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م�ستخل�ص الدرا�سة
واجهت العديد من الدول العربية تحوالت �صيا�صية وا�صطرابات واأحداث عنف كان لها 
بالغ االأثر على االأمن الغذائي ب�صوٍر متفاوتة في تلك الدول. ولكن االإ�صكالية االأبرز والمحور 
االأ�صا�صي في هذا ال�صدد والذي تناولته الدرا�صة بالبحث والتحليل، يتمثل في �صكل وطبيعة 
العالقة ال�صببية التي ربطت ما بين اال�صتقرار ال�صيا�صي من جانب، واالأمن الغذائي من جانب 
اآخر، وذلك بالتطبيق على كلٍّ من م�صر وليبيا وتون�س والعراق و�صوريا واليمن خالل الفترة 
م�صتندًة  اال�صتقرائي،  المنهج  باتباع  الدرا�صة  قامت  ذلك،  �صبيل  وفي   .)2015 - 1996(
في ذلك اإلى االأ�صلوب التحليلي اأو الو�صفي من اأجل تحديد مفهوم االأمن الغذائي، وتحليل 
تطور الموؤ�صرات الدالة عليه داخل االأقطار محل الدرا�صة خالل الفترة )1996 - 2015(، 
باتباع  كذلك  الدرا�صة  وقامت  الفترة.  نف�س  خالل  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  بموؤ�صر  ومقارنتها 
المنهج اال�صتنباطي الذي يعتمد على االأ�صلوب القيا�صي اأو الكمي؛ وذلك بغية تحديد اتجاه 
وقيا�س العالقة ال�صببية فيما بين االأمن الغذائي واال�صتقرار ال�صيا�صي داخل المجتمعات محل 

الدرا�صة. 

ال�صيا�صي  اال�صتقرار  بين  فيما  �صببية  اإلى وجود عالقة  الدرا�صة  انتهت  االإطار،  هذا  وفي 
التاأثير المعنوي لال�صتقرار ال�صيا�صي على االأمن الغذائي في كلٍّ  واالأمن الغذائي؛ حيث ظهر 
من م�صر و�صوريا واليمن، ومن جانٍب اآخر برز التاأثير المعنوي لالأمن الغذائي على اال�صتقرار 
ال�صيا�صي داخل جميع المجتمعات العربية محل الدرا�صة، وهو ما يعني اأن لغياب االأمن الغذائي 
اأو اأيٍّ من اأبعاده يًدا في اال�صطرابات واأحداث العنف التي تتعر�س لها الدول محل الدرا�صة. 

)الكلمات الدالة: االأمن الغذائي - اال�صتقرار ال�صيا�صي - العنف واالإرهاب - االنحدار 
الذاتي للمتجهات(.
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: تمهيد اأولاً
�صهدت المنطقة العربية في ال�صنوات االأخيرة اأحداًثا كان لها بالغ االأثر على اال�صتقرار 
ال�صيا�صي، ومن ثم االقت�صادي داخل االأقطار التي كانت عر�صة لتلك االأحداث، وهو ما األقى 
ومن  لمواطنيها)1(.  الغذائي  االأمن  توفير  على  الدول  تلك  قدرة  على  وا�صح  ب�صكٍل  بظالله 
االإرهابية  والعمليات  ال�صيا�صية  اال�صطرابات  اأثر  تحليل  التي تحاول  الدرا�صة  اأهمية  تبرز  هنا 
على االأمن الغذائي في عدد من المجتمعات العربية، وعلى وجه التحديد م�صر وليبيا وتون�س 
والعراق و�صوريا واليمن، باعتبارها من اأهم دول المنطقة التي تعر�صت لهزاٍت اأو ا�صطراباٍت 
�صيا�صية واأحداث عنف في الفترة االأخيرة. ومن جهٍة اأخرى، تحاول الدرا�صة ا�صتك�صاف ما 
اإذا كان لالأمن الغذائي - في حالة توفره من عدمه - في المجتمعات المذكورة يد في زيادة 

اال�صطرابات ال�صيا�صية واأحداث العنف بها، وذلك خالل الفترة )1996 - 2015(.

اإ�سكالية الدرا�سة وت�ساوؤلتها
تتمثل اإ�صكالية الدرا�صة في ا�صتك�صاف وتحليل اتجاه العالقة التي تربط ما بين اال�صتقرار 
ال�صيا�صي من جانب، واالأمن الغذائي في المجتمعات العربية من جانٍب اآخر. وب�صكٍل اأكثر 
و�صوًحا، اإلى اأي مدى اأدت اال�صطرابات ال�صيا�صية في المجتمعات العربية اإلى انعدام االأمن 
الغذائي لدى مواطنيها؟ واإلى اأي مدى قد توؤثر تلك اال�صطرابات في انعدام االأمن الغذائي 
ال�صيا�صي  بين اال�صتقرار  فيما  التبادلية  العالقة  ا�صتك�صاف طبيعة  اإغفال  م�صتقباًل؟ وذلك دون 
واالأمن الغذائي، بمعنى اأي المتغيرين هو الذي يوؤثر في نظيره في المجتمعات العربية؟ واأي 
اإيجاز  يمكن  ذلك؛  على  وبناًء  التابع؟  المتغير  هو  واأيهما  الم�صتقل؟  المتغير  هو  المتغيرين 

الت�صاوؤالت االأ�صا�صية التي تقوم دعائم الدرا�صة عليها فيما يلي:

في  الغذائي  واالأمن  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  بين  فيما  ال�صببية  العالقة  واتجاه  طبيعة  هي  ما 
االأقطار محل الدرا�صة خالل الفترة )1996 - 2015(؟

)1( يظهر ذلك جليًّا يف االرتفاعات امللحوظة يف اأ�صعار الغذاء يف العديد من تلك الدول، والذي يعد اأحد موؤ�رشات انعدام االأمن الغذائي. وللمزيد 
يف هذا ال�صاأن، انظر:

David McKeown, Food Security: Implication for the Early Years: Background Paper (Toronto, ON: Toronto 
Public Health, 2006): 33- 36.
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اإلى اأي مدى اأثرت اال�صطرابات ال�صيا�صية في المجتمعات مو�صع الدرا�صة على االأمن 
الغذائي بها خالل الفترة محل االختبار؟ وكذا اإلى اأي مدى ان�صرف تاأثير االأمن الغذائي على 

اال�صطرابات ال�صيا�صية؟

المنهجية المتبعة
اأو  التحليلي  اإلى االأ�صلوب  يتم اال�صتناد  المنهج اال�صتقرائي؛ حيث  باتباع  الدرا�صة  تقوم 
الو�صفي من اأجل تحديد مفهوم االأمن الغذائي، وتحليل تطور الموؤ�صرات الدالة عليه، �صواء 
على م�صتوى الموؤ�ص�صات الدولية، اأو على م�صتوى الدرا�صات التطبيقية ال�صابقة. كذلك �صوف 
المختلفة  الغذائي  االأمن  موؤ�صرات  تطور  تحليل  اأجل  من  الو�صفي  االأ�صلوب  ا�صتخدام  يتم 
داخل االأقطار محل الدرا�صة خالل الفترة )1996 - 2015(، ومقارنتها بموؤ�صر اال�صتقرار 

ال�صيا�صي خالل نف�س الفترة.

وعلى الجانب االآخر، تقوم الدرا�صة باتباع المنهج اال�صتنباطي الذي يعتمد على االأ�صلوب 
القيا�صي اأو الكمي؛ وذلك للعمل بداية على تحديد اتجاه العالقة ال�صببية فيما بين االأمن الغذائي 
واال�صتقرار ال�صيا�صي داخل المجتمعات محل الدرا�صة، قبل اأن تنتقل اإلى محاولة قيا�س االأثر 
الكمي لال�صتقرار ال�صيا�صي داخل الدول محل الدرا�صة على موؤ�صرات االأمن الغذائي بها خالل 
الفترة )1996 - 2015(، وذلك من خالل افترا�س عالقة دالية على غرار معظم الدرا�صات 
التطبيقية ال�صابقة. واأخيًرا، تحاول الدرا�صة ا�صتخدام تلك العالقة الدالية من اأجل ا�صت�صراف 

م�صتقبل االأمن الغذائي داخل المجتمعات العربية محل الدرا�صة.

نطاق وحدود الدرا�سة
تقت�صر الدرا�صة في تناولها للعالقة التي تربط ما بين اال�صتقرار ال�صيا�صي واالأمن الغذائي في 
المنطقة العربية على مجموعة مختارة من الدول؛ ت�صمل كالًّ من م�صر وليبيا وتون�س والعراق 
و�صوريا واليمن، وذلك خالل الفترة )1996 - 2015(، وقد اخِتيَرت تلك العينة من الدول 
تحديًدا - كما ُذكر اآنًفا - باعتبار اأنها من اأهم دول المنطقة العربية التي عانت من ا�صطرابات 
�صيا�صية وا�صحة واأحداث عنف في ال�صنوات االأخيرة. كذلك فقد تحددت فترة الدرا�صة على 
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وجه الدقة لعدد من االعتبارات، اأهمها اأن تعبر الفترة عن �صل�صلة زمنية مت�صلة، واأن تمتد لعدد 
كاٍف من ال�صنوات بما ي�صمح با�صتخال�س نتائج دقيقة عن تاأثير اال�صطرابات ال�صيا�صية على 
االأمن الغذائي في المجتمعات العربية من جهة، وبما ي�صمح بالتنبوؤ بم�صتقبل االأمن الغذائي في 

ظل تلك اال�صطرابات في ال�صنوات المقبلة من جهٍة اأخرى.

تق�سيم الدرا�سة
في �صبيل محاولة الدرا�صة لتقديم اإجاباٍت خا�صة عما قدمته من ت�صاوؤالت، تبداأ الدرا�صة 
بمحاولة التعرف على ماهية االأمن الغذائي وموؤ�صرات تحققه داخل اأي مجتمٍع ب�صري. ثم 
الدرا�صة في مقابل موؤ�صر  الموؤ�صرات في االأقطار محل  اإلى تحليل تطور تلك  الدرا�صة  تنتقل 
اال�صتقرار ال�صيا�صي خالل الفترة )1996 - 2015(، وتنتهي بو�صع نموذج قيا�صي لتحليل 
العالقة ال�صببية والكمية بين اال�صتقرار ال�صيا�صي واالأمن الغذائي في ذات الدول �صالفة الذكر.

ثانياًا: ماهية الأمن الغذائي
يعود ظهور م�صطلح االأمن الغذائي ون�صاأته في اأدبيات التنمية الدولية اإلى عقدي ال�صتينيات 
وال�صبعينيات من القرن المن�صرم، وذلك بعد اأن نما االهتمام باالأمن الغذائي، �صواء على م�صتواه 
العالمي اأو االإقليمي، ب�صكل �صريع في اأعقاب اأزمة النفط العالمية، وما ارتبط بها من اأزمة في 
الغذاء خالل الفترة )1972 - 1974(، كذلك فقد �صاهمت المجاعة التي وقعت في قارة 
اإفريقيا خالل الفترة )1984 - 1985( من جانب، وزيادة اأهمية الم�صاعدات الغذائية في 
كثير من االأقطار النامية والمتقدمة على حدٍّ �صواء من جانٍب اآخر في زيادة وانت�صار االأدبيات 

الخا�صة باالأمن الغذائي ب�صكل كبير)2(.

تطوًرا  �صهد  قد   - ظهوره  ومنذ   - الغذائي  االأمن  م�صطلح  اأن  بالذكر  الجدير  ومن 
ملحوًظا؛ وعلى الرغم من تركيزه في البداية على مدى اإمكانية وقدرة ال�صكان في مجتمع ما 
على الو�صول اإلى الغذاء، فقد ات�صع بعد ذلك لي�صتمل على ما هو اأكثر من مجرد قدرة الدولة 
على اإنتاج وا�صتيراد ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات مواطنيها. وفي �صبيل اإلقاء ال�صوء على 

)2( املرجع ال�صابق: 7.
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اأهم عنا�صر ومكونات هذا المفهوم، ت�صتعر�س الدرا�صة بدايًة اأهم التطورات التي طراأت على 
مفهوم االأمن الغذائي منذ ن�صاأته، م�صتعر�صة في اأعقاب ذلك نتائج هذا التطور على الدرا�صات 

التطبيقية ال�صابقة؛ وذلك كما هو مبين على النحو التالي))(:

1- ن�صاأ مفهوم االأمن الغذائي منذ منت�صف ال�صبعينيات، وتحديًدا في الموؤتمر العالمي للغذاء 
الذي عقد في روما في عام 1974، تحت رعاية منظمة االأغذية والزراعة التابعة لالأمم المتحدة 
)FAO(، حيث قدم اأول تعريفات االأمن الغذائي باعتباره توافًرا دائًما لما يكفي من االإمدادات 

اأي  يعو�س  الغذاء، بحيث  ا�صتهالك  في  المطردة  الزيادة  مع  يتوافق  ب�صكل  االأ�صا�صية  الغذائية 
تقلبات تحدث في م�صتوى االأ�صعار. وبذلك فقد �صب هذا التعريف اهتمامه وتركيزه على 
الذي  بال�صكل  الغذاء  من  كافية  كميات  توافر  �صرورة  بمعنى  الغذاء،  من  المعرو�صة  الكمية 

يحافظ على ا�صتقرار م�صتوى االأ�صعار.

2- بحلول عام )198، اأدخلت منظمة االأغذية والزراعة التابعة لالأمم المتحدة )FAO( في 
تحليلها لالأمن الغذائي قدرة االأفراد على الح�صول على الغذاء، وهو ما اأدى اإلى ظهور مفهوم 
جديد قائم على التوازن فيما بين جانبي العر�س والطلب في معادلة االأمن الغذائي؛ حيث اعتبر 
هذا المفهوم اأن تحقق االأمن الغذائي في مجتمع ما يتمثل في التاأكد من اأن جميع االأفراد – 
على حدٍّ �صواء – لديهم القدرة البدنية واالقت�صادية على اإ�صباع احتياجاتهم االأ�صا�صية من الغذاء 

متى �صاءوا.

