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 وتمهيدمقدمة  
 

نسانها العربي في معزل عن قلب التحوالت والتحديات الحادثة في العالم عبر التاريخ اإلنساني  لم تكن المنطقة العربية وا 
 والتأثير اإلنساني والحضارى, فالموقع الجغرافي والتفاعل التاريخي. القديمة والوسيطة والحديثة هحقبة من حقبأي في 

لذلك لم تكن . تراجع تارة أخرىوالصعود تارة ال متفاوتة من لألمة العربية جعلها دوما في موقع المؤثر والمتأثر بدرجات
 ممكناللحالة الراهنة والمستقبلية لألمن الغذائي في المنطقة العربية  مي  ق  م  دراستنا هذه وبحثنا هذا الراصد والمحلل وال

وعليه كانت بدايتنا ونهايتنا في . زل عن الحالة الراهنة والمستقبلية للمهددات األمنية الغذائية للعالم على وجه عامعبم
هى و  .المنطقةالقادمة من خارج و شئة دراستنا وبحثنا لحالة المهددات الغذائية مواكبة للمهددات األمنية الغذائية النا

في بعضه  االإرادي ,سياسيا استراتيجيا فكرياأو غزوا  سلوكيا سواء طبيعيا مناخيا أو بشريا ,تشاركا عالميا الإرادياأيضا 
رادي رؤية  من خاللها قدمنلذلك باإلضافة إلى تناول القضية األمنية الغذائية من زواياها المستقبلية . في بعضه اآلخر اوا 

. واتجاهاتها نحو تصميم استشرافي للسيناريوهات الممكنة والمحتملة ,مستقبلية تجمع التحوالت والتحديات والخيارات
ماهية تحوالتها و المتعلقة بالمهددات األمنية الغذائية العالمية  2012لذلك نرى البدء بالرؤية المستقبلية عام 

 .المتعلقة بشأنها هاتثم السيناريو  ,هاتجاهاتاو  هاة واستشراف خياراتثم االنتقال إلى المنطقة العربي ,وتحدياتها
 

 2012 عام مهددات أمن الغذاء وحالة المستقبل العالمية: أوال
 

 .تحوالت خمسية عالمية (1)
 ؟شأن األمن الغذائيفى يات العالمية التحد نشوءأدت إلى و  2012عام  ذما هي التحوالت التي عاصرها العالم من
خلقت تحوالت مماثلة في ف ,ةال يتجزأ من تلك التي أصابت المنطقة العربي اوقد كانت هذه التحوالت العالمية جزء

 .مغايرة في الكم والمضمونلكنها النوع 
 :ات المهددة لألمن الغذائي عالميادراستنا الراهنة تتعرف على خمسة تحوالت رئيسية أدت إلى نشوء هذه التحدي

 

 .فرعياتوما يدور حولها من  يةالسكانالقضية البيئية الحاكمة المتعلقة بالتحوالت تمثل فى يهذه التحوالت أول  1.1).)
 .األزمة الغذائية والمحور منالقلب  بمثابةلكنها جميعها تقع 

 العالمية حالةبين الحصائيات تالواليات المتحدة األمريكية إفى  ىكانسال ءمكتب اإلحصار شن 2005في عام 
قام ثم  .2000عام فى القرن الحادي والعشرين  بدايةو  , ماضي من القرن العشرين وحتى نهايتهلسكان في الل
 (. 1والمرجع رقم  1رقمأنظر الجدول ) (1) 2050حتى عام  استشراف الحالة السكانيةب

                                                           

(1) U.S. Bureau of the Census. International Data Base, 2005  
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ن الحالة السكانية العالمية تتسم أالقول إستنتاجا له  لباحث والدارس لقضايا السكاناو  ,لرائي المستقبلياولكن 
 ,ملموسا تراجعا أمرها حقيقةفى  تن معدالت النمو السكانية شهدأغير أمرها, بالزيادة المتصاعدة في ظاهر 

نخفاضا منتظما ليصل تعداد السكان  السكاني معدل النمو وبلغ  .عالميا بليون نسمة 6.08إلى  2000عام وا 
 مشيرا إلى  العالميةمعدل الخصوبة اإلجمالية هبوط مع   تزامن ذلك. %1.21 بلغ قدرا اإلجمالي في نفس العام 

 2010عام  بليون نسمة 6.82 السكان تعدادبينما بلغ ذلك  .بانفجار سكاني افي حينه تفص  حالة ظاهرية و  
فالتنبؤ االستقرائي  ,2020 أما في عام %.0.12بلغ مقداره قدرا  بفارق أقل ,%1.09ومعدل النمو اإلجمالي 

معدل بينما بليون نسمة   7.54 يبلغ بتعدادينبيء ( Normative, Extrapolative)التقليدي االمتدادي 
حيث يكون التعداد  2050وكذلك الحال في عام . %0.90دون الواحد الصحيح ليصل إلى إلى هبط يالنمو 
  %.0.47ومعدل النمو  بليون نسمة 9.15

ولكن األمر في  .التنبؤ بأزمة غذاء عالمية إمكانية ال شك أن صعود التعداد السكاني قد يفسر في جزء منه
التحوالت والتغيرات البيئية في  تتمثلعوامل أخرى إلى  عولكنه يرج ,حقيقته ال يرجع إلى هذا اإلنفجار الظاهري

World Population State (حالة السكان عالميا) 

Year       Population (Billions)  Average annual growth Rate (%) 

1950    2.56     1.47 

1960                               3.04                                             1.33 

1970    3.71     2.07 

1980    4.45     1.69 

1990    5.28     1.57 

2000                               6.08                                             1.21 

