:" لي -صققققققلى هللا عليه وسققققققلم-أن رسققققققول هللا  -رضققققققي هللا عنها-عائشققققققة  عنو       
 .(4)المؤمن الذي يبيت شبعانًا وجاره جائع"

هذه األحاديث النبوية الشققريفة وغيرها تحث على غرس مبدأ التكافل والتراحم في اإلطعام      
ؤمنين مثاًل في تراحم الم -صقققققققلى هللا عليه وسقققققققلم-بين المؤمنين، وقد ضقققققققرب لنا رسقققققققول هللا 

 .(5)بعضهم لبعض فقال:" المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا"

م: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسقققد وقال عليه الصقققالة والسقققال     
 .(6)إذا اشتكى منه عضو  تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر"

قال النووي:" هذه األحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم لبعض، وحثهم       
 .(7)على التراحم والمالطفة والتعاضد من غير إثم وال مكروه"

                                 
 217، ص7317، حديث رقم 7املعجم األوسط، ج ،احلافو أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، (1)
 .6ص (، مؤسسة الرسالة،كتاب األطعمة،2009املوسوعة احلديثية، الطبعة االو ، ) –مسند اإلمام أمحد بن حنبل  (2)
 .1249، ص3362حديث رقم  مرجع سابق، رواه ابن ماجه وقال: حديث صحيح، شروم سنن ابن ماجه، (3)

  15ص (،2166/37، كتاب البيوع، حديث رقم )2مرجع سابق، ج املستدرر على الصحيحني،احلاكم النيسابوري، ( 4)

واآلداب،  كتاب الرب والصلة  مرجع سابق، شرم النووي على مسلم،-النووي، املنهاج يف شرم صحيح مسلم بن احلجاج (5)
 .5 154، صابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم

 .2585رقم املرجع نفسه، الصفحة نفسها، حديث  (6)
 .2586املرجع السابق، الصفحة نفسها، حديث رقم  (7)
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طر، زكاة الف التي نصققققت عليها السققققنة النبوية صققققور اإلطعام الواجبة في اإلسققققالمومن       
قال: فرض رسققول هللا زكاة الفطر صققاعًا من تمر أو صققاعًا  -رضققي هللا عنه-فعن ابن عمر 

من شققعير على العبد والحر، والذكر واألنثى، والصققغير والكبير من المسققلمين، وأمر أن ت َؤدى 
 .(1)لى الصالة"قبل خروغ الناس إ

 يقول: " كنا ن خرغ زكاة الفطر صاعًا من -رضي هللا عنه-وفي رواية أبي سعيد الخدري       
 .(2)طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من إق ، أو صاعًا من زبيب"

-وقد أخبر الرسققققققققققققول الكريم أن اإلطعام ينجي من النار يوم القيامة، وأن من تقوى هللا       
أن يتصقققققققققدق المرء بما يسقققققققققتطيع ولو بشقققققققققق تمرة، فقد روى عدي بن حاتم قال: ذكر  -تعالى

ذ منها، ذكر شعبة: أنه فعله ث -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  الث النار فأشاح بوجهه وتعو 
 .(3)قال: "اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة"مرات، ثم 

وعن شقققققققعبة قال: ذكر عوف بن أبي جحيفة قال: سقققققققمعت المنذر بن جرير يَحدِ ث عن       
فاة في صقققدر النهار، فجاء قوم عراة ح -صقققلى هللا عليه وسقققلم-أبيه قال: كنا عند رسقققول هللا 

لى هللا صقققق-كلهم من مضققققر، فتغير وجه رسققققول هللا متقلدي السققققيوف عامَّتهم من مضققققر؛ بل 
لم ا رأى بهم الفاقة، فدخل ثم خرغ فأمر بالاًل فأذن فأقام الصقققققققققالة فصقققققققققلى، ثم  -عليه وسقققققققققلم

َها َزْوَجهَ خطب فقال: }  ا َوَبثَّ َيا َأي َها النَّاس  اتَّق وا َربَّك م  الَِّذي َخَلَقك م مِ ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْن
اَءل وَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ۚ ِإنَّ َّللاََّ َكاَن َعَليْ مِ  اًء ۚ َواتَّق وا َّللاََّ الَِّذي َتسققققققققققققَ َما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنسققققققققققققَ {  ك ْم َرِقيًباْنه 

َمْت ِلَغٍدۖ  َواتَّق  }  [89]المائدة: ا َقدَّ ا َّللاََّۚ  ِإنَّ َّللاََّ َخِبير  و َيا َأي َها الَِّذيَن آَمن وا اتَّق وا َّللاََّ َوْلَتنظ ْر َنْفس  مَّ

                                 
رقم  حديث ، كتاب الزكاة، ابب فرض صخخخخدقة الفطر،9مرجع سخخخخابق، جعمدة القاري شخخخخرم صخخخخحيح البخاري، العيين،  (1)
 155(، ص102/1503)
 .160ص(، 105/1506)حديث رقم  ، املرجع نفسه (2)

، 2539النسخخخخادي، أمحد بن شخخخخعيب بن علي، سخخخخنن النسخخخخادي الصخخخخغرى )اجملتىب من السخخخخنن(، مرجع سخخخخابق، حديث رقم  (3)
 .351ص
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تصقققققققدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صقققققققاع ب ره، من  [18]الحشقققققققر:{ ِبَما َتْعَمل ونَ 
ر ة كادت كفه تعجز عنها  صققاع ثمره، حتى قال: ولو بشققق تمرة، فجاء رجل من األنصققار بصقق 
بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسققققول هللا 

نة هللا عليه وسققلم: " من سققن في اإلسققالم سقق كأنه مذهبة، فقال صققلى -صققلى هللا عليه وسققلم-
حسقققققققققنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شقققققققققيء ، ومن سقققققققققن في 

 .(1)"ء  شياإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم 

ل وهو حبس األصققققققق النبوية "الوقف"ومن القربات المسقققققققتحبة التي نصقققققققت عليها السقققققققنة       
-والتصقققدق بالمنفعة، مثل أن يحبس أرضقققًا ويتصقققدق بثمرها، فقد جاء عن ابن عمر أن عمر

أصاب أرضًا بخيبر فقال: يا رسول هللا، إني أصبت أرضًا وهللا ما أصبت  -رضي هللا عنهما
مااًل ق  هو أنفس عندي منها، فما تأمرني يا رسول هللا، قال: "إن شئت تصدقت بها وحبست 

صقققدقة ال تباع وال توهب وال تورث، فتصقققدق بها على  -رضقققي هللا عنه-أصقققلها" فجعلها عمر
 .(2)الفقراء، وذوي القربى، وفي سبيل هللا، وفي الرقاب

 

 : النهي  ن المعام ت والبيوع الفاسدةالفرع السادم

يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم،  في المعامالت عامة ما نهى اإلسقققققققققققققققالم عنه      
وقد حذر اإلسققققالم من جميع التعامالت التي تؤثر على أمن المجتمع ووحدته وتآلفه، ومن أهم 
ذلققك تحريم أنواع الغش واالحتكققار في األقوات وبيوع الغرر وغيرهققا، ونظرًا ألهميققة الحسقققققققققققققققبققة 

وأئمة الصقققدر األول يباشقققرونها  -معليه الصقققالة والسقققال-والرقابة على األسقققواق كان الرسقققول 
انة يأمرون بالصقققدق واألمانة، وينهون عن الخيقدون أحوال المكاييل والموازين، و بأنفسقققهم، فيتف

                                 
  .353ص، 2555( املرجع السابق، ابب التحري  على الصدقة، حديث رقم 1)
 .262ص الوقف.. ابب 6سنن البيهقي الكربى، ج ه(،358)ت اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي، البيهقي (2)
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صلى هللا -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-والغش وتطفيف المكيال والميزان، فعن أبي هريرة 
رة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصققققققققققققابع -عليه سققققققققققققلم ذا يا ما هبلاًل، فقال: "ه مر  على صقققققققققققق 

صققاحب الطعام؟" فقال: أصققابته السققماء يا رسققول هللا  قال: " أفال جعلته فوق الطعام كي يراه 
 .(1)الناس؟ من غشنا فليس مني"

لمدينة ا -صققققققلى هللا عليه وسققققققلم-بي قال: لما قدم الن -رضققققققي هللا عنه-وعن ابن عباس     
ِفيَن{ }َوْيل   :هللاكانوا من أخبث الناس كياًل فأنزل   .(2)ذلك" الكيل بعد حسنوافأ لِ ْلم َطفِ 

صقققلى هللا عليه وسقققلم: " يا معشقققر التجار، إنكم قد  وعن ابن عباس قال: قال رسقققول هللا     
 .(3)ول يتم أمرًا هلكت فيه األمم السالفة: المكيال والميزان"

ثمار الغرر؛ كالنهي عن بيع النهى عنها صقققققققققققلى هللا عليه وسقققققققققققلم بيوع ومن البيوع التي      
حتى تنضج ويبدو صالحها، فقد ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي هللا عنه: أن رسول 

 .(4)نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صالحها؛ نهى البائع والمبتاع" -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

ي ذلك من ؛ لما فعن تلقي السلع قبل مجيئها إلى السوق  -صلى هللا عليه وسلم-ونهى       
 التغرير وعدم معرفة سعر السوق.

 -عنه رضققققققققققي هللا-ومن البيوع المنهي عنها " االحتكار في الطعام"، فقد روى أبو هريرة      
ن من احتكر ح كرة ي ريد أن يغلي بها على المسققلمي" قال: قال رسققول هللا صققلى هللا عليه وسققلم:
                                 

قول  كتاب اإلميان، ابب  مرجع سخخخابق، شخخخرم النووي على مسخخخلم،-النووي، املنهاج يف شخخخرم صخخخحيح مسخخخلم بن احلجاج( 1)
 .158النيب صلى هللا عليه وسلم:"من غشنا فليس منا"، ص

األلباين  . وحسنه53، ص11165رقم  ، ابب ترر التطفيف، حديث6مرجع سابق، جسنن البيهقي الكربى، ( البيهقي، 2)
 .332، كتاب البيوع وغريها، الرتهيب من خبس الكيل والوزن، ص2ح الرتغيب والرتهيب، جصحي يف
 .53، ص11166البيهقي، سنن البيهقي، مرجع سابق، حديث رقم   (3)

. 973(، ص1534النووي، املرجع السخخخابق، كتاب البيوع، ابب النهي عن بيع الثمار قبل بدوص  صخخخالحها، حديث رقم ) (4)
النورانية الفقهية، هقيق: د. أمحد القواعد ه(، 728-661لإلطالع على تفصخيل الفقهاء يف هذه املسخألة، يُنظر: ابن تيمية )

 .224-167وزي، صبن صمد اخلليل، الطبعة األو ، دار ابن اجل
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 .(1)فهو خاطئ"

 .(2) أن ي حتكر الطعام -صلى هللا عليه وسلم-وعن أبي أمامة قال: نهى رسول هللا       

واالحتكار: هو احتباس األقوات النتظار الغالء به، بأن يشقققتري الطعام في وقت الغالء       
وقققت الرخص، أو اد خره وبققاعققه في وقققت ليغلوا، وأمققا إن جققاء بققه من قريققة، أو اشقققققققققققققققتراه في 

 .(3)يس باحتكارفلالغالء؛ 

عن المحتكر: )فهو خاطئ(: فالخاطئ في  -عليه الصقققالة والسقققالم-الرسقققول وأما قول        
اللغة هو العاصقققققي اآلثم، وهذا الحديث صقققققريح في تحريم االحتكار وخاصقققققة في األقوات، أما 
غير األقوات فقد قال العلماء ال يحرم فيه بكل حال، والحكمة من تحريم األقوات خاصققققققققققة هو 

إنسقققان طعام واضقققطر جمع العلماء على أنه لو كان عند دفع الضقققرر عن عامة الناس، كما أ
 .(4) الناس إليه ولم يجدوا غيره أ جِبَر على بيعه دفعًا للضرر عن الناس

قققال ابن القيم رحمققه هللا: " المحتكر الققذي يعمققد إلى شقققققققققققققققراء مققا يحتققاغ إليققه النققاس من       
، ولهذا كان لولي األمر أن عنهم يريد إغالءه عليهم هو ظالم لعموم الناسالطعام فيحبسقققققققققققققققه 

ي كره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضققققققرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام 
 .(5)ال يحتاغ إليه والناس في مخمصة"

وموقف اإلسققالم في االحتكار عمومًا واضققح وبي ن آلثاره السققلبية المختلفة، ويشققمل ذلك        
و اسقققققتقطاعها وتعطيلها دون إحيائها وزراعتها، فقد جاء في األثر زراعية أاحتكار األراضقققققي ال

قققال: جققاء بالل بن الحققارث الم زني إلى  -رضقققققققققققققققي هللا عنهمققا-عن أبي عبققدهللا بن أبي بكر 

                                 
 265، اجلزء السابع، ص8617حديث رقم  مرجع سابق، مسند اإلمام أمحد، املوسوعة احلديثية، (1)
 .49، ابب ما جاء يف االحتكار، ص6مرجع سابق، ج سنن البيهقي الكربى، ( البيهقي،2)
 .837ص مرجع سابق، شروم سنن ابن ماجه، (3)
 .838املرجع نفسه، ص (4)
 .636، دار عامل الفوادد، ص1لطرز احلكمية يف السياسة الشرعية، جاابن قيم اجلوزية،  (5)
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ا فاستقطعه أرضًا طويلة عريضة، فما ول َي عمر قال له: ي -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
ك، أرضقققًا طويلة عريضقققة فقطعها ل -هللا عليه وسقققلمصقققلى -بالل، إنك اسقققتقطعت رسقققول هللا 

ديك، لم يكن ليمنع شيئًا يسأله، و نك ال تطيق ما في ي -صلى هللا عليه وسلم-و ن رسول هللا 
فقال: أجل، قال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسققققققققكه، وما لم تطق عليه فادفعه إلينا نقسققققققققمه 

ال عمر: طعنيه رسققول هللا صققلى هللا عليه وسققلم، فقأقبين المسققلمين، فقال: ال أفعل وهللا شققيئًا 
 .(1)وهللا لتفعلن، فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين

وفي رواية أخرى ت بي ن سققققققققققققبب أخذ عمر ما عجز عنه بالل، فقد روى الحارث بن بالل       
ق أقطع بالل بن الحارث العقي -صققققققققلى هللا عليه وسققققققققلم-بن الحارث عن أبيه أن رسققققققققول هللا 

لم  -مصقلى هللا عليه وسقل-قال لبالل: إن رسقول هللا  -رضقي هللا عنه-أجمع، فلما كان عمر 
ى المسقققققققققققققققلمين، لم يقطعك إال لتعمل، قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس يقطعك لتحجره عل

 .(2)العقيق"

 

 والتغذية الجيدة الفرع الثامن: الغذاء الصحي

العظيمة أن يتمتع اإلنسقققققان بالعافية والقوة في بدنه التي ينبغي  -تعالى-من نعم هللا  إن      
 أال  يستقبل يومه إال بشكرها وصرفها في طاعة المنعم، وفي أداء واجباته الشرعية.

، وقد ذ كر في القرآن الكريم عدد من األغذية و ن الصقققققحة الجيدة تبدأ من التغذية الجيدة      
 ، الغنية بالعناصر المغذية، ومنها:(3)ة اإلنسانالمهمة لصح

                                 
 .49، ابب ما جاء يف االحتكار، ص 6مرجع سابق، ج سنن البيهقي الكربى،( البيهقي، 1)
 نفسه، الصفحة نفسها. املرجع (2)

د. موسخخخخى إمساعيل البسخخخخيط، الغذاء والتغذية يف ضخخخخوء الكتاب والسخخخخنة، جملة جامعة القدس املفتوحة، العدد السخخخخادس،   (3)
 .348-345، ص2005
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َته ونَ  مصقققققققققققادر البروتين الحيواني كما في قوله تعالى: } - ، [25]الواقعة:{ َوَلْحِم َطْيٍر مِ مَّا َيشقققققققققققْ
 [.22]الطور:وقوله تعالى: }َوَأْمَدْدَناه م ِبَفاِكَهٍة َوَلْحٍم مِ مَّا َيْشَته وَن{ 

}َوه زِ ي  تعققالى: كمققا في قولققه كققالتين والزيتون والرمققان والتمر والرطققب واألعنققاب، :فققاكهققةال -
اِقْ  َعَلْيِك ر َطًبا َجِنيًّا{  ه َو الَِّذي َأنَزَل ِمَن }تعالى:  وقوله [،25]مريم:ِإَلْيِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة ت سقققققققققققققققَ

يم ونَ  َجر  ِفيِه ت سقققققققِ َراب  َوِمْنه  شقققققققَ ْنه  شقققققققَ َماِء َماًء ۖ لَّك م مِ  ْيت وَن  (10) السقققققققَّ ْرَع َوالزَّ ي نِبت  َلك م ِبِه الزَّ
لِ  الثََّمَراِت َوالنَِّخيَل َواأْلَْعنَ  َباَرَكٍة  ، وقول تعالى }ي وَقد  ]النحل[{ (11)اَب َوِمن ك  َجَرٍة م  ِمن شقققققققققققققققَ

 .]35النور:[َزْيت وَنٍة{ 
ا اتَِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل ب ي وًتا َومِ َوَأْوَحىَٰ َرب َك ِإَلى النَّْحِل َأِن قال تعالى: }  لعسل:ا - َجِر َوِممَّ َن الشَّ

ونَ  رَ  (68) َيْعِرشققققق  ب َل َربِ ِك ذ ل اًل ۚ َيْخر غ  ِمن ب ط وِنَها شقققققَ ل ِكي سققققق  ِلي ِمن ك لِ  الثََّمَراِت َفاسقققققْ اب  ث مَّ ك 
وَن  ِلَك آَلَيًة لِ َقْوٍم َيَتَفكَّر   ]النحل[.{ (69)م ْخَتِلف  َأْلَوان ه  ِفيِه ِشَفاء  لِ لنَّاِس ۗ ِإنَّ ِفي ذََٰ

م مِ مَّا ِفي ب ط  اللبن ومشققققققققققتقاته: قال تعالى: }َوِ نَّ  - ِقيك  وِنِه ِمن َبْيِن َلك ْم ِفي اأْلَْنَعاِم َلِعْبَرًة ۖ ن سققققققققققْ
اِرِبيَن{   [.66]النحل:َفْرٍث َوَدٍم لََّبًنا َخاِلًصا َساِئًغا لِ لشَّ

َر اْلَبْحَر ِلَتْأك ل وا ِمْنه  َلْحًما َطِريًّا{ كاألسما -  [.14النحل:]: قال تعالى: }َوه َو الَِّذي َسخَّ
 [.146]الصافات:اليقطين: قال تعالى: }َوَأنَبْتَنا َعَلْيِه َشَجَرًة مِ ن َيْقِطيٍن{  -

أن  نسققققققققققان في بدنه، ومن ذلكبما ينفع اإل الجيدة حثت السققققققققققنة النبوية على التغذيةوقد       
: يث قال ألصقققحابه رضقققي هللا عنهمأمر بالفطر في الغزو ح-عليه الصقققالة والسقققالم-الرسقققول

 . (1)مصب حوا عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا"إنكم "

فر فمنا في الس -عليه الصالة والسالم-قال: كنا مع النبي  -رضي هللا عنه-وعن أنس       
الصققققققائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزاًل في يوٍم حار، أكثرنا ظاًل صققققققاحب الكسققققققاء، ومنا من 

قال فطرون فضقققربوا األبنية وسققققوا الركاب. فيتقي الشقققمس بيده، قال: فسقققق  الصقققوام، وقام الم

                                 
  .500، ص1120ابب التخيري يف الصوم والفطر يف السفر، حديث رقم  مرجع سابق، ( صحيح مسلم،1)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya68.html
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 .(1)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ذهب المفطرون اليوم باألجر"

كما راعت السققنة النبوية أنواع األغذية وصققفاتها، فقد كان عليه الصققالة والسققالم يحرص       
 .(2) على تنو ع أغذيته ومزغ بعضها ببعض مراعاة لبعض صفاتها

لقث اء يأكل ا -صقققققققققققققلى هللا عليه وسقققققققققققققلم-دهللا بن جعفر قال: رأيت رسقققققققققققققول هللا روى عب      
 .(3)بالرطب"

وقد جاء في غير مسلم زيادة:" قال يكسر حر هذا برد هذا" وفيه رحمه هللا: "قال النووي       
جواز أكل الطعامين معًا والتوسقققققققققع في األطعمة. واالختالف بين العلماء في هذا وما ن قل عن 

لسقققققققققققققققلف من خالف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسقققققققققققققققع والترف واإلكثار لغير بعض ا
 .(4)مصلحة دينية"

ه صققققققققققلى هللا علي-كما جاء في السققققققققققنة فضققققققققققل التمر، فعن عبدهللا بن عمرو أن النبي       
 .(5)قال:" إن هللا يحب من يحب التمر" -وسلم

 .(6)وقوله عليه السالم لعائشة رضي هللا عنها: "يا عائشة، بيت ال تمر فيه جياع أهله"      

اِقْ  ِإَلْيِك ِبِجْذِع النَّ  والتمر له فضقققققققل على غيره من األقوات لقوله تعالى: }َوه زِ ي        ْخَلِة ت سقققققققَ

                                 
 .499، ص1119إذا تو  العمل، حديث رقم ابب أجر املفطر يف السفر  مرجع سابق، صحيح مسلم، (1)
لية. رسخخخخخالة دراسخخخخخة هليحق اإلنسخخخخخان يف األمن الغذادي يف ضخخخخخوء الثقافة اإلسخخخخخالمية:  الصخخخخخبحي. نبيل بن رزز بن صمد (2)

 .51ص ماجستري. جامعة طيبة.

ابلرطب،  القثاء ابب أكل مرجع سخخابق، شخخرم النووي على مسخخلم،-النووي، املنهاج يف شخخرم صخخحيح مسخخلم بن احلجاج( 3)
 .1249، ص2043حديث رقم 

 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. (4)

 .58، ص161حديث رقم  ،1مرجع سابق، ج الطرباين، املعجم األوسط، (5)
 ورواه البخاري ومسلم، يف ابب أكل الرطب ابلقثاء.    
مر وحنوه يف ادخار الت بابمرجع سخابق،  شخرم النووي على مسخلم،-املنهاج يف شخرم صخحيح مسخلم بن احلجاج ( النووي،6)

 .1296، ص2046من األقوات للعيال، حديث رقم 
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 ولحديث عائشة وغيره. ]25مريم:[{ َجِنيًّاَعَلْيِك ر َطًبا 

احه وأب -عز وجل-الرطب والتمر من طيب ما خلق هللا رحمه هللا: " قال اإلمام العيني       
ة لتمر مك -عليه السقققققققققققققققالم- براهيمإللعباد، وهو طعام أهل الحجاز وعمدة أقواتهم، وقد دعا 

عليه  براهيمإلتمر المدينة بمثل ما دعا به  -عليه وسقققققلم صقققققلى هللا-بالبركة، ودعا رسقققققول هللا 
 .(1)الم، فال تزال البركة في تمرهم وثمارهم إلى الساعة"الس

 -لمصققلى هللا عليه وسقق-هللا أن رسققول  -رضققي هللا عنه-وفي فصققل "الزيت" روى عمر      
قال:" كلوا الزيت، وادهنوا به، فإنه من شققققجرة مباركة"، وفي رواية:" ائتدموا بالزيت وادهنوا به، 

 .(2)فإنه من شجرة مباركة"

َجَرٍة مِ  }ي وَقد   من شققققققققققققجرة مباركة" يدل عليه التنزيل الحكيم في قوله تعالى:وقوله: "      ن شققققققققققققَ
 .]35:النور[ َزْيت وَنٍة{م َباَرَكٍة 

كان يحب " الدباء"، والدباء هو:  -صقققلى هللا عليه وسقققلم-ء في السقققنة أن النبي كما جا      
-روى أنس رضققققققققي هللا عنه " أن رسققققققققول هللا اليقطين أو القرع، وكالهما لمسققققققققم ى واحد؛ فقد 

باٍء فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت  -صقققققلى هللا عليه وسقققققلم أتى مولى له خياطًا، فأ تي بد 
 .(3)يأكله" -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

إلى  -صقققلى هللا عليه وسقققلم-وفي رواية في صقققحيح مسقققلم قال: " فذهبت مع رسقققول هللا      
دباء  خبزًا من شققققققعير ومرقًا فيه -صققققققلى هللا عليه وسققققققلم-الطعام، فقر ب إلى رسققققققول هللا ذلك 

صقققحفة، يتتبع الدباء من حوالي ال -صقققلى هللا عليه وسقققلم-وقديد، قال أنس: فرأيت رسقققول هللا 
                                 

 .100، ص11ج  مرجع سابق، ، عمدة القاري شرم صحيح البخاري،العيين (1)
 .84، ص9196اجلزء التاسع، حديث رقم  مرجع سابق، الطرباين، املعجم األوسط،( 2)

 .1236، ص3319حديث رقم  مرجع سابق، سنن ابن ماجه،ورواه ابن ماجه وقال: حديث صحيح، شروم 
(، 59/5433كتاب األطعمة، ابب الدابء، حديث رقم )  مرجع سخخخخخابق، عمدة القاري شخخخخخرم صخخخخخحيح البخاري،، ( العيين3)

 .93ص
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 .(1)قال: فلم أزل أحبه منذ يومئذ"

 -لمصققلى هللا عليه وسقق-أن النبي حلوى" روت عائشققة رضققي هللا عنها "وفي "العسققل وال      
 .(2)كان يحب الحلواء والعسل"

العلماء: المراد بالحلواء كل شقققققققيء حلو، وذ كَر العسقققققققل بعدها من باب الخاص بعد قال       
َفاء   ، موافقًا للتنزيل الحكيم: }ِفيهِ العام، تنبيهًا على بركته وشققققققققققفائه وفيه  ،]69النور:[{ لنَّاسِ ل ِ شققققققققققِ

 .(3)من الطيبات، وأن ذلك ال ينافي الزهدجواز أكل لذيذ األطعمة 

 عليه صقققلى هللا-قالت عائشقققة رضقققي هللا عنها: إن النبي  والتأدم به وفي فضقققل " الخل"      
 .(4)قال: "نعم اإلدام الخل" -وسلم

 

 لمواجهة األامات مشروعية ادخار األقوات الفرع التاسع:

في في المسققققتقبل و  عند الحاجة منهاحث اإلسققققالم على ادخار األقوات في البيوت للتزود 
فرة  -مصقلى هللا عليه وسقل-األسقفار، قالت عائشقة وأسقماء رضقي هللا عنهما: "صقنعنا للنبي  سق 

حين سققققققافر النبي صققققققلى هللا عليه وسققققققلم وأبو بكر معه إلى المدينة مهاجرين، قالت عائشققققققة: 
 .(5)فجهزناهما أحسن الجهاز ووضعنا لهم سفرة في جراب ..."