اأكد  اأقطار العالم المختلفة وال�صادر في عام 1986،  )- في تقريره عن الفقر والجوع في 
البنك الدولي على �صرورة التفرقة فيما بين انعدام االأمن الغذائي الدائم، الذي يرتبط بوجود 
م�صاكل هيكلية في اقت�صادات الدول تحول دون تجاوزها كعقبات الفقر اأو انخفا�س دخولها، 
وانعدام االأمن الغذائي الموؤقت، والذي قد ينجم عن كوارث طبيعية اأو اأي اأزمات اقت�صادية 

طارئة.

 Joanna B. Upton, Jennifer Denno Cissé and Christopher B. Barrett, “Food Security as Resilience: Reconciling )((
Definition and Measurement”, Agricultural Economics 47, no. S1 (November 2016): 135-147.
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4- في اآخر مراحل تطور مفهوم االأمن الغذائي، اأوردت القمة العالمية لالأغذية، والتي عقدت 
في عام 1996، تعريًفا لالأمن الغذائي، اأو�صحت من خالله اأن االأمن الغذائي يتحقق عندما 
فائدة غذائية من  بلوغ قدر كاٍف ذي  البدنية واالقت�صادية على  القدرة  االأفراد  يمتلك جميع 
اأذواقهم،  الغذائية ويتنا�صب مع  يلبي احتياجاتهم  الذي  بال�صكل  اأي وقٍت �صاءوا،  الطعام في 
بما يحقق لهم في النهاية حياة �صحية تت�صم بالن�صاط. وبذلك اأكد هذا التعريف على الطبيعة 

متعددة االأبعاد لالأمن الغذائي، والتي ا�صتملت على كلٍّ من االأبعاد اأو الجوانب االآتية)4(:

اأ- توافر واإتاحة الغذاء؛ بمعنى توافر كميات كافية من الغذاء بقدر منا�صب من الجودة، �صواء 
من خالل اإنتاج محلي اأو ا�صتيراد اأو م�صاعدات غذائية.

ب- الو�صول اإلى الغذاء؛ ومعنى ذلك اأن يمتلك االأفراد موارد كافية تمكنهم من الح�صول 
على طعام ذي قيمة غذائية منا�صبة. 

ج- اال�صتفادة من الغذاء؛ بمعنى وجود نظام غذائي متكامل. فباالإ�صافة للغذاء، ال بد اأن يتوافر 
ن، ورعاية �صحية منا�صبة؛ بحيث يتمكن  ـَ�صَّ الأفراد المجتمع مياه نظيفة، و�صرف �صحي ُمح

االأفراد في النهاية من اإ�صباع كافة احتياجاتهم الف�صيولوجية.

د- ثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية؛ فلكي يتمتع الفرد باأماٍن غذائي، يجب اأن يكون لديه 
القدرة على الح�صول على ما يكفيه من الغذاء في اأي وقت �صاء، واأال يكون عر�صة الحتمالية 
فقدان فر�صة ح�صوله على الغذاء، �صواء كنتيجة الأي �صدمات طارئة، كالكوارث الطبيعية اأو 

االأزمات االقت�صادية، اأو كنتيجة الأي اأحداث دورية، مثل انعدام االأمن الغذائي المو�صمي.

ولم يقت�صر التطور في مفهوم االأمن الغذائي على الموؤ�ص�صات الدولية، فقد كان للدرا�صات 
التطبيقية التي تناولت االأمن الغذائي بالتحليل ن�صيب من ذلك التطور، م�صتندة في ذلك اإلى 
المفاهيم المختلفة التي قدمتها الهيئات الدولية �صالفة الذكر. وفيما يلي تبيان الأهم الموؤ�صرات 

التي ا�صتندت اإليها الدرا�صات ال�صابقة في التعامل مع مفهوم االأمن الغذائي:

 Diane Alarcon et al., Global Food Security Index 2013: An Annual Measure of the State of Global Food   )4(
Security (The Economist Intelligence Unit, 2013): 18-25, online e-book, http://foodsecurityindex.eiu.com/
Home/DownloadResource?fileName=EIU%20Global%20Food%20Security%20Index%20-%202013%20
 Findings%20%26%20Methodology.pdf
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1- اأ�صارت درا�صة (Maxwell and Frankenberger, 1992))5( اإلى اأن مفهوم االأمن الغذائي يتمثل 
االأوقات؛  من  اأي وقت  في  اآمن  ب�صكٍل  الغذاء  من  كافية  اإلى كمية  الو�صول  القدرة على  في 
اإلى  الو�صول  في  تمثلت  التي  الموؤ�صرات،  من  عدد  على  الدرا�صة  هذه  ركزت  فقد  وبذلك 
الغذاء؛ بحيث يحدث ذلك بطريقٍة اآمنة، وكفاية كمية هذا الغذاء، وا�صتدامة الح�صول عليه. 
وعلى الرغم من اإمكانية تبيان وف�صل الموؤ�صرات �صالفة الذكر من المفهوم ال�صابق؛ فقد يمكن 
القول اإنه لي�س ثمة اتفاق حول تف�صير تلك الموؤ�صرات؛ اإذ تختلف النظرة اإلى مفهوم الكفاية 
يعد  فاأيها  الغذاء،  الح�صول على  اإلى م�صادر  النظرة  اأخرى، وكذلك تختلف  اإلى  من درا�صة 

م�صدًرا اآمًنا واأيها يعد م�صدًرا غير اآمن.

2- اأو�صحت كلٌّ من درا�صة (Power, 1998))6( ودرا�صة (Ganapathy et al., 2005))7( اأن لمفهوم 
اأو جانبين على نف�س القدر من االأهمية؛ يتكون البعد االأول منهما من  االأمن الغذائي بعدين 
الموؤ�صرات التي تتعلق باأهداف مكافحة الجوع والق�صاء على الفقر، بحيث ين�صب هذا البعد 
على كفاية كمية الغذاء التي يح�صل عليها االأفراد، في حين يتكون البعد الثاني من الموؤ�صرات 
المعبرة عن النظام الغذائي ال�صليم للفرد، وهي بذلك تعبر عن جودة الغذاء المتوفر، وطرق 
اإنتاجه، وكيفية وتاأثير توزيعه وا�صتهالكه على اأفراد المجتمع. وبناًء على ذلك، فاإن كمية الغذاء 

وجودته ي�صكالن مفهوم االأمن الغذائي وفًقا لهذه الدرا�صة.

)- و�صعت درا�صة (Koc et al., 1999))8( ت�صوًرا لمفهوم االأمن الغذائي، انطلق اإلى ما هو اأبعد 
من مجرد كفاية كمية الغذاء وجودته؛ حيث ات�صع المفهوم لي�صتمل على عنا�صر اأربعة يمكن 

تبيانها على النحو التالي:

 Simon Maxwell and Timothy R. Frankenberger, Household Food Security: Concepts, Indicators,  )5(
Measurements: A Technical Review (New York: UNICEF; Italy: IFAD, 1992): 73-89.
 Elainem M. Power, Judy D. Sheeshkaa and Anne Louise Heron, “Canadian Dietitians’ Understanding of Food  )6(
 Security”, Journal of Nutrition Education 30, no. 1 (1998): 45-49.
 Sujatha Ganapathy et al., A Framework for Understanding Food Insecurity: An Anti-Hunger Approach; A Food  )7(
 Systems Approach (Berkely, CA: University of California. College of Natural Resources. The Center for
Weight and Health, 2005): 10-31, online e-book, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.4
 69.1074&rep=rep1&type=pdf
 Mustafa Koc and Kenneth A. Dahlberg, “The Restructuring of Food Systems: Trends, Research, and Policy   )8(
Issues”, Agriculture and Human Values 16, no. 2 (June 1999): 109-116.
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اأ- �صرورة اأن يكون الغذاء متاًحا ومتوافًرا لجميع االأفراد على قدم الم�صاواة.

ب- �صهولة واإمكانية الو�صول اإلى الغذاء.

وعاداتهم   االأفراد  تقاليد  يراعى  باأن  وذلك  االأفراد؛  لدى  مقبواًل  الغذاء  يكون  اأن  بد  ال  ج- 
وثقافاتهم المختلفة.

اأو في الم�صتقبل؛ بمعنى ا�صتدامة كفاية الغذاء، فال يجب  د- كفاية الغذاء �صواء في الحا�صر 
اأن ياأتي اإ�صباع االحتياجات االأ�صا�صية لالأفراد من الغذاء في الوقت الحا�صر على ح�صاب قدرة 

االأجيال الجديدة على تلبية احتياجاتها.

اأبعاٍد  على  يحتوي  ال�صامل  بمعناه  الغذائي  االأمن  اأن  يت�صح  تبيانه،  �صبق  ما  على  وبناًء 
اأربعة؛ البعد االأول واالأهم هو بعد اإتاحة وتوفير الغذاء، والبعد الثاني هو بعد اإمكانية الو�صول 
اإلى هذا الغذاء، والبعد الثالث هو بعد اال�صتفادة من هذا الغذاء، واأخيًرا بعد ثبات وا�صتقرار 
وا�صتي�صاح  با�صتجالئه  الدرا�صة  تقوم  ما  هو  االأربعة  باأبعاده  والمفهوم  الغذائية.  االإمدادات 
محدداته وا�صت�صراف م�صتقبله في ظل اال�صطرابات ال�صيا�صية التي تعر�صت لها المجتمعات 

محل الدرا�صة في ال�صطور القليلة القادمة.



15

ثالثاًا: روؤية تحليلية لتطور موؤ�سر ال�ستقرار ال�سيا�سي في مقابل تطور موؤ�سرات 
تحقيق الأمن الغذائي في الدول العربية محل الدرا�سة

بين اال�صطرابات  ما  تربط  التي  العالقة  تلك  اإلى تحليل  الدرا�صة  اآنًفا، تهدف  ُذكر  كما 
ال�صيا�صية التي تعر�صت لها مجموعة من االأقطار العربية، ومدى تمتع مواطني تلك االأقطار 
بدرجٍة من درجات االأمن الغذائي. وبناًء على ذلك، فاإنه من ال�صرورة بمكان تحليل تطور 
العربية خالل  المجتمعات  تلك  داخل  واالإرهاب  العنف  ال�صيا�صي وغياب  اال�صتقرار  موؤ�صر 
فترة الدرا�صة، وهو الموؤ�صر الذي يعتمد عليه الباحث عند درا�صته لحالة اال�صتقرار ال�صيا�صي 
في االأقطار محل الدرا�صة، وذلك قبيل ال�صروع في تحليل تطور موؤ�صرات تحقق اأبعاد االأمن 
الغذائي داخل ذات المجتمعات خالل نف�س الفترة المذكورة، وهو االأمر الذي ي�صمح باإلقاء 
ال�صوء على التزامن الذي �صهدته العالقة بين كلٍّ من اال�صتقرار ال�صيا�صي واالأمن الغذائي خالل 

الفترة مو�صع الدرا�صة، وهو ما تتناوله الدرا�صة فيما يلي من تحليل:

 تطور موؤ�سر ال�ستقرار ال�سيا�سي في الدول العربية مو�سع الدرا�سة
التحليل ت�صتلزم  العربية مو�صع  ال�صيا�صي داخل الدول  اإن درا�صة تطور موؤ�صر اال�صتقرار 
في  الم�صتخدم  الموؤ�صر  ذلك  طبيعة  على  تبياًنا  اأكثر  ب�صكٍل  التعرف   - بال�صرورة   - بدايًة 
تكوين  اعتمد  التي  المختلفة  والعنا�صر  عليها،  ا�صتمل  التي  القيم  داللة  حيث  من  التحليل، 
اأن  اإلى  االإ�صارة  تجدر  االإطار،  هذا  وفي  العنا�صر.  تلك  مرجعية  وكذلك  عليها،  القيم  تلك 
 Political واالإرهاب  العنف  وغياب  ال�صيا�صي  لال�صتقرار  القيا�صي  الرقم  موؤ�صر  قيم  تقديرات 
Stability and Absence of Violence and Terrorism  تتراوح ما بين )-2.5( و)+2.5( تقريًبا، 

فكلما اقتربت قيمة الموؤ�صر المذكور من )-2.5( دل ذلك على �صعف اال�صتقرار ال�صيا�صي، 
وكلما اقتربت من )+2.5( دل ذلك على زيادة درجة وقوة اال�صتقرار ال�صيا�صي داخل الدولة 
المعنية. ومن الجدير بالذكر اأنه ال�صتيعاب داللة ذلك الموؤ�صر يجب اأن تو�صع قيمة في �صياٍق 
الموؤ�صر  بقيم  اأو مقارنته  الدولة،  لذات  اأو الحقة  �صابقة  ل�صنوات  الموؤ�صر  بقيم  �صواء  مقارن، 
الأقطاٍر اأخرى خالل ذات الفترة. وال�صبب في ذلك يعزى اإلى الكيفية التي ا�صتند اإليها بناء قيم 
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ذلك الموؤ�صر؛ حيث ا�صتند بناوؤه على م�صوح اأجريت لمختلف دول العالم، مع و�صع اأوزان 
داخل  ال�صيا�صية  االأو�صاع  عن  تعبر  التي  الظواهر  من  كبير  لعدٍد  مقابلة  تقديرية  وقيم  ن�صبية 
والتظاهرات  الم�صلحة  بال�صراعات  مروًرا  لل�صلطة،  المنظم  االنتقال  من  ابتداًء  الدول،  تلك 
الخارجية،  بال�صراعات  وانتهاًء  الدينية،  اأو  العرقية  والتوترات  االإرهابية  والتهديدات  العنيفة 
اإذ اأعطيت لكل ظاهرة �صيا�صية داخل كل دولة قيمة، تحددت وفًقا لقوة وجود هذه الظاهرة 
الم�صوح عدد من  اإجراء هذه  الدول. وقد �صاهم في  المعنية مقارنًة بغيرها من  الدولة  داخل 
يو�صح   ،)1( رقم  الجدول  يو�صحها  والتي  العالمية،  البيانات  وقواعد  الدولية  المنظمات 
كذلك في ُمقابل كلٍّ منها الظواهر ال�صيا�صية التي اخت�صت بدرا�صتها كل منظمة اأو كل قاعدة 
من قواعد البيانات، وذلك قبل اأن تقوم درا�صة (Kaufmann et al., 2009))9( با�صتنتاج اآلية لدمج 
تلك الموؤ�صرات الفرعية من خالل متو�صط مرجح ينتج عنه رقم قيا�صي واحد تتراوح قيمته كما 

ُذكر اآنًفا ما بين )-2.5( و )+2.5( تقريًبا)10(.