2010                               6.82                                            1.09 

2020                               7.54                                            0.90 

2030    8.81     0.71 

2040    8.72     0.58 

2049                               9.15                                              0.47 

Source: U.S. Bureau of the Census.  International Data Base, 2005  
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الواضح الة من التباين إلى ح ىأد ذلك. ونفسه ذاتهباإلنسان أو تسبب فيها أخرى صنعها وتحوالت  .الطبيعية
 فى هذه المعادلة هو العنصر الغالب وذلك, السكان على الصعيد العالمي بين في توزيع الثروات الطبيعية 

 .عضلة األمنية الغذائية العالميةموال
 

. على النحو الذى نبينه فى األمور التالية وتوزيع الثروات الطبيعية السكاني حالة التباين الثاني يتمثل في األمر( 1.2)
ة مع هذا التباين يوالبيئمنها السياسية وأيضا  ,تتباين حالة السكان اإلجتماعية واالقتصادية والثقافيةإذ 

يعاني السكان فيها إنهيار البيئة  ,السكانية دحام السكاني والكثافةإلز دول الوفرة السكانية وا فىف. التعدادي
 ذلك يتزامن أيضا مع إنهيار الحالة اإلقتصادية. والمائي والغذائيالطبيعية الناتجة عن التلوث الهوائي 

وعلى  في دول ومجتمعات الندرة السكانيةا الحالة بينم. نتشار الفقر والجهل والمرضإالتي تتميز ب واإلجتماعية
البيئة  ا فىتحسنأيضا نشهد وكذلك  .لفرد سنوياادخل رتفاع ملحوظ في إتتميز ب ,األخص منها األوروبية

 ,في الحالة العربيةوعلى نحو سوف نتطرق إليه  ,بينما هي في العالم العربي. الطبيعية واإلجتماعية والسياسية
 .واضحة جلية بدرجات متفاوتة من التباين بين مجتمعات الوفرة والندرة من الخليج العربي إلى المحيط األطلسي

 

 .الجفاف وقلة المياه فىالتحوالت والتغيرات البيئية الطبيعية من حالة  األمرالثالث يتمثل في( 1.3)
في أغلبها عن   جنتيعية والمميزات البشرية تغير أن الحالة السكانية وتباين التوزيع السكاني والثروات الطب

 اري وتصاعد غاز الدفيئة ر تغيرات مناخية طبيعية وأخرى يصنعها اإلنسان من حالة االحتباس الح
 .( Green house effectجرين هاوستأثير ال )

وعلى األخص  ,العالميرة من ثفي أنحاء ك هايتلك التغيرات المناخية أدت إلى ظاهرة التصحر وقلة أو ندرة الم
ا أدى ممعالميا الرقعة الزراعية واألراضي الصالحة للزراعة  وتقلص وترتب على ذلك تراجع. في العالم العربي

إلى تراجع اإلنتاج بدوره ذلك أدى . على وجه عام وغيرها والغذاء إلى تراجع إنتاجية المحاصيل من الحبوب
 .مصادرها النباتية في البقول وغيرهاالحيواني من البروتينات على أنواعها وحتى 

 

لتحول من با  ومن هذه العوامل تلك التى تتعلق. العوامل التي صاحبت تلك التحوالت العالميةيتعلق ب األمر الرابع( 1.4)
اقتصاديات السوق  المتمثلة فى العولمة اإلقتصادية تلك اإلقتصاد القومي إلى اإلقتصاد العولمي وعناصر

في دولة رئيسة أو الحادث ر االقتصاد العالمي نتيجة الكساد اإلقتصادي لى تأثدوره إك أدى بذل. وااالحتكار
ذلك مشهود اليوم في . السوق األوروبية أو أمريكا الشمالية رئيسة منقتصاد رئيس أو مجموعة إقتصادية إ

حالة الكساد اإلقتصادي وأزمة اإلقتصاد العالمي الناتج عن أزمة االئتمان والبنوك في الواليات المتحدة والتي 
ذلك أدى إلى . 2011, 2010الثانية عامي  موجتهاعادت فى ثم 2008 عام  واستمرت إلى 2007بدأت عام 
 .على وجه الخصوص سعار الغذاء عالميا ومعاناة دول العالم الثالثإرتفاع أ
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القطبية األحادية العالمية  من عن حالة العولمة باإلضافة إلى حالةأيضا نتج الذى ذلك األمر الخامس هو  (1.5)
ن فرض المعايير األخالقية إ .1991المتمثلة في الواليات المتحدة األمريكية بعد إنهيار االتحاد السوفيتي عام 

كما .إزدواجية المعاييرنشوء أدى إلى المجتمعات  غيرها منعلى األحادية واإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية 
حالة إن . التي انفردت بالسوق الغذائية العالميةو العابرة للقارات العمالقة لشركات من االتغول تنامت حالة 

 ,الغذائية المجاعةفي غالء الغذاء ومزيد من الحرمان الغذائي وحالة  تالعالم ساهماإلحتكار للسوق الغذائية في 
 .على األخص في دول العالم الثالث

 

 .تحديات خمسية عالمية( (2
 ,التحوالت الحادثة في العالم إلى نشوء عدد مماثل من التحديات التي فاقمت من أزمة الغذاء العالميةأدت 

 :منها فى جانب كبير طالت أيضا العالم العربي أمنية غذائية مهدداتالتحديات تمثل من مماثال وطرحت عددا 
 

يقدر  .2012أول هذه التحديات حالة عالمية من الجوع الظاهر والباطن على حد سواء بين بليون نسمة عام ( 2.1)
غير . في مجمله الظاهرذلك في حالة الجوع .  (2)2050أن تمتد إلى بليون ونصف عام  هالها في أفضل توقعات