                                 
ب جواز ابمرجع سخخابق، كتاب األشخخربة، شخخرم النووي على مسخخلم، -النووي، املنهاج يف شخخرم صخخحيح مسخخلم بن احلجاج( 1)

 .1293، ص2041أكل اليقطني، حديث رقم أكل املرز واستحباب 

، 3303كتاب األطعمة، حديث رقم مرجع سخخخخخخخابق،   رواه ابن ماجه وقال: حديث صخخخخخخخحيح، شخخخخخخخروم سخخخخخخخنن ابن ماجه،  (2)
 . ورواه البخاري يف صحيحه، كتاب األطعمة، ابب احللواء والعسل.1231ص
 السابق، الصفحة نفسها.شروم سنن ابن ماجه، املرجع  (3)

أدم ، مرجع سخخابق، ابب فضخخيلة اخلل والتشخخرم النووي على مسخخلم-املنهاج يف شخخرم صخخحيح مسخخلم بن احلجاج( النووي، 4)
 .1298، ص2051به، حديث رقم 

، ابب ما كان السلف يدخرون يف بيوهتم وأسفارهم من 11( العيين، عمدة القاري شرم صحيح البخاري، مرجع سابق، ج5)
 .83طعام واللحم وغريه، صال



 -131- 

 

ال اإلمام العيني رحمه هللا:" في هذا رد على الصقققققققققققوفية ومن يذهب مذهبهم في قولهم: ق     
إنه ال يجوز ادخار الطعام لغد، و ن المؤمن الكامل اإليمان ال يسقققققققققققققققتحق اسقققققققققققققققم الوالية حتى 
يتصدق بما يفضل عن شبعه، وال يترك طعامًا لغد، ومن خالف ذلك فقد أساء الظن بربه، ولم 

 .(1)كله"يتوكل عليه حق تو 

 رضققققققققي هللا-عائشققققققققة في مشققققققققروعية ادخار الطعام والترغيب فيه حديث من األحاديث و      
ها "يا عائشقققة، بيت ال تمر فيه جياع أهله"، قال قال: -صقققلى هللا عليه وسقققلم-أن النبي  -عنها

 .(2)ثالثاً  مرتين أو

 .(3)عليه"قال النووي رحمه هللا:" فيه فضل التمر وجواز االدخار للعيال، والحث 

صلى هللا -عبدالرحمن بن عابس عن أبيه قال لعائشة رضي هللا عنها: أنهى النبي  وروى     
أن يؤكل من لحوم األضققاحي فوق ثالث؟ قالت: ما فعله إال في عام جاع الناس  -عليه وسققلم

 (4)فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، و نا كنا لنرفع الك َراَع فنأكله بعد خمس عشرة ..."

 الك َراَع في الغنم: مستدق الساق.

تأكلوا  قال: " كنت نهيتكم أن -صقققلى هللا عليه وسقققلم-عن أبي بريدة عن أبيه عن النبي و     
لحوم األضاحي فوق ثالثة أيام، و نما أردت بذلك ليتسع أهل السعة على من ال سعة له، فكلوا 

 .(5)ما بدا لكم وادخروا"

                                 
 ( املرجع السابق، الصفحة نفسها.1)

شخرم النووي على مسخلم، مرجع سخابق، ابب يف ادخار التمر وحنوه -( النووي، املنهاج يف شخرم صخحيح مسخلم بن احلجاج2)
 .1296، ص2046من األقوات للعيال، حديث رقم 

 ( املرجع نفسه، الصفحة نفسها.3)

 .84شرم صحيح البخاري، مرجع سابق،، ابب األطعمة، ص ( العيين، عمدة القاري4)

( البيهقي، سخخخخخخنن البيهقي الكربى، مرجع سخخخخخخابق، كتاب الضخخخخخخحااي، ابب الرخصخخخخخخة يف األكل من حلوم الضخخخخخخحااي واإلطعام 5)
 .491واالدخار، ص
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ويسققققققققتفاد من هذا الحديث أن األصققققققققل هو ادخار لحوم األضققققققققاحي ألكثر من ثالثة أيام،     
و نما كان النهي لما نزل أهل البادية إلى المدينة وكانوا جوعى حضققققققرة األضققققققحى، فأراد النبي 

 أن يحث الناس على إطعامهم من لحوم األضاحي. -عليه الصالة والسالم-

 

 ة األامات الغذائية في اإلس مالمطلب الثاني: نماذج من إدار 

  ليه الس م-الفرع األول: قصة يوسف                        

-ضقققققرب لنا القرآن الكريم مثااًل على األزمات الغذائية وكيف تعامل معها النبي يوسقققققف      
عليه السالم؛ حيث مرت مصر بأزمة جفاف خانقة لمدة سبع سنين، وبدأت القصة حينما رأى 
ملك مصقققققر رؤيا في منامه، فكان لهذه الرؤيا األثر الكبير على نفسقققققه، فجمع سقققققحرته وكهنته 

فوها بكونها أضغاث أحالم، وهنا تذك ر ساقي الملك الذي هو نفسه كان سجينًا لتفسيرها، فوص
ر له يوسف رؤياه في السجن، وتذك ر قدرة يوسف على  مع يوسف عليه السالم، وسبق أن فس 
تفسققققققير الرؤى، فطلب الترخيص له ليسققققققأل يوسققققققف عن تعبير رؤيا الملك وأسققققققرع الخطى إلى 

يق  أَ السققجن، وما إن التقى يوسققف حتى ا دِ  ف  َأي َها الصققِ  ْفِتَنا سققتفتاه في رؤيا الملك قائاَل: } ي وسقق 
ْضٍر َوأ َخَر َياِبَساٍت لََّعلِ ي نب اَلٍت خ  َأْرِجع  ِإَلى  ِفي َسْبِع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيْأك ل ه نَّ َسْبع  ِعَجاف  َوَسْبِع س 

ْم َيْعَلم وَن{  [.46]يوسف:  النَّاِس َلَعلَّه 

من خالل الرؤيا أن البالد سققققتمر بسققققبع سققققنين من  -عليه السققققالم-د أدرك يوسققققف ولق       
الرخاء، ثم تغطيها سققققققبع سققققققنين أخرى يسققققققود فيها الجفاف والجوع، فكان جواب يوسققققققف عليه 

ْبَع سقققققققققققققِ }  السقققققققققققققالم: نب ِلِه ِإالَّ َقِلياًل َقاَل َتْزَرع وَن سقققققققققققققَ وه  ِفي سققققققققققققق  دت ْم َفَذر  ا ِنيَن َدَأًبا َفَما َحصقققققققققققققَ  مِ مَّ
ْأك ل ونَ  ْأِتي  (47) تققققَ ا ث مَّ يققققَ مققققَّ ْمت ْم َله نَّ ِإالَّ َقِلياًل مِ  دَّ ا قققققَ ْأك ْلَن مققققَ َداد  يققققَ ْبع  شققققققققققققققققققِ َك سقققققققققققققققَ لققققِ ِد ذََٰ ِمن َبعققققْ
ونَ  (48) ت ْحِصن ونَ  ِلَك َعام  ِفيِه ي َغاث  النَّاس  َوِفيِه َيْعِصر   {.(49) ث مَّ َيْأِتي ِمن َبْعِد ذََٰ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya49.html
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 :(1) يمكن تلخيصها في النقاط التالية -عليه السالم-التي قدمها يوسف  االقتصاديةالخطة 
 الحفظ المتقن الذي ال يحتمل أي إسراف. -1
 َسْبَع ِسِنيَن َدَأًبا{.الجدية في العمل المنتظم الدؤوب }َتْزَرع وَن  -2
 واجب االستعداد ألحداث المستقبل واالدخار في السنين الخصبة. -3
 نوعية الطعام وكيفية ادخاره. -4
 ضمان حصول الجميع على الطعام وتوزيعه على كل األقاليم المجاورة في وقت األزمة. -5
 [.59يوسف:]ْير  اْلم نِزِليَن{ العدالة في التوزيع }َأاَل َتَرْوَن َأنِ ي أ وِفي اْلَكْيَل َوَأَنا خَ  -6

                     

 هاشن وبني  بد المطلب بنيالثاني: مقاطعة قري  لالفرع             

ريم بأزمات كثيرة أظهر فيها الرسقققول الك -صقققلى هللا عليه وسقققلم-سقققيرة الرسقققول لقد مرت      
ي هاشققققققققققم وبني عبدالمطلب، قدرات عالية في التعامل معها، ومن ذلك أزمة مقاطعة قريش لبن

ته، ومن من تبيلغ دعو  -صقققلى هللا عليه وسقققلم-فحين لم يجد المشقققركون بدًا من منع الرسقققول 
وقف انتشقققققققققققققققارها بالتهديد والتعذيب، لجؤوا إلى مقاطعتهم اقتصقققققققققققققققاديًا واجتماعيًا فيما ع ِرَف 

يث كتبوا ، حبالصقحيفة وحصقار المسقلمين في شقعب أبي طالب أواخر العام السقابع من البعثة
كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشققققققققققققم وبني عبدالمطلب على أال ينكحوا إليهم وال ينكحوهم، وال 
يبيعوهم شقققيئًا وال يبتاعوا منهم، وكتبوا ذلك في صقققحيفة ثم تعاهدوا على ذلك وعلقوا الصقققحيفة 

 .(2)في جوف الكعبة تأكيدًا على أنفسهم

الغذاء في شققعب أبي طالب بعد أن أحكمت قريش الحصققار ولقد تأثر المسققلمون بنقص       

                                 
ة بني القيخخادة ، إدارة أزمخخات األمن االقتصخخخخخخخخخخخخخادي يف الرتاا اإلسخخخخخخخخخخخالمي: إدار عبخخدالقخخادر . عبخخداإللخخهسخخخخخخخخخخخعخخاد ( خخخالخخدي1)

 .5ص (،2016) ،4قصة سيد  يوسف عليه السالم أمنوذجًا، جملة البشادر االقتصادية، العدد  -واإلسرتاتيجية
ين ، املنهج النبوي يف إدارة األزمات: صخخخحيفة قريش ملقاطعة بأمحد . دفع هللا عبدالقادر صمدحيايت ( عمر أمحد املصخخخطفى2)

 .19ص، (2015جمللة العربية للدراسات األمنية، )هاشم وبين عبداملطلب أمنوذجًا، ا
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عليه، وكانوا ال يتركون طعامًا يدخل مكة إال بادروا بشرائه بأضعاف ثمنه حتى ال يشتريه بنو 
هاشم، فعاشوا فترة عصيبة ومضت األيام واألشهر ووضع المسلمين الم َحاصرين يزداد سوءًا، 

 وعم الجوع أرجاء الشعب.

مع هذه األزمة بعدد من المبادئ  -عليه الصقققققققققققققالة والسقققققققققققققالم-سقققققققققققققول الكريم تعامل الر       
 ، وهي كاآلتي:(1) واإلجراءات

قنًا بأن متي -عليه الصالة والسالم-إدراك نوايا قريش وهدفهم من ضرب هذا الدين، وكان  -1
 خاذلهم وم عز دينه ولو كره المشركون. -تعالى-هللا 

يدًا واحدة أمام الباطل، فصقققبروا على الجوع والجهد الثبات والصقققبر على مواقفه، والتعاون  -2
 الشديد، وتحم لوا المشاق في سبيل ذلك.

بيل وأصقققحابه يبذلون أموالهم في سققق -صقققلى هللا عليه وسقققلم-بذل المال، فقد كان الرسقققول  -3
توفير الغذاء للمعدمين من المسققققققققلمين حتى نفدت أموالهم، وضققققققققربوا مثااًل في التضققققققققحية 

 وبذل األسباب.
تغالل فترة األشقققققهر الحرم في الخروغ لشقققققراء الغذاء والحوائج من العير التي كانت ترد اسققققق -4

مكة من خارجها، وكان مشقققققركو مكة يزيدون عليهم في الثمن حتى ال يسقققققتطيعوا الشقققققراء، 
ويبدو أنهم كانوا يشترون قدر استطاعتهم من تمر وشعير ونحوه الستهالكه وتخزينه لفترة 

 ما بعد األشهر الحرم.
-قبول المسققاعدة من بعض مشققركي قريش، حيث وقف بعض الكفار من عشققيرة الرسققول  -5

موقفًا حسقققنًا أثناء فترة المقاطعة، ودخل بعضقققهم مع أصقققحابه في  -صقققلى هللا عليه وسقققلم
الشققققققققعب حمية لهم، وتقديرًا لما تميز به الرسققققققققول الكريم من حسققققققققن الخلق والمعاملة لهم، 

د آخرون المسققققققققققققققلمين ببعض الم ؤن الغذائية، ومن أمثلة ذلك ما قام به حكيم بن حزام وزو 

                                 
 .32- 31( املرجع السابق، ص1)
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م، وما قام بالطعا -رضي هللا عنها-بن خويلد بن أسد من تزويد عمته خديجة بنت خويلد 
 به العاص بن الربيع وهشام بن عمرو في إمداد الِشعب بالطعام.

معوا تنقض الصحيفة: تشير كتب السيرة إلى أن هشام بن عمرو ومعه نفر من قريش اج  -6
وأجمعوا أمرهم على القيام بنقض الصققققققققحيفة؛ ألنهم لم يرضققققققققوا أن يأكلوا الطعام ويلبسققققققققوا 
الثياب وينكحوا النسققققققققاء وبنوهاشققققققققم وعبدالمطلب ال يباعون وال يباع منهم، وال ينكحون وال 

ألرضققة إال لتها اي نكح إليهم، ولم يرضققوا أن يهلكوا، ولما قاموا إلى الصققحيفة وجدوها قد أك
ليه صقققلى هللا ع-قال ابن هشقققام: " وذكر بعض أهل العلم: أن رسقققول هللا مك اللهم"، "باسققق
قال ألبي طالب: يا عم، إن ربي هللا سقققل   األرضقققة على صقققحيفة قريش، فلم تدع  -وسقققلم

رك بهذا؟ قال ، فقال: أربك أخبه فيها، ونفت منه الظلم والقطيعةفيها اسقققمًا هو هللا إال أثبتت
ما يدخل عليك أحد، ثم خرغ إلى قريش، فقال: يا معشقققققققر قريش، إن ابن نعم، قال: فوهللا 

اخي أخبرني بكذا وكذا، فهلم  إلى صققققققققحيفتكم، فإن كان كما قال ابن أخي فأنهوا قطيعتنا، 
وأنزلوا عما فيها، و ن يكن كاذبًا دفعت لكم ابن أخي، فقال القوم: رضقققققققققققققينا، فتعاقدوا على 

الره   ، فعند ذلك صقققنعرسقققول هللا صقققلى هللا عليه وسقققلمل ذلك، ثم نظروا فإذا هي كما قا
 .(2) ، وكان ذلك في العام العاشر للبعثة(1)من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا

 
  الفرع الثالث:  ام الرمادة

من األزمات التي حدثت بعد عهد الرسققققققول صققققققلى هللا عليه وسققققققلم أزمة عام الرمادة في       
ه، حيث انحبس المطر عن جزيرة 18سقققنة  -رضقققي هللا عنه- الخليفة عمر بن الخطابزمن 

العرب، وزاد من حدة األزمة سقققققققققققققبب آخر، وهو أن بالد الشقققققققققققققام اجتاحها طاعون عمواس في 

                                 
 .29دار الكتاب العريب، ص لطبعة الثالثة،، ا2( ابن هشام، السرية النبوية، ج1)
  .98، مكتبة املعارف، ص3( احلافو ابن كثري، البداية والنهاية، ج2)
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ق، واستمر إلى سنة 17منتصف عام  ق؛ أي: إن بالد الشام كانت تحت وطأة هذا الوباء 18هق هق
هم اإلجراءات التي اتخذها عمر أن كتب بما ال يسقققققققققققققققمح لها بتقديم اإلمدادات الغذائية، ومن أ 

إلى عماله في األمصقققققار يسقققققتغيثهم ألهل المدينة فجاءت اإلمدادت أواًل من العراق، وبخاصقققققة 
 سواد الكوفة التي أسسها المسلمون في بداية خالفة عمر.

كانت اإلمدادات الغذائية التي وصقققققققققققققققلت إلى المدينة دفعت بالقبائل التي كانت تحت   
نحو المدينة، فأصققققققققققبح عمر يواجه مشققققققققققكلة األعداد الكبيرة التي تفد على المدينة  وطأة الجوع

ه لم ي رسقققل 18وتسقققتقر حولها، ولذا فإن معظم الطعام الذي أتى من الشقققام ومصقققر بعد سقققنة 
إلى المدينة تحديدًا؛ و نما كان الخليفة عمر يبعث من يتلقاه بأفواه الشققققققام وأفواه العراق فيميلون 

شققققققققققمااًل يقسققققققققققمونه على المسققققققققققلمين في البادية؛ وذلك ألن عمر كان قد أرجع الذين به يمينًا و 
تجمعوا حول المدينة من األعراب بسقققققبب الجفاف إلى باديتهم بعد نزول األمطار، وهذا يشقققققير 

كانت قد  -وبصققققققفة خاصققققققة التي جاءت من الشققققققام ومصققققققر-إلى أن هذه اإلمدادات الغذائية 
الرمادة، غير أن هذا ال يعني أنها قد جاءت متأخرة، فقد  ه وانتهاء عام18جاءت بعد سقققققققققققنة 

 .(1)جاءت إجراًء احتياطيًا ألن الجدب الذي أحدثته سنة الجفاف ستظل آثاره باقية لسنوات

 

  

                                 
 بن اخلطاب ملشخخخكلة اجملاعة يف عام الرمادة، جملة جامعة امللك عبدالعزيز، ، معاجلة اخلليفة عمراحلمودي ( صخخخالم التيجاين1)
 .4ه(، ص1409)
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 خاتمة الفصل الثاني                   
 وضعت منهجًا شامالً  يتضح أن النظام اإلسالميهذا الفصل من خالل ما تناولناه في       
 يمكن تلخيصه في أربعة محاور رئيسة: ،األمن الغذائيجميع أبعاد مشكالت  لمعالجة

ها اإلسقققققققالم ركيزة  أوالا: تنمية اإلنتاج الغذائي: حيث إن الزراعة ضقققققققرورية لتوفير الغذاء، وعد 
أسققققاسققققية؛ فحث على الزراعة والغرس، و حياء األراضققققي واسققققتصققققالحها، وحذر من اإلسققققراف 

 دخار األقوات لوقت الحاجة.والتبذير وهدر األغذية والموارد، وحث على ا

لغذاء ز القدرة على الوصول إلى اوذلك لتعزيثانياا: فضل العمل والكسب والتكافل االجتما ي: 
وتحم ل تكاليفه، وقد كفل اإلسقققققالم لجنسقققققان حقه في الغذاء، وجعل للفقير حقًا معلومًا في مال 

 الغني، وجعل اإلطعام أفضل األعمال وأقربها إلى هللا تعالى.

 كققالصققققققققققققققققدق، واألمققانققة، والعققدالققة وغيرهققا، والتحققذير من تعظين دور القين األخ قيةةة: ثةةالثةةاا:
السقققققققققققلوكيات السقققققققققققيئة؛ كالغش، والكذب، والظلم وغيرها، ومنع المعامالت الضقققققققققققارة؛ كاحتكار 

 األقوات، وبيوع الغرر.

ويتضح هذا من خالل ما ورد في القرآن الكريم، والمنهج رابعاا: التغذية الجيدة وتنوع األ ذية: 
 اإلنسان.النبوي الشريف في الحث على تناول الطيبات من األطعمة والمفيدة لصحة 
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 األمن الغذادي يف اململكة العربية السعودية :الثالثالفصل        
                        مقدمة:

ي تحدد لعوامل التاأهم من السعودية ي المملكة العربية تعد ندرة الموارد المائية العذبة ف      
طاق تقع المملكة داخل الن حيث ،والتنمية الزراعية بصورة خاصة ،التنمية بصورة عامة مسار

إلى  50يتراوح متوس  المطر السنوي في معظم مناطق المملكة مابين و  الجاف وشبه الجاف،
 200باستثناء المرتفعات الجنوبية الغربية التي يتجاوز فيها معدل المطر السنوي  ،ملم 150

في المائة من جملة  2.8ملم عن  200تزيد المساحة ذات األمطار أعلى من  ، وال(1)ملم سنوياً 
ملم في أي مكان من  500 -400عن  ، كما ال يزيد معدل األمطار(2)األراضي المطرية

إضافًة إلى خلو مناطق المملكة من أي  ؛(3)مع تساقطها في فترات زمنية قصيرةالمملكة، 
 مصادر مائية سطحية دائمة كاألنهار والبحيرات.

وبية دة المصدر الرئيسي للزراعة في المنطقة الرسدغير المتج العميقة المياه الجوفية تمثلو      
 ،جوفوال ،وتبوك ،وحائل ،والشرقية ،والقصيم ،)الرياض :التي تشتمل مناطق من المملكة

 .(4) نجران(وأجزاء من  ،الشمالية والحدود

                                 
( أ.د إبراهيم سليمان األحيدب، التنمية وأثرها على املياه يف اململكة العربية السعودية، الرايض: جامعة اإلمام صمد بن 1)

األمطار يف جنوب غرب اململكة العربية السعودية، . وينظر أيضًا: األحيدب، توزيع 70هخ، ص1430سعود اإلسالمية، 
 .71، صم2000مكتبة امللك فهد الوطنية،  الرايض:

، 1999صخخخخخخخخخخخالم صمد العيد، تطور زراعة القمح يف اململكة العربية السخخخخخخخخخخخعودية، اجمللة العلمية جبامعة امللك فيصخخخخخخخخخخخل،  (2)
 .211ص

 .183م، ص1980-1975، خطة التنمية الثانية، االقتصاد والتخطيطوزارة  (3)

متيل إ  و ة األولي من الصخخخخخخخخخخورن من قاعدة صخخخخخخخخخخرية صخخخخخخخخخلبة "ابملناطق الرسخخخخخخخخخوبية" ألن قاع اجلزيرة العربية يتكو  مُسيت( 4)
تشخخخخكلت فعبارة عن حبر ضخخخخحل، ومع توايل احلقب اجليولوجية حدثت ترسخخخخبات وكانت جهة الشخخخخرز الشخخخخرز،  حنوخنفاض اال

 .ضافة إ  البرتول والغازابإل ؛ ت مادية جوفيةخزاالصخور الرسوبية الا أصبحت 
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عود ت يهالصخور الرسوبية العميقة ف أما مصدر هذه المياه الجوفية المخزنة في طبقات     
 .ولوجي القديماريخها الجيإلى الفترات المطيرة التي مرت على منطقة الجزيرة العربية في مراحل ت

ترتب على التوسع الكبير في مساحة إنتاغ القمح والشعير واألعالف خالل خط   وقد      
المياه الجوفية القابلة  م( زيادة في الطلب على1995-1974الخمسية األولى )التنمية 
اختالل التوازن بين موارد المياه المتاحة والطلب عليها لتلبية األغراض إلى  مما أدى ؛للنضوب
 (1)ت، ولقد انكشفت أبعاد مشكلة ندرة المياه في مراحل مبكرة وفق ما أوضحته الدراساالزراعية

ياه لمهذه ا انخفاض منسوبو  في حجم المخزون الجوفي، والشواهد من مظاهر النقص الواضح
 ،والعيون  ،كالبحيرات ؛معظم مظاهر المياه القريبة من السطح اءعلى نطاق واسع سنويًا، واختف

فضاًل  ؛لمياهلستخدام غير المستدام ستنزاف المتسارع واالنتيجة اال ؛واآلبار اليدوية ،والينابيع
، ئيفي تحقيق األمن الغذا كبيرًا أمام القطاع الزراعيل تحديًا وهذا األمر شك  عن محدوديتها، 

عير والشزراعة محاصيل القمح  وقفتقليص المساحة المزروعة من خالل  في المملكة وبدأت
ى بهدف الحفاظ عل خطواتالتصدير منتجات أخرى، وغيرها من  وقفو  ،واألعالف تدريجياً 
 المياه الجوفية.

 يتكون هذا الفصل من مبحثين:     
 .الغذائي في المملكة العربية السعودية بحث األول: سياسات األمنالم 
 الميزان السلعي لألغذية األساسية في المملكة العربية السعودية.المبحث الثاني:  

 

                                 
يٌنظر: د.صمد حامد الغامدي، التوسخخخخخخخخخخخع يف زراعة القمح والشخخخخخخخخخخخعري واألعالف خالل خطط التنمية اخلمس االو     (1)

 . 2016( وأثره على املياه اجلوفية يف اململكة العربية السعودية، جامعة امللك فيصل، 1970-1995)
أ.د إبراهيم سخخخخخخخخخخليمان األحيدب، التنمية وأثرها على املياه يف اململكة العربية السخخخخخخخخخخعودية، الرايض: جامعة اإلمام ويُنظر:       

 . و70ه، ص1430مية، صمد بن سعود اإلسال
ر الدويل متد.عبدالرمحن عبدالعزيز النشخخخخخوان، أثر التنمية يف موارد املياه اجلوفية يف اململكة العربية السخخخخخعودية، املؤ يٌنظر: و       

 م.2006الثاين للموارد املادية والبيئة اجلافه، 
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 في المملكة العربية السعودية سياسات األمن الغذائياألول:  لمبحثا     
 مقدمة:
 ن:قسمين رئيسيالسعودية إلى تنقسم سياسات األمن الغذائي في المملكة العربية       
تهدف إلى تنمية اإلنتاغ المحلي ورفع نسقققققققبة االكتفاء الذاتي لبعض : السقققققققياسقققققققة الزراعية أوال:

اك، والدواجن واألسقققم التمور، وقطاعات األلبانالمحاصقققيل الزراعية مثل الخضقققروات والفواكه و 
ي ف 80اإلنتاغ المحلي في تلبية الطلب المحلي لمجموعة الخضقققققققققروات بنسقققققققققبة  حيث سقققققققققاهم

في المائة من  43في المائة، وبنسقققققققبة  40المائة، ولمجموعة اللحوم الحمراء والدواجن بنسقققققققبة 
ي المائة لمنتجات الحليب والتمور وفقًا إلحصقققققققققاءات عام ف 100األسقققققققققماك، وبنسقققققققققبة تتجاوز 

2016(1). 
السياسة اإلستيرادية: تهدف إلى تغطية الفجوة الغذائية لبعض المنتجات السابقة، إضافًة  ثانياا:

والزيوت  في المائة، واألرز والسكر 80 القمح بحواليإلى تأمين كامل اإلحتياجات الغذائية من 
 .(2)في المائة 100النباتية بنسبة 

المحلية في ظل التحديات الراهنة  سققققققققنناقش في هذا المبحث اتجاهات السققققققققياسققققققققة الزراعية    
حديات في ظل الت السقققققققياسقققققققة اإلسقققققققتيراديةالمتعلقة بندرة الموارد المائية المتاحة، كما سقققققققنناقش 

 المرتبطة بتجارة األغذية.
     

