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 ):أسبابه وجدوى المعالجات(العجز الغذائي في الدول النامية :  أوالً

  

  

مشكلة نقص الغذاء، أصبحت اليوم، من المشاكل التي تشغل تفكير األخصائيين في جميع مستوياتهم وتخصصاتهم، 

نامية، هذه المشكلة، وإن كانت قد ظهرت خالل كما تشغل تفكير الهيئات الدولية وحكومات الدول المستقلة من متقدمة و

فترات مختلفة على مدار الزمن، وأدت إلى موت الكثيرين، إال أنها لم تأخذ األبعاد التي أخذتها خالل هذا العقد، ولم تصل 

ما ينجم إلى الخطورة التي وصلتها في هذه الفترة، وأدت إلى موت الكثيرين جوعاً، ومعاناة الماليين من نقص التغذية و

عنها من أمراض، ونعتقد أن بروز المشكلة قد نتج عن هبوط اإلنتاج العالمي، والكارثة الطبيعية التي أصابت الساحل 

اإلفريقي كنتيجة للجفاف ونقص الغذاء، كما ساهم في إبرازها تطور وسائل التنبؤ واالتصال وتوفر معطيات تحليل 

  .المعلومات اإلحصائية

  

دت إلى تسليط األضواء إعالمياً على هذه المشكلة بتنبيه الرأي العام العالمي إلى خطر سيتناول كل هذه األمور قد أ

بالدرجة األولى الدول النامية، باعتبارها مستوردة الغذاء، وال تستطيع تأمين االكتفاء الغذائي الذاتي من إنتاجها في ظل 

دها الطبيعية، أو ضعف إنتاجية العمل فيها وتخلف وسائل ظروفها الحاضرة، وخاصة ما يتعلق منها بسوء استغالل موار

وطرق اإلنتاج، وكان من نتيجة ذلك زيادة الطلب على السلع الغذائية، وارتفاع أسعارها، إضافة الرتفاع أسعار المواد 

ادية لدى معظم المصنعة ومستلزمات اإلنتاج، األمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة أكثر، نتيجة لعدم توفر اإلمكانيات الم

الدول النامية الستيراد األغذية الالزمة لتأمين متطلبات استهالك شعوبها، واألمر الذي دفع أيضاً البعض إلى التساؤل إذا 

  .كانت المجاعات وسوء التغذية قد جاءت نتيجة لنقص اإلنتاج؟ أم هي نتيجة عدم قدرة الجياع على شراء غذائهم

  

ت والهيئات الدولية على إعداد الدراسات الموسعة لحقيقة األزمة المنتظرة وعقدت لكل ما سبق فقد عملت المنظما

  :المؤتمرات لمناقشة المشكلة، وساهمت باتخاذ إجراءات تنظيمية لتشجيع زيادة وتحسين اإلنتاج في الدول النامية من أهمها

  

  

  

  

 .لية التي لها  عالقة بالسياسة الغذائيةتفعيل المجلس العالمي للغذاء ليهتم بتنسيق أعمال جميع المنظمات الدو -

إعداد االتفاقية الدولية لألمن الغذائي، والتي تهدف إلى توفير الغذاء وضمان تخزين احتياطي الحتياجات العالم  -

 .من المواد الغذائية األساسية كالحبوب، وذلك لتجنب أي ركود في المواد الغذائية

ة األغذية والزراعة الدولية مهمتها األساسية ضمان تخزين ما ال يقل تشكيل لجنة األمن الغذائي في إطار منظم -

 .من االستهالك العالمي السنوي%  18 – 17عن 

دعم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمساعدة الدول النامية على رفع إنتاجها الزراعي عن طريق منحها  -

 .تاج الغذاءالقروض والمساعدات الالزمة لتنفيذ المشروعات الداعمة إلن

  .عقد مؤتمرات قمة دولية لإلصالح الزراعي واألمن الغذائي -
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إضافة إلى ما سبق فقد شكل االتحاد اإلفريقي من جهته لجنة وزارية إفريقية للغذاء لتنسيق مجهودات تنمية اإلنتاج 

يق عالي المستوى لألمن الغذائي الزراعي في البلدان اإلفريقية، وتم التنسيق بينها وبين جامعة الدول العربية لتشكيل فر

  .العربي اإلفريقي

  

إن هذه الهزة االقتصادية ال تعود فقط إلى سوء األحوال الجوية في بعض المناطق، إنما تعود في حقيقتها إلى 