 .من التعداد السكاني العالمي% 30تقدر بأكثر من  أن التقديرات العالمية لحاالت الجوع الخفي
تتسم بنقص المواد الغذائية الدقيقة المتعلقة بنقص العناصر النادرة في غذاء  وهذه الحالة من الجوع الخفي

 وهذه. الغذاءتصنيفات أو مجموعة الفيتامينات في  .يودمثل عنصر الزنك والمغنسيوم والكالسيوم وال ,اإلنسان
بطبيعتها إنما هي  ,عة ضمن العالم الناميقال تصيب فقط السكان في المناطق الوا هاالحالة األخيرة في واقع أمر 

 . (3)تنتشر أيضا بين السكان في العالم الصناعي المتقدمالخاصة 
 

من إرتفاع أسعار  ايتعلق بحالة من الكساد اإلقتصادي العالمي وما صاحبهفإنه التحدي الثاني العالمي أما ( 2.2)
وقد ضربت أزمة الكساد اإلقتصادي العالمي العالم مرتين في . مما ساهم في نشوء أزمة الغذاء ,الغذاء عالميا

 موجتين
 .2011إلى عام  2010والموجة الثانية عام  2008–2007الموجة األولى كانت عام 

 

كما سبق أن قدمنا له في  ,ة الغذائية عالميايألسواق الزراعلتمثل في حالة اإلحتكار فإنه يالتحدي الثالث أما و ( 2.3)
  .معرض التحوالت

 

 .وتضخم الفاقد الغذائي في العالم فإنه متمثل في حالة من تفاقم ,وأما التحدي الرابع( 2.4)
 

                                                           
(2) IFPRI (International  Food Policy Research  Institute) Feb 2012 

 
(3) Millennium Project online survey (Real-Time Delphi),“Unhealthy Food Markets in Developing Countries”  March 2013 

WWW.THEMP.ORG, www.stateofthefuture.org 
 

http://www.themp.org/
http://www.stateofthefuture.org/


6 
 

وهو األمر الذي أدى . توازن التنوع البيئي البيولوجي المعروفوأما التحدي الخامس فيتمثل في إنهيار وتضاؤل  (2.5)
 .وفاقم من حالة البوار لألراضي الزراعية والناتج الزراعي الغذائي

 

 2012مهددات أمن الغذاء وحالة المستقبل العربية عام : نياثا
 

 يةألمنالمهددات ل مجملها مجمالفي  مثلت الظواهر تلك .في أربعة ظواهر رئيسية 2012تناول الحالة العربية عام ن
عنها  تنتج .2012تحوالت خمسية عربية أدت إلى تحديات خمسية عربية عام : وهي على التوالي ,ةالعربي ةالغذائي
وطرحت في مجملها مجموعة من  .إتجاهات مستقبلية قياسية للعالم العربيجديدة تعتني برصد ظواهر  2013عام 

 .2025عام حتى تصورات أو سيناريوهات محتملة لبناء  ادةمكما وفرت  ,عربيالخيارات أمام صانع القرار ال
 

 :التحوالت الخمسية العربية (1)
غير أنها . مماثلة للحالة العالمية ,لكثافة السكانيةلتصاعد ظاهرة الالتحول األول في المنطقة العربية في تمثل  (1.1)

ذلك . الحالة السكانية العالمية كان حالها في كما ,وليس ظاهريا في الحالة العربية تمثل تصاعدا حقيقيا
في منها وعلى األخص  ,معدالت الخصوبة بين السكانحقيقية فى التصاعد الحقيقي نتج عن تصاعد وزيادة 

 .مناطق بعينها من العالم العربي
%. 2.5بلغت ممثال لمعدل زيادة سنوية  ,2012مليون نسمة عام  287بلغ التعداد السكاني للعالم العربي  إن

إذا ظلت  ذلك. مليون نسمة 650زيادة سكانية مقدارها أكثر من بكي تنبيء  2050عام  إلىوتمتد التوقعات 
 . المضطردة راهنا ها من الزيادةكاني على حالسمعدالت النمو ال

 

إتصافها بحالة من هو  ,الثاني الذي يميز حالة الكثافة السكانية في العالم العربي عنها في العالم كله التحول( 1.2)
 ,من الوفرة السكانية في دول الوفرة األولى هي حالة. السكاني بين حالتينلواضح في التوزيع الجلي واالتباين 

من الوفرة السكانية وندرة المصادر الطبيعية لحالة وهذه ا. ندرة أو قلة المصادر الطبيعية بهاالصحبها حالة من ت
 82.079البالغ  سكانالتعداد فى المتمثلة جمهورية مصر العربية الراهنة في حالة الفي  يرصدها الباحثون

تتمثل في حالة ثانية وال .وجيبوتي اليمنفى و  ,في الضفة والقطاع الفلسطيني وكذلك الحال. 2012نسمة عام 
 .في دول الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية تتمثل ,المصادر الطبيعيةفي مع وفرة من الندرة السكانية 

 

إذ . ضمن الحاالت األشرس عالميا, التي تصنف في المنطقة العربية يتمثل في حالة الندرة المائية لثالتحول الثا( 1.3)
فقط من إجمالي % 12أدت حالة ندرة المياه في معظم دول العالم العربي إلى تراجع اإلنتاج الزراعي ليمثل نسبة 