القيا�صي  الرقم  موؤ�صر  قيم  لمرجعية  تف�صياًل  يقدم  الذي   )1( رقم  الجدول  يلي  وفيما   
لال�صتقرار ال�صيا�صي وغياب العنف واالإرهاب:

 Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, Governance Matters VIII: Aggregate and Individual )9(
 Governance Indicators 1996-2008, Policy Research Working Paper 4978 ([Washington, DC]: The World
 Bank. Development Research Group. Macroeconomics and Growth Team, 2009): 6-41, online e-book,
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/4170/WPS4978.pdf

)10( اجلدول رقم )1/م( يف اجلزء اخلا�س مبالحق الدرا�صة يو�صح قيم موؤ�رش الرقم القيا�صي لال�صتقرار ال�صيا�صي وغياب اأحداث العنف واالإرهاب   
          داخل الدول العربية مو�صع الدرا�صة خالل الفرتة )1996 - 2015(.
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جدول رقم )1(

الموؤ�صرات المكونة لموؤ�صر الرقم القيا�صي لال�صتقرار ال�صيا�صي وغياب العنف واالإرهاب

الجهات الم�ساهمة في بناء 
عنا�سر الموؤ�سر

العنا�سر الم�ستخدمة للدللة على موؤ�سر ال�ستقرار ال�سيا�سي 
وغياب العنف والإرهاب

وحدة اال�صتخبارات 	•
االقت�صادية.

دليل المخاطر الدولية – 	•
خدمات المخاطر ال�صيا�صية.

ا�ستقرار الحكومات: هو موؤ�صر يقي�س قدرة الحكومة على تنفيذ 
ويعتمد  من�صبها.  في  البقاء  على  وقدرتها  المعلنة،  برامجها 
الحكومة،  وتما�صك  الحكم،  نوع  مثل:  ق�صايا  على  ذلك 
والحزب اأو االأحزاب الحاكمة، وقرب االنتخابات المقبلة، 
على  والموافقة  الت�صريعية،  لل�صلطة  الحكومية  والقيادة 

ال�صيا�صات الحكومية.

الوكالة الفرن�صية للتنمية 	•
التابعة لوزارة االقت�صاد 

الفرن�صية.

دليل المخاطر الدولية – 	•
خدمات المخاطر ال�صيا�صية.

العنف  تقييم  خالله  من  يتم  موؤ�صر  هو  الداخلية:  ال�سراعات 
ال�صيا�صي وتاأثيره على الحكم. حيث تح�صل البلدان التي ال 
توجد فيها معار�صة م�صلحة وال تنغم�س حكوماتها  في اأعمال 
عنف مبا�صرة اأو غير مبا�صرة على اأعلى المعدالت في التقييم. 
وعلى العك�س، تذهب اأقل التقديرات اإلى البلدان التي مزقتها 
يتم منح تقييمات متو�صطة وفًقا  الحروب االأهلية. في حين 

للتهديدات التي تواجه الحكومات والمن�صاآت.

منظمة التعاون االقت�صادي 	•
التوقعات  والتنمية )تقرير 

االإفريقية(. االقت�صادية 

جلوبال اإن�صايت للمخاطر 	•
العالمية.

تقييم المخاطر ال�سيا�سية المحلية: هو موؤ�صر يقي�س مدى وجود 
الناتج  نمو  من  تقلل  التي  الطوارئ  اأو  التمرد  من  حاالت 

المحلي االإجمالي بن�صبة )٪ خالل اأي 12 �صهًرا.

ال�صيا�صية  واالغتياالت  ال�صيا�صي  االإرهــاب  ا  اأي�صً ويقي�س 
الناتج  نمو  معدل  من  تقلل  التي  ال�صغب  اأعمال  وتكرار 

المحلي االإجمالي بن�صبة 1٪ خالل اأي 12 �صهًرا.



18

دليل المخاطر الدولية – 	•
خدمات المخاطر ال�صيا�صية.

النزاعات الخارجية: يتم تقييم هذا الموؤ�صر من خالل ما تمثله من 
مخاطر على الحكومة الحالية وعلى اال�صتثمارات الداخلية، 
الجيو�صيا�صية،  النزاعات  عن  ينتج  قد  ما  خالل  من  وذلك 
الحدود،  على  النار  اإطالق  وتبادل  الم�صلحة،  والتهديدات 
واأزمات الحدود، والتمرد المدعوم من الخارج، والحرب 

الكاملة من قيود تجارية اأو حظر للتجارة.

حقوق 	• بيانات  قاعدة 
االإن�صان ومقيا�س االإرهاب 

ل�صينجرانيللي  ال�صيا�صي 
ريت�صارد.

التوترات العرقية: يقي�س هذا المكون درجة التوتر داخل البلد 
اللغة.  اأو  الجن�صية  اأو  العرقية  االنق�صامات  اإلى  يعزى  الذي 
وتعطى تقييمات اأقل للبلدان التي ترتفع فيها التوترات العرقية 
والجن�صية. وتعطى تقييمات اأعلى للبلدان التي تت�صاءل فيها 

حدة التوترات، حتى اإن كانت هذه االختالفات قائمة.

وحدة اال�صتخبارات 	•
االقت�صادية.

مدى  الموؤ�صر  هذا  يقي�س  ال�سيا�سية:  ال�سطرابات  انت�سار  مدى 
على  ال�صيا�صية  اال�صطرابات  ت�صكله  الذي  الكبير  التهديد 
الم�صتثمرين، فالمظاهرات في حد ذاتها قد ال تكون مدعاة 
اإلى  ت�صاعدت  اإذا  كبيًرا  ا�صطراًبا  �صت�صبب  ولكنها  للقلق، 

عنف �صديد، وقد تتحول اإلى حرب اأهلية.

اال�صتخبارات 	• وحدة 
االقت�صادية.

التناف�صية 	• م�صوح 
المنتدى   – العالمية 

االقت�صادي العالمي.

من  تعاني  البالد  كانت  اإذا  ما  الموؤ�صر  بهذا  يق�صد  الإرهاب: 
حيث  التهديد؛  هذا  م�صادر  وعدد  م�صتدام،  اإرهابي  تهديد 
يتم تقييم درجة توطين التهديد، وما اإذا كان من المرجح اأن 

ي�صتهدف اأفراد المجتمع اأو االأن�صطة اال�صتثمارية.
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وكالة مخاطر بيئة االأعمال.	•

حقوق 	• بيانات  قاعدة 
االإرهاب  ومقيا�س  ن�صان  االإ

ل�صينجرانيللي  ال�صيا�صي 
ريت�صارد.

دليل المخاطر الدولية – 	•
خدمات المخاطر ال�صيا�صية.

الموؤ�صر  هذا  يعنى  ال�سيا�سية:  للمخاطر  الخارجية  الأ�سباب  تقييم 
بتقييم مدى وجود قوة كبرى معادية، باالإ�صافة اإلى التاأثيرات 

ال�صلبية للقوى ال�صيا�صية االإقليمية.

الموؤ�صر  هذا  يعنى  ال�سيا�سية:  للمخاطر  الداخلية  الأ�سباب  تقييم 
للثروة،  الدولة من توزيع  بتقييم االأحوال االجتماعية داخل 
واالأعــراق  والعقيدة  للغة  وفًقا  ال�صكاني  التوزيع  وكذلك 
اأجل  من  المتبعة  الق�صرية  بالتدابير  كذلك  ويعنى  المختلفة. 

االحتفاظ بال�صلطة.
الم�صدر: من تنفيذ الباحث بالرجوع اإلى موؤ�صرات الحوكمة العالمية بقاعدة بيانات البنك الدولي.

وبالنظر اإلى الجدول ال�صابق، تجدر االإ�صارة اإلى اأنه قد اعُتمد في تكوينه على حقيقة اأن 
موؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي وغياب العنف واالإرهاب هو رقم قيا�صي؛ وهو ما يعني اأنه يتكون 
من مجموعة من العنا�صر والمكونات الفرعية. ومن خالل ما احتواه ذلك الجدول من عنا�صر 

مكونة لذاك الموؤ�صر، يمكن ا�صتجالء مجموعة من المالحظات، وفيما يلي تلخي�س لها:

اأ- بالن�صبة ال�صتقرار الحكومات الذي يمثل اأول العنا�صر المكونة لموؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي 
الحكومات  ذات  للدول  اأعلى  معدالت  و�صع  على  اعتمد  فقد  واالإرهاب،  العنف  وغياب 
الديمقراطية، وللدول التي تظل حكوماتها متما�صكة لفترات اأطول دونما تغيير، وكذا للدول 
التي تتمتع فيها ال�صلطة الت�صريعية بدرجة اأكبر من اال�صتقاللية عن ال�صلطة التنفيذية، وللدول 

التي تتمتع �صيا�صاتها بدرجة اأكبر من القبول لدى مواطنيها.

المحلية، وموؤ�صر  ال�صيا�صية  المخاطر  الداخلية، وكذا موؤ�صر  ال�صراعات  بالن�صبة لموؤ�صر  ب- 
التي  التهديدات  م�صتوى  على  معدالتها  اعتمدت  فقد  ال�صيا�صية؛  اال�صطرابات  انت�صار  مدى 
قد تتعر�س لها حكومات الدول وموؤ�ص�صاتها ال�صيادية؛ حيث تح�صل الدول التي ال تتعر�س 
حكوماتها الأي عنف مبا�صر اأو غير مبا�صر على اأعلى معدالت التقييم، في حين تتدنى معدالت 

التقييم للدول التي انغم�صت في الحروب االأهلية.
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للمخاطر  الخارجية  االأ�صباب  تقييم  موؤ�صر  وكذا  الخارجية،  النزاعات  لموؤ�صر  بالن�صبة  ج- 
ال�صيا�صية؛ فاإن اأعلى معدالت التقييم ُتعطى للدول التي ال تتعر�س الأي نزاعات م�صلحة على 

حدودها، اأو اأن تكون �صيا�صاتها بمناأى عن التـاأثر �صلًبا باأي قوى اإقليمية معادية.

للمخاطر  الداخلية  االأ�صباب  تقييم  موؤ�صر  وكذلك  العرقية،  التوترات  لموؤ�صر  بالن�صبة  د- 
ناتجة  توترات  اأي  بها  يوجد  ال  التي  للدول  المعدالت  اأعلى  باإعطاء  فيخت�صان  ال�صيا�صية؛ 
اأو توزيع  اأو االأعراق  اأو العقيدة  عن وجود اختالفات في التركيب ال�صكاني من حيث اللغة 

الثروات، في حين تعطى معدالت اأقل للدول التي تعاني من مثل تلك التوترات.

هـ- بالن�صبة لموؤ�صر االإرهاب، فاإن معدل التقييم الخا�س بكل دولة يعتمد على ما اإذا كانت 
الدولة تتعر�س لتهديدات اإرهابية ت�صتهدف اأفراد المجتمع. ويرتبط هذا التقييم بعالقة عك�صية 

بعدد م�صادر هذا التهديد، ومدى ا�صتدامته.

القيا�صي  الرقم  موؤ�صر  بناء  في   – مق�صود  غير  ب�صكٍل   – اأ�صهمت  التي  الجهات  تعددت  و- 
– بتكوين  – كلٍّ على حدة  العنف واالإرهاب من خالل قيامها  ال�صيا�صي وغياب  لال�صتقرار 
درا�صة  اأقدمت  حتى  المختلفة،  العالم  دول  داخل  ال�صيا�صية  االأو�صاع  عن  عبرت  موؤ�صرات 
ال�صيا�صي  لال�صتقرار  القيا�صي  الرقم  موؤ�صر  بتكوين  اآنًفا،  ذكر  كما   (Kaufmann et al., 2009)

وغياب العنف واالإرهاب من خالل دمج تلك الموؤ�صرات الفرعية.

وفي اأعقاب تبيان طبيعة وداللة قيم موؤ�صر الرقم القيا�صي لال�صتقرار ال�صيا�صي وغياب العنف 
واالإرهاب، يمكن االنتقال اإلى تحليل التطور الزمني لذلك الموؤ�صر داخل المجتمعات العربية 
اإذ  مو�صع التحليل خالل فترة الدرا�صة. وفي هذا االإطار، يمكن اال�صتعانة بال�صكل رقم )1(؛ 
يو�صح ال�صكل تراجع قيم ذلك الموؤ�صر في نهاية الفترة مقارنة ببدايتها لكافة االأقطار العربية 
التي اأخ�صعتها الدرا�صة للتحليل، ولكن بالمزيد من الفح�س واإمعان النظر يمكن ا�صتجالء عدد 

من الحقائق، وفيما يلي تبيانها على نحو تف�صيلي:
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�صكل رقم )1(

تطور موؤ�صر الرقم القيا�صي لال�صتقرار ال�صيا�صي وغياب اأحداث العنف واالإرهاب
داخل المجتمعات العربية مو�صع الدرا�صة خالل الفترة )1996 - 2015()11(

الم�صدر: من تنفيذ الباحث من خالل موؤ�صرات البنك الدولي للتنمية، 2016.

اأ- �صجل موؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي قيًما �صالبة داخل المجتمع الم�صري واليمني والعراقي، 
بما يعني زيادة درجة اال�صطرابات ال�صيا�صية واأحداث العنف واالإرهاب خالل كامل الفترة 

مو�صع التحليل.

ا في درجة اال�صطرابات ال�صيا�صية داخل  ب- �صهدت الفترة التي تلت عام 2010 ارتفاًعا حادًّ
كلٍّ من م�صر وتون�س و�صوريا وليبيا واليمن، وفًقا لموؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي وغياب اأحداث 
العنف واالإرهاب؛ حيث �صجل قيًما �صالبة وتراجًعا ملحوًظا خالل تلك الفترة في كافة الدول 

المذكورة.

)11( ميكن الرجوع اإىل بيانات الرقم القيا�صي لال�صتقرار ال�صيا�صي وغياب اأحداث العنف واالإرهاب داخل الدول الواردة يف ال�صكل البياين يف 
          اجلدول رقم )1/ م( يف اجلزء اخلا�س  مبالحق الدرا�صة.
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ج- �صهد عام 2002 بداية �صل�صلة من اال�صطرابات ال�صيا�صية �صربت المجتمع العراقي وفًقا 
لقيم ذاك الموؤ�صر، وبلغت ذروتها في عام 2004 عندما بلغ الرقم القيا�صي لال�صتقرار ال�صيا�صي 

وغياب اأحداث العنف واالإرهاب بالعراق نحو -18.).