ية نفسها اختالف القدرة على تحقيق الدول النامية لكفاية نفسها ذاتياً، أو الوصول إلى القدرة على تحقيق الدول النامية لكفا

ذاتياً، أو الوصول إلى القدرة اإلنتاجية التي وصلتها الدول المتقدمة، فالدول المتقدمة تمكنت باستخدام التكنولوجيا الحديثة 

من رفع اإلنتاجية لتأمين حاجتها من الغذاء بعد أن كانت مستوردة له، وتأمين فائض للتصدير إلى الدول األخرى األقل 

مية فقد تخلف معظمها في إنتاج السلع الغذائية األساسية نتيجة لتنوع المحاصيل المزروعة، إضافة إلى نمواً، أما الدول النا

زيادة معدل نمو السكان عن معدل نمو اإلنتاج الزراعي، األمر الذي جعلها غير قادرة على مجرد توفير حاجتها من 

ليست مكتفية من الغذاء فحسب، إنما كانت من البالد الرئيسية  الغذاء، والدول النامية التي كانت قبل الحرب العالمية الثانية

المصدرة للحبوب، مما جعل البعض يعتقد سابقاً أن البالد الصناعية تصدر المصنوعات، وأن البالد النامية تصدر 

، والتي 1971د الخامات، ومن بينها المواد الغذائية، األمر الذي أصبح ال ينطبق على األوضاع السائدة في الفترة ما بع

من سكان %  30من إجمالي اإلنتاج العالمي من الغذاء رغم أن سكانها ال يزيدون عن %  60أنتجت البالد المتقدمة فيها 

  .العالم

  

  

وعندما نبحث في أسباب ذلك، نجد أن عدم التكافؤ بين الدول النامية والدول المتطورة، ال سيما في مجال العالقات 

ات الطبيعية والعلمية المتوفرة لدى كليهما، يشكلون عوامالً مهمة لنقص الغذاء في الدول النامية، التجارية، واإلمكاني

من سكان العالم، في الوقت %  30من األرض الزراعية موجودة في الدول المتقدمة لتغذية %  47وللتوضيح نبين أن 

  .من سكان العالم%  70 من األرض الزراعية لتغذية%  53الذي تحتوي فيه الدول النامية على 

  

لكل ما سبق فإننا نجد أن المعالجات التي تمت حتى اآلن لتحسين مستوى إنتاج الغذاء في الدول النامية لم تكن مجدية 

، بالرغم 2008مما ساهم في زيادة عدد الجياع في العالم إلى حوالي مليار نسمة، وفقاً لما أبرزته قمة الغذاء العالمي عام 

قد وضعت خطط وبرامج وانتهجت سياسات جعلتها تحقق نتائج هامة في مجال  في مقدمتها سورية،نامية، و من أن دوالً

االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية اإلستراتيجية وفي مقدمتها القمح والحبوب األخرى والفواكه والخضار، مما جعل الخبرة 

العربية والدولية، والواضح على المدى المنظور إن الهوة بين السورية في هذا المجال موضع تقدير المنظمات والهيئات 

أولئك الذين يملكون الغذاء والمحرومين منه، سوف تستمر،  وهذا ما يمثل أخطر وأهم التحديات التي تواجه الجنس 

وعالم آخر يعتبر هناك عالم من الرفاهية، : البشري، مما دعا قداسة البابا إلى القول أمام مؤتمر الغذاء العالمي األسبق

هناك من يعيشون ليستمتعوا .... الطعام الرفاهية الوحيدة، عالم فيه البيوت الجميلة، وعالم ينام فيه الناس في أكواخ 

   .بإجازة نهاية األسبوع، وهناك من يعيشون على أمل أن يبدأ أسبوع عمل ليكسبوا فيه قوتهم

  

 :المستقبل المفهوم العربي لألمن الغذائي وتوقعات:  ثانياً

األمن الغذائي اصطالح طرحته المنظمات والهيئات الدولية، وتبنته الحكومات، ليأتي مترافقاً مع مصطلحات أخرى، 

كاألمن الوطني، واألمن اإلستراتيجي، واألمن االجتماعي، وغيرها من األمور التي أريد بطرحها العمل على الدفاع ضد 

  .أخطار قد تواجه المجتمع
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الذي اهتمت معظم الدول في مراحل مبكرة، بتوفير مستلزمات الدفاع عن أمنها الوطني، ومواجهة وفي الوقت 