 المطلب األول: السياسة ال راعية             
حظيت  السعودي التي االقتصادالهامة في  االقتصاديةالقطاع الزراعي أحد القطاعات  ي عد        
 زراعي وي عزى النمو الذي شهده القطاع ال في رفع مستوى األمن الغذائي، وأسهمت ،هتمام كبيراب
تنمية بداية خط  ال فمنذ للقطاع، إلى الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة -رئيسية ةبصور -

                                 
 .2016السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية،  الكتاباملنظمة العربية للتنمية الزراعية،    (1) 
 املرجع نفسه.   (2) 
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 ةً ممثل-، ووضعت الدولة متسارعة من التطور الزراعيمرحلة بدأت  م1970عام في الالخمسية 
احة بهدف زيادة المس سياسات وبرامج تنموية -التنمية الزراعيفي وزارة الزراعة وصندوق 

 اشتملت على: المحصولية
 مقابل.توزيع األراضي على الشركات والمزارعين دون  -1
 .الميسرةالزراعية القروض  -2
 تحسين البنية التحتية. -3
 .(1)للحبوب(المؤسسة العامة )من قبل  المحلي ستالم القمحالسعر التشجيعي ال -4
 والشركات الزراعية. صةاريع المتخصتشجيع إنشاء المش -5

 

 توايع األراضي ال راعيةلفرع االول: ا              
دون  ية مجاناً توزيع األراضي الزراع الزراعة المحليةالتي ساهمت في تنمية  ن العواملم     

الشركات الزراعية والمزراعين األفراد على التوسع الزراعي خالل العقود  تشجعتكلفة، حيث 
 .(2)في زراعة القمح والشعير واألعالفالسيما م 1980الثالثة منذ بداية خط  التنمية  الماضية
م أكثر 2003حتى عام وفقًا لنظام توزيع األراضي البور  لغت مساحة األراضي الموزعةب      

مساحة ال من جملة % 37رياض على ما نسبته ، استحوذت منطقة الهكتارمن ثالثة ماليين 

                                 
ابملرسوم امللكي  هخخخخخخخخخخخخخخ واملعدل25/3/1395بتاري   14( أٌنشئت املؤسسة العامة للحبوب مبوجب املرسوم امللكي رقم م/1)

هت مسخخخخخمصى )املؤسخخخخخسخخخخخة العامة لصخخخخخوامع الغالل ومطاحن الدقيق( لتنفيذ خطة الدولة يف  ه12/6/1406تاري  ب 1/3رقم 
شخخراء صصخخول القمح من املزارعني احملليني رسخخعار تشخخجيعية وإزينه، وإنتاج الدقيق ومشخختقاته، وتوزيعه عرب منافذ التوزيع على 

 املخابز واألسواز ليصل إ  املستهلكني.
الذي تضمن املوافقة على الرب مج التنفيذي لتخصيص قطاع  35الوزراء رقم صدر قرار جملس هخخ 1437/ 27/1ويف اتري  

 وب(.ليصبح )املؤسسة العامة للحبوتعديل اسم املؤسسة املطاحن ابملؤسسة بعد تقسيمه إ  أربع شركات مستقلة، 
-1970التنمية اخلمس االو  )حامد الغامدي، التوسخخخخخخخخخخخع يف زراعة القمح والشخخخخخخخخخخخعري واألعالف خالل خطط  دد.صم (2)

 .98( وأثره على املياه اجلوفية يف اململكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص1995
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 األراضي الموزعة على بقية مناطق المملكة على النحو التالي: مساحة ، فيما بلغت نسبةالموزعة
 0.17، مكة المكرمة %7، تبوك %10، القصيم %12، الشرقية%14، الجوف %18حائل 
، الباحة %0.08، جيزان 0.67، عسير %0.69، نجران %0.82، المدينة المنورة %

0.05%. 
مساحة األراضي الزراعية الموزعة إلقامة المشاريع إجمالي في المائة من  70تم تخصيص      
اعية المتخصصة وهي مشاريع يتم تمويلها من قبل صندوق التنمية الزراعية بهدف الحصول الزر 

ومزارع إنتاغ األلبان، ومشاريع الزراعة في على عائد سنوي، ومن أمثلتها إنشاء مزارع الدجاغ، 
 .(1)البيوت المحمية المكيفة، ومشاريع تربية األغنام

 م بتاريخ 712م بناءًا على قرار مجلس الوزراء رقم 2003م يتم توزيع أراضي بعد عام لو      
نظيم في إطار ترشيد استهالك المياه وت ،هقق القاضي بإيقاف توزيع األراضي البور1423 12 25

 استخدامها في المجاالت الزراعية.
( أن منطقة الصخور الرسوبية التي تعتمد في الزراعة على 2يتضح من خالل الشكل رقم )      

تشتمل و  الموزعة الزراعية مصادر المياه غير المتجددة قد استحوذت على معظم مساحة األراضي
ادة في زي إلى األمر الذي أدى (والجوف ،وتبوك ،وحائل ،والشرقية ،والقصيم ،)الرياض :مناطق

انخفاض و  ونقص في حجم المخزون المائي الجوفي المياه الجوفية القابلة للنضوب الطلب على
مناطق الدرع العربي جنوب غرب المملكة ، في حين أن ياه على نطاق واسعهذه الم منسوب

من إجمالي األراضي في المائة  2في حدود لم تحَظ سوى بحصة متدنية  العربية السعودية
معدل  يصل مثل عسير والباحة وجازان، ، وهذه المناطق2003الزراعية الموزعة بنهاية عام 

باألمطار المتجددة؛ مما  فيها الجوفية وتتغذى اآلبار ،(2)ملم سنوياً  250 فيها المطر السنوي 
ياه األمن المائي والغذائي من خالل إدارة مكون أداة لتعزيز يعني أنها لم ت ستغل زراعيًا بحيث ت

                                 
 https://cutt.us/gLmlqصندوز التنمية الزراعية، املوقع اإللكرتوين:   (1) 

 .71ص السعودية، مرجع سابق،ململكة العربية ، توزيع األمطار يف جنوب غرب اباألحيدأ.د. ابراهيم سليمان  (2)
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إنتاغ غذائي محلي على نحو  المساهمة في توفيراألمطار بكفاءة لالستخدامات الزراعية، و 
 .(1)مستدام
(: مساحات األراضي الموار ة بموجب نظام توايع األراضي البور حت  نهاية  ام 3جدول رقن ) 

 م حسب المناطق الرئيسية بالمملكة.2003
 اإلمجايل املشاريع الشركات الزراعية األفراد املنطقة

 1214641 1028128 14836 171677 الرايض

 5529 3749 250 1530 مكة املكرمة

 27170 6875 450 19845 املدينة املنورة

 312055 194188 18915 98952 القصيم

 375539 284770 60129 30641 الشرقية

 22159 4258 64 17836 عسري

 214834 127019 35400 52415 تبور

 583223 364595 54294 164334 حادل

 47716 14819 400 32497 احلدود الشمالية

 2750 0 2750 0 جازان

 22619 2608 400 19611 جنران

 1736 202 99 1435 الباحة

 464674 285420 121600 57654 اجلوف

 3294645 2316631 309587 668428 اجملموع

 الزراعة، وكالة األراضي واملساحة.صدر: وزارة البيئة واملياه و امل
يُنظر لقادمة املالحق  2013-1994لإلطالع على التوزيع الرتاكمي ملساحات األراضي خالل الفرتة  -

 يف هناية البحث.

                                 
 م.2017يٌنظر: د.صمد حامد الغامدي، كيف حنول املطر إ  خمزون إسرتاتيجي، الدمام: مكتبة دار املتنيب،    (1) 
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 األراضي ال راعية الموا ة بموجب نظام توايع األراضي البور (: نسب مساحة2شكل رقن )
 م.2003الرئيسية في المملكة  نهاية  ام  حسب المناطق

    
 (.3يف جدول رقم ) باحث بناءاً على األرقام الواردةاملصدر: إعداد ال     

 

 موجب نظام توايع األراضي البور(: نسب مساحة األراضي ال راعية الموا ة ب3شكل رقن ) 
 م.2003حسب قطا ات المتعاملين  نهاية  ام 

      
 (.3يف جدول رقم ) لواردةإعداد الباحث بناءاً على األرقام ا املصدر:       

 

الرياض
37%

القصيم
الشرقية10%

12%

تبوك
7%

حائل
18%

الجوف
14%

باقي المناطق
2%

األفراد
20%

المشاريع الزراعية
70%

الشركات الزراعية
10%
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 اإلقراض الفرع الثاني: سياسات
ت حسب المجااليقدم صندوق التنمية الزراعية قروضًا زراعية، تنقسم هذه القروض      

 :نوعين المستهدفة إلى
وتقدم للمزارعين وصيادي األسماك ومربي النحل وغيرهم ممن يشتغلون  القروض العادية: أوالا:

 في القطاع الزراعي، وتنقسم هذه القروض إلى نوعين:
كاليف التبعض مستلزمات اإلنتاغ الزراعي )القروض العادية قصيرة األجل: لتوفير  -1

 ليات.شغيل اآللتالتشغيلية( مثل البذور، األسمدة، المبيدات الحشرية، المحروقات الالزمة 
سنة، إضافًة إلى منح المزراعين فترة سماح مدتها سدد هذه القروض خالل مدة أقصاها ت      

 سنة أخرى.
( 608) 2017-1990ض قصيرة األجل المعتمدة خالل الفترة القرو  وقد بلغ متوس      

في المائة من إجمالي  6( مليون ريال، تمثل ما نسبته 54.7قرضاً بقيمة إجمالية تقدر بحوالي )
 .(1)القروض العادية

تقدم هذه القروض لتوفير مستلزمات اإلنتاغ األساسية  : القروض العادية متوسطة األجل -2
مثل اآلآلت الزراعية، شبكات الري الحديثة، قوارب ومعدات صيد األسماك، معدات تربية 

 النحل، العيادات البيطرية.
ت سدد هذه القروض على أقساط سنوية خالل عشر سنوات، إضافًة إلى منح المزراعين      

 فترة سماح مدتها سنتان.
( 3374) 2017-1990المعتمدة خالل الفترة  القروض متوسطة األجل بلغ متوس      

المائة من  في 94( مليون ريال، تمثل ما نسبته 839.4قرضًا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي )
 .(2)إجمالي القروض العادية

                                 
 .42، ص2017(، 54التنمية الزراعية، التقرير السنوي )صندوز  ( (1

 .44املرجع نفسه، ص (2) 
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 (باأللف ريال) م2017 -1990ة خ ل الفترة القروض العادية المعتمد (: متوسط4جدول رقن )   
 % القيمة % العدد القرض العادينوع 

 6 54706 15 608 قصري األجل
 94 839366 85 3374 متوسط األجل

 100 894086 100 3982 اجملموع
 .42، ص2017(، 54صندوز التنمية الزراعية، التقرير السنوي ): ملصدرا   

 يُنظر لقادمة املالحق يف هناية البحث. لكل سنة على حدةلإلطالع على القروض الزراعية 
 

يدة، دتقدم هذه القروض بهدف إقامة مشاريع ج قروض المشاريع ال راعية المتخصصة: ثانيا:
ريع افي مجاالت مزارع الدواجن ومصانع التمور وقطاع األلبان ومش أو توسعة المشاريع القائمة

 .(1)البيوت المحمية
منذ إنشاء صندوق التنمية الزراعية سنة معتمدة للمشاريع الزراعية القروض البلغ عدد     

 .(2)ريال مليون  13523إجمالية تقدر بقق ( قرضًا بقيمة 5198) 2017حتى نهاية عام  1963
 التسويق ال را ي: أنشطةد ن  ثالثاا:
زراعية في مجال التنمية الزراعية كنشاط تسويق المحاصيل والمنتجات ال نظرًا ألهمية     
لعملية اإلنتاغ، وللتغلب على المشكالت التسويقية للمزارع خاصًة الصغيرة والمتوسطة  مكمل

منها، يعمل صندوق التنمية الزراعية على تشجيع االستثمار في مجاالت تسويق المنتجات 
ودعم إنشاء  ،الزراعية بما في ذلك إدخال التقنيات الحديثة كعمليات الفرز والتعبئة والتجفيف

 ريد لمختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية وذلك بتمويل مشروعاتها.مخازن التب
بلغ إجمالي ما تم اعتماده من قروض للمشاريع في مجال التسويق الزراعي منذ إنشاء      

                                 
 .17، ص2017(، 54صندوز التنمية الزراعية، التقرير السنوي ) ( (1

 .75املرجع نفسه، ص ( (2
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( قرضًا بقيمة إجمالية 202م )2017عام م حتى نهاية 1963صندوق التنمية الزراعي سنة 
مليون ريال  21بقيمة  2017في العام  قروض 5 ( مليون ريال، منها1542تقدر بحوالي )

لتمويل مشروعات متنوعة في مجاالت تصنيع وتعبئة التمور، مستودعات التبريد، معاصر 
 .(1)الزيتون والسمسم ومصانع للمنتجات الزراعية
 رابعاا: د ن الجمعيات التعاونية ال راعية:

 12ك فيه مجموعة من األفراد ال يقل عددهم عن يتشار  كيان منظمالجمعية التعاونية:      
تحسين الحالة االقتصادية واالجتماعية لهم سواءًا في النواحي االنتاجية أو فردًا بهدف 

في  10ال تزيد عن  أسهماً  من األعضاء يمتلك كل فردو ، تسويق المنتجاتاالستهالكية أو 
 .(2)المائة من رأس مال الجمعية

تعاونية الزراعية إلى توفير المستلزمات الزراعية وصيد األسماك، تهدف الجمعيات ال     
 وتوفير االحتياجات االستهالكية من المواد الغذائية.

 ظرًا ألهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية الزراعية في مجال التنمية الزراعية،نو      
والمساهمة في التغلب على مشكالت تسويق المنتجات  في رفع الكفاءة اإلنتاجية والخدمية،

 تلقى الجمعيات التعاونية بمختلف أنشطتها دعمًا منالزراعية للمزراع الصغيرة والمتوسطة، ت
األجهزة الحكومية، حيث تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتأجير األراضي الصالحة إلقامة 

ديم ر رمزية، كما تقوم وزارة البيئة والزراعة والمياه بتقمباني ومنشآت الجمعيات التعاونية بأسعا
  .(3)بعض أنشطة هذه الجمعيات في تمويل االرشاد الزراعي، ويساهم صندوق التنمية الزراعية

                                 
 .62، صالسابق املرجع ( (1

املتضخخخخخمن أحكام إنشخخخخخاء  ه10/3/1429بتاري   14م/نظام اجلمعيات التعاونية الصخخخخخادر ابملرسخخخخخوم امللكي رقم يٌنظر:  ( (2
يخخخخخخان طخبخيخعختخهخخخخخخا ومخكخو هتخخخخخخا وواجخبخخخخخخاهتخخخخخخا، هخيخئخخخخخخة اخلخرباء مبخجخلخس الخوزراء، املخوقخع اإللخكخرتوين: اجلخمخعخيخخخخخخات الختخعخخخخخخاونخيخخخخخخة وبخ

https://cutt.us/uOS4v 

 https://cutt.us/8EYiv: يات التعاونية، املوقع اإللكرتوينجملس اجلمع ( (3
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 ةالمحلي الفرع الثالث: تطور المساحة الم رو ة
 تحتوي المساحة المزروعة الكلية في المملكة العربية السعودية على:      

 دخن،التشمل محاصيل )القمح، الشعير، الذرة الرفيعة، الذرة الشامية، الحبوب: مجموعة  -1
 .السمسم(

 األعالف الخضراء. -2
 مجموعة الخضروات. -3
 مجموعة الفواكه، وتشمل التمور. -4

مليون  1.6( انخفاض إجمالي المساحة المزروعة من 5ونالحظ من خالل الجدول رقم )      
،  كما نالحظ أن المساحة المرزوعة 2013ألف هكتار في عام  695إلى  1993هكتار عام 

لحبوب ابالحبوب ساهمت إلى حد كبير في هذا االتجاه الهاب ، حيث انخفضت نسبة مساحة 
عام  بحلول في المائة من إجمالي المساحة المزروعة 20إلى  1991في المائة عام  72من 

2013. 
 (2013-1990الم رو ة االجمالية خ ل الفترة )(: تطور المساحة 5جدول رقن )

 السنوات
 إمجايل املساحة املزروعة

 )ابأللف هكتار(
 احلبوب
% 

 األعالف
% 

 اخلضروات
% 

 الفواكه
%   

1990 1379.19 71 15 8 7 
1991 1519.76 72 15 7 6 
1992 1570.82 72 14 8 7 
1993 1596.40 71 14 8 7 
1994 1595.54 67 17 8 7 
1995 1302.36 54 23 12 10 
1996 1173.31 48 27 13 12 
1997 1263.26 52 23 13 12 
1998 1216.85 43 24 13 12 
1999 1226.29 57 20 8 16 
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2000 1119.94 55 19 8 17 
2001 1211.58 55 20 9 16 
2002 1224.50 58 17 9 16 
2003 1216.04 57 17 9 16 
2004 47.0011  55 17 10 18 
2009 834.99 30 14 10 22 
2010 806.68 27 17 10 21 
2011 787.73 24 17 10 21 
2012 745.63 22 20 11 23 
2013 694.55 20 23 13 27 
  وزارة البيئة والمياه والزراعة.إعداد الباحث بناءًا على بيانات من مصدر: ال
 

ضوب في القابلة للن غير المتجددة الجوفية الدولة سياسة ترشيد استهالك المياه تبنت      
طورة خالمناطق الرسوبية من المملكة، في ظل المعطيات والمؤشرات المائية الموجودة التي بي نت 

، حيث اتخذت المملكة عدد من اإلجراءات على مخزون المياه الجوفية األفقي التوسع الزراعي
 أهمها ما يلي:

خفيض تالقمح من المزارعين؛ حيث بدأت باألسعار التشجيعية الستالم محصول  تخفيض -1
، ثم أعقبها تخفيض آخر من 1986ريال  كجم في العام  2  كجم إلى ريال 3.5من سعر ال

 .(1)1995من العام ريال  كجم ابتداًء من  1.5ريال  كجم إلى  2.5
 .(2)رشيد برنامج توزيع األراضي البو تر  -2
امة المؤسسة العت حيث توقفبقرار إيقاف زراعة القمح تدريجيًا،  صدر  2007عام الفي  -3

 اً نويتناقص سمللحبوب عن شراء القمح المنتج محليًا في مدة أقصاها ثمان سنوات بمعدل 

                                 
الواقع  -اململكة العربية السخخخخعوديةواملادي يف   أ.د. خضخخخخران بن محدان الزهراين. د.صخخخخديق الطيب منري، االمن الغذادي  (1)

 .97والتطلعات، مرجع سابق، ص
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.  (2)
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 .(1)المائةفي  12.5
تأثير هذه اإلجراءات، حيث انخفضت  يتضح (6خالل النظر إلى الجدول رقم )من      

في المائة  59تمثل ما نسبته والتي  1992 عامألف هكتار  924القمح من المزروعة بالمساحة 
تمثل ما نسبته والتي  2013ألف هكتار في العام  103من إجمالي المساحة المزروعة إلى 

 في المائة فق  من إجمالي المساحة الكلية المزروعة. 15
 

 (.2013-1990خ ل الفترة ) (: المساحة الم رو ة بالقمو في المملكة6جدول رقن ) 

 السنوات
ايل املساحة إمج

 املزروعة ابلقمح
 )ألف هكتار(

كنسبة من إمجايل 
 املساحة املزروعة

% 
 السنوات

إمجايل املساحة 
 املزروعة ابلقمح
 )ألف هكتار(

كنسبة من إمجايل 
 املساحة املزروعة

% 
1990 770.6 56 2002 498.5 41        
1991 896.2 59 2003 516.8 42 
1992 924.4 59 2004 523.1 46 
1993 764.2 48 2005 488.9 44 
1994 581.5 36 2006 468.3 44 
1995 368.5 28 2007 450 42 
1996 273.8 23 2008 326.2 34 
1997 403.4 32 2009 195.9 23 
1998 385.3 32 2010 219.5 27 
1999 481.1 39 2011 192.8 24 
2000 419.2 37 2012 144.2 19 
2001 424.2 35 2013 102.6 15 

 .FAOالمصدر: إعداد الباحث بناءًا على بيانات منظمة األغذية والزراعة    

                                 
 هخ.9/11/1428( بتاري  335( قرار جملس الوزراء رقم )1)
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  (2013-1990خ ل الفترة ) المساحة الم رو ة بالقمو (:4رقن ) شكل

      
 (.6المصدر: إعداد الباحث بناء على البيانات الواردة في جدول رقم )     
 

رشيد استخدام المياه إال أن على الرغم من اإلجراءات السابقه التي اتخذت الدولة لت      
ة استمرار نمو المساحة المزروعالمياه لألغراض الزراعية استمر في الزيادة نتيجة  استهالك

حيث  ؛التموروبعض الفواكه ك بالمحاصيل األخرى ذات االستهالك العالي للمياه كاألعالف
ر  تر مكعب سنويًا لكل هكتار، في ألف م 25الخضراء للمياه بحوالي استهالك األعالف ي َقدَّ

للهكتار  مكعب آالف متر 9 األخرى  حين ال يتجاوز معدل استهالك القمح ومحاصيل الحبوب
 .(1) الواحد سنوياً 

 2010عام  مكعب مليار متر 14من  ( يوضح ارتفاع الطلب على المياه7الجدول رقم )     
 من استهالك القطاع الزراعي ويبلغ نصيب، 2015متر مكعب في عام ملياراً  20إلى أكثر من 

 مليار متر مكعب. 17في المائة، أي بحوالي  85المياه 

                                 
 .170م، ص1989-1984االقتصاد والتخطيط، خطة التنمية الرابعة، وزارة  (1)
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 (: تطور الطلب  ل  الموارد المائية )بالمليور متر مكعب(.7)جدول 

 اإلمجايل الزراعيةاألغراض  والصناعية  البلديةاألغراض  السنوات       
1990 1650 14580 16230 
1994 1800 16400 18200 
1999 2200 18540 20740 
2004 2630 19850 22480 
2008 2705 15083 17788 
2009 2837 14747 17584 
2010 3037 14410 17447 
2011 3223 15970 19193 
2012 3370 17514 20884 
2013 3621 18639 22260 
2014 3804 19612 23416 
2015 4002 20831 24833 
 20088 17181 2907 املتوسط

 100 85.53 14.47 النسبة املئوية
 م(.2015هخ )1436/1437وزارة املياه والكهرابء، التقرير اإلحصادي للعام املايل  -1 صدر:امل   

 الثامنة.   –وزارة االقتصاد والتخطيط، خطط التنمية الرابعة  -2                 
 

إضافة إلى كون القطاع الزراعي اكثر القطاعات استهالكًا للمياه، فإن استهالك المياه في         
وضح يالزراعة يمثل تحديا  خاصًا بسبب االعتماد الكبير على مصادر المياه غير المتجددة، 

ك استهالمتوس   المختلفة، حيث بلغ( كمية المياه المستخدمة من المصادر 8) رقم الجدول
في  69 مليار متر مكعب، أي ما نسبته حوالي 13المياه من المصادر غير المتجددة حوالي 
 المائة من إجمالي كميات المياه المستهلكة.
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 : كميات المياه المستخدمة من المصادر المختلفة )مليور متر مكعب(.(8) جدول

 طاملتوس 2009 2004 1999 1994 1990 السنوات

مياه جوفية غري 
 متجددة

13480 14863 11769 13490 11551 13030.6 
 

مياه سطحية وجوفية 
 متجددة

2100 2500 8000 5410 5541 4710.2 
 

 مياه البحر احملالة
540 714 791 1070 1048 832.6 

 
مياه الصرف الصحي 

 املعاجل
110 150 180 300 367 221.4 

 

 اإلمجايل
16230 18227 20740 20270 18507 18794.8 

 

    .التاسعة – املصدر: وزارة االقتصاد والتخطيط، خطط التنمية الرابعة  
 
إيقاف زراعة األعالف في المساحات التي تزيد عن صدر قرار  2015مع نهاية عام       
وتشمل  ،الرف الرسوبي التي تحتوي على مياه جوفية غير متجددةق وتقع في مناط ًا،هكتار  50

 ؛هق1440 2 25من  ابتداءً )الرياض، القصيم، الشرقية، حائل، الجوف، تبوك(  :ست مناطق
 ستمرار فيفيمكن ألصحابها االوقت صدور القرار  اً هكتار  50أما المساحات التي تقل عن 

ريال عن كل هكتار،  4000تعويض مادي بمبلغ  زراعة األعالف أو التوقف عن زراعتها مقابل
كما ي منع تصدير المنتجات  ،اً هكتار  50أو التحول إلى زراعة القمح على مساحة ال تزيد عن 

)البطيخ، البطاطس، البصل الجاف، الطماطم، الذرة، الزيتون،  :وتشمل ،الزراعية المهدرة للمياه
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 على المياه في القطاع الزراعي بشكل ملحوظ نخفاض الطلبا، وي توقع القرع، الشمام، العنب(
 .(1)ز التنفيذمع دخول القرار األخير حي  

ذت مسارًا أخلعربية السعودية أن السياسة الزراعية في المملكة ا سبقمن خالل ما  يتضح      
ال والحد من استنزاف المياه الجوفية القابلة للنضوب، و  ،اعتبارات األمن المائي بسبب نكماشياً ا

مشروع في ظل المعطيات والمؤشرات المائية الموجودة التي  أن القلق على المياه الجوفية شك
 ،غير المدروس لخطوات التنمية الزراعية على مخزون المياه الجوفيةندفاع خطورة االنت بي  

تصدير  ألن ؛مهم جداً  أمروقف تصدير معظم المنتجات والمحاصيل الزراعية كما أن 
من مناطق  هذه المحاصيل الالزمة إلنتاغ (2)مياه االفتراضية"لل" تصديراً  ي عد  راعية المحاصيل الز 
ي تكون المياه المستخدمة لر خصوصًا عندما  ؛أوفر ماًء نسبياً  ربما مناطقإلى  الشح المائي

 جوفية غير متجددة. ن مصادرمالمحاصيل الم عدة للتصدير هذه 
 

 ستيراديةالسياسة االالثاني:  المطلب             
 لعربية السعوديةا المملكة بدأت ي اطار السياسات المتعلقة بترشيد استهالك المياه الجوفية،ف     

عن زراعته  ياً تدريج الغذائية من القمح بعد أن توقفت احتياجاتهاعلى االستيراد لتأمين تعتمد 
زيوت األرز والسكر والبشكل كامل منها  إلى جانب استيراد سلع رئيسية ،2008منذ العام  محلياً 

جات كاللحوم في بعض المنت الغذائية تغطية الفجوةل جزئياً  ستيرادالنباتية، كما تعتمد على اال
 الحمراء ولحوم الدواجن.