 . (4)اإلقتصاد العربي
 

                                                           
(4) IFAD (International Fund for Agricultural Development)  2011, 2015 Rome 
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ن إلى حالة متصاعدة يالتحولين األول والثاني المؤديالناتج النهائي إلجتماع يتمثل في فإنه رابع التحول الأما ( 1.4)
غير أن  .من إجمالي إحتياجات العالم العربي% 50اإلعتماد على اإلستيراد للغذاء من الخارج بأكثر من من زيادة 

 .الغذائى ويل لإلستيرادمتوفير الت عنها حالة من العجز تهذه الزيادة في اإلستيراد للغذاء صحب
 

. دوالر أمريكيا يوميا 2بحد أدنى  لمقدرةا هايتمثل في إنتشار معدالت الفقر وقياسات واألخير, خامسوالتحول ال( 1.5)
دولة اليمن  في الفقر ويتركز .من سكان العالم العربي يقع تحت الحد األدنى للفقر% 20ذلك أن أكثر من 
 .من المنطقة العربية وجيبوتي والسودان

. الرخيص التصنيع الغذائيخدمة الغذاء المصنع أو على إنتشار اإلقبال واإلعتماد في الغذاء إلى  ذلك أدى بدوره
غير . وهذا األخير يتصف بقلة القيمة الغذائية نظرا لقلة ثمنه وانتشاره بين الطبقات الفقيرة من المجتمعات العربية

تمثل وضعية غير معتادة في النظام  فى المنطقة العربيةمن اإلعتماد على خدمة التصنيع الغذائي أن هذه الحالة 
حالة زى امعها وبالتو تتضاءل  في العالم العربى يتصاعد اإلعتماد على خدمة التصنيع الغذائيإذ بينما . العالمي

في العالم  التنمية الزراعيةخدمة وهكذا صارت خدمة التصنيع الغذائي بديال عن . التنمية في القطاع الزراعي
حيث تتضاعف إعتمادات  ,لتعليماقظاع ذلك مشهود أيضا في قطاعات التنمية المماثلة مثل التنمية في . العربى

 .التعليم الخاص على حساب التعليم العام
حتى عام السكانية وتنبؤات الكثافة  ,لكثافة السكانية في العالم العربياوزيع تخريطة ( 1)ويمثل الشكل رقم 

يمثل إستشرافا للنمو السكاني واالتجاه الحضري في العالم العربي حتى عام شار إليه أي أن الشكل الم. 2025
 (3أنظر المرجع رقم ) .2025

 2025 عام إستشراف نمو السكان واتجاه الحضر العربي :(1)الشكل 
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 .تحديات خمسية عربية( 2)
 فيوجه من الخطورة أإذ أنها تعكس حاالت خمس لها  .ربصفة الخط تتصفوأما التحديات الخمسة العربية فهي 

باإلضافة إلى ثروة النية وتوزيع اتبين الخلل الحاصل من جراء التباينات السك كما أنها .الحالة العربية المستقبلية
فساد اإلدارة المعنية بالملفات ا  :إلقتصادية والسياسية واإلجتماعيةاإلعتماد على إستيراد الغذاء وفساد وا 

 ,خلل المعادلة التنموية الزراعيةالتحدي األول يتمثل في ( 1.2)
هذه . ارها فترة زمنية ال تقل عن مائتي عام أو تزيدبالمعادلة المتفق عليها وتم اخت مكوناتفي والمتمثلة الثابتة        

ثم  ,اإلدارية المسئولة هاالتكنولوجيا ومؤسساتعنصر السكان و عنصر تتكون من في ثالثية  مثلالمعادلة تت
  .(5)عنصر البيئة الطبيعية متمثلة في الثروات الطبيعية

 

 ,تباينات الوفرة والندرة السكانية واإلقتصاديةالتحدي الثاني يتمثل في (2.2) 
وأخرى تعاني من قلة أو  ,التكدس واإلزدحام السكانيفي الوفرة سلبيات فإن التوزيع السكاني يتراوح بين دول تعاني      

معدالت الرتفاع مماثل في  موازية ةسكاني مرتفع بمعدالت نموالوفرة السكانية  تتميز مجموعة .ندرة السكان
من ف .لديها ومعدالت الخصوبة البشرية النمو السنويةعلى خفض معدالت  هذه الدول تعمل حكومات. الخصوبة
كما هو مشاهد في تحقيق درجة من ضبط معدالت النمو والخصوبة السنوات األخيرة في نجحت جهود جهود هذه ال

ليقترب من حد النسبة المئوية  الخصوبة خفض معدالتالمعنية عن اإلدارة أعلنت إذ  .في جمهورية مصر العربية
 هو الحال في الضفة والقطاع افي هذا الشأن كمالعمل وحكومات أخرى لم تنجح أو لم تحاول  .كما تدعي 2%

الحالة تدني وفي هذا الصدد أيضا تعاني دول الوفرة السكانية من ضعف الموارد المالية و  .واليمن الفلسطيني
ول لإلستيراد الغذائي من موعجز ميزان المدفوعات التجاري الم ,في عجز الموازنات السنوية ةالمتمثلة اإلقتصادي
 .الخارج

إلى  يدفعهاعلى الجانب اآلخر, تعاني دول الندرة أو القلة السكانية من حالة ضعف التعداد السكاني للمواطنين مما 
وهي في ذات الوقت دول الوفرة اإلقتصادية المتمثلة في الثروة . اللجوء إلى العمالة األجنبية لسد الخلل السكاني
 .الطبيعي الطبيعية وعلى وجه خاص الثروة البترولية والغاز

 

 ,الغذاء إستيراداإلعتماد على التحدي الثالث يتمثل في  (3.2)
درجات  فيوبدال من اللجوء إلى التنمية الزراعية الوطنية فإن اإلستيراد من الخارج للغذاء يسود في المنطقة العربية      