المعتدين الطامعين بأرضها، فإن اهتمامها بأمنها الغذائي قد أتى في وقت متأخر من جهة، ووفرت له إمكانات أقل مما 

  .وفرت لفروع األمن األخرى

  

نتاج العالم لكمية ونوعية من الغذاء، تكفي لسد احتياجات السكان وضمان واألمن الغذائي كاصطالح عالمي قصد به إ

توزيع الغذاء المنتج على دول العالم وأقاليمه، وتأمين مخزون احتياطي عالمي يكفي لسد العجز الناتج عن الكوارث 

  .الطبيعية التي تؤدي إلى نقص الغذاء المنتج في بعض السنوات

  

ت هذا الشعار لم تأخذ في الحسبان أن الطبيعة االحتكارية للرأسمالية، واألسس والمنظمات الدولية التي طرح

... االستغاللية التي تضعها اإلمبريالية لتوزيع المنتجات الغذائية، والسيطرة الكاملة للدول الرأسمالية على التجارة الدولية

تاجة إليه، والتأثير على قرارها السياسي، األمر إلخ، جميعها ستؤدي إلى استخدام الغذاء كوسيلة للضغط على الشعوب المح

  .الذي يجعل عدم إمكان وصول الغذاء المنتج في جزء من العالم إلى الشعوب المحتاجة إليه في جزء آخر

المفهوم العربي لألمن الغذائي منطلقاً من أن توفير األمن الغذائي العربي يتطلب بالدرجة األولى ضمان ولهذا كان 

تاج األمة العربية من أغذية بالكمية والنوعية المناسبة، وتوفير مخزون استراتيجي يكفي لسد النقص في إنتاج ما تح

  .اإلنتاج الذي قد يحدث في بعض السنين

وعندما ننظر إلى المنطقة العربية فإننا نجدها مترامية األطراف تضم مناخات متعددة ومزايا إنتاجية جعلتها في 

مقدمة الشعوب التي عرفت الزراعة من أجل إنتاج الغذاء كم تدل على ذلك شريعة حمورابي  الماضي أهراء روما، وفي

    .وحضارة قدماء المصريين

أما اآلن فإن الطاقة اإلنتاجية الزراعية العربية أصبحت تقصر في سد االحتياجات الغذائية، سواء من المنتجات 

  .النباتية أو المنتجات الحيوانية

أساساً إلى عدم تكامل استثمار الموارد المتاحة في الدول العربية سواء الموارد الطبيعية التي  ويرجع هذا التطور

تتركز في جانب والموارد البشرية الفنية التي تتركز في جانب آخر والموارد المالية، التي تتركز في جانب ثالث، وبالتالي 

وإعطاء ضمانات  ل االقتصادي والزراعي بين الدول العربيةإحداث التنمية الزراعية يتطلب مستوى عالي من التكامفإن 

ومزايا لالستثمارات المالية العربية المطلوب استثمارها في الزراعة وإنتاج الغذاء، وخاصة في الدول ذات الموارد 

د الطبيعية الطبيعية الضخمة كالسودان والمغرب والعراق وسوريا التي تتوفر فيها موارد بشرية فنية إضافة إلى الموار

  .الزراعية

  

 :توقعات تواتر موجات الجفاف وأثرها على اإلنتاج واإلنتاجية:  ثالثاً

يمكن تعريف الجفاف بأنه انخفاض في معدل هطول األمطار عما كان عليه في السنوات السابقة، كما يشمل ذلك   

لهطول مما يؤثر على نمو المحاصيل الخلل في توزيع األمطار الهاطلة خالل موسم األمطار بحيث تتباعد مواعيد ا

  .المزروعة أو يؤدي إلى جفافها

      

وتشير المعطيات اإلحصائية إلى أن تواتر موجات الجفاف أصبحت أكثر حدوثاً، وأن حدثها أصبح شامالً لمناطق لم     

في منطقة حيث شمل الجفاف كافة مناطق زارعة الحبوب  2008/  2007يصلها سابقاً، وخاصة في الموسم الماضي 

ملم  سنوياً، مما أدى إلى عدم حصاد المحاصيل  600االستقرار األولى باستثناء المناطق الغربية التي تزيد أمطارها عن 
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ملم األمر الذي أدى إلى خسائر جسيمة على المستوى  600المزروعة بعلياً في جميع المناطق التي يقل معدل أمطارها عن 