مقارنًة  الدرا�صة  فترة  نهاية  في  ال�صيا�صية  اأو�صاعها  ت�صررت  التي  الدول  اأكثر  هي  �صوريا  د- 
ببدايتها، تالها في ذلك ليبيا، ثم اليمن، ثم المجتمع الم�صري، فتون�س، واأخيًرا العراق.

وفي اأعقاب ذلك التحليل المقت�صب لتطور قيم موؤ�صر الرقم القيا�صي لال�صتقرار ال�صيا�صي 
واأحداث العنف واالإرهاب داخل المجتمعات العربية محل الدرا�صة خالل الفترة )1996 - 
2015(، والذي يمكن من خالله ا�صتنتاج نتيجة مفادها اأن ذاك الموؤ�صر يتوافق ب�صكل وا�صح 
وجلي مع تاريخ االأحداث ال�صيا�صية التي �صربت تلك المجتمعات من جانب، وكذلك مع 
قوة اأثر تلك االأحداث على ا�صتقرار هذه المجتمعات �صيا�صيًّا من جانٍب اآخر؛ فاإنه من الجدير 
بالمتابعة - لغر�س ا�صتكمال التحليل - ا�صتعرا�س التطور الزمني للموؤ�صرات الدالة على اأبعاد 

االأمن الغذائي المختلفة، وربطها باالأو�صاع ال�صيا�صية في االأقطار العربية محل الدرا�صة.

تطور موؤ�سرات تحقق الأمن الغذائي في الدول العربية مو�سع الدرا�سة
تتعدد وتتنوع الموؤ�صرات التي ت�صتخدم في قيا�س اأبعاد االأمن الغذائي المختلفة)12(، ومن 
اأجل تحليل تطور و�صع االأمن الغذائي في �صياق االأو�صاع ال�صيا�صية التي �صاحبت ذلك التطور 
داخل الدول العربية مو�صع الدرا�صة؛ تتناول ال�صطور التالية تحليل مقارن لعدد من الموؤ�صرات 
المعبرة عن اأبعاد االأمن الغذائي ال�صالف االإ�صارة اإليها في المجتمعات العربية مو�صع الدرا�صة 

والتحليل في مقابل الدول العربية تارة))1(، وفي مقابل دول العالم مجتمعة تارة اأخرى:

  Birgit Meade and Stacey Rosen, International Food Security Assessment: 2013-2023, GFA  24 ([Washington, )12(
 DC]: United States Department of Agriculture (USDA). Economic Research Service, 2013): 2-30, online
 e-book, www.ers.usda.gov/webdocs/publications/37256/38084_gfa-24a.pdf?v=41613

ن من ال�صكان، ون�صيب الفرد من تقلبات اإنتاج الغذاء؛ نظًرا  ))1( مل يتم املقارنة بالدول العربية وفًقا ملوؤ�رشي ن�صبة من لديهم �رشف �صحي حم�صَّ
           لعدم توافر البيانات.
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Availability أ- بعد اإتاحة وتوافر الغذاء

بقدر  الغذاء  توافر كميات كافية من  االإ�صارة - في  �صبق  الغذاء - كما  اإتاحة  بعد  يتمثل 
منا�صب من الجودة، �صواء من خالل اإنتاٍج محلي اأو ا�صتيراد اأو م�صاعداٍت غذائية. وقد اأبرزت 
منظمة االأغذية والزراعة التابعة لالأمم المتحدة عدًدا من الموؤ�صرات التي يمكن االعتماد عليها 

لقيا�س ذلك الجانب من االأمن الغذائي؛ وتتمثل في كلٍّ من:

 الرقم القيا�صي الإنتاج الغذاء.	•

متو�صط قيمة االإنتاج من المواد الغذائية.	•

متو�صط المعرو�س الكلي من البروتين.	•

متو�صط المعرو�س من البروتين من اأ�صل حيواني.	•

وباالنتقال اإلى درا�صة تطور ذلك الجانب من جوانب االأمن الغذائي داخل المجتمعات 
العربية مو�صع التحليل، فقد ا�صتقرت الدرا�صة على ا�صتخدام موؤ�صر الرقم القيا�صي الإنتاج الغذاء 
في هذا ال�صدد)14(؛ اإذ �صهد الرقم القيا�صي الإنتاج الغذاء معدالت نمو متفاوتة داخل االأقطار 
 ،٪(8.8 نحو  بلغ  حيث  2015؛  حتى   1996 منذ  الممتدة  الفترة  خالل  الدرا�صة  محل 
16.4٪، 12.4٪، 17.5٪، 1.)1٪، ).)5٪ في كلٍّ من م�صر وتون�س وليبيا والعراق 
العالم  بلغ نحو 5.6)٪ في دول  نمو  بمتو�صط معدل  التوالي، مقارنًة  و�صوريا واليمن على 
من  عدًدا  هناك  فاإن  ذلك  من  الرغم  وعلى   ،٪(6.6 بلغ  عالمي  ومعدل  مجتمعة،  العربي 
المالحظات التي يمكن ا�صتخال�صها ب�صاأن تطور قيم موؤ�صر الرقم القيا�صي الإنتاج الغذاء في 
االأقطار مو�صع الدرا�صة؛ فباإمعان وتدقيق النظر في البيانات الواردة في الجدول رقم )2( تبرز 
عدة حقائق ذات دالالت وا�صحة للعالقة التي تربط اال�صتقرار ال�صيا�صي بمدى توافر واإتاحة 

الغذاء الأفراد المجتمع، وفيما يلي تبيانها على نحٍو تف�صيلي:

)14( ا�صتقرار الباحث على ا�صتخدام موؤ�رش الرقم القيا�صي الإنتاج الغذاء يف مقارنته لتطور بعد اإتاحة الغذاء داخل الدول العربية مو�صع الدرا�صة، 
           يعزى اإىل عدم توافر بيانات للموؤ�رشات االأخرى املعربة عن ذلك اجلانب من جوانب االأمن الغذائي داخل كلٍّ من ليبيا و�صوريا واليمن، يف 

           �صل�صلة زمنية مت�صلة تغطي فرتة الدرا�صة.
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1- بلغ معدل زيادة اإنتاج الغذاء في م�صر اأق�صاه خالل الفترة الممتدة من عام 2001 حتى 
عام )200، وكذلك خالل الفترة الممتدة من عام 2006 حتى عام 2008، في حين تراجع 
الرقم القيا�صي الإنتاج الغذاء في عام 2010، كما تراجع معدل زيادة اإنتاج الغذاء خالل الفترة 

الممتدة من عام 2012 حتى عام 2015.

2- �صهدت تون�س اأكبر معدل لزيادة اإنتاج الغذاء خالل الفترة الممتدة من عام 1997 حتى 
تناق�س  في حين  الفترة 2010/ 2011،  وكذلك  والفترة 2002/ )200،  عام 1999، 

معدل الزيادة ب�صكل ملحوظ خالل الفترات التي تلت عام 2011.

جدول رقم )2(

تطور موؤ�صر الرقم القيا�صي الإنتاج الغذاء خالل الفترة )1996 – 2015(

الدول اليمن�صورياالعراقليبياتون�سم�رش
العاملالعربية

19967(.14101.6(96.2110(.5870.5464.4477.58980.689
199775.8169.8198.(699.8661.516974.(4882.154
199876.188.96102.1(109.2979.274.7180.09(8(.76(
199980.8598.4410(.6410(.756675.2(80.87786.781
200084.5(84.5494.48100.177.6282.4482.64088.580
200181.6272.8(90.77114.8577.9789.478(.(8989.67(
200286.6974.4595.(1127.996.7689.1689.12191.094
200(91.87109.7699.079(.9689.8(9(.4294.(7994
200495.199(.2898.2691.7(94.4(96.4196.26797.592
200597.68100.74101.(1106.2798.7897.979999.966
2006107.1(105.98100.4(102106.78105.6(104.7(2102.4(7
2007111.99104.05106.7499.869(.55116102.264106.06
2008117.25110.(2105.4595.4990.19121.41105.228110.25(
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2009117.7(10(.88112.2192.1796.(8126.56110.02111.574
2010109.95101.49110.89104.6792.151(7.87109.277114.(4
201111(.88110.(5111.22114.0(10(.95146.4111(.869117.777
2012118.(7118.02111.0911(.594.11141.22115.091119.582
201(118.7(118.84110.15126.0782.4(1(8.(7118.769122.99
2014118.91119.9110.0712(.((81.51(8.2(119.564124.58
2015119.56121.54109.84125.6181.221(8.11120.550127.21

الم�صدر: موؤ�صرات البنك الدولي للتنمية، 2016.

كامل  تذبذبه خالل  من  الرغم  ليبيا، وعلى  في  الغذاء  الإنتاج  القيا�صي  بالرقم  يتعلق  فيما   -(
الفترة مو�صع التحليل، فقد �صهد تراجًعا ملحوًظا منذ عام 2011 حتى عام 2015.

ا وا�صًحا خالل الفترة التي تلت عام  4- �صهد الرقم القيا�صي الإنتاج الغذاء في العراق انخفا�صً
2002 حتى عام 2004، وكذلك خالل الفترة الممتدة من عام 2005 حتى عام 2009.

5- �صهد معدل زيادة اإنتاج الغذاء في �صوريا اأعلى قيمة له خالل الفترة 2001/ 2002، قبل 
اأن يتراجع الرقم القيا�صي الإنتاج الغذاء خالل الفترة الممتدة من عام 2006 حتى عام 2008، 

وخالل الفترة التي تلت عام 2011 حتى عام 2015.

6- فيما يتعلق باليمن، فقد بلغ معدل زيادة اإنتاج الغذاء اأق�صى قيمة له خالل الفترة 2009/ 
2010، وعلى الرغم من ذلك فقد تراجع الرقم القيا�صي الإنتاج الغذاء ابتداًء من عام 2011 

حتى نهاية الفترة مو�صع التحليل.

ومن ثم، فاإنه باالإمكان ا�صتجالء نتيجة مفادها اأن ثمة تزامًنا وا�صًحا ما بين اال�صطرابات 
وتوافر  اإتاحة  ودرجة  من جانب،  الدرا�صة  محل  العربية  المجتمعات  �صربت  التي  ال�صيا�صية 

الغذاء في تلك المجتمعات من جانٍب اآخر.
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Accessibility ب- بعد الو�سول اإلى الغذاء

ُيعنى بعد الو�صول اإلى الغذاء بامتالك االأفراد ما يكفي من الموارد بال�صكل الذي يمكنهم 
من الح�صول على طعاٍم ذي قيمة غذائية منا�صبة، ولذلك البعد من اأبعاد االأمن الغذائي عدد من 

الموؤ�صرات الم�صتخدمة لقيا�صه في المجتمعات المختلفة، ويمكن تبيانها على النحو التالي:

ن�صبة الطرق المعبدة اإلى اإجمالي الطرق.	•

كثافة الطرق وكثافة خطوط ال�صكك الحديدية.	•

ن�صيب الفرد من الناتج المحلي االإجمالي.	•

الرقم القيا�صي الأ�صعار الغذاء المحلي.	•

ن�صبة اإنفاق الفقراء على الغذاء.	•

ن�صبة انت�صار �صوء التغذية.	•

وبذات الكيفية التي انتهت من خاللها الدرا�صة اإلى اختيار موؤ�صر الرقم القيا�صي الإنتاج 
من  الفرد  ن�صيب  موؤ�صر  على  الدرا�صة  ا�صتقرت  فقد  الغذاء،  وتوافر  اإتاحة  بعد  لتمثيل  الغذاء 
الناتج المحلي االإجمالي للتعبير عن جانب الو�صول اإلى الغذاء؛ حيث �صهد ن�صيب الفرد من 
الناتج المحلي االإجمالي زيادات متتالية خالل الفترة مو�صع التحليل �صواء على م�صتوى الدول 
العربية مجتمعة، اأو على م�صتوى دول العالم باأ�صره، ولكن الو�صع اختلف تماًما في االأقطار 
ال�صتة محل الدرا�صة، وهو ما تو�صحه بيانات الجدول رقم ))(، والذي يمكن اال�صتعانة بما 
يحويه من بيانات - كما في بعد اإتاحة وتوافر الغذاء - ال�صتجالء العديد من الدالالت على 
ارتباط اال�صتقرار ال�صيا�صي في المجتمعات العربية محل الدرا�صة بمدى اإمكانية الو�صول اإلى 

الغذاء، وفيما يلي �صرد تف�صيلي لتلك الدالالت:

1- �صهد ن�صيب الفرد من الناتج المحلي االإجمالي في م�صر ارتفاًعا تدريجيًّا منذ بداية الفترة 
محل الدرا�صة حتى عام 2010، ولكن من ذاك التاريخ تراجع ن�صيب الفرد من الناتج المحلي 

االإجمالي تراجًعا ملحوًظا حتى نهاية الفترة مو�صع التحليل.
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2- تعد الفترة 2010/ 2011 هي الفترة الوحيدة التي �صهدت تراجع موؤ�صر ن�صيب الفرد 
من الناتج المحلي االإجمالي في تون�س، مقارنًة بباقي الفترة محل الدرا�صة.

فترتين  وا�صًحا خالل  تراجًعا  ليبيا  في  االإجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد  ن�صيب  �صهد   -(
مختلفتين؛ االأولى بداأت عام 1998 حتى عام 2000، والثانية بداأت عام 2010 حتى نهاية 

الفترة مو�صع التحليل.

4- تراجع ن�صيب الفرد من الناتج المحلي االإجمالي في العراق منذ عام 1999 حتى عام 
)200، ثم اأخذ في الزيادة حتى عام )201، قبل اأن يعاود تراجعه حتى عام 2015.