وذلك يظهر أكثر . الميزان التجاري الخاص بالغذاء درجات متفاوتة من العجز في ا تعاني منإال أنها جميع .متفاوتة
لعملة الصعبة الالزمة لتمويل افإن موارد . اإلقتصاديةالموارد ندرة  قلة أومع ما يظهر في دول الوفرة السكانية 

                                                           
(5) Encyclopedia of the Future, (1996) Kurian  GT and  Moliter  G TT (eds) 



9 
 

عجز كبير واضح في ميزان في وما يترتب على ذلك يظهر . كافية ةبدرج لديها عمليات اإلستيراد ال تتوفر
 .التجاري الخاص بالغذاءالمدفوعات 

 

  ,فساد الثقافة الغذائيةالتحدي الرابع يتمثل في  (4.2)
الثقافية في المجتمعات العربية على وجه العموم تعاني من إنتشار األمية األبجدية بجانب و ن الحالة التعليمية أ إذ     

إال أن الثقافة الغذائية تعاني أكثر من غيرها بسبب ضعف الحالة . بدرجات متفاوتة الفنيةاألمية التكنولوجية أو 
خدمة الوجبات الجاهزة و )التعليمية في مراحل التعليم األساسية ومساهمة اإلعالم في نشر ثقافة التصنيع الغذائي 

قبال قطاع كبير من السكان يتمثل في األطفال والمراهقي ,(التوصيل إلى المنازل  .نوا 
   

 ,فساد اإلدارة والسياساتيتمثل في التحدي الخامس  (5.2)
بين اإلعتماد على اإلستيراد الغذائي ذلك يتراوح . جاالت اإلقتصاداآلداء الحكومي المتدني في متعثر في  ةالمتمثل     

همال التعليم والثقافة وتنظيم اإلعالم واإلهتمام ببرامج التعو  ,وهجر التنمية الزراعية غير أن . والثقافة الغذائية يملا 
 .يأتي في مقدمة الفساد اإلداري واإلخفاق الحكومى ةضعف برامج التنمية الزراعي

درجات خطورة  إلى وتشير الخريطة. خريطة التوزيع المتعلقة بالمهددات لألمن الغذائي العربي( 2)يمثل الشكل رقم 
طبقا للتقرير  ذلك. متفاوتةا من درجات ماإلنذار وما بينهفائقة ودرجة ضئيلة ال ةالمهددات المتراوحة بين درج

 (مارو  2015, 2011مؤسسة التمويل الدولي للتنمية الزراعية )الصادر عن مؤسسة إيفاد 
 

       2                                                  

 ئي ة

متوسطة

 طر 

منذر 

فائقة ا نذار

 ير متاحة

منت  ل بترو 

متوسطة ئي ة
 طر 

 طر 

منذر منذر 
فائقة ا نذار

متوسطة

متوسطة

(3) IFAD (International Fund for Agricultural Development)  2011, 2015 Rome 
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أيضا في درجات تتراوح  ةبين الدول العربي ةات األمن الغذائي الظاهر دزيع مهدو تبين الخريطة ت ,(3)رقم وفي الشكل 
. مبينا مهددات األمن الغذائي الخفية( 4)وكذلك األمر في الشكل رقم . شديد اإلنذاردرجة المنخفض إلى درجة بين 

إلى استجالء األمر المتعلق برصد  ,2012وعلى ذلك يمكن االنتقال من حالة التحوالت والتحديات العربية في عام 
 . جديدالقياس الاتجاه إعتماد مؤشر  تشير إلىخيرة األهذه و . 2013اإلتجاهات عام 

التح يات وم   ات أمن الغذائيات العربية ال ا ر  ريطة (  3 ال ك  

(3) IFAD (International Fund for Agricultural Development)  2011, 2015 Rome

 
 
 

التح يات وم   ات أمن الغذائيات العربية ال افية ريطة (  4 ال ك  

(3) IFAD (International Fund for Agricultural Development)  2011, 2015 Rome 
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 2013 عام إتجاهات مستقبلية قياسية: ثالثا
 

متفق المعتمد و الألمن الغذائي تستلزم التصدي إلشكالية التصنيف العلمي االة مهددات ح من إذ أن رصد اإلتجاهات
يمكن رصد اإلتجاه المعتمد  وعليه.  (IFAD)مؤسسة إيفادومن بينها  ,ة العالميةعليه من مؤسسات البحث العلمي
هذا  وعليه سمي. (3)(Welfare) "الرفاهة"بقياس درجة  يأخذهذا التصنيف . 2013من مؤسسة اإليفاد حتى عام 

. أمكن تصنيف الدول العربية إلى خمس شرائح عليه,وترتيبا .  (3)(Welfare) الجديد "قياس الرفاهة"المقياس 
في غالبية دول المنطقة  هذا المؤشر القياسيللقياسات المخرجة عن  ن رصد اإلنخفاض المضطردكيمأيضا وعليه 
أو  ,ومنها قياسات مؤشرات قدر استهالك السعرات الحرارية ,المعروفة من قبلذلك خالفا للمؤشرات األخرى. العربية

مؤشر التصنيف أو التحول عن هجر ظاهرة وأخيرا  .من السكان وموزعا على كل رأسالقومي منسوبا مؤشر الدخل 
الصنف يتضمن دول الثراء البترولي بمقابلة إذ يصنف الدول العربية إلى صنف أول  .للدول العربيةالقديم الثنائي 