  .الوطني وعلى المستوى الفردي

إلى أن منطقة االستقرار الثانية والثالثة والرابعة قد تأثرت  2009 – 2008تشير المعطيات األولية لموسم عام و

بشكل كبير بالجفاف نظراً ألن كميات األمطار الهاطلة فيها كانت أقل من حيث الكمية وسيئة من حيث التوزيع، األمر الذي 

عد على حصادها، إال في مساحات بسيطة، أما في منطقة االستقرار األولى، لم يكن كافياً لنمو نباتات المحاصيل بشكل يسا

فقد تأثر نمو النباتات بشكل واضح مما يتوقع معه انخفاض في إنتاجية المحاصيل المزروعة بعالً، مع استمرار التأثير إلى 

ر وتوزعها أثراً ملموساً على المساحات المروية، نظراً ألن معظم محاصيل الحبوب تروى تكميلياً، مما يجعل لألمطا

  .إنتاجيتها

وإذا أخذنا بعين االعتبار المناطق الشمالية الشرقية التي تعتبر المركز الرئيسي إلنتاج الحبوب من األراضي البعلية، فإننا   

السنوي ملم، بينما يعتبر المعدل  142.3نجد أن مجموع أمطار الموسم الحالي في محطة أرصاد مركز بحوث الحسكة يساوي 

 178.5ملم، وفي تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة نجد أن أمطار هذا الموسم تساوي  281.7هو  2000المحسوب حتى عام 

  .280.1هو  2000بينما المعدل السنوي المحسوب حتى عام 

طق الشمالية أما في منطقة االستقرار األولى فإننا نجد أيضاً أن كمية المطار الهاطلة خالل هذا الموسم في المنا

، بالرغم من أن الكميات الهاطلة هذا الموسم 2000الشرقية تقل بنسبة كبيرة عن المعدل السنوي المحسوب حتى عام 

أفضل بكثير مما كانت عليه الموسم الماضي، ويتضح ذلك إذا عرفنا أن كمية األمطار الهاطلة في القحطانية التابعة 

  .ملم 420.9لم بينما المعدل السنوي هو م 251.6لمحافظة الحسكة في هذا الموسم 

ملم، أما  416.3ملم وهي أقل من نصف المعدل السنوي البالغ  203.6وفي مركز هيمو وصلت كمية األمطار الهاطلة إلى   

ملم وإن  390.2ملم بينما المعدل السنوي يعادل  260.8في مركز القامشلي فإن الكميات الهاطلة خالل هذا الموسم وصلت إلى 

ذا االنخفاض الواضح في معدالت األمطار في المنطقة الشمالية الشرقية سوف يؤثر سلباً على إنتاجية المحاصيل المزروعة ه

خاصة بعالً، وبالتالي فهو سيؤثر على الدخل الفردي للمزارعين وعلى مستوى حياتهم، كما سيؤثر على مستوى االكتفاء الذاتي 

  .لقمح والحبوب األخرىمن المحاصيل اإلستراتيجية وأهمها ا

  

  :متطلبات التخفيف من آثار الجفاف على األمن الغذائي في سورية:  رابعاً

طالما أن الجفاف أصبح حقيقة واقعة، نتيجة للتغيرات المناخية التي رصدت في مختلف بقاع الكرة األرضية، والتي 

  .زع األمطار الهاطلةدلت على أن اتجاه هذه التغيرات باتجاه مزيد من الخلل في كميات وتو

وباعتبار أن حوالي ثلثي األراضي البعلية المزروعة بالمحاصيل الحقلية موجودة في منطقة االستقرار الثالثة فما 

دون، فإننا يجب التعامل مع حقيقة أن كميات األمطار الهاطلة تقل سنة عن أخرى بوجه عام، مع شذوذ بسيط في بعض 

  .المناطق وبعض السنوات

يؤدي إلى تناقص المساحات المزروعة بهذه المحاصيل لعدم الجدوى االقتصادية من زراعتها، كما يؤدي  وهذا ما

إلى تأثر الثروة الحيوانية المعتمدة على الرعي وزيادة الضغط على المراعي، مما يساهم في تصحر مساحات مهمة من 

زة، وبالتالي زيادة تكلفة اإلنتاج وانخفاض جدوى تربيتها المراعي، إضافة إلى اعتماد الثروة الحيوانية على األعالف المرك

