
 مفهوم جديد للأمن الغذائي يف ظل حترير
التجارة العاملية

الدكتور : هيثم عبد اخلالق ا�سماعيل
يف مفهوم الأمن الغذائي

بح�شب منظمة االأغذية والزراعة , فان االمن 
جميع  يف  ال�شكان  جميع  ح�شول  هو  الغذائي 
ومغذية,  وماأمونة  كافية  اأغذية  على  االوقات 
تلبي حاجاتهم واذواقهم الغذائية لكي يعي�شوا 
هذا  وعلى  وال�شحة.  الن�شاط  ملوؤها  حياة 
هي:  عنا�شر  ثالثة  الغذائي  فلالأمن  اال�شا�ض 
)امكانية  و  و)ا�شتقرارها(  االمدادات(  )توافر 
ي�شري  االمدادات  فتوافر  عليها(.  احل�شول 
لتلبية  كافية  بكميات  االغذية  توافر  اىل 
اال�شتقرار  ويعني   , اال�شتهالكية  االحتياجات 
احلد من احتمال انخفا�ض اإ�شتهالك االغذية 
دون  ما  اىل  ال�شعبة  املوا�شم  او  ال�شنوات  يف 
اأما امكانية احل�شول   , املتطلبات اال�شتهالكية 
على االمدادات فت�شري اىل حقيقة موؤداها , انه 
من  كثري  يظل  االمدادات  وفرة  حالة  يف  حتى 
ال�شكان جياعا ً الأنهم فقراء وغري قادرين على 

انتاج اأو �شراء ما يحتاجونه من غذاء.
بالظهور  الوطني  الغذائي  االمن  مفهوم  بداأ 
ال�شيا�شي  ال�شراع  اتخذ  عندما   , وا�شح  ب�شكل 
اأ�شكاال ً متعددة , كان من بينها ا�شتخدام الغذاء 
على  تعتمد  ال  التي  الدول  على  لل�شغط  كاأداة 
وقد متثل   , ملجتمعاتها  الغذاء  توفري  ذاتها يف 
املع�شكرين  الباردة بني  ذلك يف مرحلة احلرب 
ال�شرقي والغربي , قبل تفكك االحتاد ال�شوفيتي 
اآليات  ومل ينتهي بنهاية هذه املرحلة بل اتخذ 
خمتلفة قد تكون اأكرث �شراوة وباأ�شا ً على تلك 

الدول  وجمتمعاتها التي تو�شف بانها فقرية.
متنامية  اأهمية  الغذائي  االأمن  يكت�شب  و 

الأ�شباب كثرية , اأهمها:
واحلكومات  للدول  االأول  الهاج�ض  *ميثل 
لتاأمني جمتمعاتها من الدخول يف دائرة الفقر 
بداأت  التي  تلك  وبخا�شة   , الغذائي  والنق�ض 
تعاين من م�شكلة انخفا�ض اأو اإ�شمحالل اأهمية 

بع�ض منتجاتها االولية يف ال�شوق العاملية.
*يعد اإ�شباع احلاجات الغذائية لالأمة , العن�شر 

االول يف عملية التنمية الب�شرية.
*�شعف قدرة الدولة يف االعتماد على امل�شادر 

الغذائية املحلية فقط.
*رغبة الدول بالتخل�ض من ال�شغط ال�شيا�شي 
الذي ميار�ض عليها من جراء �شعوبة احل�شول 

النقد  يف  وفرة  وحتقيق  وخدمات  �شلع  انتاج 
االجنبي عن طريق املتاجرة دوليا ً ميكـّنها من 
)الثاين(  و  الغذائية.  واملواد  ال�شلع  ا�شترياد 
الغذائية  ال�شلع  على  احل�شول  مب�شاألة  يتعلق 
بثمن ميكن ت�شديده , يف ا�شارة اىل القيود التي  
لالغذية..  امل�شدرة  البلدان  اأحيانا ً  تفر�شها 
الزام  ال�شاأن  بهذا  التجارة  حترير  ويوفر 
توخي  احلظر  هذا  بفر�ض  الراغبة  البلدان 
االعتبار الواجب الهتمامات البلدان امل�شتوردة 
البلدان  اإخطار  خالل  احلظرمن  تنفيذ  قبل 

امل�شتوردة به قبل مدة معقولة.
االمدادات(,  )ا�شتقرار  الثاين  العن�شر  اأما 
ت�شمح  انها  اىل  هنا  التجارة  دور  اىل  فينظر 
باحلد االأدنى من التقلبات يف الكميات, وتخفف 
على البلدان جانبا ً من االأعباء املالية املرتتبة 
كبرية.  غذائية  مبخزونات  االحتفاظ  على 
ي�شفر  التجارة ال  الكامل على  ان االعتماد  بيد 