جدول رقم ))(

تطور موؤ�صر ن�صيب الفرد من الناتج المحلي االإجمالي خالل الفترة )1996 – 2015(

)بالدوالر االأمريكي(

اليمن�صورياالعراقليبياتون�سم�رش
الدول 
العربية

العامل

19966617.26596.820452.67057.8(14(.14((616.710288.99(89.9
19976855.66860.921588.48292.7(170.622(68610557.59629.(
19987006709821997.510840.1((26.218(796109((.19724.1
19997(01.974(0.121247.(12(6((172.741(8(1.(11084.299(8.1
20007556.(7701.420700.212172(25(.922(955.911(8(.410267.5
20017681.27912.52(015.712101.5(4(1.6(7(991.711408.110(80.8
20027718.179(6.(2(646.110957(629.29540((11(28.5105(2.7
200(781782(2.726004.771((.8(662.5084067.111464.510788.6
20047987.88664.627200.110709(9(9.(24110.412289.411229.9
20058195.18880.(28(9610891.74205.5174219127(8.811618.8
2006860(.19254.728652.411695.4440(.70642(1.11((07.812098.9
20079054.89781.8280((.911561.84604.41742501(719.(1260(.8
200895(41009(.92917(.612195.74728.(74297.514240.512809.4
20099798.810290.81102(.412268.24891.(264(52.114177.(12617.5
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201010101.61054(.522560.(12674.24996.((14(74.9144971(124
201110071.210218.619557.11(226.95100.1(616.214577.21(487.4
201210066.9105(4.6148801462454(5.559(609.11519(.61(767.2
201(10050.1107(0.912896.21512(.655(0.6(66(.(15(05.5140((.8
201410045.810909.812658.614(64.8562(.6(652.21529714((1.7
2015100(9.710978.911485.214250.656(0.2(64(.71544914602.2

الم�صدر: موؤ�صرات البنك الدولي للتنمية، 2016.
5- �صهد ن�صيب الفرد من الناتج المحلي االإجمالي في �صوريا – على غير المتوقع – ارتفاعات 
محدودة خالل اإجمالي الفترة محل الدرا�صة، ويعتقد الباحث اأن ذلك يعزى في جزء منه اإلى 

التراجع الم�صتمر في عدد ال�صكان في �صوريا ابتداًء من عام 2010)15(.

6- تراجع ن�صيب الفرد من الناتج المحلي االإجمالي في اليمن ابتداًء من عام 2010 حتى عام 
2015، على الرغم من ارتفاعه المتتالي قبل تلك الفترة.

ال�صيا�صي  بين درجة اال�صتقرار  ارتباًطا وا�صًحا  ا  اأي�صً اأن هناك  يتبين  تقدم،  وبناًء على ما 
في الدول العربية مو�صع الدرا�صة من جانب، واإمكانية و�صول مواطني تلك الدول اإلى الغذاء 

خالل الفترة التي اأخ�صعتها الدرا�صة للتحليل من جانب اآخر.

Utilization ج- بعد ال�ستفادة من الغذاء

الغذاء بوجود نظام غذائي متكامل، فباالإ�صافة للغذاء ال بد من  ُيعنى بعد اال�صتفادة من 
يتمكن  بحيث  منا�صبة،  �صحية  ورعاية  مح�صن،  �صحي  �صرٍف  ووجود  نظيفة،  مياه  وجود 
االأفراد في النهاية من اإ�صباع كافة احتياجاتهم الف�صيولوجية. وفي هذا االإطار، قدمت منظمة 

االأغذية والزراعة (FAO) عدًدا من الموؤ�صرات لقيا�س ذلك الجانب؛ والتي تتمثل في كلٍّ من:

ن�صبة من لديهم مياه �صالحة لل�صرب من ال�صكان.	•

)15( تراجع عدد ال�صكان يف �صوريا وفًقا للتقديرات الر�صمية من 20720602 ن�صمة يف عام 2010 اإىل )1850241 ن�صمة يف عام 2015. 
وللمزيد يف هذا ال�صاأن، انظر: 

“World Development Indicators”, The World Bank, https://data.worldbank.org/data-catalog/world-
development-indicators 
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ن�صبة من لديهم �صرف �صحي منا�صب ومح�صن من ال�صكان.	•

ن�صبة االأطفال دون الخام�صة الذين يعانون من نق�س الوزن.	•

ن�صبة البالغين الذين يعانون من نق�س الوزن.	•

وفي �صبيلها لدرا�صة بعد اال�صتفادة من الغذاء داخل االأقطار العربية مو�صع التحليل، ُتقدم 
تلك  داخل  ال�صكان  من  مح�صن  �صرف �صحي  لديهم  من  ن�صبة  موؤ�صر  تحليل  على  الدرا�صة 
الدول خالل الفترة )1996 - 2015( بال�صكل الذي ي�صفي قدًرا من الو�صوح على مدى 
توافر بيئة غذائية اأو نظام غذائي متكامل داخل تلك الدول، ال ينتهي بتوفير الغذاء فقط، واإنما 
ا. وفي هذا االإطار، تجدر االإ�صارة اإلى اأن تلك الن�صبة قد ات�صمت باالرتفاع  باال�صتفادة منه اأي�صً
االإ�صارة  تجدر  كما  التحليل،  مو�صع  الفترة  كامل  مجتمعة خالل  العالم  دول  في  التدريجي 
كذلك اإلى اأن ثبات تلك الن�صبة يعني تباطوؤ اأو توقف الم�صروعات التي ت�صتهدف البنية التحتية 
ما ظهر  وهو  التحديد،  وجه  على  ال�صحي  ال�صرف  قطاع  تح�صين  وت�صتهدف  عام،  ب�صكل 
جليًّا في االأقطار العربية التي اأخ�صعتها الدرا�صة للتحليل خالل الفترات التي تعر�صت لها تلك 

الدول لال�صطرابات ال�صيا�صية، وهو ما تو�صحه بيانات الجدول رقم )4(:

باالرتفاع  م�صر  في  ال�صكان  من  مح�صن  �صحي  �صرف  لديهم  من  ن�صبة  موؤ�صر  ات�صم   -1
الن�صبة  هذه  ات�صمت  التاريخ  ذاك  ومنذ   ،2010 عام  حتى  الدرا�صة  فترة  بداية  منذ  المتوالي 

بالثبات حتى نهاية فترة الدرا�صة.

الزيادة  في  تون�س  في  ال�صكان  من  لديهم �صرف �صحي مح�صن  من  ن�صبة  موؤ�صر  ا�صتمر   -2
خالل كامل الفترة مو�صع التحليل.

)- ات�صمت ن�صبة من لديهم �صرف �صحي مح�صن من ال�صكان في ليبيا بثبات ن�صبي خالل 
كامل الفترة محل الدرا�صة.
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الزيادة  العراق في  ال�صكان في  ن�صبة من لديهم �صرف �صحي مح�صن من  ا�صتمر موؤ�صر   -4
منذ بداية الفترة حتى عام )201، قبل اأن تت�صم هذه الن�صبة بالثبات حتى نهاية الفترة محل 

الدرا�صة.

جدول رقم )4(

تطور موؤ�صر ن�صبة من لديهم �صرف �صحي مح�صن خالل الفترة )1996 – 2015(

العاملاليمن�صورياالعراقليبياتون�سم�رش
199679.878.696.572.286((.257
19978179.496.57(86.7(4.757.4
199882.180.(96.57(.787.4(6.(57.9
19998(.281.196.574.588(7.858.(
200084.(81.996.575.(88.6(9.458.8
200185.582.796.576.289.(4159.(
200286.68(.496.576.989.942.559.7
200(87.784.296.577.790.544.160.2
200488.88596.578.591.145.760.7
20059085.696.579.(91.747.(61.2
200691.186.(96.580.192.(48.861.7
200792.28796.580.992.950.462.2
20089(.(87.796.681.79(.55262.7
200994.488.(96.682.59452.(6(.1
201094.78996.68(.(94.652.76(.6
201194.789.696.68495.25(6(.9
201294.790.(96.684.895.75(.(64.4
201(94.790.996.685.695.75(.(64.9
201494.791.696.685.695.75(.465.2
201594.791.796.685.695.75(.565.7

الم�صدر: موؤ�صرات البنك الدولي للتنمية، 2016.
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5- ات�صم موؤ�صر ن�صبة من لديهم �صرف �صحي مح�صن من ال�صكان في �صوريا بالثبات ابتداًء 
من عام 2012 حتى عام 2015، على الرغم من الزيادات المتتالية التي �صهدتها هذه الن�صبة 

قبل هذه الفترة.

6- �صهد موؤ�صر ن�صبة من لديهم �صرف �صحي مح�صن من ال�صكان في اليمن ارتفاًعا ملحوًظا 
الزيادة ب�صكل  تناق�س معدل  الرغم من ذلك فقد  التحليل، وعلى  الفترة مو�صع  خالل كامل 

وا�صح ابتداًء من عام 2011 حتى نهاية الفترة. 

وا�صتناًدا اإلى التحليل ال�صابق، يتبين اأن التزامن واالرتباط فيما بين اال�صطرابات ال�صيا�صية 
التي �صربت المجتمعات العربية من جانب، وبعد اال�صتفادة من الغذاء من جانب اآخر ظهرا 
في كلٍّ من م�صر و�صوريا واليمن، في حين لم تقدم البيانات الخا�صة بكلٍّ من تون�س والعراق 

وليبيا برهاًنا على وجود ذاك االرتباط. 

Stability د- بعد ثبات وا�ستقرار الإمدادت الغذائية

كما ذكر اآنًفا، يرتبط بعد ثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية بقدرة الفرد على الح�صول 
على ما يكفيه من الغذاء في اأي وقت �صاء، دون اأن يكون عر�صة الحتمالية فقدان فر�صة ح�صوله 
على ذلك الغذاء كنتيجة الأي �صدمات طارئة اأو اأحداث دورية، اأما فيما يتعلق بموؤ�صرات قيا�صه 
فقد اأبرزت منظمة االأغذية والزراعة في اإح�صاءاتها مجموعة من المقايي�س، وفيما يلي تبيانها:

الرقم القيا�صي لتقلبات اأ�صعار الغذاء المحلي.	•

ن�صيب الفرد من تقلبات االإنتاج الغذائي.	•

ن�صبة الواردات الغذائية اإلى ال�صادرات ال�صلعية.	•

الرقم القيا�صي لتقلب ن�صيب الفرد من االإنتاج الغذائي.	•

موؤ�صر  ا�صتخدام  على  الدرا�صة  ا�صتقرت  ال�صابقة،  الثالثة  الغذائي  االأمن  اأبعاد  في  وكما 
ن�صيب الفرد من تقلبات اإنتاج الغذاء عند مقارنة تطور جانب ثبات وا�صتقرار االأمن الغذائي 
داخل المجتمعات العربية محل الدرا�صة، باعتباره اأحد اأهم الموؤ�صرات الم�صتخدمة في قيا�س 
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بيانات الجدول  الغذاء، ومن خالل  اإلى  اأفراد المجتمع  مدى تحقق ثبات وا�صتقرار و�صول 
المجتمعات  في  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  بين  فيما  ارتباط  ثمة  كان  اإذا  ما  ا�صتجالء  يمكن  االآتي 
العربية محل الدرا�صة وبعد ثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية، وهو ما يمكن تبيانه على النحو 

التالي:

جدول رقم )5(

تطور موؤ�صر ن�صيب الفرد من تقلبات االإنتاج الغذائي خالل الفترة )1996 – 2015(

العاملاليمن�صورياالعراقليبياتون�سم�رش
1996(.960.16.91(.81(2.61.9
19975.661.711.(9.214.72.62.6
199866412218.82.42.4
19996.(61.910.((.622.81.62
20004.760.95.1(.529.91.62
20014.447.594.129.82.21.2
20028.242.(14.(625.62.51.7
200(7.546.114.79.8(2.822.8
20047.45(.911.612.429.71.9(
20056.5464.614.422.41.42.5
2006447.54.514.221.22.11.8
20075.741.12.41(.514.71.(1.9
200872(.4(.55.4191.71.6
20099.510.8(.45.427.722.4
20108.411.8(.54.827.922.(
201111.51(.4(.94.726.11.42.(
20121(.214.22720.52.22
201(12.715.22.27.92(.(2.72.8
201412.615.52.(8242.92.7
201511.515.92.58.224.12.92.5

الم�صدر: اإح�صاءات المنظمة العالمية لالأغذية والزراعة، 2016.



33

1- �صهد موؤ�صر ن�صيب الفرد من تقلبات اإنتاج الغذاء في م�صر اأعلى قيمة خالل الفترة الممتدة 
من عام 1996 حتى عام 1999، والفترة الممتدة من عام 2006 حتى عام 2009، وكذلك 
الفترة 2011/ 2012، وهي الفترة التي �صهدت اأعلى قيم هذا الموؤ�صر مقارنًة بباقي الفترة 

محل الدرا�صة.

الفترة  خالل  له  قيمة  اأعلى  تون�س  في  الغذاء  اإنتاج  تقلبات  من  الفرد  ن�صيب  موؤ�صر  بلغ   -2
الممتدة من عام 2002 حتى عام  الفترة  الممتدة من عام 1996 حتى عام 1998، وكذا 

2004، واأخيًرا الفترة الممتدة من عام 2010 حتى عام 2015.

)- مني ن�صيب الفرد من تقلبات اإنتاج الغذاء في ليبيا باأكثر قيمة ارتفاًعا خالل الفترة الممتدة 
من عام 1996 حتى عام 1998، وكذلك الفترة 2000/ 2001، واأخيًرا الفترة الممتدة 

من عام 2012 حتى عام 2015.

الفترة من عام  قيمة خالل  اأعلى  العراق  في  الغذاء  اإنتاج  تقلبات  الفرد من  ن�صيب  �صهد   -4
2000 حتى عام 2005، وارتفعت قيمته مرة اأخرى خالل الفترة من عام 2011 حتى عام 

.2015

5- بلغ ن�صيب الفرد من تقلبات اإنتاج الغذاء في �صوريا اأعلى قيمة خالل الفترة الممتدة من عام 
1996 حتى عام 2000، وكذلك خالل الفترة الممتدة من عام 2012 حتى عام 2015.

6- ارتفع ن�صيب الفرد من تقلبات اإنتاج الغذاء في اليمن خالل الفترة الممتدة من عام 2000 
خالل  واأخيًرا   ،2009 عام  حتى   2007 عام  من  الممتدة  الفترة  وكذا   ،2002 عام  حتى 

الفترة من عام 2011 حتى عام 2015.