  .طليقة

إن كل ما سبق يتطلب العمل الدؤوب من قبل كافة الجهات العاملة في القطاع الزراعي من أجل مواجهة هذه 

  .خاصالظاهرة والتخفيف من آثارها على اإلنتاج الزراعي ومستوى االكتفاء الذاتي من المحاصيل اإلستراتيجية بشكل 
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والبد من التنويه إلى أن العمل المطلوب ال يقتصر على جهة بعينها، إنما تكون المسؤولية فيه موزعة بين مختلف 

الجهات العلمية الوطنية واإلقليمية والدولية وتعتمد على الخبرات المكتسبة من تجارب الدول والمناطق األخرى في العالم، 

  .الزراعي في ظل ظروف الجفاف والتي ساهمت في زيادة وتطوير اإلنتاج

  :ويمكن على سبيل المثال أن تكون مسؤولية كل من الجهات اآلتية وفقاً لما يلي

  

 :الهيئة العامة للبحوث الزراعية  . أ

تتحمل الهيئة العامة للبحوث الزراعية والمراكز التابعة لها كامل المسؤولية عن وضع برامج طارئة لمواجهة ظاهرة 

  :يلي الجفاف تركز على ما

استنباط أصناف وسالالت من المحاصيل اإلستراتيجية خاصة القمح والشعير والحبوب األخرى، مقاومة للجفاف 

 .باستخدام التقانات العلمية والفنية بما فيها الهندسة الوراثية

ول التركيز على أقلمة سالالت المحاصيل الحقلية التي دلت األبحاث العلمية على مقاومتها للجفاف في الد .1

 .األخرى، لدراسة إنتاجيتها وقدرتها على إعطاء إنتاج جيد في الظروف السورية

التركيز على البحوث والتجارب الخاصة بزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية المروية لتعويض النقص في  .2

 .إنتاج المناطق البعلية المتأثرة بالجفاف

لإلرشاد الزراعي لعمل على تطبيقها في حقول  إعطاء حزم تقنية تساهم في زيادة اإلنتاج واإلنتاجية .3

 .المزارعين ونشرها على المستوى الحقلي

  
 

  
 :مراكز البحوث اإلقليمية  . ب

من أهم مراكز البحوث العاملة في هذا ) أكساد(يعتبر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة 

اخر الستينات من القرن الماضي من أجل القيام بالدراسات والبحوث في المجال، وقد تم إحداثه على المستوى العربي في أو

  .المناطق الجافة وتحسين مستوى استثمارها سواء في المحاصيل الحقلية أو في الثروة الحيوانية

 المركز العربي أكساد نتائج هامة على صعيد تطوير إنتاجية المحاصيل الحقلية وانتخاب أصناف وسالالتوقد قدم 

  .ة على زيادة وتحسين اإلنتاج وخاصة في السنوات العشر األخيرة، وذلك بالرغم من قلة موارده وضعف ميزانيتهقادر

  

ونظراً ألن قضية الجفاف أصبحت ضاغطة ليس فقط في سورية إنما في المنطقة العربية بأكملها فإن الضرورة 

  :تقتضي أن يركز أكساد في المرحلة القادمة على

  

ئ لمواجهة الجفاف يتم تمويله من المؤسسات والصناديق العربية واإلقليمية من أحل تعبئة وضع برنامج طار )1

جهود أكبر الستنباط سالالت وأصناف من المحاصيل الحقلية والرعوية مقاومة أكثر للجفاف والتعاون في ذلك 

 .مع مراكز البحوث الوطنية والدولية

مجال البحوث على التقانات الحديثة في انتخاب واستنباط االهتمام بتدريب الكوادر الوطنية العاملة في  )2

 .السالالت المقاومة للجفاف

  

توسيع مجاالت التعاون مع مراكز البحوث الدولية للتعرف على إنجازاتها في هذا المجال وتطبيقها في  )3

 .الظروف المحلية
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اد على العلوم اإليكولوجية إعطاء المزيد من االهتمام لدراسات تحسين إدارة الموارد الطبيعية باالعتم )4

وديناميكية األنظمة بدالً من العلوم الزراعية التقليدية، وباالعتماد على أساليب اإلدارة المتكاملة للموارد 