المتمثلة وهى بمعيار حالة التجارة قد أخذ الجديد " الرفاهة"والمالحظ هنا أن مؤشر . البتروليدول الفقر الثاني من 
نتاج ي الذي يتمثل في قدر اإل وحالة اإلنتاج الزراع ,إجمالي الصادرات إلى إجمالي الواردات من الغذاءنسبة في 

 .الزراعي منسوبا إلى كل رأس من السكان
إتجاه كثير من دول المنطقة إلى  لنا يتبين ,الرفاهيةالمتمثلة في إعتماد مؤشر المخرجة عن  و  ومن رصد اإلتجاهات

ذلك . وصعود مؤشرات عدم األمان واستفحال قدر المهددات لألمن الغذائي ,إنخفاض مضطرد في قدر األمان الغذائي
ستبيان الخيارات المتاحة أمام و بحث والحاجة الى عن  سؤالاليطرح  وهي خيارات أمنية ثمانية  ,صانع القرار العربيا 

 .العربى حاكمة لحالة المستقبل
 2013 عام خيارات إستراتيجية عربية: رابعا

  

 .عقد الحوار القومي العربي إلىضرورة اإلسراع  (1)
والمستوى القومي  يينعلى المستو  ,حول توحيد الرؤى وتوحيد االستراتيجيات في شأن التنمية اإلقتصادية     

 .يةالقطر  للحالة الداخليةتبعا و العربي القطري 
 . تصميم الخطة التنفيذية لإلستراتيجيات القومية والقطرية إعادة (2)
مراجعة  ذلك باإلضافة إلى .القطري تلك تحتاج إلى رؤية حكيمة وقيادية على المستوى القومي وعلى المستوى     

عادة النظر في  درجة اآلداء والكفاءة والكفاية على مستوى المؤسسات مستوى و القوانين واللوائح المنظمة, وا 
 . غير حكومية وكانت أحكومية  ,المعنية

العمل على تحقيق وأخيرا . في المجالس التشريعية المتمثلةذلك أيضا يقتضي المتابعة والمحاسبة المجتمعية 
تاح ,الديموقراطية النظمنزوال على مقتضيات  ,االستقرار السياسي مصحوبا بالصبر المجتمعي للنظام  الفرصة ةوا 

 .ناديق اإلقتراعص لقادم عن طريقا
 . المحققة لإلستراتيجية القوميةفورية الخطة التنفيذية ومجموعة السياسات اإلدارية  (3)
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اإلدارات الديموقراطية والمحاسبة إنشاء ذلك يتطلب عدم التباطؤ في استثمار ثمار الصحوة العربية المتمثلة في 
 .إلى األماموجوبا التقدم و استهدافا للرفاهية المجتمعية  ,الشعبية

 .األخذ بمبدأ التنوع اإلقتصاديو اإللتزام  (4)
نما األخذ  .اإلقتصاد في نظام بعينه من آليات السوق أو أنظمة اإلقتصادوعدم حصر       والمالئم من  باألفضلوا 

عتماد ا  ذلك أيضا يتمثل في األخذ و . العربية على وجه العموم ألمةا في كل مجتمع عربي قطريإلى نظام كل 
وتقليل  وأيضا تحسين الدخول. ودعم القطاع الخاص في هذا اإلتجاهدعم الفقراء, و مباديء تحرير السوق, 

 .مباديء العدالة اإلجتماعية على وجه العموميحقق  وذلك يمثل .األجورالفوارق في 
 .الديموقراطية نظاما سياسيا إعتماد(5) 
وفي هذا الخصوص تصبح . لعملية السياسية المحققة لرفاهية الجماعة والفردل اومحور  االشعب مناطحيث      

ويصبح التضامن العربي في توزيع . هي المعيار العدالة اإلجتماعية في توزيع الدخول والثروات في كل قطر
ذلك يتطلب أيضا إنشاء صناديق التنمية الزراعية الغذائية والبنوك . الهدفهو  الثروات الطبيعية معينا للفقراء

ذلك أيضا يوجب األخذ بسياسات . المراقبة والراصدة لحالة مهددات األمن الغذائي المدنيةالداعمة والجمعيات 
قد وما . للغذاءفع الحد األدنى لألجور وزيادة الدخل القومي والفردي بديال عن سياسات الدعم التموينية ر 

األخذ بشيء و توصيل الدعم لمستحقيه  ذلك يوجبأيضا . من فساد التوزيع والهدر والفاقد يصحب ذلك الدعم
 .تبعا لظروف كل قطر عربيو من الدعم والتدرج في رفعه مع سياسات رفع األجور وحدها األدنى أيضا تدريجيا 

على  إذ تبنىتحسين إمكانات القرار اإلداري  ذلك يؤدى الى . البيانية مدخالتالالنهوض بجودة و تحسين الخيار  (6)
 .تبرر اإلتجاه إلى هذا أو ذاك الخيار ,أدلة وبراهين علمية

 .يالفردو المجتمعي عل المستويين  حقق األمن الغذائي القوميتلتنمية التي اتصميم برامج إعادة تشجيع  (7) 
  االستثمار على بجودة وكفاءة برامج التنمية الخاصة ة المعنية بقضايا الفي القرارات اإلداريإعادة النظر  (8)

 المستوى القومي
 

اتجاه  يفصح عنهمن مؤشر الرفاهة الجديد, وترتيبا على ما  2013وترتيبا على ما بيناه من إتجاهات حديثة للعام  
تفاقم مهددات األمن الغذائي في كثير من دول المنطقة العربية, وأيضا ترتيبا على الخيارات الثمانية من المؤشرات 