في  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  بين  ما  تزامن  ثمة  اأن  على  اال�صتدالل  يمكن  تبيانه،  �صبق  ومما 
المجتمعات العربية ال�صتة مو�صع التحليل من جانب، وغالبية اأبعاد االأمن الغذائي من جانب 
التق�صي من  المزيد من  ي�صتوجب  الذي  االأمر  الفترة )1996 - 2015(، وهو  اآخر خالل 
الغذائي في  ال�صيا�صي واالأمن  بين اال�صتقرار  فيما  اأو االرتباط  العالقة  التحقق من �صحة  اأجل 
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ال�صدفة  قبيل  من  يعد  التزامن  ذاك  اأن  اإلى  واالنتهاء  نفيها  حتى  اأو  المذكورة،  المجتمعات 
البحتة)16(. وبناًء على ذلك، تعمد الدرا�صة اإلى تقديم نموذج اقت�صادي قيا�صي مقترح لدرا�صة 
االأثر الكمي لال�صتقرار ال�صيا�صي في الدول العربية محل االختبار على االأمن الغذائي باأبعاده 

االأربعة في مجتمعات هذه الدول خالل الفترة المذكورة اآنًفا.

ا: النموذج القت�سادي القيا�سي المقترح للعالقة بين ال�ستقرار ال�سيا�سي  رابعاً
والأمن الغذائي في الدول مو�سع الدرا�سة خالل الفترة )1996 - 2015(

1- الدرا�سات التطبيقية ال�سابقة
ظهرت العديد من الدرا�صات والبحوث التطبيقية التي حاولت الربط ما بين اال�صطرابات 
االقت�صادي  الن�صاط  عن  المعبرة  والمتغيرات  جانب،  من  المجتمعية  وال�صراعات  ال�صيا�صية 
من جانب اآخر؛ بع�ٌس من تلك الدرا�صات �صب جام تحليله على عالقة االأو�صاع ال�صيا�صية 
ا�صتثمارات القطاع الخا�س بها، مثل كلٍّ من درا�صة  غير الم�صتقرة في بع�س الدول وحجم 
(Barro, 1991)، ودرا�صة (Rodrik, 1991)، ودرا�صة (Alesina and Perotti, 1996))17(، في حين 

اأقدمت درا�صات اأخرى على اختبار العالقة بين اال�صطرابات ال�صيا�صية ومعدل الت�صخم داخل 
الدول التي تتعر�س لتلك اال�صطرابات، كدرا�صة (Aisen and Viega, 2008))18(، بيد اأن غالبية 
الدرا�صات التطبيقية التي تعاملت مع متغير اال�صتقرار ال�صيا�صي عمدت اإلى اختبار تاأثيره على 
 ،(Jong-A-Pin, 2006) ودرا�صة ،(Alesina et al., 1996) النمو االقت�صادي ب�صكٍل عام، مثل درا�صة
 Rani) ودرا�صة ،(Bernal-Verdugo et al., 2013) ودرا�صة ،(Aisen and Viega, 2011) ودرا�صة

)16(  توفر االأ�صكال البيانية رقم )1/م( حتى )6/م( تو�صيًحا واإثباًتا ملا اأوردته الدرا�صة من حتليل للعالقة بني اأبعاد االأمن الغذائي املختلفة وموؤ�رش 
           اال�صتقرار ال�صيا�صي داخل كل دولة عربية على حدة خالل كامل فرتة الدرا�صة. 

)17( انتهت الدراسات الثالث املذكورة إىل أن االضطرابات السياسية قد أسهمت يف ختفيض حجم استثمارات القطاع اخلاص داخل الدول اليت تعرضت لتلك   
        االضطرابات. وللمزيد يف هذا الشأن، انظر:

Robert J. Barro, “Economic Growth in a Cross-Section of Countries”, The Quarterly Journal of Economics 
106, no. 2 (1991): 407-443; Dani Rodrik, “Policy Uncertainty and Private Investment in Developing 
Countries”, Journal of Development Economics 36, no. 2 (October 1991): 229-242; Alberto Alesina and 
Roberto Perotti, “Income Distribution, Political Instability, and Investment”, European Economic Review 
40, no. 6 (1996): 1203-1228.

)18( انتهت هذه الدرا�صة اإىل وجود عالقة طردية تربط بني عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي ومعدل الت�صخم. وللمزيد يف هذا ال�صاأن، انظر:
Ari Aisen and Francisco José Veiga, “Political Instability and Inflation Volatility”, Public Choice 135 (2007): 
207-223.
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and Batool, 2016). وفيما يلي عر�ٌس مقت�صب لما تو�صلت اإليه تلك الدرا�صات واالأ�صاليب 

الكمية التي اتبعتها:

:)19()Alesina et al., 1996( اأ- درا�سة

عمدت اإلى اختبار العالقة بين �صعف اال�صتقرار ال�صيا�صي داخل الدول من جانب، والتي 
الناتج المحلي  الفرد من  عبرت عنه من خالل معدل تغير الحكومات، ومعدل نمو ن�صيب 
  Generalized Least االإجمالي من جانب اآخر. وبا�صتخدام طريقة المربعات ال�صغرى المعممة
Square (GLS) على عينة مكونة من )11 دولة خالل الفترة من عام 1950 حتى عام 1980، 

انتهت الدرا�صة اإلى اأن الدول التي عانت من تغيرات م�صتمرة في حكوماتها ات�صمت بانخفا�س 
نمو ن�صيب الفرد من الناتج المحلي االإجمالي بها.

:)20()Jong-A-Pin, 2006( ب- درا�سة

حاولت هذه الدرا�صة قيا�س اأثر اال�صطرابات ال�صيا�صية على النمو االقت�صادي با�صتخدام 
عينة مكونة من 98 دولة خالل الفترة من عام 1984 حتى عام )200، وقد قامت هذه الدرا�صة 
واالعتداءات  المدنية،  االحتجاجات  وهي  اأربعة؛  اأبعاٍد  اإلى  ال�صيا�صية  اال�صطرابات  بتق�صيم 
ذات الدوافع ال�صيا�صية، واال�صطرابات ال�صيا�صية التي تحدث داخل النظام ال�صيا�صي القائم، 
باالإ�صافة اإلى عدم ا�صتقرار اأو ا�صتمرار النظم ال�صيا�صية نف�صها، وقد انتهت الدرا�صة اإلى نتيجة 
موؤداها اأن هناك عالقة عك�صية قوية معنوية اإح�صائيًّا فيما بين االحتجاجات المدنية، وكذلك 
عدم ا�صتمرار النظم ال�صيا�صية من جانب، والنمو االقت�صادي من جانب اآخر، في حين لم يظهر 
اأن ثمة عالقة بين االعتداءات ذات الدوافع ال�صيا�صية، اأو اال�صطرابات ال�صيا�صية التي تحدث 
داخل النظم ال�صيا�صية القائمة ومعدل النمو االقت�صادي في الدول التي اأخ�صعتها تلك الدرا�صة 

للتحليل.

 Alberto Alesina et al., “Political Instability and Economic Growth”, Journal of Economic Growth 1, no. 2  )19(
(1996): 189-211.
 Richard Jong-A-Pin, “On the Measurement of Political Instability and Its Impact on Economic Growth”,  )20(
 European Journal of Political Economy 25, no. 1 (March 2009): 18-22.
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:)21()Aisen and Viega, 2011( ج- درا�سة

ا�صتهدفت هذه الدرا�صة قيا�س االأثر الكمى لال�صطرابات ال�صيا�صية على النمو االقت�صادي 
لنحو 169 دولة من دول العالم خالل الفترة من عام 1960 حتى عام 2004، وبا�صتخدام 
طريقة العزوم المعممة Generalized Method of Moments (GMM) انتهت الدرا�صة اإلى نتيجة 
الفرد  ن�صيب  نمو  معدل  في  انخفا�س  �صاحبها  قد  ال�صيا�صية  اال�صطرابات  زيادة  اأن  موؤداها 
ذلك  خاللها  من  ان�صرف  التي  بالقنوات  يتعلق  فيما  اأما  االإجمالي)22(.  المحلي  الناتج  من 
التاأثير فتتمثل في تراكم راأ�س المال الب�صري والمادي، ومعدالت نمو القطاعات االقت�صادية 

المختلفة.

: )2(()Bernal-Verdugo et al., 2013( د- درا�سة

هدفت هذه الدرا�صة اإلى تحليل العالقة الكمية بين اال�صطرابات ال�صيا�صية واالجتماعية من 
جانب، وحجم الناتج في الدول التي تعر�صت لتلك اال�صطرابات من جانب اآخر. ومن خالل 
بيانات مقطعية خالل الفترة من عام 1980 حتى عام 2010 لنحو )18 دولة، وبا�صتخدام 
اأن  اإلى  الدرا�صة  انتهت   Ordinary Least Square (OLS) االعتيادية  ال�صغرى  المربعات  طريقة 
لل�صراعات االجتماعية تاأثيًرا معنويًّا �صالًبا في االأجل الق�صير على الناتج، واأن قوة ذلك التاأثير 
قد تغيرت بتغير درجة عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي، كذلك اأكدت هذه الدرا�صة على اأن محاوالت 
زيادة الناتج في اأعقاب اال�صطرابات االجتماعية في االأجل المتو�صط تتوقف على قدرة الدول 

التي �صهدت تلك اال�صطرابات على تنفيذ اإ�صالحات �صيا�صية تتعلق بالحكم والم�صاءلة.

 Ari Aisen and Francisco José Veiga, How Does Political Instability Affect Economic Growth? IMF  )21(
 Working  Paper 11/12 ([Washington, DC]: International Monetary Fund (IMF), 2011): 18-24, online e-book,
 www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-full-text-pdf/external/pubs/ft/wp/2011/_wp1112.ashx
)22(  من اجلدير بالذكر اأن ن�صيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل هو اأحد املوؤ�رشات الدالة على االأمن االغذائي، وحتديًدا بعد قدرة اأفراد املجتمع 

           على الو�صول اإىل الغذاء.
 Lorenzo E. Bernal-Verdugo, Davide Furceri and Dominique Guillaume, The Dynamic Effect of Social and   )2((
 Political Instability on Output: The Role of Reforms, Working Paper 13/91 ([Washington, DC]:
International Monetary Fund (IMF), 2013): 5-14, online e-book, www.imf.org/~/media/Websites/IMF/
 imported-full-text-pdf/external/pubs/ft/wp/2013/_wp1391.ashx
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:)24()Rani and Batool, 2016( هـ- درا�سة

في  االقت�صادية  التنمية  على  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  عدم  اأثر  تحليل  الدرا�صة  هذه  حاولت 
باك�صتان، وبا�صتخدام بيانات �صنوية تمتد من عام 1980 حتى عام )201، وباتباع نموذج 
االنحدار الذاتي للقيم المبطاأة Auto Regressive Distributed Lagged (ARDL) تو�صلت الدرا�صة 
اإلى عدم وجود تاأثير معنوي لال�صطرابات ال�صيا�صية في باك�صتان على التنمية االقت�صادية في 

االأجل الق�صير، بيد اأن لها تاأثيًرا معنويًّا �صالًبا في االأجل الطويل.

2- م�سادر البيانات وفترة الدرا�سة 
عام 2015،  عام 1996 وحتى  من  الممتدة  للفترة  �صنوية  ربع  بيانات  الدرا�صة  تغطي 
وهي الفترة التي �صهدت حراًكا وا�صطرابات �صيا�صية وا�صحة داخل الدول العربية ال�صت التي 
اأخ�صعتها الدرا�صة لالختبار. ومن جانٍب اآخر، تتنوع م�صادر البيانات التي اعتمد الباحث عليها 
عند درا�صته الأثر اال�صتقرار ال�صيا�صي على االأمن الغذائي في المجتمعات المذكورة، وي�صتند 
في  الم�صتخدمة  وال�صيا�صية  والمالية  االقت�صادية  المتغيرات  طبيعة  اختالف  اإلى  التنوع  هذا 
الدرا�صة، وهو ما ين�صرف اإلى اختالف م�صادرها، فقد اأمكن الح�صول على البيانات الخا�صة 
بموؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي وغياب العنف من موؤ�صرات الحوكمة العالمية من قاعدة بيانات 
الت�صخم،  ومعدل  االإجمالي،  المحلي  الناتج  من  الفرد  ن�صيب  متغيرات  اأما  الدولي.  البنك 
والرقم القيا�صي لقيمة ال�صادرات، ومعدل البطالة، وحجم اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر، فاأمكن 
الح�صول عليها من موؤ�صرات التنمية من قاعدة بيانات البنك الدولي. اأما فيما يتعلق بموؤ�صرات 
ن�صيب الفرد من تقلبات اإنتاج الغذاء، ون�صبة من لديهم �صرف �صحي مح�صن من ال�صكان، 
العالمية  المنظمة  اإح�صاءات  من  عليها  الح�صول  اأمكن  فقد  الغذاء؛  الإنتاج  القيا�صي  والرقم 

لالأغذية والزراعة.