 .الطبيعية وباالعتماد على مناهج المشاركة مع المجتمعات المحلية
 
 :مراكز البحوث الزراعية الدولية  . ت
 

أهم هذه المراكز باعتباره يتخذ من حلب مقراً ) إيكاردا(عية في المناطق الجافة ويعتبر المركز الدولي للبحوث الزرا

له ويعمل بالتعاون مع بقية مراكز البحوث الدولية التابعة للمجموعة االستشارية الدولية للبحوث الزراعية، وقد عملت 

وفي استنباط أصناف من المحاصيل تجود في إيكاردا طيلة العقود الثالثة الماضية على االهتمام بدراسات المناطق الجافة 

  .المناطق البعلية، ووسعت أعمالها في مختلف القارات ضمن برامج وخطط مدروسة

ونظراً لكون إيكاردا المركز الذي يتخذ من المنطقة العربية مقراً له، فإن تركيزه على برنامج طارئ لحل المشاكل 

العربية يعتبر من أولويات هذه المرحلة، خاصة وإن له شبكة واسعة من التي تعاني منها المناطق الجافة في المنطقة 

المراكز المتعاونة مما يسهل له تبادل الخبرات معها واالستفادة مما تنتجه من أصناف وسالالت تخدم الزراعة البعلية في 

  . المنطقة العربية
 
 :الجهات المسؤولة عن توفير مستلمات اإلنتاج الزراعي المحسنة  . ث
 
من أهم العناصر المؤدية إلى  مستلزمات اإلنتاج الزراعي المحسنة بالكمية والنوعية واألوقات المناسبةبر توفير يعت

  .زيادة اإلنتاجية الزراعية، وبالتالي الحصول على إنتاج أكبر من وحدة المساحة أو وحدة المياه أو وحدة العمل

وخاصة تة في توفير بعض مستلزمات اإلنتاج الزراعي والبد من اإلشارة إلى أن هناك خالالً وبدرجات متفاو

التي تخضع للتقنيين والقيود على توزيعها من قبل المصرف الزراعي التعاوني األمر الذي جعل سورية من أقل  األسمدة

/ كغ  368دول المنطقة استخداماً لألسمدة، ويتضح ذلك إذا عرفنا أن معدل استهالك الهكتار من األسمدة في مصر هو 

  .هكتار/ كغ 90.5هكتار وفي األردن / كغ  92.4هكتار وفي العراق / كغ  135هكتار وفي لبنان 

  

هكتار وفقاً إلحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية األمر الذي يفسر / كغ  50.5بينما هو في سورية يعادل  

  .عنها في سورية%  50زيادة إلنتاجية الهكتارية في مصر بما يزيد عن 

وقد يكون موضوع دعم أسعار األسمدة سابقاً، حائالً دون استيراد الكميات الالزمة للقطاع الزراعي وتحرير توزيعه 

من القيود المفروضة عليه، فإن تحرير سعره ورفع الدعم عنه حالياً، سوف يساهم في توفير الكميات الالزمة لالحتياجات 

  .ي إلى زيادة وتحسين اإلنتاج الزراعيالمثالية للزراعة السورية، األمر الذي سيؤد

  

الذي تلعبه المؤسسة العامة إلكثار البذار في توفير البذار المحسن، إال أن نسبة  التنويه إلى الدور اإليجابيوالبد من 

ة تأمينها لكميات الالزمة من البذار المحسن الزالت متدنية، وال زال نسبة البأس بها من المزارعين يعتمدون على زراع

بذارهم المنتج في حقولهم سواء بعد معاملته األولية أو بدونها، األمر الذي يؤدي إلى عدم االستفادة من القدرة اإلنتاجية 

  .للبذار المحسن
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كذلك البد من اإلشارة إلى أهمية االهتمام بوقاية المحاصيل الحقلية ومختلف المنتجات الزراعية من اآلفات لكي ال 

ات إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية، وبالتالي تناقص اإلنتاج الذي يؤثر على مستوى االكتفاء يؤدي تفشي هذه اآلف

  .الذاتي من الغذاء

  

إن االهتمام بتوفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي بالكمية والنوعية الالزمة سيؤدي حتماً إلى زيادة وتحسين اإلنتاج 

الحاصل في إنتاج الزراعة البعلية نتيجة لموجات الجفاف التي يتقارب  الزراعي، وبالتالي يساهم في تعويض النقص

 . حدوثها

  