 :االستيرادية إلى نوعينلسياسة يمكن أن نقسم ا     

                                 
هخ املتعلق آبليات تطبيق 16/1/1438( بتاري  39هخ، وقرار رقم )25/2/1437( بتاري  66( قرار جملس الوزراء رقم )1)

 ضوابط إيقاف زراعة األعالف اخلضراء.
(1) Tony Allan, Virtual water: a long term Soution for water short Middle 
Eastern economies, Paper Presented at the 1997, University of Leads.                                                                               
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 من األسواق الدولية. المباشر راداالستي  -1
 .االستثمار الزراعي في الخارغ االستيراد من خالل -2
 

 من األسواق الدولية المباشر االستيراد الفرع األول:                  
المملكة العربية السعودية من الدول المطبقة لسياسة التجارة الحرة، فالتنظيمات  تعتبر

لمنتجات ا استيرادمجال  وخاصة في ؛االستيرادالجمركية والتجارية تخلو من القيود في مجال 
أمام نفتاحًا اوتنفيذًا لتعهدات المملكة لمنظمة التجارة العالمية فقد أصبح السوق أكثر  .الغذائية

  .(1) الغذائيةاردات الو 
تتولى المؤسسة العامة للحبوب مسؤولية تلبية كامل احتياجات المملكة العربية السعودية 

المتضمن ، هق1428 11 9وتاريخ  335المستورد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم من القمح 
الشعير  اداستير سند للمؤسسة مهمة المياه في القطاع الزراعي، كما أ   استهالكسياسة ترشيد 

 .(2)2016بداية من شهر أكتوبر من العام 
تطبق المؤسسة العامة للحبوب سياسة ثابتة لشراء سلعتي القمح والشعير من األسواق 

تنافس فيها الشركات العالمية الكبرى المتخصصة تمناقصات عالمية  طرح من خاللالعالمية 
 :)3(، وهيالخطوات الرئيسيةمجموعة من ، ويتم ذلك من خالل في تجارة الحبوب

                                 
  .521، ص2014-2009والتخطيط، خطة التنمية التاسعة، االقتصاد ( وزارة 1)

يتو  عملية وغريها فإنه  ما يتعلق ابسخخخخترياد السخخخخلع الغذادية األخرى كاألرز والسخخخخكر والزيوت النباتية واملنتجات احليوانية (2)
توريدها وإزينها القطاع اخلاص من مؤسخخخخسخخخخات وشخخخخركات االسخخخخترياد املرخصخخخخة، بعد اسخخخختيفاء متطلبات األنظمة واملواصخخخخفات 
املعتمدة من قبل املؤسسات املنظمة؛ كوزارة التجارة، واجلمارر السعودية، و"اهليئة العامة للغذاء والدواء" املكلفة ابلرقابة على 

هليئة العامة للمنافسخخة" املكلفة مبكافحة وتغرم املمارسخخات االحتكارية؛ مثل: فرض قيود على توريد السخخلعة سخخالمة الغذاء، و"ا
هبدف إجياد نقص مصخخخخخطنع يف توافر املنتج لزايدة األسخخخخخعار، أو افتعال وفرة مفاجئة تؤثر على ابقي املنافسخخخخخني، وحنو ذلك من 

  املمارسات غري املشروعة.

 .42. ص2017لحبوب، التقرير السنوي، املؤسسة العامة ل (3)
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 مواصفات قياسية للقمح المستورد. إعداد -1
 تلقي طلبات التسجيل عبر موقع المؤسسة. -2
 متابعة لحظية لتطورات أسعار الحبوب العالمية. -3
إعداد تقرير يومي وأسبوعي حول تطورات األسعار وأوضاع اإلنتاغ والطلب العالمي على  -4

 الحبوب.
 المؤهلة.إرسال الدعوات للشركات  -5
من  التصدير للتأكد ىءتفاق مع شركات عالمية متخصصة في فحص الحبوب بمواناال -6

 مطابقتها للمواصفات القياسية المتفق عليها، و رسال تقاريرها للمؤسسة.
السعودية للتأكد من مطابقتها لتقارير  ئأخذ عينات من الشحنات بمجرد وصولها للموان -7

 عالمية.الفحص الواردة من شركات الفحص ال
لمنتشرة ا الخاصة بالمؤسسة تعمل المؤسسة العامة للحبوب على تخزين القمح في الصوامع -8

وادي  -الدمام -جدة-مكة المكرمة -)الرياض :وهي ًا،فرع 13لى في مناطق المملكة ع
ات األحساء(، وترتب  طاق -خميس مشي -تبوك-الجوف-الخرغ -حائل-القصيم -الدواسر
تصل إلى  استهالكفترة  حتياطي اإلستراتيجي من القمح الذي يغطيبسياسة االالتخزين 

 .أربعة أشهر
بعد  ومصانع األعالف ومراقبة نشاط المطاحن على تنظيمالمؤسسة العامة للحبوب  تشرف -9

، استعدادًا لطرحها على القطاع 2017بداية من العام  فصل قطاع المطاحن عن المؤسسة
 اع اإلنتاجي بالمؤسسة.الخاص في إطار برنامج تخصيص القط

 180تزود المؤسسة القمح المستورد لشركات المطاحن بسعر مدعوم من قبل الدولة ) – 10
 ة.في السوق المحلي المحددة أسعار الدقيق ومشتقاته الحفاظ على للطن( بهدف الً ريا
نحو  2017لغت الطاقات التخزينية المتاحة للصوامع التابعة للمؤسسة خالل العام ب      
 لصوامع القمح في مدن المملكة.( يوضح الطاقات التخزينية 9، الجدول رقم )مليون طن 2.58
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 2017 ( توايع الطاقات التخ ينية المتاحة للصوامع حت  العام9جدول رقن )       

 الطاقة التخزينية املتاحة الفرع العدد
 )طن قمح( 

 500,000 وادي الدواسر 1
 455,000 الرايض 2
 425,000 القصيم 3
 250,000 حادل 4
 200,000 اخلرج 5
 140,000 جدة 6
 140,000 الدمام 7
 125,000 اجلموم 8
 100.000 تبور 9
 80.000 ديس مشيط 10
 80,000 اجلوف 11
 60,000 جازان 12
 30,000 األحساء 13

 2,585,000 االمجايل 
 .2017السنوي، املصدر: املؤسسة العامة للحبوب، التقرير         
 

لمياه في ا استخدامستيراد المحاصيل الزراعية تعزيز كفاءة االمكاسب المترتبة على أهم      
المستخدمة في إنتاغ المنتجات الزراعية  (1)"المياه االفتراضية" استيرادل من خال ظل ندرة المياه

لمتعلقة المخاطر الكن من المهم إدراك  ؛ستخدام للمياهالسيما المحاصيل كثيفة اال ؛المستوردة
                                 

(1) Tony Allan, Virtual water: a long term Soution for water short Middle 
Eastern economies, Paper Presented at the 1997, University of 

Leads.                                                                                                                      
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المخاطر و  التي قد تكون حادة في بعض األحيان،التقلبات السعرية أبرزها التي من  بالتجارة
أو سياسات  ،تنزاعا أو ،الطقس تغيراتكانت بسبب  سواءً  ؛المتعلقة بعرقلة التدفقات التجارية

األميال، وتمر  آالفحيث تأتي هذه األغذية إلى المملكة من مناطق تبعد  ؛الدول المصدرة
وقناة  ،كالمضائق التركية ؛ر مضائق بحريةثم تعب ،عبر شبكات طرق داخلية وممرات مائية

تعرض ت وباب المندب، وهذه الخطوط المالحية والقنوات والمضائق قد ،السويس، ومضيق هرمز
 .(1)ألغذية ووصولهالمخاطر مختلفة تؤثر على تدفق ا

 عندما تستخدم ف الدول المنتجة، التي تفرضها قيود التصدير من المخاطر المرتبطة بالتجارةو      
 -كل مباشربش-فإنها غالبًا ما تؤثر  ؛سياسة محلية معينة لحماية نفسها من تقلبات األسعار

لى عمما يؤثر سلبًا على األمن الغذائي للبلدان المستوردة للغذاء،  ؛العالميةعلى أسعار السوق 
بقيود التصدير  2008 2007في عامي  رتفاع الحاد في أسعار األرزسبيل المثال ارتب  اال

حترازية لواردات االوا ،وكمبوديا وفيتنام كالهند ؛من قبل العديد من المنتجين الدوليين الرئيسيين
السعودية من  خالل تلك الفترة ارتفعت الواردات، المستهلكين الدوليين الرئيسيينل الكبيرة من قب

( بعد الحظر الهندي على تصدير األرز، 2008مارس -في المائة في )يناير 90تايلند 
 .(2)2008واستمرت األزمة حتى رفعت البلدان المنتجة الحظر عن التصدير في أواخر العام 

                
 
 

                                 
)1) Laura Wellesley- et-all, Chokepoints in Global Food Trade: Assessing 
the Risk, Research in Transpotation Business and Management, Chatham 
House–The Royal Institute of Intrnational Affairs, 2017, p16.                       

(2) Derk Heady and Shenggen Fan, 2010, Reflection on the global food 
crisis, p45.                                                                                                                   
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 لثاني: االستثمار ال را ي في الخارجالفرع ا              
ومحاولة وضع الزراعة على  ،في ظل عملية إعادة الهيكلة التي شهدها القطاع الزراعي     

فقد اتخذت المملكة في هذا اإلطار  ؛مسار التنمية المستدامة وفقًا لمحددات الثروة المائية
 م2008في العام  الزراعي الخارجي ستثماراالمن ضمنها إطالق مبادرة  من الخطواتمجموعة 
واق تقتصر السياسة التجارية على الشراء من األس ال معنىب ،المباشر ستيرادلالمكملة  كسياسة

ي إنتاغ ففي مشاريع زراعية في بلدان تتمتع بمزايا نسبية  ستثماراالو نما  ؛حسبالعالمية ف
ما يساعد م ؛محددة تتضمن توريد جزء من اإلنتاغ إلى المملكةوفق اتفاقيات  غذائيةالسلع ال

 لصندوق  ندأ سواإلسهام في تحقيق األمن الغذائي، وقد  على تحقيق منافع اقتصادية متبادلة،
 .(1)ةمعين ضواب ل وفقاً  السعوديين للمستثمرين ئتمانيةاال التسهيالت تقديم الزراعية التنمية
 ارسققققققققتثمالل السققققققققعودية الشققققققققركة إنشققققققققاء المبادرة هذه إطار في تخذتا التي القرارات من     

 لصققققققققندوق  مملوكة سققققققققعودية مسققققققققاهمة شققققققققركة ،"SALIC "سققققققققالك الحيواني واالنتاغ الزراعي
 ،الخارغ في الحيواني واإلنتاغ الزراعي االسقققققققققققققققتثمار مجال في تعمل العامة، االسقققققققققققققققتثمارات

 المسقققتهدفة دولال من وتوريدها إنتاجها في ي سقققتثمر التي األسقققاسقققية السقققلع توفير في للمسقققاهمة
 تحدد سقققققتراتيجيةإ الشقققققركة وضقققققعتو  ،2012 العام في الشقققققركة تشقققققغيل بدأ قدو  سقققققتثمار،باال

 بل ؛حسققبف الحيواني واإلنتاغ الزراعة في االسققتثمار على ي رك ز ال بحيث االسققتثماري  مسققارها
 مرونققةال تحقيق لغرض وذلققك ؛والمنققاولققة والتخزين مققداداإل حلقققات في لالسقققققققققققققققتثمققار ذلققك يمتققد

 .(2)ظامبانت المملكة لىإ وتوريدها الغذائية السلع من كافية مخزونات تضمن التي الكافية

 3جي شقققركة تأسقققيسب (Bunge) بونجي شقققركة بمشقققاركة الشقققركة قامت 2015 عام في     
 ركةش على باالستحواذ قامت كما الحبوب، تصدير في المتخصصة كندا، في (G3) القابضة

                                 
 ، املوقع اإللكرتوين على شبكة اإلنرتنت.صندوز التنمية الزراعية (1)

 https://cutt.us/exiWDنرتنت: " على شبكة اإلSALICموقع شركه "سالك   (2)
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 بوبالح تصقققققدير مجال في أوكرانيا غرب مناطق سقققققت في تعمل التي القابضقققققة( أجرو )ماريا
 يف مسقققتقبالً  التوسقققع إلى الشقققركه تسقققعىو  هكتار، 156,000 بمسقققاحة زراعية أراضقققي وتمتلك
 تمجاال في الهندية القاره وشقققققبه واسقققققتراليا الجنوبية اكوأمري أوروبا من كالً  في جديدة مشقققققاريع
 .(1)النباتية والزيوت الحمراء واللحوم الدواجنو  والسكر الحبوب تجارة

 نسقققققققققققققققبيا   حديثة تزال ما الخارجي الزراعي االسقققققققققققققققتثمار جالم في السقققققققققققققققعودية التجارب      
 لالمجا في الخارجية الخاص القطاع اسقققققققققققققققتثمارات عن كافية معلومات تتوفر وال ،ومحدودة
 يلي: ما المثال سبيل على منها نذكر الناجحة، التجارب من عدد هناك لكن الزراعي،

 المملكة، يف الفواكه وموزعي منتجي أكبر من ت َعد التي الشقققققققققربتلي، عبدهللا محمد شقققققققققركة -1
 مطلع يف الشققققققركة بدأت الفواكه، اسققققققتيراد مجال في عام ثمانين من ألكثر الشققققققركة عمر يمتد

 زراعية أراضقققي واسقققتصقققالح شقققراء خالل من الزراعة في تسقققتثمر الفائت القرن  من التسقققعينات
 .(2)ومصر وتشيلي أفريقيا جنوب من كالً  في

 وتعمل ،2006 عام الشركة تأسست ، RAII)واالستثمار) للزراعة الدولية الراجحي شركة -2
 توشقققققققققكى منطقة في اسقققققققققتثماراتها معظم وتتركز واألعالف، والشقققققققققعير القمح زراعة مجال في

 كةشققققققر  منها التابعة الشققققققركات من عدد لها السققققققودان، شققققققمال النيل نهر ووالية مصققققققر جنوبي
 مليون  8.9 حوالي بتوريد الشقققركة قامت وقد (FSGA( القابضقققة السقققعودية واألعالف الحبوب
 ملف للحبوب العامة المؤسقققققققسقققققققة اسقققققققتالم قبل ،2014 عام في المملكة إلى الشقققققققعير من طن

 .(3)2016 اكتوبر من ابتداءاً  الشعير استيراد

                                 
 املرجع السابق.  (1)

ملف [(، 18/7/2013(، بر مج مبوضخخوعية، بتاري  )CNBC Arabiaسخخيف هللا صمد عبدهللا الشخخربتلي، قناة )  (2)
 https://cutt.us/ciBWyمت االسرتجاع من:  ]فيديو

 /http://www.raii.net/ar: على شبكة اإلنرتنت موقع شركة الراجحي الدولية  للزراعة واالستثمار ( (3

http://www.raii.net/ar/
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 عام في ،ومشقققتقاتها األلبان إنتاغ مجال في تعمل ،1977 عام تأسقققسقققت المراعي، شقققركة -3
 جههاتو  سقققققققققياق في وذلك األرجنتينية، "فوندومونتي" شقققققققققركة على المراعي اسقققققققققتحوذت 2011
 اعةللزر  صقققالحة أراضقققي على باالسقققتحواذ الشقققركة قامت كما األعالف، من مصقققادرها لتطوير

 سقققققققققققتيرادا في هدفها ولتحقيق األعالف من احتياجاتها تلبية لمواصقققققققققققلة لشقققققققققققمالية،ا أمريكا في
 تزيد التي المسقققاحات في األعالف زراعة إيقاف لقرار تنفيذاً  ،المائة في 100 بنسقققبة األعالف

 .(1)جددةمت غير مياه على تحتوي  التي المملكة من الرسوبي الرف قمناط في اً هكتار  50 عن

 عام في ومشققققققتقاتها، األلبان إنتاغ مجال في تعمل ،1981 عام تأسققققققسققققققت نادك، شققققققركة -4
 السقققققودان. دولة في هكتار 3200 تفوق  مسقققققاحات وزارعة باسقققققتصقققققالح الشقققققركة بدأت 2015
 .(2)لكةالمم خارغ األعالف زراعة بدء مع بالتزامن

تجاه الاهتمامًا عالميًا باالستثمار الزراعي الخارجي، يأتي هذا ا شهدت السنوات األخيرة     
مل الهيكلية مثل النمو السكاني، تغير النظم الغذائية مثل زيادة استهالك مدعوماً بالعديد من العوا

قود الحيوي، و اللحوم والوجبات السريعة في بعض البلدان الصناعية الكبيرة، زيادة الطلب على ال
التحرير االقتصادي بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على االستثمار األجنبي، انخفاض 

 .(3)في المملكة الحال عة كما هوالمياه المخصصة للزرا 
 تتخذ االستثمارات الزراعية صور متعددة، من أبرزها ما يلي:و      
عقود تملك لألراضي، أو عقود إيجار طويلة األجل مقابل رسم ثابت، أو مقابل تقاسم  -1

                                 
 .14، ص2018قرير السنوي لشركة املراعي، الت ( (1
 .18، ص2018التقرير السنوي لشركة  در،  ( (2

(3) Sonja vermeulen and lorenzo cotula, making the most of agricultural 
investmens: A survey of business modles that provide opportunities for 
smallholders, International Institute for Enviroment and Development 
(IIED) and (FAO), 2010, P: 3.                                                                                    



 -162- 

 

شائع  هذا النوعو األرباح، أو مقابل تقاسم المحصول الزراعي، حسب الصيغة المتفق عليها، 
 .(1)في المائة من المزارع األمريكية بهذه الطريقة 40 حوالي في أمريكا الشمالية، حيث يتم تشغيل

مليات اإلندماغ أو االستحواذ على شركات زراعية محلية، بحيث تشترك شركتين أو أكثر ع -2
في العمل على مشروع استثماري محدد وتتقاسم المنافع وفقًا لألسهم والحصص المملوكة، 
ويستفيد كل طرف من المزايا النسبية المتوفرة لدى الطرف اآلخر من حيث الخبرات ورأس المال 

 معرفة طبيعة السوق المحلي واألنظمة المحلية ونحو ذلك.والتكنولوجيا و 
الزراعة التعاقدية: وهي اتفاقيات توريد متفق عليها بين المزراعين المحليين والمشترين، يقوم  -3

المزارعون بزراعة وتقديم المنتجات بكميات محددة وجودة متفق عليها، في المقابل توفر الشركة 
ثل اإلئتمان والمشورة الفنية والبذور واألسمدة وغيرها، ويتم اإلتفاق للمزراعين مدخالت اإلنتاغ م

على السعر النهائي وعادًة يكون بسعر ثابت، وفي بعض الحاالت يحدد بالرجوع إلى أسعار 
السوق الفورية في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، هذا النوع من العقود شائع في كثير من 

في المائة من قطاعات زراعة السكر والشاي في  60سبيل المثال الدول النامية، منها على 
في المائة من أنشطة زراعة القطن في  100بطريقة الزراعة التعاقدية، ويتم العمل فيها كينيا 

في المائة من أنشطة قطاع زراعة األرز في فيتنام، حيث تقوم الشركات بتوقيع  40موزمبيق، و
، والتي بدورها تتفق مع المزراعين لزراعة األرز وأصناف عقود مع جمعيات تعاونية زراعية

 .(2)الخضار وغيرها من المنتجات
نمو ستوى معلى  المستثمر فيها مكاسب للدول النامية قد يجلب األجنبي زيادة االستثمار      

)الناتج المحلي(، زيادة اإليرادات الحكومية، توليد فرص عمل، جلب التكنولوجيا  الكلي االقتصاد
 لفوائد،وغير ذلك من ا والمعرفة، الوصول إلى األسواق، تحفيز التنمية في المناطق الريفية،

 التهديدات المحتملة التي تشكلها هذه االستثمارات من أهمها ينطوي على عدد من المخاطر هلكن
                                 

 .50املرجع السابق، ص  (1)

 .41-39املرجع السابق، ص  (2)
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بت أنهم في الذين ث المحليين ة والفئات الضعيفة من المزراعينالحيازات الصغير على أصحاب 
ة بطالمرت البيئية السلبية التأثيراتوكذلك  ،(1) نتاجيةو كثير من أنحاء العالم أكثر كفاءة 

 ،دامة البيئيةاالست سحب المياه بكميات تتنافى مع التربة أو بالممارسات الزراعية مثل تلويث
تية ستوى البنية التحممن أهمها  االستثمارات الزراعيةفي المقابل هناك محددات مهمة لجذب 

اسات لكلي، السياالقتصاد ا استقرار االستقرار السياسي، أهمية، كهرباءو  طرق انئ و مو من 
 غير ذلك من المحددات الهامة.و ، التجارية الشفافة، وضوح القوانين والتشريعات

من حيث المخاطر هناك القليل من البحوث الموجودة حول االستثمار الزراعي الخارجي      
 ألجنبيةا ةالزراعي اتاالستثمار  هذه تتوفر معلومات كافية حول تأثير كما ال، (2)المرتبطة بها

 .(3)سواءًا كانت إيجابية أو سلبية المحلية على المجتمعات الريفية
      

 المرتبطة باألمن الغذائي 2020التحول الوطني   رنامجمبادرات المطلب الثالث: 
حققت المملكة العربية السعودية خالل العقود الماضية إنجازات كبيرة في مجال التنمية      

الزراعية، غير أنها أسفرت كذلك عن خبرات هامة ودروس مستفادة، ولعل األمر األكثر أهمية 
واضحة حيث تشير الدالئل ال ؛لموارد المائية الجوفيةهو ما يتعلق بالموارد الطبيعية وخاصًة ا

مخزون  ستدامة والحفاظ علىاعتبارات اال لم تراعِ  وفقًا لسياسات است غل تإلى أن هذه الموارد 

                                 
 .13املرجع السابق، ص (  (1

(2) Lorenzo-et-all, Land grab or development opportunity?  
Agricultural investment and international land deals in Africa. 
International Institute for Enviroment and Development (IIED) and (FAO), 
2010, P: 100 -101. 
(3) Harold Liversage, Responding to “Land Grabbing” and promoting 
Responsibale Investment in Agriculture. International Fund for 
Agricultural Development (IFAD), 2010, P: 2. 
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علمًا بأن قطاع الزراعة هو في ظل محدودية هذه الموارد،  ستنزافالمياه الجوفية من اال
مما  ؛في المائة من إجمالي الطلب على المياه 84بنسبة المستهلك األكبر للمياه في المملكة 

في المائة  90المتجددة التي تمثل عتماد على الموارد المائية غير ل تحديًا بيئيًا نظرًا لاليشك  
 .(1)من إجمالي المياه المستخدمة في القطاع الزراعي

منهجًا وخارطة طريق " لتكون 2030تبنت المملكة العربية السعودية "رؤية المملكة وقد      
و عامة، منها ما ه اً قتصادي والتنموي في المملكة، ورسمت الرؤية سياسات وأهدافللعمل اال

 ضمن 2020يخص األمن الغذائي، وستنتاول فيما يلي أهم مبادرات برنامج التحول الوطني 
 :2030إطار رؤية المملكة 

مياه، وزارة البيئة والمياه والزراعة إستراتيجية شاملة لل وضعت: إستراتيجية وطنية للمياه: أوالا 
ادة هيكلة إعمع  ،على توحيد السياسات والتشريعات والممارسات الخاصة بقطاع المياه وعملت

أبرزها و القطاع بما ينسجم مع األهداف المطلوبة لمواجهة التحديات الرئيسية في قطاع المياه، 
 ،ستخداماتالوتحسين إدارة الطلب على المياه في جميع ا ،ة عليهاتنمية الموارد المائية والمحافظ

 .(2)ستخدامها السيما في القطاع الزراعياورفع كفاءة 
ية مياه األمطار في المناطق الجنوب تجميعتأهيل المدرجات ال راعية وتطبيق تقنيات ثانياا: 

ف من الطائ الزراعية في كل ٍ وتعمل هذه المبادرة على تأهيل المدرجات  :الغربية من المملكة
وتمديد  ،والباحة وعسير وجازان، والعمل على استغالل مياه األمطار بعمل خزانات في المواقع

صادر عتماد على موزيادة اال ،ستخدام المياهابهدف رفع كفاءة  ؛شبكات الري لتخدم المدرجات
 والتنمية الريفية.مائية متجددة في زراعة المحاصيل للمساهمة في األمن الغذائي 

م      وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية خدمات اإلرشاد والبحث  وت قد 
والخزانات  ،والسدود الصغيرة ،والتطوير ودعم األنشطة الزراعية التي تشمل بناء النظم الزراعية

                                 
 .2018، يناير 2030( وزارة البيئة واملياه والزراعة، اإلسرتاتيجية الوطنية للمياه 1)

 املرجع نفسه.( 2)
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الموز والرمان والفواكه كالعنب و  وتوزيع الشتالت الزراعية لمحاصيل البن ،وشبكات الري  ،المائية
 .)1(مزارع 500من المرحلة التمهيدية أكثر من والخو  وغيره، وقد بلغ عدد المستفيدين 

طني مبادرات برنامج التحول الو  إحدىوهو :  رنامج التنمية الريفية ال راعية المستدامة: ثالثاا 
من ، ويستهدف البرنامج كاًل FAOبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 

 لقيام مايلي:لوالباحة وعسير وجازان، ويهدف البرنامج  الطائف
 .وتصنيعه وتسويقه تطوير إنتاغ البن العربي -1
 تطوير تربية النحل و نتاغ العسل. -2
 .وتصنيعها وتسويقها ستوائيةتطوير إنتاغ الفواكه اال -3
 ت صغار المزارعين وصيادي األسماك.تعزيز قدرا -4
 تعزيز قدرات صغار رعاة الماشية. -5
 ها.والسمسم وغير  ،والدخن ،كالذرة الرفيعة ؛تطوير زراعة المحاصيل البعلية )الحبوب( -6
ة رقعة وزياد ،تعزيز القدرات في اإلدارة المستدامة للمراعي والغابات والموارد الطبيعية  -7

 .(2)التصحرومكافحة  ،الغطاء النباتي
ر ويهدف البرنامج إلى تطويستقصاء والسيطرة  ل  األمراض الحيوانية: :  رنامج االرابعاا 

 .(3) فعاليةبالحيوانية والسيطرة عليها نتشار األمراض المراقبة المستمرة والمالحظة الدقيقة ال
 وتهدف المبادرة إلى إنشاء مركز متخصصخامساا: تع ي  القدرات في التنبؤ واإلنذار المبكر: 

يهتم بتطوير أنظمة وتقنيات ومحطات للرصد المبكر لألخطار الجوية كالعواصف الترابية 
 .(4)والسيول وغيرها

                                 
 https://cutt.us/LH3r3( وزارة البيئة واملياه والزراعة، املوقع اإللكرتوين على شبكة اإلنرتنت: 1)
 https://cutt.us/zSLeTوزارة البيئة واملياه والزراعة، املوقع اإللكرتوين على شبكة اإلنرتنت:  (2)
 .2020-2018اخلطة التنفيذية لرب مج التحول الوطين  (3)
 املرجع نفسه. (4)
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نشاء مركز على إ وتعمل هذه المبادرةإستراتيجية وطنية للتكيف مع التغير المناخي: سادساا: 
من خالله البيانات والمعلومات المناخية والبيئية وتأثيراتها على القطاعات  ت دارالمناخي للتغير 

 .(1) المملكةالمختلفة في 
الدواء الهيكل التظيمي للهيئة العامة للغذاء و  وتقع ضمنسابعاا: إنشاء اللجنة الوطنية للتغذية: 

لتكون لجنة علمية استشارية تقدم توصياتها وآراءها العلمية في مجال التغذية للجهات ذات 
 .(2) المملكةالعالقة من أجل تحسين مستوى التغذية الصحية في 

وير نظم البرنامج إلى تطويهدف حتياطي واإلستراتيجي لأل ذية:  رنامج فعال للخ ر اال: ثامناا 
ومعلومات السوق الزراعية من  ،لجنذار المبكر اً التخزين لألغذية األساسية، ويتضمن نظام

والحد من  ،و دارة حاالت الطوارئ ستجابة وتطوير أساليب اال ،أجل التنبؤ بالتهديدات المحتملة
 .(3) المملكةالمخاطر األكثر تأثيرًا على األمن الغذائي في 

، )القمح :وتهدف إلى زراعة محاصيلستثمار ال را ي الخارجي: ستراتيجية وطنية ل إ: تاسعاا 
لى أن يتولى ع لصويا، الشعير، الزيوت النباتية(الذرة، األعالف الخضراء، األرز، السكر، فول ا

 ستثمارات.صندوق التنمية الزراعية تمويل هذه اال
 أوصت اإلستراتيجية بما يلي: االجتماعيةاستدامة المشاريع من النواحي ولضمان      
 ستحواذ على أراضي المزارعين والمجتمعات المحلية.ضمان عدم االو  احترام حيازة األراضي -1
وعات وتأسيس المشر  ،االجتماعيةوتطوير البنية التحتية  ،الحفاظ على األسواق المحلية -2

الستثمارات؛ لقتصادي على المجتمعات المحلية المستضيفة جتماعي واالالتي تعود بالنفع اال
 المحليين وغير ذلك.توفير فرص، وتطوير قدرات المزراعين  مثل:

                                 
 املرجع السابق. (1)

 https://cutt.us/PrpM5املوقع اإللكرتوين على شبكة اإلنرتنت:  ( اهليئة العامة للغذاء والدواء،2)

 .2020-2018( اخلطة التنفيذية لرب مج التحول الوطين 3)
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اإلبقاء على نسبة محددة من المحاصيل الزراعية داخل السوق المحلي للمساهمة في اإلمداد  -3
 المحلي وتعويض أي نقص محتمل.