 Kulsoom Rani and Zakia Batool, “Impact of Political Instability and Foreign Direct Investmenton  )24(
Economic Development in Pakistan”, Asian Economic and Financial Review 6, no. 2 (2016): 83-89.
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3- النموذج المقترح 
في اإطار قيا�س االأثر الكمي لال�صتقرار ال�صيا�صي على االأمن الغذائي داخل االأقطار العربية 
مو�صع الدرا�صة خالل الفترة الزمنية المختارة، عمدت الدرا�صة بدايًة اإلى اختبار العالقة ال�صببية 
 ،Granger Causality Test فيما بين اال�صتقرار ال�صيا�صي واالأمن الغذائي م�صتعينة في ذلك باختبار

والذي يمكن تبيان نتائجه من خالل الجدول االآتي:

جدول رقم )6(

العالقة ال�صببية بين اأبعاد االأمن الغذائي وموؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي في الدول العربية مو�صع 
Granger Causality Test الدرا�صة وفًقا الختبار

اإمكانية الو�صول اإىل اإتاحة الغذاء
ثبات وا�صتقرار اال�صتفادة من الغذاءالغذاء

االإمدادات الغذائية

اإتاحة الغذاء ت�صبب م�رش
اال�صتقرار ال�صيا�صي

اإمكانية الو�صول 
ت�صبب اال�صتقرار 

ال�صيا�صي

اال�صتفادة من الغذاء 
ت�صبب اال�صتقرار 

ال�صيا�صي
العالقة ال�صببية يف 

االجتاهني

اإتاحة الغذاء ت�صبب العراق
اال�صتقرار ال�صيا�صي

اإمكانية الو�صول 
ت�صبب اال�صتقرار 

ال�صيا�صي

ليبيا
اإمكانية الو�صول 
ت�صبب اال�صتقرار 

ال�صيا�صي

اال�صتفادة من الغذاء 
ت�صبب اال�صتقرار 

ال�صيا�صي

العالقة ال�صببية يف �صوريا
االجتاهني

اال�صتقرار ال�صيا�صي 
ي�صبب اال�صتفادة من 

الغذاء

تون�س
اال�صتفادة من الغذاء 

ت�صبب اال�صتقرار 
ال�صيا�صي

ا�صتقرار االإمدادات 
الغذائية ت�صبب 

اال�صتقرار ال�صيا�صي
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اإتاحة الغذاء ت�صبب اليمن
اال�صتقرار ال�صيا�صي

اال�صتقرار ال�صيا�صي 
ي�صبب اإمكانية 

الو�صول
العالقة ال�صببية يف 

االجتاهني

.(E-views 9.5) الم�صدر: من تنفيذ الباحث با�صتخدام تطبيق
بعد  بين  متبادلة  �صببية  لم يظهر عالقة  اأن االختبار  تعني  الجدول  المظللة في  الخانات   

االأمن الغذائي وموؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي في الدولة المذكورة.

ومن خالل الجدول ال�صابق، يالحظ اأنه لم يكن ثمة اتفاق بين الدول العربية ال�صت محل 
االختبار فيما يتعلق بالعالقة ال�صببية فيما بين اأبعاد االأمن الغذائي المختلفة وموؤ�صر اال�صتقرار 
ال�صيا�صية  اال�صطرابات  طبيعة  اختالف  اإلى  اأ�صا�صي  ب�صكل  يرجع  ذلك  ولعل  ال�صيا�صي. 
طبيعة  اختالف  وكذا  وم�صبباتها،  دوافعها  وتباين  االختبار،  محل  الدول  لها  تعر�صت  التي 
اال�صطرابات  مع  المجتمعات  تلك  تفاعل  ذاتها وطريقة  الدرا�صة  العربية محل  المجتمعات 

ال�صيا�صية التي �صربت مجتمعاتها.

وفي ذلك ال�صياق، تجدر االإ�صارة اإلى اأن نتائج االختبار قد اأو�صحت اأن ثالثة مجتمعات 
الغذائي؛  اأمنها  على  ال�صيا�صي  ال�صتقرارها  تاأثيًرا  �صهدت  قد  الدرا�صة  مو�صع  الدول  من  فقط 
ففي م�صر �صكلت اال�صطرابات ال�صيا�صية �صبًبا في عدم ثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية، 
اأو اال�صتفادة  اإليه  المجتمع  اأفراد  اإمكانية و�صول جميع  ت�صببت في عدم  وفي �صوريا واليمن 
ال�صببية من  العالقة  �صير  الدرا�صة  الدول مو�صع  النقي�س من ذلك، �صهدت جميع  منه. وعلى 
االأربعة  باأبعاده  الغذائي  االأمن  انعدام  فقد كان  ال�صيا�صي؛  اال�صتقرار  اتجاه  في  الغذائي  االأمن 
اأحد اأ�صباب بع�س اال�صطرابات ال�صيا�صية التي تعر�صت لها م�صر. كما كان عدم توافر الغذاء 
و�صعوبة و�صول اأفراد المجتمع اإليه اأحد اأ�صباب بع�س اال�صطرابات ال�صيا�صية في العراق. وفي 
ليبيا ت�صبب عدم اإمكانية الو�صول اإلى الغذاء واال�صتفادة منه في انعدام اال�صتقرار ال�صيا�صي هناك 
ب�صكٍل ما. وفي �صوريا كان ل�صعوبة و�صول جميع اأفراد المجتمع اإلى الغذاء يد في اال�صطرابات 
ال�صيا�صية التي تعر�صت لها. كذلك االأمر بالن�صبة لتون�س فيما يتعلق ببعَدْي اال�صتفادة من الغذاء 
وثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية. وفي اليمن كان لعدم توافر الغذاء واال�صتفادة منه دور في 

اال�صطرابات ال�صيا�صية التي تعر�س لها المجتمع اليمني.
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المختلفة  الغذائي  االأمن  اأبعاد  بين  فيما  التاأثير  متبادلة  العالقة  تلك  وال�صتك�صاف حجم 
واال�صتقرار ال�صيا�صي داخل المجتمعات مو�صع االختبار ب�صكل اأكثر و�صوًحا، لجاأت الدرا�صة 

اإلى ا�صتخدام اأ�صلوب االنحدار الذاتي للمتجهات  Vector Auto-regression Model)25( من اأجل 
تقدير نموذج االنحدار االآتي:

حيث:

عن  المتغير  ذلك  يعبر  حيث  (j)؛  للدولة   (t) الفترة  خالل  التابع  المتغير  اإلى  ت�صير   (Ytj)

موؤ�صر االأمن الغذائي، وذلك في حال تقدير انحدار االأمن الغذائي على اال�صتقرار ال�صيا�صي، 
وقد ا�صتخدمت الدرا�صة متغيرات الرقم القيا�صي الإنتاج الغذاء FPI، ون�صيب الفرد من الناتج 
لديهم  من  ون�صبة   ،FPV الغذاء  اإنتاج  تقلبات  من  الفرد  ون�صيب   ،GDP االإجمالي  المحلي 
�صرف �صحي مح�صن من ال�صكان SAN؛ وذلك من اأجل قيا�س االأثر على اأبعاد االأمن الغذائي 
المختلفة. كما ا�صتخدم لالإ�صارة اإلى موؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي POL، وذلك عند تقدير انحدار 

اال�صتقرار ال�صيا�صي على االأمن الغذائي.

الفترة  النموذج خالل  في  الم�صتخدمة  الم�صتقلة  المتغيرات  تعبر عن مجموعة   (Xt-i‚j)

(t-i) للدولة (j)، وت�صمل موؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي وغياب العنف عند تقدير معادالت االأمن 
ال�صيا�صي،  اال�صتقرار  معادلة  تقدير  عند  المختلفة  الغذائي  االأمن  موؤ�صرات  وكذا  الغذائي، 
 ،EXP ال�صادرات  لقيمة  القيا�صي  الرقم  مثل  االقت�صادية  المتغيرات  من  عدد  اإلى  باالإ�صافة 

.INVوحجم اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر ،EMP ومعدل البطالة ،INF ومعدل الت�صخم

)25( منوذج االنحدار الذاتي للمتجهات هو اأحد النماذج القيا�صية امل�صتخدمة لتقدير العالقة اخلطية التي تت�صمن اعتماًدا متباداًل فيما بني جمموعة 
          من ال�صال�صل الزمنية. وللمزيد يف هذا ال�صاأن، انظر: 

 Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter, Basic Econometrics, 5th ed., McGraw Hill Series (Singapore:
McGraw-Hill Irwin, 2009): 773-799.
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وفي هذا االإطار، ا�صتهلت الدرا�صة بقيا�س اأثر اال�صتقرار ال�صيا�صي على اأبعاد االأمن الغذائي 
المختلفة، ثم انتقلت اإلى قيا�س اأثر تلك االأبعاد على موؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي في كل دولة من 
الدول مو�صع االختبار على حدة؛ والجدول رقم )7( يو�صح نتائج نماذج االنحدار المقدرة:

جدول رقم )7(

عالقة االأمن الغذائي بموؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي با�صتخدام اأ�صلوب االنحدار الذاتي 
للمتجهات )+(

FPI GDP FPV SAN POL

Eq.1
Eq.2
Eq.3
Eq.4
Eq.5
Eq.6

FPI

0.0025*
0.0074*
0.005*

0.00038*
0.0009*
0.00015*

Eq.1
Eq.2
Eq.3
Eq.4
Eq.5
Eq.6

GDP

1.98*
7.25
2.72

0.00023*
2.47*

0.00011*

Eq.1
Eq.2
Eq.3
Eq.4
Eq.5
Eq.6

FPV

-0.0107*
-0.0127***

-0.003*
-0.0036*
-1.92*
-0.005*
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Eq.1
Eq.2
Eq.3
Eq.4
Eq.5
Eq.6

SAN

0.0045*
0.0055*

0.0272***
0.0012*
6.25*
8.50*

Eq.1
Eq.2
Eq.3
Eq.4
Eq.5
Eq.6

POL

1.92*
5.332

1.236**
-0.835
3.298*
-0.764

2.774*
480.7

-122.06
-39.716
-8.996
-84.80

-1.214*
0.072
-0.263
-0.502
-3.162*

-0.0159***

0.344
0.274***
0.014*

0.1923***
0.551
3.101

Eq.1
Eq.2
Eq.3
Eq.4
Eq.5
Eq.6

EXP

0.037*
0.013*
0.0365*
0.0152**
0.0715**
0.0463*

0.617**
5.048
29.9

0.6066**
0.4866**
1.429**

-0.0138*
-0.0428*
-0.00355*
-0.0095*
-0.0768*
-0.011*

0.008*
0.003*
0.0004*
0.0034*
0.0011*
0.0079*

0.0019*
0.002*

0.00017*
0.00051*
0.0015*
0.0012*

Eq.1
Eq.2
Eq.3
Eq.4
Eq.5
Eq.6

EMP

-1.004**
-1.33**
4.970

-0.363**
-0.552**
-0.3947**

-6.535
-23.42

-1188.03
-0.399**

2.986
-1.928

0.267**
0.028*
1.77***
0.112**
0.2137**
0.037*

-0.254**
-5.02**
-0.043*

-0.00414*
-0.00018**
-0.103**

-0.058*
-0.03*
-0.125*
-0.0012*
-0.0026*
-0.0162*

Eq.1
Eq.2
Eq.3
Eq.4
Eq.5
Eq.6

INF

-0.014*
-0.048*
-0.126**
-0.2139**

-0.948
-0.0311**

-0.025**
-0.104
233.3

0.169**
11.428

-1.557***

0.0018*
0.0162*
0.060**
0.0349*
1.943**
0.005*

-0.029*
-0.0002*
-0.00065*
-0.0023*
-0.0258**
-0.0187**

-0.0004*
-0.0003*
-0.020*
-0.0046*
-0.0221*
-0.00043*
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Eq.1
Eq.2
Eq.3
Eq.4
Eq.5
Eq.6

INV

0.095**
-1.06

0.283**
-10.03

0.287**
0.0154**

1.789
-28.395
173.18
1.187
0.1677
6.396

-0.243**
-0.821**
-0.424**
-1.506***
-0.112**
-0.133*

0.0156**
0.1037**
0.0355*
0.197**
0.0109**
0.0313**

0.0146*
0.019*
0.0153*
0.102*
0.0033*
0.00096*

.(E-views 9.5) الم�صدر: من تنفيذ الباحث با�صتخدام تطبيق
النتائج المقابلة للمعادالت رقم )1( خا�صة بحالة م�صر، ورقم )2( خا�صة بحالة   )+(
العراق، ورقم ))( خا�صة بحالة ليبيا، ورقم )4( خا�صة بحالة �صوريا، ورقم )5( خا�صة بحالة 

تون�س، ورقم )6( خا�صة بحالة اليمن.

 ،)٪5( معنوية  م�صتوى  عند  معنوي   )**(  ،)٪1( معنوية  م�صتوى  عند  معنوي   )*(
)***( معنوي عند م�صتوى معنوية )٪10(.

وباإمعان النظر في نتائج نماذج االنحدار المبينة في الجدول ال�صابق يمكن ا�صتخال�س 
عدد من النتائج، وباالإمكان اإيجازها فيما يلي:

 اأ- فيما يتعلق باأثر اأبعاد الأمن الغذائي المختلفة على موؤ�سر ال�ستقرار ال�سيا�سي

بعد اإتاحة الغذاء •

ك�صف نموذج االنحدار المقدر عن اأن اال�صتقرار ال�صيا�صي قد تاأثر باإتاحة وتوافر الغذاء 
حيث  بينها،  فيما  التاأثير  هذا  درجة  اختلفت  واإن  االختبار،  مو�صع  العربية  الدول  كافة  في 
ظهرت تلك العالقة في اأ�صعف �صورها في اليمن؛ اإذ اإن تغيًرا قدره 1٪ في الموؤ�صر الدال على 
اإتاحة الغذاء قد اأدى اإلى تغير طردي في اال�صتقرار ال�صيا�صي بمعدل 0.00015٪ فقط، تالها 
اإتاحة  اإلى اأن تغير قدره 1٪ في  اأ�صارت معادلة االنحدار الخا�صة بها  في ذلك �صوريا حيث 
الغذاء قد اأدى اإلى تغير طردي في ا�صتقرارها ال�صيا�صي بنحو 8)0.000٪، ثم جاءت تون�س 
اإتاحة الغذاء  اأن تغيًرا قدره 1٪ في بعد  التي ك�صفت نتائج معادلة االنحدار الخا�صة بها عن 
ال�صيا�صي، تالها في ذلك م�صر ثم  اإلى تغير بنحو 0.0009٪ في موؤ�صر ا�صتقرارها  اأدى  قد 
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العراق واأخيًرا ليبيا، حيث اأو�صحت معادالت االنحدار المقدرة الخا�صة بهم اأن تغير الرقم 
القيا�صي الإنتاج الغذاء بنحو 1٪ قد اأدى اإلى تغير طردي في موؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي بنحو 

0.0025٪،  و0.0074٪، و0.005٪ على الترتيب.