  :النتائج السياسية واالقتصادية لفقدان األمن الغذائي العربي:  خامساً

  

، وزيادتها استمرار توفر مواد االستهالك الغذائي األساسيةتنصب مشكلة األمن الغذائي على عدم االطمئنان إلى 

  .لمطلوبة، لتغطية النمو المطرد في السكانبالمعدالت ا

  .والمشكلة على هذا األساس تنطوي على أن األمن الغذائي هو أحد المكونات الرئيسية لألمن االستراتيجي

وتظهر المشكلة بشكل أخطر إذا نظرنا إلى مدى حاجة الوطن العربي الستيراد الغذاء، وإلى طبيعة السوق التي يجب 

  .الغذاء أن نستورد منها هذا

فمن حيث الحاجة الستيراد المواد الغذائية نجد أن االقتصاد الغذائي قد أصيب بهزة قوية خالل السنوات الخمس 

الماضية، نتيجة لقصور الطاقة اإلنتاجية الزراعية العربية عن تأمين احتياجات االستهالك، مما أدى إلى ازدياد الحاجة 

ووصل الوضع الغذائي لمرحلة تدهور خطير في العام الماضي عندما زاد استيراد الستيراد الموارد الغذائية الرئيسية، 

المواد الغذائية لدرجة وصلت معها وارداتنا من القمح أكثر من نصف االستهالك العربي نتيجة لظروف الجفاف القاسية، 

دهون واللحوم ومنتجات األلبان وكلها كالسكر والزيوت النباتية وال ىكما استوردنا كميات كبيرة من المواد الغذائية األخر

  .من األغذية الضرورية التي ال يمكن االستغناء عنها كما ال يمكن االستغناء عن أي كمية من واردات القمح

أما بالنسبة لطبيعة السوق المفروض علينا االستيراد منها، فعلى الرغم من وجود سوق عالمية للقمح تقوم البالد 

ى حاجتها منها، إال أن هذه السوق يمكن أن تكون موضع احتكار المصدرين، نظراً ألن فائض المستوردة بالحصول عل

القمح المعد للتصدير موجود بصفة أساسية في الواليات المتحدة وكندا وأستراليا وإلى حد ما في السوق األوروبية 

مناطق العالم وبالده المستوردة، وهي تتكتل المشتركة، وهذه البالد تسيطر على تصدير القدر األكبر من القمح إلى مختلف 

في احتكار قوي للتحكم كما يشاء في صادراته من القمح، كما تتمتع بتقدم اقتصادي كبير يمكن أن يعزز قوتها االحتكارية 

نامية فيما لو قررت ممارستها، وفي مواجهة احتماالت هذه القوى االحتكارية تقف البالد المستوردة وبصفة خاصة البالد ال

  .كثيرة العدد ضعيفة اقتصادياً، شديدة الحاجة للقمح وال يمكنها االستغناء عن شراؤه

ومشكلة نقص الغذاء وخاصة القمح ال تشكل أزمة بالنسبة على سورية باعتبارها حالة طارئة إنما تشمل كافة 

ول مشكلة أساسية، والحقيقة المائلة األقطار العربية، وهي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية بل إنها أصبحت في المقام األ

للعيان هي أن الوطن العربي أصبح يعتمد في نحو نصف غذائه األساسي على ما تصدره إليه البالد الثالثة المصدرة 

الرئيسية للقمح وهو ال يمكنه حالياً االستغناء عن أي كمية من وارداته منها، وتعتبر المنطقة العربية أكثر مناطق العالم 

راداً للقمح ألنها أصبحت أكثر مناطق العالم عجزاً عن توفير القمح الالزم الستهالكها، وقد ترتب على  التوسع الكبير استي

مما يدخل في التجارة العالمية،وهذا يعني أن واردات القمح للمنطقة العربية %  10في االستيراد العربي للقمح أن بلغ نحو 

الم تماثلها في عدد السكان، ويؤكد ذلك أن المشكلة السياسية المترتبة على المشكلة فاقت واردات أية منطقة أخرى في الع
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خطط التنمية الزراعية العربية الغذائية أكثر خطورة في البالد العربية مما هي عليه في البالد األخر، كما يؤكد على أن 

  .خالل العقدين الماضيين قد فشلت في سد الفجوة الغذائية أو تضييقها

ما ظلت الفجوة الغذائية تتسع على الرغم من هذه الخطط، وأصبحت في الوقت الحاضر واحدة من أكبر التحديات إن

