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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


 -2- 

 

 .(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) 