 . الحاكمة إلدارة أزمة مهددات أمن الغذاء العربي يصبح التنبؤ باحتماالت المستقبل في حكم الوجوب
من المحتمالت  ثالثة بأحد  فإننا نرى سيناريوهات مستقبل األمن الغذائي العربي محكوما ,وتبسيطا لألمر

 وذاك متوسط األمد, بالغ القصر والسيناريو المباهت المباغت, الممتدبين السيناريو االستقرائي  ما. المستقبلية
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 2025 عام المستقبلية ةسيناريوهات مهددات أمن الغذاء والحال: خامسا
والسيناريو  .ا وممكنااستقرائيالممتد وذلك هو السيناريو  إلتجاهاتلمتداد اإل يةاألول هو المتعلق باحتمال والسيناري

 ةلغويات المستقبليالفي يعرف ما فيو , بالغ  القصر فى أمد الوقوع التحول المباهت المباغت ىةالثاني هو إحتمال
 متوسطة األمدسيناريو البجعة السوداء  فهو وأما الثالث .بسيناريو البجعة السوداء أو وايلدكارد

 

 ( Normative Extrapolative) ااستقرائي الممتدةسيناريو االتجاهات ( 1)
 

مؤدية فما بعدها,  2012عليه من إتجاهات  يعلى ما ه 2025امتداد الحالة المستقبلية حتى عام  يةيقول باحتمال
 :من الحالين المستقبليينإلى أحد 
ان  مرشحةتلك الدول . المنخفض العربى القوميدول الدخل تعم  2025عام فى حالة مستقبلية يصف األول الحال 

ثراء دول مجموعة ال ان تكون من بينما أيضا إهي وتلك الدول ذاتها . الغذائي هاجه تحديات تخل بأمناو تكون ساحة ت
من بين دول  أن تكون ماا  و . سوريا, واليمنو ( قبل انفصال جنوبه) السودانو  ليبياو  العراقالبترولي التي تضم الجزائر و 

 .ومنها جيبوتي ومصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة ,الفقر البترولي
 دول المنطقة العربية المتصفة بالدخل امتدادية استقرائية تعم ,2025عام فى حالة مستقبلية ثانى يصف الوالحال 
فتلك . مانع  و  قطر و اإلمارات العربيةو السعودية و  والكويت البحرين من هذه الدول. ىبترولوالثراء الالمرتفع  القومى

على النحو الراهن لن لديها  أي أن األمن الغذائي وتوفر الغذاء. لمجموعة مرشحة لدرجة من األمن الغذائي الوقتيا
قادمة وشيكة بما يعني مواجهة  ,لحالة األمن الغذائيإلى تفاقم مضطرد  2025فهي مرشحة وحتى عام . يدوم طويال

 .نقص الغذاء أو الفقر الغذائي نم
 

 قصر األمدبالغ  المباغت سيناريو البجعة السوداء المبهت( 2)
(Wildcard Ultra-short Black Swan Scenario) 

 

 هوصفللمعنى المتمثل فى الطبيعة الخاصة المميزة للحدث من فجائيته وفوريته  و هو ترجمة والوصف القائل بالمباهتة 
 ةأما وصف البجعة السوداء فهو يصف حالة االستثناء الكبرى المصحوب. "Wildcard" بصفة في اللغة اإلنجليزية

حالة المستقبل والتحوالت  توقد وصف. بعيدلكنه  إال أنها محتملة الوقوع ,بحالة من حاالت الطفرات الوراثية بالغة الندرة
والصحوة  الربيع العربيالوايلد كارد العربية أو حالة بأنها حالة  2011ر يناي ديات الحادثة في المنطقة العربي فىوالتح

 .العربية
وقوع أخرى غير تلك من مجتمعات آثار التحوالت الحادثة في المنطقة العربية إلى مجتمعات امتدت في هذا السيناريو 

النظام السياسي الجديد إجراءات خذ أعندما  ذلك. السياسية على نحو مباغتالمعادلة  تتغير  عندها. ذاتها الحدث
إذ أخذ . صحوة العربيةلبداية قطف ثمار ا 2013وحتى عام  2011ختصر المسافة الزمنية من االعدالة اإلنتقالية و 
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اتجه النظام  وفي هذا الشأن. لوالشمعلى وجه القائمة لتحكم في التحديات اإلقتصادية األخذ بالزمام و النظام باتجاهات 
التحويالت وزيادة  ,مما أدى إلى عودة السياحة والمستثمرين من الخارج والداخل ,إلى تحقيق األمن في الشارع

 .المهاجرةالوطنية من العمالة  يةتمويلال
 

  ( Medium-Term  Black Swan Scenario) متوسط األمدسيناريو البجعة السوداء ( (3
 

فهي حالة من الرفاهة لم تكن متوقعة بحسابات , 2025 وحتى عام  ,المتوسط والطويل النسبيالزمنى أما في المدى 
من نظرية ومعادلة وجدلية والمشهور ذلك خالفا للمعروف و . دثينحاألمن المعروفة لدى االقتصاديين القدامى والم

 وقد كانت. عاما 200المنظرة منذ ما يقرب من و ( Goodwin)وجودوين ( Malthus)مالتس العالمين اإلقتصاديين 
بليون  6أطعم أكثر من  2000ولكن العالم عام  1800.عام ذلك من  ,بليون نسمة إطعامتقول بصعوبة  النظرية
 .فى ذلك الوقت جودوينمالتس و  وال متوقعة عند لم تكن معروفة التي إنها التكنولوجيا الحديثة .نسمة