بال�شرورة عن ا�شتقرار اال�شعار املحلية,
اإذ قد يوؤدي االنفتاح على اال�شواق الدولية اىل 
تعر�ض ال�شوق املحلية للتقلبات التي حت�شل يف 
ملكية  فان   , ذلك  عن  ف�شال ً  العاملية.  ال�شوق 
هذا  يف  مهما ً  تاأثريا ً  له  يكون  قد  املخزونات 
باأن  يعني  احلكومي  التدخل  فتقليل   , املجال 
م�شتوى املخزونات قد ينخف�ض وان املخزونات 
التي �شيحتفظ بها القطاع اخلا�ض قد ال ترتفع 

بالدرجة التي تكفي ل�شد الثغرة.
وللتجارة وحتريرها دور مهم يف االمن الغذائي 
احل�شول  )�شهولة  الثالث  عن�شره  خالل  من 
النمو  على  ذلك  لتاأثري  نظرا ً   , الغذاء(  على 
من  انه  ورغم  والعمالة.  والدخل  االقت�شادي 
املفرو�ض عموما ً ان ال�شيا�شة التجارية االأكرث 
االقت�شادي  النمو  حتقيق  يف  ت�شهم  انفتاحا ً 
مبرور الوقت , فان الق�شية اال�شا�شية بالن�شبة 
لالمن الغذائي هي ما اإذا كان النمواالقت�شادي 

�شي�شل اىل الفقراء.
حملية  �شيا�شات  وجود  بان  القول  ي�شح  ورمبا 
ت�شاعد على تو�شيع نطاق املنافع والتعوي�ض عن 
اخل�شائر , فان حترير التجارة ميكن ان يلعب 
احل�شول  على  القدرة  حت�شني  يف  مهما ً  دورا ً 
وجود  احتمال  من  بالرغم  حتى  الغذاء  على 
التجاري  النظام  مع  بالتكيف  تت�شل  م�شكالت 

اجلديد.

على  الغذاء.
و ملفهوم االمن الغذائي م�شتويان ميكن التمييز 

بينهما :
االول: يعنى بانتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة 
وهو  عليه.  املحلي  الطلب  يفوق  اأو  يعادل  مبا 
مرادف لالكتفاء الذاتي , ويعرف اأي�شا ً باالمن 
التحديد  هذا  مثل  ان  ويبدو  الذاتي.  الغذائي 
كثرية  انتقادات  يواجه  الغذائي  لالمن  املطلق 
اأنه  على  ف�شال ً   , واقعي  غري  انه  اىل  اإ�شافة 
اال�شتفادة  اإمكانية  املعني  البلد  على  يفوت 
التخ�ش�ض  على  القائمة  الدولية  التجارة  من 

وتق�شيم العمل وا�شتغالل املزايا الن�شبية.
الثاين: ي�شري اىل قدرة دولة ما اوجمموعة من 
الدول على توفري ال�شلع الغذائية كليا ً اأو جزئيا ً 
و�شمان احلد االدنى من تلك االحتياجات ب�شكل 
منتظم , ويطلق علية ا�شطالح االمن الغذائي 
كل  انتاج  بال�شرورة  يعني  ال  الذي  الن�شبي. 
االحتياجات الغذائية اال�شا�شية , بل يق�شد به 
توفري املواد الالزمة لالحتياجات الغذائية من 
املعني  البلد  اأخرى يتمتع فيها  خالل منتجات 
االخرى من خالل  البلدان  على  ن�شبية  مبيزة 
الدخول اىل اال�شواق الغذائية الدولية لتبادل 
ال�شلع. ويعد مفهوم االمن الغذائي وفقا ً لهذا 
امل�شتوى مفهوما ً مقبوال ً من الناحية العملية , 
وميكن اعتماد فل�شفتة �شرتاتيجية يقوم عليها 
الغذاء  بتاأمني  تتمثل   الوطني  الغذائي  االمن 

بالتعاون مع االآخرين.
حترير التجارة 

وعنا�صر الأمن الغذائي 
وفقا ً  الوطني  الغذائي  االمن  حتقيق  ان   
تتحق  االآخرين  مع  التعاون  ل�شرتاتيجية 
خالل  من  اخلارجية  التجارة  على  باالعتماد 
اال�شتفادة من امليزات الن�شبية للبلدان يف جمال 
تنوع ال�شلع واملنتجات الغذائية ب�شقيها النباتي 

واحليواين.
ففي حال مناق�شة عن�شر االمن الغذائي االول 
اأي  ا�شترياد  عملية  فان   , االمدادات(  )توافر 
�شلعة تدل على ان هذه ال�شلعة ميكن احل�شول 
عليها من ال�شوق العاملية ب�شعر اأقل من قيمتها 
�شرطان  توفر  ينبغي  وهنا   . حمليا ً انتجت  لو 
يتعلق  )االأول(   : ذلك  لتحقيق  �شروريان 
على   البلد  قدرة  اأي   , اال�شترياد  على  بالقدرة 
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