 والحفاظ على األراضي والمياه من مخاطر ،داماستخدام الموارد الطبيعية على نحو مست -4
 .(1) ةالزراعيبعض المشروعات  تنتج عنالمساوئ التي من وغير ذلك  ،التلويثو  الهدر
العامة  المؤسسة" تشرف على البرنامج  رنامج وطني للحد من الفاقد والهدر الغذائي: : اشراا 
دراسة مسحية ميدانية لتقدير حجم الفقد والهدر  م2018في عام  البرنامج تبن ى، وقد "للحبوب

 ،على امتداد سالسل اإلمداد مدينة ومحافظة 35منطقة و 13منتجًا غذائيًا في  19الغذائي لقق
صور وق ،والمطاعم ،ومحالت التجزئة ،واألسواق المركزية ،ومصانع التعبئة ،تشمل المزارع

تحليل دير، ثم في التق ة وبحسب المعايير الدوليةستخدام الطرق العلمياب والمنازل، وذلك ،األفراح
 ي المملكة.ائي فجتماعية والثقافية المتسببة في الفقد والهدر الغذواال االقتصاديةاألسباب 

لسلة ى طول سعل خ ِسرتاألغذية التي  تعريف "الفاقد الغذائي" بأنه مقدار سبق معنا      
 والتوزيع ،والتعبئة ،والتجهيز ،وما بعد الحصاد )المناولة والتخزين( ،وتشمل اإلنتاغ ،اإلمداد

 ِسرتخ  بينما "الهدر الغذائي" هو كميات األغذية التي  ؛بحيث ال تصل إلى المستهلك النهائي
 لفنادق وقصور األفراح وغيرها.من خالل المستهلك النهائي في المنازل والمطاعم وا

فاقد الغذائي ة الأن نسبالدراسة بنتائج أظهرت بناءًا على تعريف الفاقد والهدر الغذائي،       
طن، بينما تبلغ نسبة الهدر الغذائي  يمليون 2.3وتقدر بقق  ،في المائة 18.9 في المملكة تبلغ

في  33.1الغذائي مليون طن، وبهذا يكون مجموع الفاقد والهدر  1.7في المائة بقققق 14.2
قد نسب الف يوضح الجدول التاليو مليار ريال في السنة،  12.9بقيمة إجمالية تقدر ب  ئة،الما

 .(2)والهدر الغذائي لكل منتج
                                 

  ( صندوز التنمية الزراعية، املوقع اإللكرتوين على شبكة اإلنرتنت.1)

موقع اإللكرتوين للمؤسسة  ،2019، املؤسسة العامة للحبوب، خط األساس: مؤشر الفقد واهلدر يف الغذاء ابململكة( 2)
 https://cutt.us/9L4Qالعامة للحبوب على شبكة اإلنرتنت: 
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 2018، الهدر الغذائي لكل منَتج  في المملكة العربية السعودية -سب الفقدن :(10) جدول

 نسبة الفقد املنتج الغذادي
)%( 

 نسبة اهلدر
)%( 

 الفقدنسبة  املنتج الغذادي
)%( 

 اهلدرنسبة 
)%( 

 17 23 الطماطم 31 3 األرز
 17 26 اخليار 25 5 الدقيق واخلبز

 15 16 اجلزر 5.5 16 التمور
 15 26 ةالكوس 9 17 املاجنو
 14 28 البطاطس 9 32 البطي 
 17.5 8.5 البصل 13.5 14.5 الربتقال

 16.5 27.5 غري مصنفةخضار  17.5 22.5 فاكهة غري مصنفة
 19.5 14.4 حلم اإلبل 8 7 األغنام حلم

 16 13 الدواجن 14.5 18.5 األمسار
 .2019، املصدر: املؤسسة العامة للحبوب، خط األساس: مؤشر الفقد واهلدر يف الغذاء ابململكة

 
 2018ج  في المملكة العربية السعودية، الهدر الغذائي لكل منتَ  -سب الفقدن :(5) شكل رقن

 
 .(10الباحث بناءاً على البيا ت الواردة يف جدول رقم )املصدر: إعداد 
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 في المملكة العربية السعوديةالمبحث الثاني: المي ار السلعي لأل ذية األساسية 
 مقدمة: 

لذاتي ا نسقققققققققققققققبة االكتفاءنتاغ المحلي والميزان التجاري و نتناول في هذا المبحث تطورات اإل   
لمجموعة من السققققققققققلع الغذائية وهي: القمح، األرز، السققققققققققكر، الزيوت النباتية، اللحوم الحمراء، 

 .2015 -1990  خالل الفترةوذلك  لحوم الدواجن،
تصقققققنيع  تدخل فيو  ويعود سقققققبب التركيز على هذه السقققققلع تحديدًا، نظرًا لكونها أسقققققاسقققققية،    

بية السقققققققققققققققعودية تعتمد في تأمين هذه السقققققققققققققققلع على وألن المملكة العر  منتجات غذائية عديدة،
 االستيراد من الخارغ، األمر الذي يزيد من أهمية التركيز عليها ودراستها.

 قموالمي ار السلعي لمحصول ال :المطلب األول        
في مرحلة  العربية السقققققققققققققققعودية دخلت المملكة 1980خطة التنمية الثالثة عام  مع بداية      

يس تأسققققققققيام األفراد والشققققققققركات على ، حيث شققققققققجعت الدولة قالنمو المتسققققققققارع في إنتاغ القمح
 وقدمت لهم جميع أشققققققكال الدعم والتسققققققهيالت وتشققققققمل اإلعانات والقروضالمشققققققاريع الزراعية 

وأسققققققققعار الضققققققققمان )ضققققققققمان الدولة شققققققققراء إنتاغ القمح من  وتوزيع األراضققققققققي الزراعية مجانا
تى والتشجيع ارتفع إنتاغ المملكة من القمح حنتيجة لهذا الدعم و ؛ أسعار تشجيعية(المزراعين ب
، وأصبحت المملكة ليست مكتفية ذاتيًا فحسب؛ بل 1992ماليين طن في العام  4 وصل إلى

بلغ إجمالي صادرات المملكة من  1994-1991، فبين عامي من أكثر الدول المصدرة للقمح
 من إجمالي اإلنتاغ. %72إلى  %49 أي ما يعادل يوني طن؛مل 2القمح حوالي 

مرحلة التوسع في زراعة القمح والشعير واألعالف وغيرها على استهالك كميات ساعدت      
كبير من المياه الجوفية في المناطق الرسققققققققوبية من المملكة، وظهرت اآلثار السققققققققلبية للتوسققققققققع 

 وتنامي القلق على مستقبل األمن المائي.الزراعي أهمها انخفاض معدالت المياه الجوفية 
األسقققعار التشقققجيعية لشقققراء محصقققول القمح من بدأت المملكة في اتخاذ سقققياسقققة تخفيض      

؛ لكن ظلت 1995انخفض اإلنتاغ ابتداًء من عام فالمزراعين بهدف ترشقققققققيد اسقققققققتخدام المياه؛ 
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ائققة دون وجود فققائض في المقق 100إلى  96المملكققة مكتفيققة ذاتيققًا بنسقققققققققققققققبققة تراوحققت مققا بين 
القاضققققققي بإيقاف زراعة القمح تدريجيًا بنسققققققبة  2008عام  335للتصققققققدير حتى صققققققدر القرار 

في  45.61في المائة سقققنويًا لمدة ثمان سقققنوات، فانخفضقققت نسقققبة االكتفاء الذاتي إلى  12.5
ة ي، واسقققققتمرت وتيرة االنخفاض إلى أدنى مسقققققتوى لها في نها2009المائة في العام الذي يليه 

 .2014في المائة في عام  12.85الفترة بنسبة 
 من الخققارغ لتلبيققةنتيجققة وقف زراعققة القمح محليققًا، دخلققت المملكققة مرحلققة االسقققققققققققققققتيراد        

إلى  2008ألف طن عام  76.23ارتفعت الواردات من القمح من حيث االسققققققققتهالك المحلي؛ 
( يوضققققح 11، الجدول رقم )2015-2014نويًا في نهاية الفترة أكثر من ثالثة ماليين طن سقققق

 حيث أر:الميزان السلعي لمحصول القمح 
 كمية الصادرات –الكمية المتاحة لجستهالك = كمية اإلنتاغ + كمية الواردات           
 نسبة االكتفاء الذاتي = كمية اإلنتاغ   الكمية المتاحة لالستهالك.           

 
 القمو. )الكميات باأللف طن((: المي ار السلعي لمحصول 11) جدول

 املتام لالستهالر كمية الصادرات كمية الواردات كمية اإلنتاج السنوات
 نسبة االكتفاء الذايت

% 
1990 3721.82 127.9 1267 2583 144.1 
1991 3861 195 2000 2056 187.8 
1992 4070 250 2000 2320 175.4 
1993 3,429.98 114.1 2138 1409 243.9 
1994 3148.27 46.28 2285 909.7 346.1 
1995 1892 0.83 1447 446.3 424 
1996 1394.83 0.5 1190 299.4 466 
1997 1795 0.15 0.24 1795 100 
1998 1734 0.22 0.98 1733 100 
1999 2046 0.2 0.08 2046 100 
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2000 1787 0.2 0.84 1786 100 
2001 2000 28.75 0.03 2029 98.58 
2002 2431 41.43 0.03 2472 98.33 
2003 2524 57.35 1.98 2579 97.85 
2004 3775.9 51.96 57.41 3770 100.1 
2005 2648.47 72.25 2.56 2718 97.71 
2006 2630 9.1 1.19 2638 99.7 
2007 2558 76.23 1.92 2632 97.18 
2008 1986 76.23 1.92 2060 96.39 
2009 1152 1381 7.06 2526 45.61 
2010 1349 1705 18.41 3035 44.44 
2011 1184 2136 7.8 3312 35.7 
2012 854 2326 10.5 3170 26.9 
2013 660 2254 12.55 2902 22.75 
2014 500 3392 1 3891 12.85 
2015 739.04 3071 0.39 3810 19.4 

 .لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقةصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي امل

 
 (.2015-1990كميات اإلنتاج وكميات الواردات من القمو خ ل الفترة ) :(6) رقن

            
 (.11: إعداد الباحث بناءاً على البيا ت الواردة يف جدول )املصدر    
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 المي ار السلعي لمحصول األرا الثاني: المطلب        
لمحلي على ة الطلب ابصققورة كاملة لتلبي االسققتيرادالسققعودية على تعتمد المملكة العربية       
سقققققققققققققققتهالك المحلي من األرز من رتفقققققاع االانالحظ  (12رقم ) الجقققققدول خالل مناألرز، 
، وارتفققاع كميقققة 2015مليون طن عققام  1.6إلى أكثر من  1990ألف طن عققام  279.91

 .2015من مليون ونصف طن في العام  ألف طن إلى أكثر 280الواردات من 
 . )الكميات باأللف طن((: المي ار السلعي لمحصول األرا12) جدول

 كمية الوارادت السنوات
كمية 

 الصادرات

المتاح 

 لالستهالك
 السنوات

كمية 

 الوارادت

كمية 

 الصادرات

المتاح 

 لالستهالك

1990 280.4 0.45 279.9 2003 678.1 4.23 673.9 
1991 280 0 280 2004 678.1 2.63 675.5 
1992 525 5 520 2005 999.2 6.02 993.2 
1993 300.7 3.94 296.8 2006 968.2 15.51 952.7 
1994 284.8 4.76 280 2007 968.2 30.8 937.4 
1995 522.8 6 516.8 2008 968.2 30.8 937.4 
1996 721 4.69 366.8 2009 1259 3.69 1255 
1997 705.4 4.5 792 2010 1239 9.03 1230 
1998 783 4.69 778.3 2011 1123 14.4 1108 
1999 787.4 4.89 782.5 2012 1126 16.3 1206 
2000 787.4 4.81 782.6 2013 1243 13.21 1230 
2001 787.4 3.78 783.6 2014 1428 12 1416 

2002 686.1 3.78 682.3 2015 1658 15.48 1642 

 العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، أعداد متفرقة.املصدر: املنظمة 
  كمية الصادرات  –املتام لإلستهالر = كمية اإلنتاج + كمية الواردات 
 .نسبة االكتفاء الذايت = كمية اإلنتاج / املتام لالستهالر 
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  (.2015-1990األرا خ ل الفترة ): واردات المملكة العربية السعودية من (7رقن ) شكل  

 
 (.12ى البيا ت الواردة يف جدول )صدر: إعداد الباحث بناءاً علامل
 

 المكرر سكرالمي ار السلعي لل الثالث: لمطلبا         
 ىتعتمد المملكة العربية السعودية على االستيراد بصورة كاملة لتلبية الطلب المحلي عل     

إلى  1990عام  ألف طن 446من خالل الجدول كمية الواردات من نالحظ السكر المكرر، 
 م.2013ن مليون ونصف طن في العام أكثر م

 
 . )الكميات باأللف طن((: المي ار السلعي لمحصول السكر المكرر13) جدول

 السنوات
كمية 

 الواردات

كمية 

 الصادرات

المتاح 

 لالستهالك
 السنوات

كمية 

 الوارادت

كمية 

 الصادرات

المتاح 

 لالستهالك

1990 446.86 18.2 428.67 2002 645.57 2.74 642.83 
1991 440.4 8.18 432.31 2003 667.6 59.53 608.0 
1992 483.82 2.73 481.1 2004 764.06 249.96 514.1 
1993 453.5 8.92 444.58 2005 907.13 217.03 690.1 
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1994 524.56 14.94 509.62 2006 993.22 271.78 721.44 
1995 480.99 10.09 470.91 2007 1266.8 429.08 837.72 
1996 679.18 11.3 667.87 2008 1412.62 366.26 1046.36 
1997 566.26 16.05 550.21 2009 1092.95 286.6 806.35 
1998 549.62 13.76 535.86 2010 1485.69 451.51 1034.18 
1999 643.55 3.23 640.32 2011 1220.51 414.85 805.66 
2000 601.39 9.91 591.48 2012 882.87 448.17 434.71 
2001 638.58 2.25 636.33 2013 1637.73 365.62 1272.11 

 FAOSTA، املوقع اإللكرتوين FAOمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة املصدر: 

  كمية الصادرات  –املتام لإلستهالر = كمية اإلنتاج + كمية الواردات 
 .نسبة االكتفاء الذايت = كمية اإلنتاج / املتام لالستهالر 

 
 (.2013-1990(: واردات المملكة العربية السعودية من السكر المكرر خ ل الفترة )8رقن ) شكل

 
 (.12ى البيا ت الواردة يف جدول )صدر: إعداد الباحث بناءاً علامل  
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 لل يوت النباتية. المطلب الرابع: المي ار السلعي
 يتضح مايلي: ( 14من خالل النظر إلى الجدول رقم )      

 1.16معدالت إنتاغ متدنية من الزيوت النباتية؛ حيث يبلغ متوس  نسبة االكتفاء الذاتي   -1
 (.2015-1990في المائة خالل الفترة )

 800أكثر من الفترة بارتفعت الواردات من الزيوت النباتية إلى أعلى مستوياتها في نهاية   -2
 ألف طن سنويًا.

في  32إعادة تصدير جزء من إجمالي اإلمدادات المتوفرة من الزيوت النباتية بمتوس    -3
 (.2015-1990المائة خالل الفترة )

 
 . )الكميات باأللف طن(.(2015-1990خ ل الفترة ) (: المي ار السلعي لل يوت النباتية14) جدول

 نسبة االكتفاء الذايت املتام لالستهالر كمية الصادرات كمية الواردات كمية اإلنتاج السنوات
% 

1990 1.2 131.5 10.05 122.65 0.98 
1991 1.68 182.9 23.2 161.41 1.04 
1992 1.6 239.34 17.2 223.74 0.76 
1993 1.6 159.33 19.75 141.18 1.13 
1994 1.69 66.91 17.18 51.42 3.29 
1995 1.84 374.49 26.21 350.11 0.53 
1996 1.33 262.44 29.61 125.06 1.07 
1997 0.84 93.84 19.78 74.9 1.12 
1998 0.88 107.2 12.1 95.98 0.92 
1999 0.8 53.21 9.87 44.14 1.81 
2000 1.8 118.88 14.14 105.93 1.13 
2001 1.2 81.7 16.4 66.5 1.8 
2002 0.8 57.54 16.4 41.95 1.9 
2003 0.8 125.23 21.19 104.84 0.76 



 -176- 

 

2004 1.96 125.23 21.33 105.86 1.85 
2005 1.98 202.29 27.62 176.66 1.12 
2006 2.14 548.74 39.56 511.31 0.42 
2007 2 246.86 44.43 204.43 0.98 
2008 2 246.86 44.43 204.43 0.98 
2009 2 200.2 112.98 89.22 2.24 
2010 2 244.5 134.46 112.04 1.79 
2011 1.2 309.8 184.5 126.6 0.9 
2012 0.8 298.6 218.4 81 1 
2013 0.96 838.08 169.17 669.87 0.14 
2014 1.9 819.87 196.07 625.7 0.3 
2015 1.9 808.26 222.72 587.44 0.32 

 الزراعية العربية، أعداد متفرقة. املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات
  كمية الصادرات  –املتام لإلستهالر = كمية اإلنتاج + كمية الواردات 
 .نسبة االكتفاء الذايت = كمية اإلنتاج / املتام لالستهالر 

 
 .المي ار السلعي لمنتجات اللحوم الحمراء الخامأل:المطلب    

 ما يلي:( نالحظ 15الجدول رقم ) من خالل النظر إلى     
اإلنتاغ المحلي والواردات معًا في تلبية االحتياجات الغذائية من اللحوم  يساهم كاًل من  -1

 الحمراء في المملكة العربية السعودية.
في المائة عام  44إلى  1990في المائة عام  73انخفضت نسبة اإلكتفاء الذاتي من   -2

 (.2015-1990خالل الفترة )في المائة  53يبلغ متوس  نسبة االكتفاء الذاتي ، و 2015
ألف طن في  200إلى أكثر من  1990ألف طن عام  50ارتفعت كمية الوارادت من   -3

ألف طن  146.5، فيما اتسم اإلنتاغ المحلي بالثبات النسبي عند متوس  2015نهاية عام 
 (.2015-1990خالل الفترة )
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 (. ) باأللف طن(2015-1990الفترة ): المي ار السلعي من اللحوم الحمراء خ ل (15) رقن جدول

 املتام لالستهالر كمية الصادرات كمية الواردات كمية اإلنتاج السنوات
 نسبة االكتفاء الذايت

% 
1990 154.54 55.14 0.6 209.06 73.02 
1991 158 67 0.4 224.6 70.35 
1992 163 87.5 2.5 248 65.73 
1993 151.05 75.72 3.27 223.5 67.68 
1994 141.28 75.45 3.44 213.29 66.24 
1995 154 91.25 3.78 250.61 61.85 
1996 155 97.13 3.83 340.47 45.52 
1997 157 95.84 3.49 249.35 62.96 
1998 191.4 108.51 3.71 296.2 64.62 
1999 158.68 114.21 1.54 271.35 45.18 
2000 159.68 118.8 14.14 275.5 57.96 
2001 160 118.8 2.96 275.82 58.01 
2002 158.95 141.7 2.98 297.67 59.31 
2003 165 141.7 1.85 304.85 54.12 
2004 161.38 141.7 1.85 301.23 53.57 
2005 168.94 137.17 2.41 303.7 55.33 
2006 168.94 195.39 15.58 348.75 48.44 
2007 91.37 145.38 15.58 221.17 41.31 
2008 91.37 145.38 15.58 221.17 41.31 
2009 96.75 145.38 25.61 216.52 44.68 
2010 96.75 91.29 25.07 162.97 59.37 
2011 134.6 173.3 45 262.9 51.2 
2012 116.1 192.7 69 239.8 48.4 
2013 192.74 174.16 27.35 276.55 46.91 
2014 130.71 194.66 33 292.37 44.71 
2015 130.74 202.52 34.48 298.78 43.76 

 الزراعية العربية، أعداد متفرقة. املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات
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  كمية الصادرات  –املتام لإلستهالر = كمية اإلنتاج + كمية الواردات 
 .نسبة االكتفاء الذايت = كمية اإلنتاج / املتام لالستهالر 

 

 خ ل العربية السةةةعودية من اللحوم الحمراء ونسةةةبة اإلكتفاء الذاتي،(: واردات المملكة 9رقن ) شةةةكل
 (.2013-1990الفترة )

 
 (.15  البيانات الواردة في جدول )صدر: إ داد الباحث  ناءاا  لالم

 

 .الدواجن لمنتجات لحوم المي ار السلعي السادم: المطلب    
 ( نالحظ ما يلي:16الجدول رقم ) النظر إلى خاللمن      
اإلنتاغ المحلي والواردات معًا في تلبية االحتياجات الغذائية من اللحوم الحمراء  يساهم  -1

 في المملكة العربية السعودية.
ألف طن في عام  576إلى  1990ألف طن عام  265نما اإلنتاغ المحلي تدريجيًا من   -2

ألف طن  935إلى  1990آالف طن عام  210، كما ارتفعت كمية الواردات من 2015
 .2015في نهاية عام 
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انخفضت نسبة االكتفاء الذاتي وزادت نسبة الفجوة نظرًا الرتفاع كمية الواردات مع ثبات  -3
في المائة عام  101.55ة اإلنتاغ المحلي؛ حيث بلغت نسبة االكتفاء الذاتي نسبي في كمي

 .2015في المائة في نهاية العام  39، ثم انخفضت حتى وصلت إلى 1996
 
 (. ) باأللف طن(2015-1990: المي ار السلعي من لحوم الدواجن خ ل الفترة )(16) رقن جدول

 املتام لالستهالر الصادرات كمية كمية الواردات كمية اإلنتاج السنوات
 نسبة االكتفاء الذايت

% 
1990 265 210.08 0.93 474.15 55.89 
1991 275 204.82 1.65 478.17 57.51 
1992 303 256.43 5.01 554.42 54.65 
1993 324.42 257.12 4.33 577.21 56.2 
1994 365.31 243.36 4.68 603.99 60.48 
1995 390 263.2 5.31 385.97 101.01 
1996 397 238.93 6.07 390.93 101.55 
1997 451 198.72 16.48 633.25 71.22 
1998 374 251.66 3.71 603.52 61.97 
1999 418 157.48 7.33 568.15 73.57 
2000 483 157.48 16.49 623.99 77.41 
2001 505 317.08 16.2 805.88 62.66 
2002 467 328.62 8.19 787.42 59.31 
2003 466.75 401.64 2.91 865.48 53.93 
2004 522.2 433.72 5.33 949.59 54.92 
2005 536.98 450.84 17.37 970.45 55.33 
2006 535.99 399.28 33 902.26 59.41 
2007 559 438.81 31.16 966.65 57.83 
2008 559 438.81 31.16 966.65 57.83 
2009 447 493.76 32.49 908.27 49.21 
2010 447 566.73 18.59 995.14 44.92 
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2011 529 771.2 23.3 1276.9 41.4 
2012 588 786.4 22.9 1351.5 43.5 
2013 567 626.68 25.14 1168.54 48.52 
2014 576 721.13 21 1276.13 45.14 
2015 576 935.32 28.26 1483.07 38.84 

 الزراعية العربية، أعداد متفرقة. الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءاتاملصدر: املنظمة العربية للتنمية 
  كمية الصادرات  –املتام لإلستهالر = كمية اإلنتاج + كمية الواردات 
 .نسبة االكتفاء الذايت = كمية اإلنتاج / املتام لالستهالر 

 

 (.2013-1990خ ل الفترة ) كميات اإلنتاج وكميات الواردات من لحوم الدواجن،(: 10رقن ) شكل

               
 (.16املصدر: إعداد الباحث بناءاً على البيا ت الواردة يف اجلدول رقم )   
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 ة الفصل الثالثخاتم                    
 بية السقققعوديةالعر  ملكةالم السقققياسقققات االقتصقققادية التي اتخذتها الثالث الفصقققلتناولنا في       
د أدى إلى قفي أن التوسققع الزراعي تكمن شققكالية الرئيسققية األمن الغذائي، وتبين أن االحقيق لت

يرة، األمر بكميات كب في المناطق الرسققوبية من المملكة المياه الجوفية غير المتجددة اسققتهالك
المسقققققاحة المزروعة والحد  تخفيض هدفت إلى مجموعة من الخطوات جعل المملكة تتخذالذي 

نسبة  انخفاض ، نتج عن هذه الخطواتاالفقي السيما من القمح واألعالف الزراعيع من التوس
بعقد أن كقانقت المملكقة مكتفيققة  2015في المقائقة في العقام  19االكتفقاء القذاتي من القمح إلى 
المملكة على القمح المسققققققتورد، إلى جانب اسققققققتيراد عتماد ا تزايد و  ،ذاتيًا من القمح بشققققققكل كامل

ذاتي كما انخفضققققت نسققققبة االكتفاء ال ،كاألرز والسققققكر والزيوت النباتية األخرى السققققلع الغذائية 
-1990( خالل الفترة من 39-53( إلى )101-73من اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن من )

وقد تولت المؤسقققققسقققققة العامة للحبوب مسقققققؤولية تلبية كامل احتياجات المملكة العربية  ، 2015
، ه1428 11 9وتاريخ  335وزراء رقم تنفيذًا لقرار مجلس الالمسقققققققتورد السقققققققعودية من القمح 

 .المتضمن سياسة ترشيد استهالك المياه في القطاع الزراعي
التي  دياتتم وضقققققققققققع مجموعة من األهداف لمواجهة التح 2030في إطار رؤية المملكة      

ارد من المو  على االسقققققققققققققققتفادة ركزت تلك األهداففي قطاعي المياه والزراعة،  تواجه المملكة
غربية من ال الطبيعية على نحو مسقققققققتدام و عادة تأهيل المدرجات الزراعية في المناطق الجنوبية

مصققققققادر مائية متجددة بفعل األمطار ومنا  مناسققققققب لزراعة بعض المملكة التي تمتاز بوجود 
ى افة إل، باالضققققققيسققققققاهم في توفير إنتاغ محلي مسققققققتدام تكون رافدبحيث  المحاصققققققيل الزراعية

 استراتيجية وطنية لالستثمار الزراعي في الخارغ.
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 لغذادي يف ا األمن  للعوامل اإلقتصادية املؤثرة على راسة القياسيةع: الدلفصل الرابا
 .(2017-1990)اململكة العربية السعودية خالل الفرتة 

متمثلة في ال ،القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية للعقبات التي يواجهها نظرا     
بني الدولة سياسات لترشيد استهالك المياه أدت إلى تقلص المساحة المزروعة ندرة المياه، وت
توردة، مكتفية ذاتياً إلى دولة مسول المملكة من دولة منتجة للقمح القمح، وتح من الكلية وبخاصة

وبشكل  النباتية،كر والزيوت كاألرز والس بشكل كامل إلى جانب استيراد سلع أساسية أخرى 
يع جميعها سلع غذائية رئيسية وتدخل في تصنمنتجات اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن، و ل جزئي

ة وبالسوق لخارجيبالعوامل ا اد هذه األغذية يتأثر إلى حد بعيدفإن استير  ، لذلكمنتجات عديدة
 العالمية للغذاء.