 .(1800منذ )كما حققت األنظمة السياسية الجديدة إتساقا في معادلة التنمية الزراعية المعروفة أيضا منذ مائتي عام 
 .واإلدارات المعنية السكان واألرض واإلمكانات التكنولوجيةعناصر من ناحية عناصر جودة االستثمار ذلك 

تحقق دون خلفية سياسية تمثلت في حالة الشراكة والمشاركة المجتمعية في صناعة لتكن تر لم و األم غير أن كل هذه
قرار السياساتوارقابة ومحاسبة المجالس التشريعية من متابعة و المجتمع مكن ذلك . القرار  .الرشيدة لحكومات وا 

المتمثلة في المدنية بي المجتمع العر  مؤسسات في توسعاتتمثلت حدوث طفرة أخرى لوال  حدثلتهل كانت تلك الطفرة ف
 .الجمعيات األهلية والقطاع الخاص

حدثت لقد . التعليم والبحث العلميإلى أهمية المدنية الحكومات والمجتمعات  منفطنت اإلدارة  إذ ,وأخيرا وليس آخرا
وكذلك الجامعات في كليات الزراعة تحديثا  ,والصناعى طفرة مدهشة في أنظمة التعليم العام ومنها التعليم الفني الزراعي

 .وجودة نوعية وتنظيما
استثمار ثمار نحو  ة القراراعنذلك أفاد ص. ساعدت األبحاث العلمية الزراعية الجيدة على النشر الدولي المحكمقد ل

بالتنمية  إلى النهوضبدوره ذلك أدى . البحوث العلمية المعتمدة في التطبيقات العملية على نحو علمي مدروس
 .والثروة الحيوانية والسمكية ,الغذائية اتالزراعية وتحسين المحاصيل من الحبوب وسائر الزراع

 
 ملخص واستنتاجات الدراسة والبحث: دساسا

يؤكد حقيقة عيش العالم حالة من الجوع ل, إن استقصاء الحقائق الراهنة عالميا ومن خالل الواقع اإلحصائى المعاش
, غير أن حالة التباين الراهنة بل والمستقبلية. ذلك فى مجمل حالة العالم الراهنة. عن العطش المائيالغذائي, فضال 

ذلك أيضا . Qualitative))أوالخلل النوعي ( Quantitative)تتمثل فى تباين درجات اتجاهات اإلستفحال الكمي 
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وأزمة أخرى خفية وغير . من بلدان العالم الناميفي عدد غير قليل , أوالهما أزمة معلنة كما ونوعا. يدور بين أزمتين
 .تتمثل فى سوق غذائية غير صحية بين بلدان العالم الصناعي المتقدم, معلنة

حالة أمنها ومهددات أمان مصادر غذائها الراهنة عن حالتها العالمية في مجمل كثيرا وفي المنطقة العربية, لم تختلف 
تعيش حالة التحوالت والتحديات , عربية متمثلة فى دولها اإلثنتين والعشرينغير أن منظومة الجامعة ال. أحوالها

ذلك على نحو متفاوت الدرجة بين . فضال عن أمنها الزراعى والمائي, التكنولوجية والبيئية المهددة ألمنها الغذائي
ة الغذائية الزراعية منها فاوت خياراتها من استراجياتها وسياساتها األمنيتتكما  .من مغربها إلى مشرقها, دولها

 .والصناعية
 تنبيء في سيناريوهاتها االستقرائية الممتدة ستقبلية فى حالة المنطقة العربيةغير أن الرؤية الم

(Normative, Extrapolative )غلب عليها مهددات األمن الغذائي وتداعيات الفقر ت ,عن مستقبليات معلنة
 .الجهل المعرفى والثقافي, والمرض البدني والخلل األخالقي ذلك باإلضافة إلى مترتبات. االقتصادي

 تلك الحاالت من بدائل مستقبالت األمن الغذائى العربى وتعدد اتجاهات سيناريوهاته االستقرائية الممتدة حتى العام
الة العربية ستمد اتجاهاتها من اتجاهات الحتوربما العام الخمسين,  ,من القرن الحادي والعشرين الخامس والعشرين

 التى ومكنت حاالت الجهل والمرض  ,التي كرست حالة الفقر ذاتها هى تلك االتجاهات. 2011عام  فىقبل صحوتها 
 .وربيع ديموقراطيتها ,إلى انتفاضتها وصحوتهابدورها  تأد

 تهااستدامة تنميسياسات وماذا عن واسترتيجيات أمنية غذائية واقتصادية؟   فماذا بعد الصحوة العربية من مستقبالت
سيناريوهات مهددات أمن غذائها وزراعاتها وصناعاتها من بين تلك االستقرائية التقليدية وتلك وأى البشرية والزراعية ؟ 

ذلك يتمثل بعد الصحوة العربية في كيف تكون خياراتها من والمباهتة أكثر احتماال وامكانا أو أكثر تفضيال؟ المباغتة 
 .وسياسات حكمها الرشيد ,غذائية والمائيةبين استراتيجياتها ال

كما تبنى سيناريوهات إتجاهات . أمنية غذائية تعالج مهدداتها عربية تقدم دراستنا الراهنة رؤية بحثية في مستقبالت
في ضوء معادلة التنمية البشرية والتنمية  ,مجتمعية وتنموية, استراتيجية وسياسات أمنية غذائية زراعية وصناعية

قليمية تتصف باإلحتكارية والالأخالقية في أنظمة غذائية غير .  الزراعية الغذائية ذلك وسط اتجاهات سياسات عالمية وا 
, وقرارات سياسية تعوزها قاعدة البرهانية  hidden, covert))م ْعَلنةوغير ( (overtم ْعَلنة( Unhealthy)صحية

(Non evidence-Based Decision Making.) 
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