  .التي تواجه األمة العربية

  :أما النتائج االقتصادية لفقدان األمن الغذائي فتتلخص في النقاط الرئيسية اآلتية

من مجموع السكان فإن ذلك يدل على %  50نحو  نظراً الرتفاع نسبة السكان الريفيين ليصل في المتوسط إلى .1

أن نسبة مرتفعة من الموارد البشرية للمجتمع مخصصة إلنتاج الغذاء، وأن ما يمكن تخصيصه إلنتاج السلع 

غير الزراعية يعتبر نسبة صغيرة، وهذا ال يسمح بتنوع يذكر في اإلنتاج الوطني، وبالتالي فإنه يؤدي إلى 

 .المعيشةانخفاض مستويات الدخل و

وإلمكان توالي انخفاض نسبة سكان الريف يجب التركيز على إمكان توفير فائض متزايد من المواد الغذائية، 

لمواجهة االحتياجات االستهالكية لسكان الحضر الذين تتزايد نسبتهم، وتحقيق هذا الفائض يتوقف على توالي 

 . زيادة اإلنتاجية في القطاع الزراعي

البشرية الريفية ال يترك فائضاً بعد استهالكها لتغطية استهالك السكان الحضريين لذلك يلزم  ما تنتجه الموارد .2

استيراد كميات كبيرة من مختلف األغذية األساسية لتغطية هذا االستهالك وهنا تظهر النتيجة االقتصادية لمشكلة 

الزم للنمو الحضري والصناعي الغذاء في البالد العربية في حقيقة عجزها عن توفير الفائض الغذائي ال

 .واضطرارها إلى إرساء قواعد هذا النمو على الغذاء المستورد

إذا كانت التنمية االقتصادية هي سبب التوسع في استيراد المواد الغذائية األساسية لكونها تهدف للنمو الحضري  .3

ذاتها، وذلك للعبء الملقى سنوياً والصناعي، فإن هذا االستيراد يؤدي إلى تعثر وجود هذه التنمية المستهدفة 

على ميزان المدفوعات والذي يؤدي بعد سنوات قليلة على مرحلة تتعثر فيها التنمية االقتصادية، بسبب توالي 

 .ازدياد المديونية مع الخارج وعدم إمكان تمويل الواردات االستثمارية والمواد الخام الالزمة لإلنتاج

ن تقوم في مراحل نموها األولى بتغطية قيمة وارداتها الغذائية من تصدير ال تستطيع المجتمعات الحضرية أ .4

إنتاجها الصناعي وذلك بسبب ضآلة حجم هذا اإلنتاج من جهة، وارتفاع تكاليفه من جهة أخرى مما ال يسمح له 

يكون قوة دافعة  بمنافسة إنتاج البالد المتقدمة، وبذا يصبح نمو المدن في الوقع عبئاً على االقتصاد بدالً من أن

لها، وبمعنى آخر فإن التوسع في النمو الحضري والصناعي، بدون فائض محلي من الغذاء، يلقي عبئاً متزايداً 

 .على القطاعات الممولة للواردات الغذائية

ا لقد أثبتت المرحلة الماضية من تطور الوطن العربي عدم جدوى العمل المنفرد لسد الفجوة الغذائية العربية، كم

عمالً عربياً مشتركاً لتحقيق التنمية الزراعية نظراً للتكامل الذي أثبتت أن السيطرة على هذه الفجوة يتطلب 

تتمتع به أقطار الوطن العربي، بعضها يملك األرض والماء، والبعض الثاني يملك رأس المال، والثالث يملك 

يقتضي جمع هذه ألرضية والبشرية والمالية والعلمية ، وهذا التفاوت الكبير في توزيع الموارد االموارد البشرية

كما أن دراسة أولوية تنمية  الموارد بالكميات واألنواع الالزمة لتنفيذ مشروعات النهوض باإلنتاج الزراعي،

اإلنتاج الزراعي ودراسة العالقة بين قطاعات االقتصاد تحت ظروف التنمية، تتطلب توظيف استثمارات 

لكي يتخلص الوطن العربي من عي، حيث يمكن فعالً زيادة معدالت نمو اإلنتاج الغذائي، كبيرةللقطاع الزرا

   .تهمة المنطقة األكثر عجزاً عن تأمين إنتاج الغذاء لسكانها

  

  الدكتور يحيى بكور                       