 : وهيلغذائي من األتناولنا في الفصل األول أربعة أبعاد رئيسية ل       
 وفر الغذاء: وي قصد به جانب العرض المتمثل في كمية االنتاغ المحلي والواردات الغذائية.ت -1
 وينقسم إلى قسمين:  ،القدرة على الوصول إلى الغذاء -2

ي قصد به القدرة على تحمل تكاليف شراء األغذية، ويتحدد من : و الوصول االقتصادي -أ
 وأسعار الغذاء.خالل الدخل المتاح 

ي قصد به مستوى البنية التحتية من طرق وسكك حديد وموانئ المادي: و الوصول  -ب
ومرافق تخزين، ومستوى السياسات التجارية واالتفاق مع الموردين وغير ذلك من وسائل 

 الوصول إلى الغذاء.
 استخدام الغذاء واالستفادة منه: وينقسم إلى قسمين -3

 .دتهسالمة الغذاء وجو   -أ
 التغذية الصحية. -ب

: وي قصد فيه عدم وجود تباين كبير في توفر الغذاء أو نقص استقرار اإلمدادات الغذائية  -4
 في اإلمدادات وتقلبات في األسعار.
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قيقي فإن مستوى الدخل الفردي الحبناءًا على األبعاد الرئيسية السابقة لألمن الغذائي،        
عد ي  يث حتحمل تكاليف شرائها، و أكثر العوامل أهمية في توفير األغذية  ار الغذاء ت عد منوأسع

ي ألفراد والمستوى المعيش الكلي النمو االقتصادي مستوى  ؤشرًا علىم الحقيقي الدخل الفردي
 ي عبر عنه بمستوى الناتج المحلي االجمالي مقسومًا على عدد السكان. و  المجتمع،
 اخترنا الدخل الفردي الحقيقي وأسعار الغذاء العالمية كمتغيراتفقد  ألهمية هذا المتغير      
إضافًة ، لشرائيةا قدرةمال بين مستوى لجستهالك و  العالقة بين توفر األغذيةل في تحلي ةرئيسي

 والسلع البديلة. عدد السكانإلى متغيرات أخرى مثل 
 ،قتصاديةهذه المتغيرات اإلإلى تحليل واختبار العالقة بين  هذه الدراسة القياسيةتهدف       
 التي تتمثل فيما يلي:ة من الطرق واألساليب القياسية، باإلستعانة بمجموع وذلك
لتقدير العالقة  (OLS-Ordinary Least Squares)طريقة المربعات الصغرى العادية  -1

 التابع. بين متغير أو أكثر من المتغيرات المستقلة مع المتغير
اختبار استقرار السالسل الزمنية: يعتبر اإلستقرار من الخصائص األساسية للسالسل  -2

الزمنية، بحيث يكون وسطها وتباينها ال يتغيران خالل الزمن، وهناك نوعين من اإلستقرار، 
األول يكون استقرار باإلتجاه األصلي مع انحرافات قليلة، والنوع الثاني عندما تكون 

ات تجنح بشكل أكبر وال ت ظهر أي نزعة للرجوع إلى اإلتجاه، ففي هذه الحالة ال اإلنحراف
 .(1)يمكن أن تستقر السلسلة إال من خالل الفرق بين مكوناتها المتتابعة

اختبار التكامل المشترك: ويقصد بذلك التحقق من وجود عالقة توازنية طويلة األمد بين  -3
المستقلة، بمعنى آخر أن يتكامل المتغير التابع مع المتغيرات المتغير التابع والمتغيرات 

 .(2)المستقلة بشكل مشترك، لكي يتحقق لدينا انحدار منطقي

                                 
، الطبعة األو ، عمان: دار وادل 2014نظرية االحندار البسخخخخخخخيط واملتعدد،  -قتصخخخخخخخاد القياسخخخخخخخياأل( عبدالرزاز بن هاين، 1)

 .328-327للنشر، ص

 .331نفسه، ص املرجع  (2)
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نموذغ تصحيح الخطأ: إذا و جدت عالقة في األجل الطويل بين المتغير التابع والمتغيرات  -4
قية بين القة الحقيالمستقلة بشكل تكاملي، فإن طريقة اإلنحدار التقليدية ال توضح الع

 المتغيرات، مما يتطلب نمذجة التعديالت التي تقود إلى حالة توازن في األجل الطويل.
 

 أوالا: النموذج القياسي

امل المؤثرة على األمن الغذائي لعدد من السلع االستراتيجية وهي القمح عو تحليل القمنا ب      
 ، وذلك باسقققققققققققققققتخدام بيانات خاصقققققققققققققققةالدواجنواألرز والزيوت النباتية واللحوم الحمراء ولحوم 

 نموذغ القياسي التالي:ًا لل(، وفق(1990-2017ة خالل الفتر باالقتصاد السعودي 

 
𝑨𝑽𝑪𝒇𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏𝑮𝑫𝑷𝑪𝒕 + 𝜶𝟐𝒑𝒐𝒑𝒕 + 𝜶𝟑𝑭𝑰𝑷𝒕+ 𝜶𝟒𝒁𝒕 +  𝜺𝒕                      (1) 

      
 حيث أن:

 : 𝑨𝑽𝑪𝒇𝒕 ساوي )إجمالي اإلنتاغ المحلي+ إجمالي السلع الغذائية وتستهالك من المتاح لال
األغذية  من ويمثل هذا المتغير مقياسًا لحجم اإلمدادات المتاحة ، (الصادرات –الواردات 

 األساسية، ويكون مما يلي:
: 𝑨𝑽𝑪𝒘𝒕 .المتاح لالستهالك من القمح 

: 𝑨𝑽𝑪𝒓𝒕 .المتاح لالستهالك من األرز 

: 𝑨𝑽𝑪𝒐𝒕 .المتاح لالستهالك من الزيوت النباتية 

: 𝑨𝑽𝑪𝒎𝒕 .المتاح لالستهالك من اللحوم الحمراء 

: 𝑨𝑽𝑪𝒌𝒕 .المتاح لالستهالك من لحوم الدواجن 
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  GDPC: ( 2010الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )سنة األساس  الفرد من بنصي
 .(1) الشرائية الفرديةوهذا المتغير ي عتبر مقياسًا للمقدرة ،
 : CA وي ستخدم هذا المتغير في نموذغ القمح لمعرفة مدى تأثير المساحة المزروعة بالقمح ،

 .(2) تراجع المساحة المزروعة في السنوات األخيرة على كمية االمدادات المتاحة
 : FIP العالمية، وهو مؤشر ي ستخدم لقياس التغير في  الغذاء ارمؤشر منظمة الفاو ألسع

 للسلع الغذائية، ويتكون مما يلي:األسعار الدولية 
      FIPc: .)مؤشر االسعار العالمية للحبوب وتشمل )القمح واألرز 
          FIPo: .مؤشر االسعار العالمية للزيوت النباتية 

          FIPm: مؤشر االسعار العالمية للحوم الحمراء. 
 : CPI            واجنفي نموذغ لحوم الدتم اعتماده الرقم القياسي المحلي ألسعار المستهلكين، و 
 .FAOبيانات منظمة األغذية والزراعة مؤشر ألسعار الدواجن في  لعدم وجود

: POP  (3) السكانعدد. 
 : Zt  ر يمكن إضافتها في نماذغ السلع إذا افترضنا أن لها تأثيالمتغيرات األخرى التي وتمثل

على األمن الغذائي مثل المساحة المزروعة في نموذغ القمح، والسلع البديلة كاألرز بالنسبة 
 للقمح، ولحوم الدواجن بالنسبة للحوم الحمراء.

 
 
 
 

                                 

 البنك الدويل.: GDPCبخخخخخخ  اخلاصة بيا تمصدر ال (1)

 .FAO: منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة CAمصدر البيا ت اخلاصة بخخخخ ( 2)

  مؤسسة النقد العريب السعودي. ن:( مصدر البيا ت اخلاصة بعدد السكا3)
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        السا ق: خصائص االحصائية لمتغيرات النموذجثانيا: ال
 الخصائص االحصائية لمتغيرات النموذج القياسي 17):)جدول

 AVCw 
(القمح)  

AVCr 
(األرز)  

AVCo 
(الزيوت النباتية)  

AVCm 
(اللحوم احلمراء)  

AVCk 
(حلوم الدواجن)  

GDPC 
(الدخل الفردي)  

Mean 
احلسايباملتوسط   

2454.612 894.8156 231.9875 265.5964 883.739` 19341.08 

Median 
 الوسيط)1(

2552.570 787.7950 125.8300 273.4250 883.8700 19197.87 

 Maximum 
 األعلى

 3930.116  1892.138 669.8700  348.7500  1624.730  21507.96 

 Minimum 
 األدىن

 299.3500  279.9100 41.95000  162.9700  385.9700  16619.43 

 Std. Dev. 
 االحنراف املعياري)2(

 981.4591  445.1506 214.3529  43.81021  356.4328  1268.901 

 Skewness 
 االلتواء)3(

-0.362352  0.498617 1.173580 -0.210564  0.514873  0.049295 

 Kurtosis 
 التفرطح)4(

 2.725741  2.620542 2.731859  2.532701  2.283617  2.304481 

 Jarque-Bera 
بريا -جارر  

 0.700484  1.835843 6.511241  0.461669  1.835843  0.575711 

 Probability 
 االحتمال

 0.704518  0.399348 0.038557  0.793871  0.399348  0.749870 

                                 
 ا.القيم إ  نصفني متساويني من حيث ترتيبهالوسيط: أحد مقاييس النزعة املركزية، وهو القيمة الا تقسم توزيع ( 1)
 االحنراف املعياري: اجلذر الرتبيعي للتباين، ويُعرَّف التباين رنه متوسط جمموع مربع احنرافات القيم عن وسطها احلسايب. (2)

اد منه يف معرفة االلتواء(، وُيسخخخخخخختفااللتواء: يكون التوزيع التكرري ملتوايً حنو اليمني )موجب االلتواء( أو حنو اليسخخخخخخخار )سخخخخخخخالب ( 3)
 شكل التواء التوزيع التكراري، فإذا كان موجب فهذا يعين أن الوسط احلسايب أكرب من الوسيط وأن الطرف األمين ممتد أكثر.

 .74، األردن: دار املسرية، ص2005يُنظر: صمد صبحي أبو صاحل. عد ن صمد عوض، مقدمة يف اإلحصاء، الطبعة األو ،  
 .78التفرطح: درجة علو قمة التوزيع ابلنسبة للتوزيع الطبيعي. يُنظر: املرجع السابق، ص (4)
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 Sum 541550.2  24744.70  7436.700  6495.650 24744.70  68729.13  اجملموع 

 Sum Sq. Dev. 
 جمموع االحنرافات الرتبيعية

 26008073  3430197. 1240574.  51822.04  3430197.  43472986 

 Observations 
 املشاهدات

28 28 28 28 28 28 

 
 POP 

(عدد السكان)  
CA 

(مساحة القمح)  
FIPc 

 (أسعار احلبوب)
FIPo 

(أسعار الزيوت)  
FIPm 

  (أسعار اللحوم)
CPI 

(معدل التضخم)  
 Mean 99.72245 135.3423  136.9809  136.9809  400514.7  16211380  املتوسط 

 Median 
 الوسيط

 16244175  411295.5  113.6500  113.6500  128.5798 85.15000 

 Maximum 
 األعلى

 20427576  924407.0  240.9000  240.9000  198.2580 147.5000 

 Minimum 
 األدىن

 11437500  79833.53  85.80000  85.80000  89.93264 74.5000 

 Std. Dev. 
 االحنراف املعياري

 2865362.  239007.8  49.82929  49.82929  30.37727 23.14756 

 Skewness 
 االلتواء

-0.099923  0.542947  0.881766  0.881766  0.456095 0.806632 

 Kurtosis 
 التفرطح

 1.645966  2.640873  2.464785  2.464785  2.164364 2.174318 

 Jarque-Bera  2.185570  1.526161  3.962586  3.962586  1.785442 3.831766 

 Probability 
 االحتمال

 0.335281  0.466228  0.137891  0.137891  0.409540 0.147212 

 Sum 4.54  اجملموعE+08  11214411  3835.465  3835.465  3789.584 2792.229 

 Sum Sq. Dev. 
 جمموع االحنرافات الرتبيعية

 2.22E+14  1.54E+12  67039.87  67039.87  24915.02 14466.85 

 Observations 
 املشاهدات

28 28 28 28 28 28 
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 المتغيرات:  : اختبار استقرارثالثاا 
 احتوائهاالبيانات ومعرفة  للكشف عن استقرار )ديكي فولر الموسع(استخدمنا اختبار     

 يوضح النتائج التي حصلنا عليها. لتاليالجدول ا على جذر الوحدة من عدمه،
 اختبار سكور  يانات متغيرات النموذج القياسي  :(18)جدول 

  الفرز األول املستوى 
 
 

 القرار

Intercept 
 

Trend 
and 

Intercept 

None 
 

 

Intercept(1) 
 

Trend and 
Intercept(2) 

 

None(3) 
 

ند ع القيم احلرجة 
5% 

-2,976263 5875273,- -1,953858 -2,981038 -3,595026 -1,954414 

GDPC 
 الدخل الفردي((

1-   عند ةساكن 5,631103- 5,551378- 5,469087- 0.614307 1,877488- 521667,
 الفرز األول

AVCw 
 )القمح(

1,160684-  عند ةساكن 5,838931- 5,821563- 5,815126- 0,003818- 3,246241- 
 الفرز األول

AVCr 

 )األرز(

 ساكنة عند 5,657347- 6,751394- 6,672514- 1,794295- 2,504121- 0,017902
 الفرز األول

AVCm 
 ()اللحوم احلمراء

 عند ةساكن 7,880130- 7,627167- 7,794315- 0,274348 3,208816- 3,22301-
 الفرز األول

AVCo 
 الزيوت النباتية((

 عند ةساكن 6,743992- 6,788175- 6,731764- 0,638259- 2,594688- 1,680718-
 الفرز األول

AVCk 
 )حلوم الدواجن(

 عند ةساكن 1,9168- 7,1027- 6,3041- 3,3501 1,4194- 1,6290-
 الفرز األول

POP 
 )عدد السكان(

 

1,087622-  عند ةساكن 1,802329- -4.095370   4,078399- ,7   51915 ,288813-1 
 الفرز األول

                                 
 Intercept).التقاطع )تقاطع خط االحندار مع احملور العمودي( وميثل احلد الثابت ) ةيتضمن نقط(1) 
 Intercept).)ونقطة التقاطع   Trend)يتضمن االجتاه ) (2)
 Intercept).)وال نقطة التقاطع   Trend)ال يتضمن االجتاه ) (3)
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FIPc 
 )أسعار احلبوب(

 عند ةساكن 4,693725- 4,554653- 4,626876- 0,130441- 1,814688- 1,483336-
 الفرز األول

FIPo 
 )أسعار الزيوت(

 عند ةساكن 5.116597- 5,049063- 5,119768- 0,055808- 4,700567- 1,732203-
 الفرز األول

FIPm 
 )أسعار اللحوم(

 عند ةساكن 4,865506- 4,810027- 4,824085- 0,360036 1,876231- 0,994497-
 الفرز األول

CA       
 )مساحة القمح(

 عند ةساكن 3,380884- 3,720386- 3,715449- 1,942137- 1,763210- 1,101881-
 الفرز األول

CPI 
 )معدل التضخم(

ساكنة عند   3,916- 3,879- 3,960- 0,952 1,946- 0,947-
 الفرز األول

 
 يمكن أن نستنتج مايلي:   (19) من خالل هذا الجدول

القيمة المجدولة في اختبار ديكي فولر )القيم  عند المستوى كانت لمتغيرات نالحظ أنهاا -1
بالتالي نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض العدم وهو وجود جذر  ،أكبر من المحسوبةالحرجة( 

 وحدة في بيانات المتغيرات مما يعني أنها غير ساكنه.
كل المتغيرات ل األول كانت القيمة المجدولة في اختبار ديكي فولر )القيم الحرجة(لفرق عند ا -2

أصغر من المحسوبة بالتالي نرفض الفرض العدم ونقبل الفرض البديل وهو عدم وجود جذر 
المتغيرات مما يعني أنها ساكنه، بالتالي فإنه يتوجب علينا تغيير صيغة  وحدة في بيانات

اللوغاريتم لتجنب الحصول على ارتباط زائف، بحيث يصبح النموذغ النموذغ إلى الفروق و 
 كالتالي لتقدير المرونات:

 

dlog(avcg)t = 𝛂𝟎 + 𝛂𝟏dlog(gdpc)t + 𝛂𝟐dlog(pop)t +𝛂𝟑 dlog(fopg)t  

+ 𝛂𝟒 dlog (Z)t     +𝛂𝟓EC(-1) +𝛆𝐭                             (2) 
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 المشترك: اختبار التكامل ثالثا 
تم إجراء  الخطوتين ذات (Granger Test- Engleغراينجر)-انجل من خالل منهجية     

، مستقلةالمتغيرات الو مشترك بين المتغير التابع إمكانية وجود تكامل لكشف عن ل اإلختبار
 :يةالشروط التال وذلك باتباع تقدير العالقة في األجل الطويلويهدف هذا اإلختبار إلى 

 وال: أن تكون السالسل الزمنية ساكنة من نفس الدرجة. أ
 تكون بواقي النموذغ األصلي ساكنه عند المستوى. ثانيا: أن
مكن القول بأن الشرط األول تحقق، حيث أن متغيرات النموذغ ي ومن خالل ما سبق      

وذغ  ن بواقي النمو قمنا باختبار سكفقد بالنسبة للشرط الثاني ظهرت ساكنة عند الفرق األول، أما 
لجدول رقم اة عند المستوى )مستقر باستعمال اختبار )ديكي فولر( وتبين من خالله أن البواقي 

 لقيمةا أصغر من المجدولة في اختبار ديكي فولر )القيم الحرجة(حيث نالحظ أن القيمة (، 20
في  وحدة ربالتالي نرفض الفرض العدم ونقبل الفرض البديل وهو عدم وجود جذ ،المحسوبة

 ، مما يعني أنها ساكنه.بيانات البواقي
 
 .ختبار سكور  واقي النموذج األصلي  ند المستوى (: ا19)جدول 

 Intercept(1) 
 

Trend and 
Intercept(2) 

None(3) 

 1.953858 3.587527 2.976263 %5 عند القيم احلرجة      

 t-Statistic 5.123 5.281 5.163 القمو 

t-Statistic 4,629 4,724 4,690 

 t-Statistic 4,452 4,336 4,566 األرا     

                                 
 Intercept).التقاطع )تقاطع خط االحندار مع احملور العمودي( وميثل احلد الثابت ) ةيتضمن نقط(1) 
 Intercept).)ونقطة التقاطع   Trend)يتضمن االجتاه ) (2)
 Intercept).)وال نقطة التقاطع   Trend)ال يتضمن االجتاه ) (3)
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t-Statistic 4,452 4,336 4,566 

 t-Statistic 4,850 4,771 4,942 ال يوت النباتية

 
 اللحوم الحمراء

t-Statistic 4,137 4,035 4,221 

t-Statistic 4,066    3,971     4,150    
    
 لحوم الدواجن   

t-Statistic 3,233     3,185    3,283 

atisticSt-t 4,143 4,080     4,212 

                      
 :نموذج تصحيو الخطأ رابعا:

 

موذغ اعتمدنا على ن ،التكامل المشترك حققنا في التحليل السابق من شرطيت بعد أن       
لمستقلة، ير العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات التقد عتبر أكثر مالئمةتصحيح الخطأ الذي ي  

ي يتبين غ القياسي لكوذلك بإضافة بواقي النموذغ األصلي مبطئة كمتغير مستقل إلى النموذ
 (2) قمر  المعادلةوذغ الذي تم اعتماده في النم، و في األجلين القصير والطويل لنا العالقة
على صلنا خطأ، حعلى نموذغ تصحيح الطريقة المربعات الصغرى العادية  بتطبيقو ، السابقة

 النتائج التالية:
 : النتائج(20) جدول

Dependant  variable,  (period 1990-2017) 
(2017-1990املتغري التابع، )الفرتة   

     dlacvo )الزيوت النباتية(     dlavcr)األرز(    dlavcw)القمح(  
Independent  

Variable 
 املتغري املستقل

(1) (2) (3) (4) (5) 

                    C 
 )احلد الثابت(

0.2147 
(1.966)** 

0.2416 
) 2.211)  *  

-0.0360 
) -0.353( 

-0.0271 
) -0.296( 

0.514 
(1.952)* 

dlgdpc 
 )نصيب الفرد من الدخل احلقيقي(

  

4.2927 
(2.571)* 

3.072 
) 1.876)** 

0.6551 
) 0.5294( 

0.6889 
) 0.6117( 

8.398 
(2.689)* 
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 : النتائج(20) جدول
Dependant  variable,  (period 1990-2017) 

(2017-1990املتغري التابع، )الفرتة   
dlpop  

 )عدد السكان(
-3.191 

(-0.741) 
-6.017 

(-1.399) 
5.0078 
) 1.184) 

4.3487 
) 1.1403( 

-23.548 
(-2.131)* 

dlfipc 
 )مؤشر الفاو ألسعار احلبوب الدولية(

-1.634 
(-4.131)* 

-1.096 
(-2.737)* 

-0.8538 
) -2.584)* 

-0.7265 
) -

2.2060)* 

 

dlfipo 
 )مؤشر الفاو ألسعار الزيوت النباتية(

    -0.239 
(-0.385) 

dlca 
 )مساحة صصول القمح(

1.538254 
(6.266)* 

1.506 
(6.097)* 

   

dlavcw 
 )املتام لالستهالر من القمح(

   0.1988 
) 1.866(** 

 

dlavcr  
 )املتام لالستهالر من األرز)

 0.485 
(2.628)* 

   

EC(-1) 
 )عالمة البواقي املبطَّئة بسنة(

-0.00066 
(-4.516)* 

-0.00057 
-(3.759) 

-0.00103 
) -2.785)* 

-0.0011 
) -

3.2512)* 

-0.00268 
(-2.720)* 

2R  0,74 0,76 0,34 0,48 0,50 
Adjusted R2 

 (R2 املعدل(
0,68 0,69 0,22 0,36 0,41 

F 12,43 10,62 2,90 3,97 5,50 
Prb of F  

(F)احتمالية   
0.000011 0.000024 0.045241 0.01084 0.00316 

  ( )عدد املشاهدات  N 27 27 27 27 27 
 ،  عدم وجود عالمة تعين غري معنوي.%10 عند ،  ** معنوي% 5 عند ، * معنويStudent - tبني قوسني هي  لقيما

  املالحق.لإلطالع على جداول التحليل يًنظر لقادمة 
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(: النتائج )يتبع(.20جدول )  
Dependant  variable,  (period 1990-2017) 

(2017-1990املتغري التابع، )الفرتة   
   dlavcm )اللحوم احلمراء( dlavck (حلوم الدواجن( 

Independent variable 
   املتغري املستقل

(6) (7) (8) (9) 

C 
 )احلد الثابت(

0.1783 
)1.651) 

0.171 
) 1.560( 

0.0042 
(0.073) 

0.0156 
) 0.276( 

dlgdpc  
 )نصيب الفرد من الدخل احلقيقي(

1.824 
) 2.127)  *  

2.109 
) 2.382)* 

1.772 
(2.192)* 

2.0143 
) 2.548)* 

dlpop 
 )عدد السكان(

-7.664 
) -1.962 **(  

-7.556 
) -1.88 (*4  

2.0405 
(0.867) 

1.556 
) 0.678( 

dlfipm 
ألسعار اللحوم احلمراء()مؤشر الفاو   

-0.571 
) -1.623( 

-0.633 
) -1.735 **(  

  

dlcpi 
 )الرقم القياسي ألسعار املستهلكني(

  -1.0397 
(-1.754)** 

-1.0166 
) -1.823(** 

dlavck  
 )املتام لالستهالر من حلوم الدواجن)

 -0.1202 
) -0.586( 

  

dlavcm 
 )املتام لالستهالر من اللحوم احلمراء)

   -0.1797 
(-1.155) 

EC(-1) 
 )عالمة البواقي املبطَّئة بسنة(

-0.003101 
) -3.731)* 

-0.00299 
) -3.212)* 

-0.00093 
(-2.932)* 

-0.00092 
(-2.985)* 

2R  0,46 0,47 0,33 0,41 
Adjusted R2 

 (R2 املعدل(
0,36 0,34 0,21 0,27 

F 4,52 3,57 2,76 2,95 
Prb of F    احتمالية(F)  0.008569 0.01793 0.052767 0.0356 

  ( )عدد املشاهدات  N 27 27 27 27 
 ،  عدم وجود عالمة تعين غري معنوي.%10،  ** معنوي % 5 عند ، * معنويStudent - tبني قوسني هي  لقيما    

 الحق.جداول التحليل يًنظر لقادمة املطالع على إلل 
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 تحليل النتائجخامساا:        
مثل لتي تاو  معظم السقلعلالسقتهالك ل ةمتاحأن الكميات ال الحظن   السقابقة النتائجمن خالل  -1

 حيث أن معامل هذه، معنوية بمسقققققققققققققققتوى الدخل الفرديعالقة طردية و  االمتغير التابع له
مقققا عقققدا األرز نجقققد أن التقققأثير  ،2أكبر من " t-studentالمتغيرات موجقققب، واختبقققار "

أن ارتفققاع  عنيت (، وبصقققققققققققققققفققة عققامققة هققذه النتققائج4و 3موجققب لكنققه غير معنوي )العمود 
عبارة ب ،من الغذائيايجابي على مسققققققققققققققتوى األ له تأثير نصققققققققققققققيب الفرد من الدخل الحقيقي

فر تو  إلىوأدى  الشقققققققققققققققرائية الدخل الفردي كلما زادت القدرةمسقققققققققققققققتوى كلما ارتفع   ؛أخرى 
هناك عوامل أثرت في نم  اسققققققققققتهالك الغذاء في المملكة لكميات المتاحة لالسققققققققققتهالك، فا

تفاع دخل وى المعيشي وار ستمنها تحسن الم ة السعودية خالل الثالثين سنة الماضيةالعربي
 ها.اكه وغير والفو أدى إلى زيادة استهالك منتجات اللحوم واأللبان واألرز  األسرة، الذي

هذا ما و  ،في معظم السققلع بأن تأثيره سققالب ومعنوي نالحظ  الغذاء العالمية مؤشققر أسققعار  -2
أن ارتفاع مؤشقققققققر أسقققققققعار حيث  ،في جدول النتائج أعاله 4إلى  1 تدل عليه األعمدة من

 ،األرزو  من القمح ة لالستهالكالمتاح المحلية الكميات لى انخفاضيؤدي إ الحبوب الدولية
بأن  9إلى  6كما تدل األعمدة من  بالتالي له تأثير سقققققققققلبي على مسقققققققققتوى األمن الغذائي،

أثير ألسعار المستهلكين لهما تالمحلي سعار اللحوم الحمراء والرقم القياسي أل الفاو مؤشر
سققققققلبي ومعنوي على الكميات المتاحة لالسققققققتهالك من اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن، أما 

 ،ية سقققققالب لكنه غير معنوي وت النباتالزي مؤشقققققر أسقققققعار هو يشقققققير إلى أنف 5العمود رقم 
وبصققفة عامة هذه النتائج تدل على أن المملكة العربية السققعودية معرضققة لمخاطر تقلبات 

       من خالل تأثيرها على حجم تدفق االمدادات الغذائية. أسعار الغذاء العالمية

نه كلما ازدادت بمعنى أ ،معنوي موجب و القمح نالحظ أن تأثيرها  سققققققققققاحة المزروعة منالم -3
يادة ز  بفعل الكمية المتاحة لجسقققققققتهالكالمسقققققققاحة المزروعة من القمح كلما أدى ذلك زيادة 

 مستوى األمن الغذائي من القمح. ة اإلنتاغ المحلي وبالتالي تحسينكمي
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راء اللحوم الحم سققققققققتهالك منالكميات المتاحة لالفي  معنوي السققققققققكان تأثيره سققققققققالب و عدد  -4
وغير معنوي في باقي السققققققققلع، قد يعود السققققققققبب إلى أن بعض المنتجات  ،والزيوت النباتية

السققيما اللحوم الحمراء مرونة عرضققها منخفضققة وتكلفة تخزينها مرتفعة، مما يجعل الزيادة 
 في حجم السققققققققكان بدرجة أكبر من السققققققققلع تاحة لالسققققققققتهالك تتأثر بالتغيرفي الكميات الم

 وتخزين الفائض منها لفترات أطول. األخرى كالحبوب التي يمكن يتم استيرادها

تم اختبار مدى التأثير المتبادل بين الكميات المتاحة لجسقققققققققققققققتهالك من القمح والكميات   -5
ل في مستق المتاحة من األرز، وذلك بإضافة الكمية المتاحة لالستهالك من األرز كمتغير

نموذغ القمح، و ضقققققققافة الكمية المتاحة لالسقققققققتهالك من القمح كمتغير مسقققققققتقل في نموذغ 
على وجود  تقققدل النتقققائج في الحقققالتين فقققإن 4و 2من خالل النظر إلى العمودين  األرز،

بين الكميات المتاحة لالسقققققققققققققققتهالك  هذا يعني وجود عالقة موجبةو  معالم موجبة ومعنوية،
لعالقة ويمكن تفسققققققققير هذه ا تين بديلتين،القمح سققققققققلعباعتبار أن االرز و  من القمح واألرز،

ة لالسقققققققققققققققتهالك من االرز تؤدي إلى زيادة مخزونات المتاحبأن ارتفاع الكميات  الموجبة
 .رز وتوفر كميات كافية معروضة منهالقمح، نظرًا لزيادة استهالك األ

متقققاح الك من اللحوم الحمراء و ح لالسقققققققققققققققتهالالتقققأثير المتبقققادل بين المتقققا تم اختبقققار مقققدى  -6
 وقد أظهرت النتائج الموجودة في العمودين بنفس الطريقة السقققابقة، لالسقققتهالك من الدجاغ

ة العالقة طبيع منها وجود معالم سقققققلبية وغير معنوية، وبالتالي ال يمكن أن نسقققققتنتج 9و 7
  غياب معنوية المعالم.   بين المتغيرين في ظل

 مة البواقي المبطئة بسقققنة سقققالبة ومعنويةأن عال نالحظ من خالل نموذغ تصقققحيح الخطأ  -7
جققل أي وجود عالقققة في األ ،على وجود تكققامققل مشقققققققققققققققترك، وهققذا يققدل في جميع النمققاذغ

 االجمالية معنوية وهو Fاختباررات المسققققققققققتقلة، كما أن يوالمتغالطويل بين المتغير التابع  
 رات مع بعضها البعض.ما يدل على معنوية المتغي
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 سادساا: تحليل السلوك الحركي للنموذج:

رات المستقلة على المتغير التابع، قمنا بإجراء هذا التحليل معرفة تأثير صدمات المتغيل     
(، حيث يساعدنا هذا Response Function) Impulseاالستجابة  من خالل دوال نبضات

التي قد  دماتصالتأثير  للنموذغ في المستقبل، ويوضحوك الحركي السل معرفة فيالتحليل 
 بمقدار انحراف معياري واحد. التابعفي المتغيرات المستقلة على سلوك المتغير  تحدث
 النباتية يوتالز اللحوم و القمح واالرز و  لالستهالك ة أن الكميات المتاحةالتاليوضح االشكال ت    

 ،لدخل الفرديا في ة بالصدمات التي يمكن أن تحدثوهي المتغيرات التابعة تتأثر بصفة طردي
تتأثر  ، وبالنسبة للقمحالسكان عددو هذه السلع االسعار العالمية لعكسية بمؤشرات بصفة و 

   الكميات المتاحة أيضًا بالصدمات التي تحدث في حجم المساحة المزروعة بالقمح.
كل ل قلةالمتغيرات المستو  ت التابعةالعالقة بين المتغيرا ل المنحنيات التي تمثلمن خال     

 كل مستمربشيكون  على المتغير التابع سلعة نالحظ أن تأثير صدمات المتغيرات المستقلة
 .شى مع نتائج تقدير النموذغهذا السلوك يتما ،ويزداد تأثيرها مع مرور الزمن

 
 استجابة المتغير التابع لصدمات متغيرات النموذج المستقلة بمقدار انحراف معياري واحد (11) ل رقنشك

 )سلعة القمو(. 
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 أسعار الحبوب                        الدخل الفردي      دد السكار     مساحة القمو                                   
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 : استجابة المتغير التابع لصدمات متغيرات النموذج المستقلة بمقدار انحراف معياري واحد(12) رقن شكل

 )سلعة األرا(. 
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  دد السكار       الدخل الفردي      أسعار الحبوب                       
         

 ستقلة بمقدار انحراف معياري واحدمتغيرات النموذج الم: استجابة المتغير التابع لصدمات (13) رقن شكل

 )اللحوم الحمراء(.
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 الدخل الفردي       أسعار اللحوم        دد السكار                    
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 ي واحد معيار : استجابة المتغير التابع لصدمات متغيرات النموذج المستقلة بمقدار انحراف (14) رقن شكل

 )ال يوت النباتية(                                         
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  دد السكار       الدخل الفردي                              

 

 اختبارات الكشف  ن المشاكل القياسية: :سابعاا  
تنشأ مشكلة اإلرتباط الذاتي عندما ترتب  األخطاء العشوائية )البواقي( مع  االرتباط الذاتي: -1

( عدم وجود 21ويتضح من الجدول رقم )بعض بعالقة محددة سالبة أو موجبة، بعضها ال
، %5المحسوبة عند مستوى  القيمة كبر منط ذاتي، حيث أن القيمة الجدولية أمشكلة ارتبا

 رتباط ذاتي.ا دل الفرض العدم، والذي يدل على عدم وجو بالتالي نرفض الفرض البديل ونقب
تنشأ مشكلة عدم التجانس )عدم ثبات التباين( عندما يكون تباين الخطأ  دم ثبات التباين: -2

العشوائي متغير وليس ثابت، مما يترتب على ذلك انتفاء بعض الصفات المرغوبة عن 
( يتضح عدم 21ل الجدول رقم )من خال، (1)المقدرات وتحديدا صفة )أقل تباين ممكن(

 وجود مشكلة اختالف التباين.
                                 

 .136نظرية االحندار البسيط واملتعدد،  ص -قتصاد القياسياألعبدالرزاز بن هاين، ( 1)
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 : نتائج اختبارات الكشف  ن المشاكل القياسية(21) رقن جدول

 ختبار االرتباط الذايت: ا 
Serial Correlation LM 
Test :Breusch-Godfrey 

Serial Correlation LM Test: 

اختبار اختالف التباين: 
Heteroskedasticity Test 

Heteroskedasticity Breusch-
Pagan-Godfrey 

 Prob (F-statistic) Prob (F-statistic) النموذج
1 0,3799 0,2756 
2 0,1934 0,065 
3 0,2617 0,4506 
4 0,1783 0,2498 
5 0,1618 0,8735 
6 0,067 0,5473 
7 0,0516 0.5180 
8 0,2336 0,7108 
9 0,3688 0,6813 

 

 
 الطبيعي للبواقي:التوايع  -3

)جارك اختبار  ذلك كما يأكد طبيعياً  ان أن البواقي موزعة توزيعاً يوضح ينالتالي ينالشكل    
ح يمثالن سلعتا القم كمثال وهما بالشكلين ، ونكتفي%5بيرا( حيث أن االحتمال أكبر من 

 واألرز.
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ايع الطبيعي للبواقي: سلعة القمواختبار التو (: 15شكل رقن )  
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Series: Residuals
Sample 1991 2017
Observations 27

Mean      -5.14e-17
Median  -0.005713
Maximum  0.467537
Minimum -0.334901
Std. Dev.   0.219690
Skewness   0.381494
Kurtosis   2.292134

Jarque-Bera  1.218628
Probability  0.543724

 
 
 
 

 : اختبار التوايع الطبيعي للبواقي: سلعة األرا.(16) رقن شكل         
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Series: Residuals
Sample 1991 2017
Observations 27

Mean       3.91e-17
Median  -0.024992
Maximum  0.431862
Minimum -0.409294
Std. Dev.   0.213678
Skewness   0.201584
Kurtosis   2.355767

Jarque-Bera  0.649778
Probability  0.722608
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 الخاتمة                           
 ربيةالمملكة الع سياسات األمن الغذائي التي اتخذتهامناقشة  ذه األطروحةه حاولنا في      

 وقياس العوامل المحتملة التي تؤثر على األمن ومعرفة اآلثار اإليجابية والسلبية، السعودية،
 لعنصرا النسبية للموارد المائية؛ الندرةتتمثل اإلشكالية الرئيسية في  الغذائي في المملكة،

ة في داألساسي في التنمية الزراعية، واعتماد التوسع الزراعي على المياه الجوفية غير المتجد
مناطق رئيسية وهي )الرياض،  6المناطق التي تقع فيما ي عرف بقق"الرف الرسوبي"، وتشمل 

القصيم، الشرقية، حائل، الجوف، تبوك(، والذي كان له الدور األكبر في تعميق مشكلة األمن 
 المائي، حيث تجلت بوضوح اآلثار السلبية للتوسع الزراعي األفقي في هذه المناطق على المياه
الجوفية، وانكشفت أبعاد مشكلة ندرة المياه في مراحل مبكرة وفق ما دلت عليه الشواهد والدراسات 
من مظاهر النقص الواضح في حجم المخزون المائي الجوفي، وتعر ض الكثير من اآلبار 

ن الطلب المياه المتاحة وبياختالل التوازن بين موارد  ت عناآلثار السلبية نتجهذه للجفاف، 
مليار  17بلغ متوس  استهالك القطاع الزراعي للمياه يث ، حالزراعية مياه لألغراضى العل

، إضافًة إلى تصدير القمح (1)غير متجددةمياه جوفية مليار متر مكعب  13منها متر مكعب، 
  ة.ياه االفتراضية إلى خارغ المملكوبعض المحاصيل الزراعية األخرى، مما يعني تصدير الم

فائت، القرن ال عينات الميالدية فيدفعت أزمة الغذاء العالمية في منتصف السب ربما      
  في تلك النف وعوائد أسعار وتسييس تجارة المواد الغذائية، مع ما تحقق من زيادة كبيرة في

إلى توجيه االهتمام نحو القطاع الزراعي، وتزايد اإلدراك بأهمية اإلكتفاء الذاتي من  الفترة، أدت
الل فترة خ من هذا المنطلق شرعت المملكة العربية السعودية في برنامج اإلكتفاء الذاتيالقمح، 

، وتبلورت األفكار والخط  التنموية نحو زراعة القمح محليًا، الميالدية التسعيناتالثمانينات و 
ي تراع موتقديم التسهيالت والدعم المادي الالزم له، إال أن الموارد المائية تم استغاللها بطريقة ل

                                 

 من الرسالة. 152يُنظر ص (1)
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عد ب ودقيقة، مما دفع الدولة كافية، وتمت وفق تقديرات ومسوحات غير اعتبارات اإلستدامة
راعي، نتجت عن التوسع الز حد من اآلثار السلبية التي اذ مجموعة من السياسات للإلى اتخ ذلك

ئة في الما 12.5، بمعدل 2008قرار إيقاف زراعة القمح تدريجيًا بدًءا من العام من أبرزها 
سنويا في مدة أقصاها ثمان سنوات، ثم قرار إيقاف زراعة األعالف الذي دخل حيز التنفيذ 

 .(1)ياهمالستهالك للالمنتجات الزراعية كثيفة ا، ومنع تصدير بعض 2018ا من نهاية عام بدءً 
هناك عدد من الدراسات التي ركزت على األمن المائي في المملكة العربية السعودية،      

وحاولت رصد اآلثار السلبية للتنمية الزراعية على المياه الجوفية، بينما هناك عدد قليل جدًا 
تيار خإلى ا هذا ما دعا الباحثو موضوع األمن الغذائي في المملكة،  تناولتمن الدراسات التي 

-2007أزمة الغذاء العالمية التي حدثت في عامي  السيما أن هذا الموضوع للدراسة والبحث؛
أثارت القلق لدى كثير من الدول والحكومات؛ قد والقفزات السعرية التي صاحبتها، ، 2008

 جراء الدراسات و  أكبر، يتطلب استجابة األمر الذيالتي نتجت عنها،  الحادة نظراً لآلثار السلبية
ت ، و دارة فاعلة وقاألمن الغذائي نحو تعزيز تخاذ خطوات إيجابيةال وجمع المعلومات الالزمة

لى طلب العالمي عتحديات التي تواجه األمن الغذائي بوجه عام كثيرة، منها الالاألزمات، ف
والنمو االقتصادي وتغير النظم الغذائية يحفز على زيادة استهالك األطعمة  ،الغذاء في ارتفاع

يسي للطلب هي المحرك الرئكاللحوم ومنتجات األلبان، و  الغنية بالسعرات الحرارية والبروتينات
يفة كث لصويا ومحاصيل األعالفوالذي يشمل الحبوب الزيتية مثل فول ا على الحبوب

 يزدادلى األراضي للتوسع الحضري، و المنافسة ع ، وفي الوقت نفسه تزداداالستهالك للمياه
لضغوط اقم افتوت الهدر الغذائي، ويزداد صيل الزراعية في إنتاغ الوقود الحيوي،استخدام المحا

عة را إلى حقول لز  في العالم ل نطاق واسع من أراضي الغاباتعلى الموارد المائية، وتحو 
ل عالم متزايد في ظوالتغير المناخي،  ى النظام البيئيآثار سلبية عل المحاصيل، مما ينتج عنه

                                 
 من الرسالة. 154- 149يُنظر ص (1)
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عتمد على ي والتعقيد، أصبحت العوامل المؤثرة تنتقل بسرعة، وأصبح األمن الغذائي اليومالتراب  
ن م المرتبطة باإلستيراد، في العالم، وهناك عدد من المخاطر حركة الغذاء والمدخالت الزراعية

دول على ما  6تستحوذ حيث من صادرات الغذاء،  ةمعينة على نسبة كبير  بينها سيطرة دول
من ي يأتإلى أن تدفق األغذية  في المائة من صادرات القمح واألرز والذرة، إضافةً  70يقارب 

اط متعددة على طول سلسلة تتعرض لمخاطر تعطل في نققد و  ،مناطق تبعد آآلف األميال
 .(1)التوريد
تحرير  علىركزنا في الفصل األول  ،رئيسية ة فصولأربع طروحةهذه األ تناولنا في      

هي: شمل أبعاد رئيسية و المفهوم خالل العقود الماضية لي الغذائي، حيث تطورمفهوم األمن 
لف مفهوم يختإلستفادة منه، واستقرار إمداداته، كما توافر الغذاء، و مكانية الحصول عليه، وا

در صفي أن األول ال يأخذ في االعتبار الواردات كم لغذائي عن مفهوم االكتفاء الذاتياألمن ا
األمن الغذائي ال يقتضي بالضرورة تحقيق بعبارة أخرى  دادات الغذائية،من مصادر اإلم

ما يتوفر لدى الدولة ما يكفي من احتياطي النقد االجنبي وموارد اقتصادية  االكتفاء الذاتي بقدر
بنية ودعم فئات المجتمع الضعيفة، و  ن تحمل تكاليف الواردات الغذائيةووسائل مادية تمكنها م

سالمة و  الغذائية في كافة المدن واألرياف، ضمن وصول واستقرار االمداداتتحتية متطورة ت
 .و دارة فاعلة في أوقات األزمات وجودة الغذاء،

 ضوابطهو  تناولنا األمن الغذائي في اإلسالم، من حيث مفهومه وأهميته الثانيفي الفصل       
الكريم في مواضع عديدة، كما  نفي القرآ "الغذاء"و "األمن" ورد الغذاء، حيثوعالقة األمن ب
ما يشير إلى العالقة بين األمن والغذاء، وبين الجوع والخوف، وضرب  والسنة جاء في القرآن

مثاًل في قريش، فاألمن الذي عاشته بجوار حرم هللا تعالى كان العامل األساسي في  القرآن لنا
زاء ج هي نعمة األمن القرآن أنن تدفق إمدادات الغذاء واستقرار رحالتها التجارية، كما بيَّ 

                                 
 من الرسالة. 70يُنظر ص (1)
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 االقتصادية أنشطته يحمله إيمانه على القيام بالعمل الصالح في جميعالعبد المؤمن ، فاإليمان
جلى أهمية هنا تتو ، اإلنساني من جميع جوانبه ألمنا، مما يكفل تحقيق ةاإلجتماعي وتفاعالته

هذه  تعالى، و وهي رضا هللا يسعى إليهاة حينما يرتب  نشاط الفرد بالغاية التي يالعقيدة اإلسالم
هذا ما ة، يلة وليست غايالغاية مقصودة لذاتها ال لغيرها، حينئٍذ تكون المكتسبات المادية وس

تميز به السلوك اإلسالمي عن السلوك في المذهب المادي الذي تتطابق فيه الغاية مع ي
فية التي قية وبين المرجعية الفلسالوسيلة، فيؤدي إلى التناقض بين األهداف اإلنسانية واألخال

 يقوم عليها النظام االقتصادي.
تناب بات واجباألكل من الطي حيث أمر هللا تعالى اإلنسان، محددة اب ضو شرع اإلسالم       

التكافل  ، وغرس مبدأفالحة األرضو ث على العمل عن اإلسراف، وح ونهى ،الخبائث
الزكاة الواجبة، وجعل إطعام الطعام من أحب  شرعو  اإلجتماعي واإلنفاق في وجوه الخير،

حتكار ااإلسالم من المعامالت الضارة مثل ر حذو ، الخطايا لكثير منوكفارة  ،األعمال إلى هللا
ضرب وقد  لمواجهة األزمات، ألطعمةادخار ا كما أكد اإلسالم على أهمية، ونحوها األقوات

 عليه سيرة الرسول صلى هللا عليه السالم، كما تدل -يوسف لنا القرآن الكريم مثااًل في قصة
حينما تعرضوا ألزمات غذائية مثل أزمة مقاطعة قريش لبني هاشم  ،وسلم وخلفاؤه من بعده

 تدل جميعها ،رضي هللا عنه -وقصة عام الرمادة في عهد الخليفة عمر ،وبني عبدالمطلب
ي ف من المبادئ المشروعة عند الحاجة للتزود منها في المستقبل ادخار األطعمة أن على

 .التعامل مع األزمات
في الفصل الثالث تناولنا سياسات األمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، حيث       

تعتمد المملكة في تحقيق األمن الغذائي على مصدرين هما اإلنتاغ المحلي واإلستيراد الخارجي، 
، وتوزيع األراضي، ودعم مدخالت اإلنتاغ، وض الزراعيةالقر  تتمثل السياسة الزراعية في

وتطوير البنية التحتية، ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية، وشراء القمح المحلي من المزارعين 
بأسعار تشجيعية، وتشجيع إنشاء المشاريع الزراعية المتخصصة، السيما في قطاعات الدواجن 
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وة فهي تهدف إلى تغطية الفج أما السياسة االستيراديةان والتمور، واللحوم واألسماك واأللب
الغذائية، وتأمين االحتياجات الغذائية من القمح واألرز والسكر والزيوت النباتية وغيرها من 

المؤسسة العامة للحبوب مسؤولية تلبية كامل احتياجات المملكة  تتولىالمنتجات المستوردة، و 
سة بعد تنفيذ قرار إيقاف زراعة القمح محليًا، وتطبق المؤس العربية السعودية من القمح المستورد

 ،تشمل تخزين القمح المستورد في صوامع خاصة بالمؤسسة ،سياسة ثابتة في استيراد القمح
موزعة على كافة مناطق المملكة، تغطي فترة استهالك تصل إلى أربعة أشهر، كما أطلقت 

عدداً من المبادرات ذات الصلة باألمن  2030ة حكومة المملكة العربية السعودية في إطار رؤي
ناطق تأهيل المدرجات الزراعية في الملالغذائي، من أبرزها استراتيجية وطنية للمياه، ومبادرة 

 د والهدر.، وبرنامج للحد من الفاقالجنوبية الغربية من المملكة، وبرنامج للخزن االحتياطي للغذاء
قتصادية وجود عوامل ا حيث افترضنافي الفصل الرابع قمنا باختبار فرضيات الدراسة،      

رد من نصيب الفبين عالقة طردية من بينها  ،محتملة تؤثر على االمن الغذائي في المملكة
مؤشر أسعار الغذاء مع وعالقة عكسية ، وبين مستوى اإلمدادات الغذائية الدخل الحقيقي

، اوجود عالقة حقيقية من خالل النتائج التي توصلنا إليهتبين  اء التحليلبعد إجر و ، العالمية
يمكن القول أن هناك عامالن رئيسان أحدهما إيجابي واآلخر سلبي، فالعامل  بناءًا على ذلكو 

اإليجابي هو أن المملكة العربية السعودية تتمتع إلى حد كبير باألمن الغذائي نظرا لما تمتلكه 
لنقد األجنبي التي تجعلها قادرة على تغطية تكاليف الواردات الغذائية وتأمين من احتياطيات ا

االحتياجات الغذائية، حيث تبلغ نسبة إجمالي قيمة الواردات الغذائية إلى إجمالي عائدات 
في المائة، ونسبة الواردات الغذائية إلى إجمالي عائدات الصادرات غير النفطية  9.8التصدير 

في المائة  13.8ونسبة الواردات الغذائية إلى إجمالي االحتياطي العام للدولة في المائة،  42
أما العامل السلبي الذي تدل عليه النتائج فهو أن المملكة العربية ، (1)2017خالل العام 

                                 
ية واالحتياطي النفطمت تقديرها من قبل الباحث بناءاً على بيا ت واردات املواد الغذادية والصخخخخخخخخخخخخادرات النفطية وغري ( 1)

 .2019 -ه1440العام، الواردة يف تقرير مؤسسة النقد العريب السعودي، التقرير الستوي اخلامس واخلمسون، 
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معرضة لمخاطر تقلبات سوق الغذاء العالمي، فارتفاع األسعار يقلل من حجم االمدادات 
أنه نظرًا لتأثر معدل نمو الدخل الوطني بالتطورات التي تحدث في  المتاحة لالستهالك، كما

سوق النف ، فإن هذا يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات أسعار النف  تحت تأثير تغير الطلب 
 .العالمي على النف  في الدول الصناعية المستهلكة للنف 

 
 التوصيات:  
االلتزام بالمبادرات الوطنية في مواجهة التحديات، والمضي قدمًا في تنفيذ برامج التحول   -1

الوطني التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، والتي من أهم مكوناتها تحقيق نمو اقتصادي 
مستدام وحماية مستدامة للبيئة ومصادر الثروة الطبيعية، وتبني استراتيجيات زراعية 

تحقيق األمن الغذائي للمملكة العربية السعودية مرهون بتحقيق معدالت حيث أن  ،(1)مالئمة
نمو اقتصادي مستدامة تضمن استمرار التدفقات النقدية األجنبية بصورة مستقرة، والحرص 

 .(2)د على االيرادات النفطيةعلى سياسات التنويع االقتصادي التي تحد من االعتما
الخارجي في دول جاذبة لالستثمار ذات موارد زراعية يمثل أحد االستثمار الزراعي  -2

المكملة للزراعة المحلية، بحيث تساعد على تحقيق المرونة واالستقرار  االستيرادية السياسات
سبق أن استعرضنا في الفصل الثالث بعض التجارب النسبي في االمدادات الغذائية، وقد 

بيًا محدودة نس تجارب الزراعي الخارجي رغم كونهاالسعودية الناجحة في مجال االستثمار 
والمعلومات المتوفرة عنها قليلة جدًا، إال أنه من المهم إدراك المخاطر التي ترتب  باالستثمار 
الزراعي الخارجي، فالحجة التي تدعم تجارة المياه االفتراضية هي تعزيز كفاءة استخدام 

                                 

 من الرسالة. 168-163يُنظر إ  صفحة  (1)

لكويت، اب بلقاسم العباس، هدايت النمو االقتصادي يف الدول اخلليجية، سلسلة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط (2)
 .7، ص2012، يناير 109العدد 
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حاصيل الزراعية كثيفة المياه من الدول الغنية المياه في ظل ندرتها من خالل استيراد الم
ي الدول مائية فبالمياه، لكن زيادة االعتماد على الواردات يخلق عبء إضافي على الموارد ال

 شركة "المراعي" التي تمتلك  أنب (1)إحدى الدراسات على سبيل المثال ذكرتالمنتجة للغذاء، 
ستهلك ت يزونا األمريكية لزراعة البرسيمر ميل مربع من األراضي الزراعية في والية أ 15

أضعاف كمية المياه المستخدمة في زراعة القمح، ويتم سقي هذه المحاصيل  حوالي أربعة
 عند في السجل التاريخي عديوفرها نهر كولورادو الذي ي  من خالل الخزانات المائية التي 

زراعي آثار االستثمار ال، بالتالي األدلة بشأن عرض للجفافويت المائية أدنى مستوياته
لى رغم من وجود آثار ايجابية عالخارجي على البلدان المستضيفة لالستثمار مختلطة، بال

هدد د يقمن الغذائي إال أن االستخدام الواسع النطاق للمياه واالستغالل المكثف لألراضي األ
ل ثر حو استدامة االستثمار الزراعي، لذلك من الضروري توفير بيانات ومعلومات أك

االستثمار الزراعي السعودي في الخارغ إلجراء الدراسات ومعرفة الجدوى االقتصادية 
 تقليل االعتماد على دول معينة،مع  تنويع موطن االستثماراتو والمخاطر المتعلقة بها، 

التي تمتلك موارد زراعية لمعالجة العقبات التي تواجه  النامية التنسيق مع الدول كذلك
مثل دعم مدخالت االنتاغ وتطوير البنية التحتية، اعتماد أسلوب  فيها لزراعياالستثمار ا

قد يكون مالئمًا في بعض البلدان النامية التي تفتقر للموارد المالية،  (2)"الزراعة التعاقدية"
 حيث يساعد على تعزيز سبل كسب العيش لصغار المزراعين ومعالجة الفقر في األرياف.

تراتيجية جزء من سياسات األمن الغذائي الهامة التي حظيت بالكثير االحتياطيات اإلس -3
من النقاشات الدولية المتعلقة باألمن الغذائي، بما في مقترحات بشأن احتياطيات الطوارىء؛ 

، والقلق من القفزات 2008-2007نظرًا لآلثار الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية بين عامي 
                                 

)1   ( Erica Denicola-et –all, Climate Change and Water Scarcity: The 
Case  of  Saudi Arabia, 2015, Annals of Global Health, p:347. 

 من الرسالة. 162يُنظر إ  ص (2)
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إضافًة إلى قيود التصدير والحظر التي فرضته الدول المصدرة  السعرية الحادة في األسعار،
استجابًة لمخاوف المستهلكين بشأن  2008لألرز كالهند وفيتنام وكمبوديا خالل عام 

في المائة  90إمدادات الحبوب المحلية، في تلك الفترة ارتفعت الواردات السعودية من تايلند 
على تصدير األرز، واستمرت األزمة حتى  ( بعد الحظر الهندي2008مارس -في )يناير

كما أن الشحنات ، (1)بعدما رفعت البلدان المنتجة الحظر عن التصدير 2008أواخر العام 
الغذائية تأتي إلى المملكة العربية السعودية من مناطق تبعد آالف األميال، وتمر من خالل 
شبكات طرق داخلية وممرات مائية، ثم تعبر مضائق بحرية كالمضائق التركية وقناة السويس 
ومضيق باب المندب ومضيق هرمز، هذه الخطوط البحرية قد تتعرض لمخاطر مختلفة أو 

وف مناخية تعرقل وصول الشحنات إلى المملكة، لذا من الضروري تبني سياسة توريد ظر 
محددة تعتمد على تنويع مصادر االستيراد، تنظيم عملية االستيراد وفق جدول زمني مدروس 
ياخذ في االعتبار اتجاهات األسواق العالمية، واتخاذ خطوات في بناء مخزونات احتياطية 

لية لجشراف عليها من قبل مؤسسة عامة أو توسيع دور المؤسسة بصورة منظمة و يجاد آ
العامة للحبوب لجشراف على المخزونات الغذائية من السلع األخرى غير القمح مثل األرز 
والسكر والزيوت النباتية، حيث أن المؤسسة العامة للحبوب لديها خبرة طويلة في مجال 

ق المنتشرة في جميع مناطلخاصة بالمؤسسة تخزين القمح الم نتج محليًا في الصوامع ا
هقق، وبعد أن ا سند إليها مهمة استيراد القمح بدًءا من العام 1395المملكة منذ إنشائها سنة 

، تطبق المؤسسة سياسة ثابتة ومضبطة في استيراد القمح يمكن تعميمها على السلع 2008
ن، في هذا المجال تجربة سلطنة ع ماالغذائية األخرى، وأيضًا من التجارب اإلقليمية الناجحة 

حيث تتولى"الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي" مهمة استيراد القمح واألرز والسكر 
والعدس والحليب المجفف وزيت الطعام، وتخزينها في مخازن ذات مواصفات عالية التقنية 

                                 
)1  ( Derk Heady and Shenggen Fan, 2010, Reflection on the global food 
crisis, p:45.                                                                                                              
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 في أوقات األزماتموزعة على جميع محافظات السلطنة، للحفاظ على استقرار األسعار 
 .(1)متابعة حركة المخزون وتعويضه بصفة مستمرةوف والحاالت الطارئة، و ولتلبي الظر 

اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات هامة لتصحيح مسار التنمية الزراعية نحو   -3
ئم اترشيد استخدام المياه والحفاظ على ما تبقى من مخزون المياه الجوفية، إال أن التحدي الق

هو طريقة االستخدام األمثل للمياه في القطاع الزراعي، واالستفادة من أودية تصريف مياه 
م حيث تمتاز القماألمطار إلى البحر األحمر في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، 

جة إلهمال نتيالباردة في سلسلة جبال السراة وسهول تهامة بموارد مائية متجددة باألمطار، و 
عية الزرا  والمهارات الزراعة وهجرة السكان إلى المدن الرئيسية تالشت معظم الممارسات

وتهدمت كثير من نظم المدرجات والقنوات المائية وفقدت الجبال التربة  (2)التقليدية المستدامة
 ودراسة لزراعيةا إعادة تأهيل هذه النظم ، لذلكبسبب السيول الجارفة التي ال ت َعَوض الزراعية

فيها، وبناء قاعدة علمية زراعية متطورة  عادة توطين الزراعةو  مواقعها واستغاللها زراعيًا 
وفير انتاغ ت، و الغذائيو  المائي عد خطوة مهمة في سبيل تعزيز األمنت  قوامها البحث العلمي 

 .(3)ام، يساهم في تخفيف االعتماد على الوارداتستدم  على نحٍو غذائي محلي 
تقديرات "البرنامج الوطني للحد من الفاقد والهدر الغذائي" إلى أن حوالي ثلث تشير  -4

في المائة( ت فقد أو ت هدر على امتداد المراحل  33.1األغذية في المملكة العربية السعودية )
مليار  12.9قق ، بقيمة ت قدر بوزيع واالستهالكمن الحصاد مرورًا بمراحل التجهيز والتعبئة والت

                                 
املخخخوقخخخع اإللخخخكخخخرتوين الخخخرمسخخخي لخخخلخخخهخخخيخخخئخخخخخخة الخخخعخخخخخخامخخخخخخة لخخخلخخخمخخخخخخخخخخازن واالحخخختخخخيخخخخخخاطخخخي الخخخغخخخخخخذادخخخي بسخخخخخخخخخخخخخخلخخخطخخخنخخخخخخة عخخخمخخخخخخان:  ( 1)

https://cutt.us/wBneY 

الزراعة املسخخختدامة تعين الزراعة الا تليب االحتياجات الغذادية احلالية دون املسخخخاس بقدرة األجيال القادمة على الوفاء  (2)
ابحتياجاهتا، ويكون من خالل االعتماد على مصخخخخخخخخخخخخادر املياه املتجددة ابألمطار، واحملافظة على املوارد الطبيعية ومحايتها 

 ة العضوية.وتعزيزها، واعتماد اسلوب الزراع

 ، الدمام: مكتبة املتنيب.2017يُنظر: د. صمد حامد الغامدي، كيف حنول املطر إ  خمزون اسرتاتيجي،  (3)
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تخاذ ا، لذا فإن تخفيض هذه النسب خالل السنوات المقبلة ي عد سياسة ضرورية، (1)ةفي السن
 تعبئةالالتجهيز و  السيما في مصانع، اجراءات وتدخالت ذات أهداف محددة للحد من الفاقد

كما نالحظ أن نسبة الفاقد في منتجات الخضار والتمور أكبر  ،والتوزيع واألسواق المركزية
ستهالكي بعكس القمح واألرز، من الممكن إعادة النظر في أساليب من نسبة الهدر اال

التجهيز والتصنيع والتعبئة للخضار والتمور، إعادة النظر في التقيد بالمواصفات المحددة 
وجعلها أكثر مرونًة ودقة، بحيث ال تقود إلى التخلص من كميات كبيرة من منتجات الخضار 

فات المحددة رغم كونها صالحة لالستهالك، واتخاذ سياسة والتمور التي ال تتوافق مع المواص
لتخفيض انتاغ التمور، وتطوير نظم األسواق وتوفير معلومات السوق لتقليل التقديرات 
الخاطئة المتعلقة بتسويق المنتجات وحجم المبيعات، أما ما يتعلق بالهدر من قبل المستهلك، 

دة تقييم ملصقات تاريخ صالحية المواد فيمكن إجراء بعض التدخالت السلوكية مثل إعا
الغذائية بطريقة تسهل على المستهلكين تقييم صالحية المنتج لالستهالك، حيث أن تاريخ 
الصالحية ليس معيارًا دقيقا للتخلص من جميع المنتجات الغذائية، فكثير من المنتجات ما 

ن العروض جاد آلية لتقنيتزال آمنة وصالحة لالستهالك حتى بعد وقت انتهاء صالحيتها، إي
الترويجية التي تقدمها محالت المواد الغذائية والمطاعم التي تشجع على سلوكيات هدر 
األطعمة، كما نالحظ أن نسب الهدر الغذائي في األرز والخبز مرتفعة مما يدعوا إلى إجراء 

ودعم  ،، الحاجة إلى حمالت تثقيفية أوسعيقة تقديم األطعمة في المطاعمتدخالت في طر 
 قليل الفاقد والهدر بأقل ما يمكن.األفكار واالبتكارات التي تشجع على ت

 
 
 

                                 
 من الرسالة. 168-167يُنظر إ  ص (1)
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 :فاق البحثآ   
 التالية: دراسة الموضوعات اسات والبحوث المستقبليةفي الدر يمكن      

 ،اآلثار اإلبجابية والسلبية لالستثمار الزراعي السعودي في الخارغ على األمن الغذائيدراسة  -1
توفير معلومات وبيانات كافية للباحثين عن االستثمارات سواءًا القائمة أو التي وهذا يتطلب 

 ستنشأ في المستقبل.
لمعرفة آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على حجم النفقات األسرية وحجم  دراسة مسحية -2

 المدخرات، السيما الفئات منخفضة الدخل.
 ياسةسو سياسة المخزون،  مثل ت الموردين في القطاع الخاصسياساحول  ميدانية دراسة -3

 ونها.تحديات والمشاكل التي يواجهالالتعامل مع اتجاهات األسواق العالمية عند عقد الصفقات، 
 دراسة مقومات الزراعة في المناطق الجغرافيا وعلوم الزراعةعلم للمتخصصين في  يمكن -3

 وتوفير ص االستثمار المتاحة فيها،فر وبحث  العربية السعودية، ية من المملكةالجنوبية الغرب
 يستفيد منها الباحثين.قاعدة بيانات 

 دراسة دور الجمعيات التعاونية الزراعية في تحقيق األمن الغذائي في المملكة. -4
كي في أفكار االقتصاد السلو  يمكن إجراء بعض الدراسات التطبيقية لقياس تأثير بعض -5

.حيةة الصسلوك المستهلكين نحو تقليل هدر األطعمة، أو اتباع النظم الغذائيتوجيه 
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 املالحق:
 النماذج القياسية:

 .193-191( صفحة 20) النتائجفي جدول  رقام النماذغأل وفقاً  تم ترتيب الجداول التالية    

(1)    
 

Dependent Variable: DLAVCW   

Method: Least Squares   

Date: 08/29/19   Time: 23:34   

Sample (adjusted): 1991 2017   

Included observations: 27 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 0.214730 0.109222 1.965996 0.0627 

DLGDPC 4.292793 1.669261 2.571673 0.0178 

DLCA 1.538254 0.245469 6.266598 0.0000 

DLPOP -3.191165 4.301951 -0.741795 0.4664 

DLFIPC -1.634961 0.395722 -4.131590 0.0005 

RESID(-1) -0.000663 0.000147 -4.516617 0.0002 

     
     R-squared 0.747565 Mean dependent var 0.015545 

Adjusted R-squared 0.687461 S.D. dependent var 0.437256 

S.E. of regression 0.244449 Akaike info criterion 0.213510 

Sum squared resid 1.254861 Schwarz criterion 0.501473 

Log likelihood 3.117620 Hannan-Quinn criter. 0.299136 

F-statistic 12.43793 Durbin-Watson stat 1.772896 

Prob(F-statistic) 0.000011    
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(2)               
 

Dependent Variable: DLAVCW   
Method: Least Squares   
Date: 08/30/19   Time: 00:45   
Sample (adjusted): 1991 2017   
Included observations: 27 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.241685 0.109282 2.211564 0.0388 

DLGDPC 3.072789 1.637460 1.876558 0.0752 
DLCA 1.505944 0.246982 6.097387 0.0000 

DLPOP -6.017946 4.300051 -1.399506 0.1770 
DLFIPC -1.096642 0.400606 -2.737460 0.0127 
DLAVCR 0.484938 0.184478 2.628704 0.0161 

RESID (-1) -0.000569 0.000151 -3.759266 0.0012 
     
     R-squared 0.761192     Mean dependent var 0.015545 

Adjusted R-squared 0.689550     S.D. dependent var 0.437256 
S.E. of regression 0.243631     Akaike info criterion 0.232088 
Sum squared resid 1.187118     Schwarz criterion 0.568045 

Log likelihood 3.866818     Hannan-Quinn criter. 0.331985 
F-statistic 10.62490     Durbin-Watson stat 1.820686 

Prob(F-statistic) 0.000024    
     
      

(3)   
  

Dependent Variable: DLAVCR   
Method: Least Squares   
Date: 09/06/19   Time: 22:26   
Sample (adjusted): 1991 2017   
Included observations: 27 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     C -0.036008 0.101787 -0.353761 0.7269 
DLFIPC -0.853873 0.330418 -2.584224 0.0169 

DLGDPC 0.655111 1.237268 0.529482 0.6018 
DLPOP 5.007822 4.227205 1.184665 0.2488 

RESID(-1) -0.001037 0.000372 -2.785925 0.0108 
     
     R-squared 0.345621 Mean dependent var 0.070778 

Adjusted R-squared 0.226643 S.D. dependent var 0.275784 
S.E. of regression 0.242526 Akaike info criterion 0.170164 

Sum squared resid 1.294020 Schwarz criterion 0.410134 
Log likelihood 2.702785 Hannan-Quinn criter. 0.241520 

F-statistic 2.904916 Durbin-Watson stat 2.417622 
Prob(F-statistic) 0.045241    
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                                   (4) 
 

Dependent Variable: DLAVCR   
Method: Least Squares   
Date: 09/01/19   Time: 15:21   
Sample (adjusted): 1991 2017   
Included observations: 27 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.027158 0.091651 -0.296319 0.7699 

DLGDPC 0.688939 1.126129 0.611776 0.5473 
DLPOP 4.348745 3.813454 1.140369 0.2670 
DLFIPC -0.726598 0.329373 -2.206003 0.0387 

DLAVCW 0.198800 0.106490 1.866834 0.0759 
RESID(-1) -0.001151 0.000354 -3.251263 0.0038 

     
     R-squared 0.485890     Mean dependent var 0.070778 

Adjusted R-squared 0.363483     S.D. dependent var 0.275784 
S.E. of regression 0.220026     Akaike info criterion 0.002988 

Sum squared resid 1.016640     Schwarz criterion 0.290952 
Log likelihood 5.959664     Hannan-Quinn criter. 0.088615 

F-statistic 3.969465     Durbin-Watson stat 2.319699 
Prob(F-statistic) 0.010848    

     
      

 

 
                     (5) 

 

Dependent Variable: DLAVCO   
Method: Least Squares   
Date: 07/29/19   Time: 00:46   
Sample (adjusted): 1991 2017   
Included observations: 27 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.514692 0.263589 1.952627 0.0637 

DLGDPC 8.398287 3.122171 2.689887 0.0134 
DLFIPO -0.239395 0.621133 -0.385416 0.7036 
DLPOP -23.54840 11.04587 -2.131874 0.0444 

RESID(-1) -0.002679 0.000985 -2.719975 0.0125 
     
     R-squared 0.500164     Mean dependent var 0.062657 

Adjusted R-squared 0.409285     S.D. dependent var 0.800844 
S.E. of regression 0.615513     Akaike info criterion 2.032855 

Sum squared resid 8.334837     Schwarz criterion 2.272824 
Log likelihood -22.44354     Hannan-Quinn criter. 2.104210 

F-statistic 5.503606     Durbin-Watson stat 2.468893 
Prob(F-statistic) 0.003163    
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(6)  

Dependent Variable: DLAVCM   
Method: Least Squares   
Date: 09/01/19   Time: 22:50   
Sample (adjusted): 1991 2016   
Included observations: 26 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.178303 0.107982 1.651228 0.1136 

DLGDPC 1.824684 0.857735 2.127329 0.0454 
DLFIPM -0.571461 0.351975 -1.623585 0.1194 
DLPOP -7.664133 3.905231 -1.962530 0.0631 

RESID(-1) -0.003101 0.000831 -3.731321 0.0012 
     
     R-squared 0.462972 Mean dependent var 0.014284 

Adjusted R-squared 0.360681 S.D. dependent var 0.184681 
S.E. of regression 0.147666 Akaike info criterion -0.816683 

Sum squared resid 0.457912 Schwarz criterion -0.574742 
Log likelihood 15.61688 Hannan-Quinn criter. -0.747013 

F-statistic 4.526027 Durbin-Watson stat 2.324248 
Prob(F-statistic) 0.008569    

     
      

 
 

                                                        (7) 
 

Dependent Variable: DLAVCM   
Method: Least Squares   
Date: 09/01/19   Time: 23:22   
Sample (adjusted): 1991 2016   
Included observations: 26 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.171857 0.110118 1.560669 0.1343 

DLGDPC 2.109467 0.885368 2.382588 0.0272 
DLFIPM -0.633264 0.364898 -1.735453 0.0980 
DLPOP -7.559532 4.011947 -1.884255 0.0742 

DLAVCK -0.120273 0.205181 -0.586178 0.5643 
RESID(-1) -0.002992 0.000931 -3.212658 0.0044 

     
     R-squared 0.472073 Mean dependent var 0.014284 

Adjusted R-squared 0.340091 S.D. dependent var 0.184681 
S.E. of regression 0.150025 Akaike info criterion -0.756852 

Sum squared resid 0.450152 Schwarz criterion -0.466522 
Log likelihood 15.83907 Hannan-Quinn criter. -0.673247 

F-statistic 3.576800 Durbin-Watson stat 2.344070 
Prob(F-statistic) 0.017938    
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Dependent Variable: DLAVCC                                    (8) 

         
        

 
         

                   
                                                                                                  

Method: Least Squares   
Date: 09/02/19   Time: 13:32   
Sample (adjusted): 1991 2017   
Included observations: 27 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.004277 0.058187 0.073506 0.9421 

DLGDPC 1.772396 0.808462 2.192306 0.0392 
DLPOP 2.040533 2.352851 0.867260 0.3952 
DLCPI -1.039698 0.592483 -1.754817 0.0932 

RESID(-1) -0.000932 0.000318 -2.932889 0.0077 
     
     R-squared 0.334900 Mean dependent var 0.045614 

Adjusted R-squared 0.213972 S.D. dependent var 0.157486 
S.E. of regression 0.139625 Akaike info criterion -0.934141 
Sum squared resid 0.428891 Schwarz criterion -0.694171 

Log likelihood 17.61091 Hannan-Quinn criter. -0.862786 
F-statistic 2.769428 Durbin-Watson stat 1.835590 

Prob(F-statistic) 0.052767    
     
     

 
                   (9)                           

 
Dependent Variable: DLAVCC   
Method: Least Squares   
Date: 09/02/19   Time: 13:27   
Sample (adjusted): 1991 2017   
Included observations: 27 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.015681 0.056806 0.276039 0.7852 

DLGDPC 2.014388 0.790528 2.548154 0.0187 
DLPOP 1.556966 2.293960 0.678724 0.5047 
DLCPI -1.016694 0.557409 -1.823966 0.0824 

DLAVCM -0.179780 0.155626 -1.155210 0.2610 
RESID(-1) -0.000921 0.000309 -2.985874 0.0070 

     
     R-squared 0.413230     Mean dependent var 0.045614 

Adjusted R-squared 0.273523     S.D. dependent var 0.157486 
S.E. of regression 0.134231     Akaike info criterion -0.985372 

Sum squared resid 0.378380     Schwarz criterion -0.697408 
Log likelihood 19.30252     Hannan-Quinn criter. -0.899745 

F-statistic 2.957827     Durbin-Watson stat 1.781192 
Prob(F-statistic) 0.035632    
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التوايع التراكمي لمساحات األراضي الموا ة بالهكتار بموجب نظام توايع األراضي البور وأ داد 
         .)املساحة ابهلكتار(                                                              المستفيدين.

 
 األفراد املشاريع الشركات الزراعية اإلمجايل

 
 السنوات العدد املساحة العدد املساحة العدد املساحة العدد املساحة

 
2619891 102222 308929 41 1752966 15329 557996 83088 1994 

 
2761007 105168 309028 41 1881679 16723 570300 86852 1995 

 
2855358 107928 309028 41 1963002 17609 583328 88404 1996 

 
2936322 110127 309028 41 2034679 18337 592615 90278 1997 

 
2982310 111324 309028 41 2075754 18816 597528 91749 1998 

 3020560 112670 309037 42 2106969 19196 604554 99544 1999 

 3082908 114371 309037 42 2152571 19815 621300 93432 2000 

 
3126439 116181 309037 42 2186860 20642 630542 94514 2001 

 3239138 120635 309587 44 2278688 22293 650863 95497 2002 

 3294645 122793 309587 44 2316630 23205 668428 98298 2003 
          

 لمصدر: واارة البيئة والمياه وال را ة، وكالة األراضي والمساحة.ا
 

 (باأللف ريال) .2017-1990القروض المعتمدة من صندوق التنمية ال راعية منذ  ام        
       

   مجلة القروض         القروض متوسطة األجل القروض قصرية األجل

 السنوات العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة
1782 131 1014483 3992 1016646 4123 1990 
2164 118 755308 3615 756843 3733 1991 
1535 213 772982 4161 775149 4374 1992 



 -232- 

 

1589 158 928972 4271 930561 4429 1993 
758 145 669798 3677 670556 3822 1994 
576 71 412013 2571 412588 2642 1995 

18065 394 413643 2671 431708 3065 1996 
41257 674 585699 3268 626956 3942 1997 

292790 2535 604521 3072 897311 5607 1998 
235698 2797 667313 3831 903011 6628 1999 
189443 1914 922778 4233 1112222 6147 2000 
211590 2377 1233336 5660 1444926 8037 2001 
76140 982 1404286 6035 1480426 7017 2002 
16950 232 595230 2027 612181 2259 2003 
7858 173 1036041 4963 1043899 5136 2004 

32838 314 863167 3213 896005 3527 2005 
176538 1124 791646 3179 968184 4303 2006 
69494 611 974798 3159 1044292 3770 2007 
31192 304 760659 2397 791851 2701 2008 
11802 124 844341 2236 856143 2360 2009 
11057 145 742041 2712 753098 2857 2010 
17373 266 899036 3025 916408 3291 2011 
15354 312 909039 3278 924393 3590 2012 
14556 331 1033824 4193 1048380 4524 2013 
12179 221 1279854 4450 1292033 4671 2014 
20055 191 1335621 2714 1355676 2905 2015 
18886 97 436600 1286 455487 1383 2016 
2253 68 615229 589 617483 657 2017 

 .70، ن2017(، 54) المصدر: صندوق التنمية ال راعية، التقرير السنوي 