بعد الو�سول اإلى الغذاء •

لم يثبت وفًقا لمعادالت االنحدار المقدرة اأن ثمة تاأثيًرا للموؤ�صر الدال على بعد الو�صول 
اإلى الغذاء في كلٍّ من العراق وليبيا. وعلى الجانب االآخر ك�صفت نتائج تلك المعادالت عن 
قوة ذلك التاأثير في كلٍّ من م�صر وتون�س؛ حيث اإن تغيًرا قدره 1٪ في بعد الو�صول اإلى الغذاء 
في  التوالي.  على  ال�صيا�صي  ا�صتقرارهما  موؤ�صر  في  بنحو 1.98٪، و٪2.47  تغير  اإلى  اأدى 
حين و�صح �صعف هذا التاأثير في كلٍّ من �صوريا واليمن؛ حيث ثبت اأن تغيًرا قدره 1٪ في بعد 
الو�صول اإلى الغذاء اأدى اإلى تغير بنحو )0.0002٪، و0.0001٪ في موؤ�صر ا�صتقرارهما 

ال�صيا�صي على التوالي.

بعد ال�ستفادة من الغذاء •

الغذاء  من  اال�صتفادة  بعد  على  للداللة  الم�صتخدم  الموؤ�صر  تاأثير  معنوية  من  الرغم  على 
على موؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي في كافة الدول العربية مو�صع االختبار، فاإن قوة ذلك التاأثير 
تغيًرا  اأن  اإلى  المقدرة  االنحدار  معادالت  اأ�صارت  اإذ  وليبيا؛  وتون�س  اليمن  في  اإال  تبُد  لم 
بنحو ٪8.5،  تغير  اإلى  اأدى  قد  الغذاء  اال�صتفادة من  بعد  الدال على  الموؤ�صر  قدره 1٪ في 

و6.25٪، و0.027٪ في موؤ�صر ا�صتقرارها ال�صيا�صي على التوالي.

بعد ثبات وا�ستقرار الإمدادات الغذائية •

كما في بعدي اإتاحة الغذاء واال�صتفادة من الغذاء، اأظهرت معادالت االنحدار المقدرة 
اأن هناك تاأثيًرا معنويًّا لبعد ثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية على موؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي 
في جميع الدول العربية مو�صع الدرا�صة، واإن ظهر ذاك التاأثير ب�صكٍل اأقوى في تون�س، تالها 
في ذلك العراق، واأخيًرا م�صر؛ اإذ اإن تغيًرا قدره 1٪ في الموؤ�صر الدال على ثبات وا�صتقرار 
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االإمدادات الغذائية قد اأدى اإلى تغير في اال�صتقرار ال�صيا�صي بمعدل 1.92٪، و٪0.012، 
و0.01٪ داخل الدول المذكورة على التوالي.

ب- فيما يتعلق باأثر موؤ�سر ال�ستقرار ال�سيا�سي على اأبعاد الأمن الغذائي المختلفة
على الجانب االآخر مما �صبق، وفيما يتعلق بتاأثير الموؤ�صر الدال على اال�صتقرار ال�صيا�صي 
مو�صع  الفترة  خالل  االختبار  محل  العربية  الدول  في  المختلفة  الغذائي  االأمن  اأبعاد  على 
اأبعاد  اإح�صائيًّا« على بع�س  تاأثيًرا »معنوي  ال�صيا�صي  لموؤ�صر اال�صتقرار  اأن  تبين  الدرا�صة، فقد 
االأمن الغذائي في الدول العربية التي خ�صعت للتحليل، مع مالحظة اأن ذلك التاأثير لم ين�صرف 
اإلى كافة اأبعاد االأمن الغذائي داخل اأي دولة من هذه الدول، واإن لم تخُل نتائج اأي دولة من 
الدول العربية التي خ�صعت للتحليل من تاأثير لموؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي على اأحد اأبعاد االأمن 

الغذائي بها على االأقل. 

وفي هذا االإطار، تجدر االإ�صارة اإلى اأن نتائج معادالت االنحدار المقدرة قد اأثبتت اأن 
اأكثر  وليبيا، كان  الغذائي في م�صر وتون�س  االأمن  اأبعاد  ال�صيا�صي على  اال�صتقرار  موؤ�صر  تاأثير 
حدة من العراق و�صوريا واليمن؛ اإذ ك�صفت معادالت االنحدار المقدرة اأن تغيًرا قدره 1٪ في 
موؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي قد اأدى اإلى تغير قدره 1.9٪، و2.77٪، و1.2٪ في الموؤ�صرات 
على  م�صر  في  الغذائية  االإمدادات  وا�صتقرار  وثبات  اإليه  والو�صول  الغذاء  اإتاحة  على  الدالة 
اال�صتقرار  موؤ�صر  في   ٪1 قدره  تغيًرا  اأن  المقدرة  المعادالت  نتائج  اأثبتت  كذلك  الترتيب. 
الغذاء،  اإتاحة  على  الدال  الموؤ�صر  في  قدره 29.)٪، و16.)٪  تغير  اإلى  اأدى  قد  ال�صيا�صي 
وكذلك موؤ�صر ثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية في تون�س على الترتيب. وفي ليبيا، ك�صفت 
نتائج المعادالت المقدرة اأن حدوث تغير قدره 1٪ في موؤ�صر ا�صتقرارها ال�صيا�صي قد اأدى اإلى 
تغير قدره )1.2٪، و0.014٪ في الموؤ�صر الدال على اإتاحة الغذاء وكذلك موؤ�صر اال�صتفادة 
من الغذاء على الترتيب. وعلى النقي�س من ذلك، لم يتبين اأن لال�صتقرار ال�صيا�صي تاأثيًرا في كلٍّ 
من العراق و�صوريا اإال على الموؤ�صر الدال على بعد اال�صتفادة من الغذاء؛ اإذ تبين اأن تغيًرا قدره 
1٪ في موؤ�صر اال�صتقرار ال�صيا�صي الخا�س بهما قد اأدى اإلى تغير قدره 0.27٪، و٪0.19  
في الموؤ�صر الدال على بعد اال�صتفادة من الغذاء في الدولتين على الترتيب. اأما في حالة اليمن 
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فقد اأظهرت نتائج معادلة االنحدار المقدرة الخا�صة بها وجود تاأثير معنوي اإح�صائيًّا لموؤ�صر 
اإن  اإذ  الغذائية؛  االإمدادات  وا�صتقرار  ثبات  بعد  على  الدال  الموؤ�صر  على  ال�صيا�صي  اال�صتقرار 
تغيًرا قدره 1٪ في موؤ�صر ا�صتقرارها ال�صيا�صي قد اأدى اإلى تغير قدره 0.015٪ في بعد االأمن 

الغذائي المذكور.

ج- فيما يتعلق باأثر المتغيرات القت�سادية الكلية بالنموذج على اأبعاد الأمن الغذائي المختلفة
نموذج  ت�صمنها  التي  الكلية  االقت�صادية  بالمتغيرات  يتعلق  وفيما  اآخر،  جانب  من 
االنحدار المقدر؛ فقد ك�صفت نتائج هذا النموذج عن وجود تاأثير معنوي اإح�صائيًّا لمتغير 
م�صر  من  كلٍّ  داخل  الغذائي  االأمن  على  الدالة  الموؤ�صرات  كافة  على  ال�صادرات  عوائد 
المقدرة  المعادالت  اأوردتها  التي  النتائج  اإلى  بالنظر  تبين  حيث  واليمن؛  وتون�س  و�صوريا 
بعد  على  الدالة  الموؤ�صرات  في  تغيًرا  اأحدث  قد  ال�صادرات  عوائد  في   ٪1 قدره  تغيًرا  اأن 
اإتاحة الغذاء وبعد الو�صول اإليه وبعد اال�صتفادة منه وبعد ثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية 
على  م�صر  في  و٪0.01  و٪0.008،  و٪0.62،   ،٪0.0(7 نحو  بلغت  بمعدالت 
التوالي، وبمعدالت بلغت 0.015٪، و0.6٪، و)0.00٪، و0.009٪ في �صوريا على 
تون�س  في  و٪0.07  و٪0.001،  و٪0.48،   ،٪0.07 بلغت  بمعدالت  وكذا  التوالي، 
في  و٪0.01  و٪0.007،  و٪1.4،   ،٪0.046 بلغت  بمعدالت  واأخيًرا  التوالي،  على 
اإلى  المقدر  النموذج  نتائج  اأ�صارت  االآخر،  الجانب  وعلى  ال�صابق.  الترتيب  بذات  اليمن 
وبعد  الغذاء  اإتاحة  بعد  اإلى  ان�صرف  وليبيا  العراق  من  كلٍّ  في  ال�صادرات  عوائد  تاأثير  اأن 
تغيًرا  اأن  النتائج  اأظهرت  اإذ  فقط؛  الغذائية  االإمدادات  وا�صتقرار  ثبات  وبعد  منه  اال�صتفادة 
اإتاحة  بعد  على  الدالة  الموؤ�صرات  في  تغيًرا  اأحدث  قد  ال�صادرات  عوائد  في   ٪1 قدره 
نحو  بلغت  بمعدالت  الغذائية  االإمدادات  وا�صتقرار  ثبات  وبعد  منه  اال�صتفادة  وبعد  الغذاء 
)0.01٪، و)0.00٪، و0.04٪ في العراق على التوالي، وبمعدالت بلغت 6)٪0.0، 

و0.0004٪، و0.004٪ في ليبيا على التوالي.

وباالنتقال اإلى متغير معدل البطالة، فقد اأظهرت معادالت االنحدار المقدرة اأن للبطالة 
اإذ  الغذائي كافة في كلٍّ من م�صر و�صوريا؛  االأمن  اأبعاد  اإح�صائيًّا« على  قويًّا »معنوي  تاأثيًرا 
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الموؤ�صرات  في  تغير  اإلى  اأدى  قد  البطالة  معدل  في   ٪1 قدره  تغيًرا  اأن  عن  النتائج  ك�صفت 
وا�صتقرار  ثبات  وبعد  منه  اال�صتفادة  وبعد  اإليه  الو�صول  وبعد  الغذاء  اإتاحة  بعد  على  الدالة 
و٪0.26  و٪0.25،  و٪6.5،   ،٪1.004 نحو  بلغت  بمعدالت  الغذائية  االإمــدادات 
بلغت  �صوريا بمعدالت  الموؤ�صرات في  تغير في ذات  اإلى  اأدى  التوالي، كما  في م�صر على 
6).0٪، و9).0٪، و0.004٪، و0.11٪ بذات الترتيب ال�صابق. كذلك، فقد ان�صرف 
تاأثير متغير البطالة على  اأبعاد اإتاحة الغذاء واال�صتفادة منه وثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية 
في كلٍّ من العراق وتون�س واليمن؛ حيث تبين من خالل نتائج المعادالت المقدرة اأن تغيًرا 
الغذاء  اإتاحة  بعد  على  الدالة  الموؤ�صرات  في  تغير  اإلى  اأدى  قد  البطالة  معدل  في   ٪1 قدره 
 ،٪1.(( بلغت  بمعدالت  الغذائية  االإمدادات  وا�صتقرار  ثبات  وبعد  منه  اال�صتفادة  وبعد 
الموؤ�صرات  ذات  تغير  اإلى  اأدى  فقد  ا  اأي�صً التوالي،  على  العراق  في  و5.02٪،و٪0.028 
الترتيب  بذات  و٪0.21  و٪0.0002،   ،٪0.55 بلغت  بمعدالت  تون�س  في  ال�صابقة 
بمعدالت  اليمن  في  التبيان  ال�صابقة  الموؤ�صرات  نف�س  تغير  في  ت�صبب  تبيانه، كذلك  ال�صابق 
النتائج  اأ�صارت  واأخيًرا،  ال�صابق.  الترتيب  بذات  و٪0.04  و)٪0.10،   ،٪0.(9 بلغت 
من  اال�صتفادة  بعدي  على  الدالة  الموؤ�صرات  اإلى  ليبيا  في  البطالة  معدل  تاأثير  ان�صراف  اإلى 
الغذاء وثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية فقط؛ اإذ اأن تغير معدل البطالة بنحو 1٪ قد اأدى 
اإلى تغير موؤ�صري اال�صتفادة من الغذاء وثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية بنحو )٪0.04، 

و1.77٪ على الترتيب.

اأما فيما يتعلق بالموؤ�صر الدال على معدل الت�صخم، فقد ك�صفت نتائج معادالت االنحدار 
المقدرة اأن للت�صخم تاأثيًرا »معنوي اإح�صائيًّا« على كافة اأبعاد االأمن الغذائي في كلٍّ من م�صر 
و�صوريا واليمن؛ حيث اأظهرت النتائج اأن تغيًرا بنحو 1٪ في معدل الت�صخم قد اأدى اإلى تغير 
في الموؤ�صرات الدالة على بعد اإتاحة الغذاء وبعد الو�صول اإليه وبعد اال�صتفادة منه وبعد ثبات 
بلغت نحو 0.014٪، و0.025٪، و٪0.029،  بمعدالت  الغذائية  االإمدادات  وا�صتقرار 
و0.0018٪ في م�صر على التوالي، كذلك فقد اأدى اإلى تغير في ذات الموؤ�صرات في �صوريا 
ال�صابق،  الترتيب  بذات  بلغت 0.21٪، و0.16٪، و)0.002٪، و5)٪0.0  بمعدالت 
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كما اأحدث تغيًرا في ذات الموؤ�صرات في اليمن بمعدالت بلغت نحو )0.0٪، و٪1.55، 
معدل  متغير  تاأثير  ان�صرف  فقد  كذلك  ال�صابق.  الترتيب  بنف�س  و٪0.005  و٪0.018، 
الت�صخم على اأبعاد اإتاحة الغذاء واال�صتفادة منه وثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية في كلٍّ من 
العراق وليبيا؛ حيث اأظهرت نتائج معادالت االنحدار المقدرة اأن تغيًرا قدره 1٪ في معدل 
الت�صخم قد اأحدث تغيًرا في الموؤ�صرات الدالة على بعد اإتاحة الغذاء وبعد اال�صتفادة منه وبعد 
ثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية بمعدالت بلغت 0.048٪، و0.0002٪، و٪0.016 
ا فقد اأدى اإلى تغير ذات الموؤ�صرات ال�صابقة في ليبيا بمعدالت  في العراق على التوالي، اأي�صً
ذلك  اإلى  واإ�صافة  تبيانه.  ال�صابق  الترتيب  بذات  و٪0.06  و٪0.0006،   ،٪0.1( بلغت 
الدالة على بعدي  اإلى الموؤ�صرات  الت�صخم في تون�س  تاأثير معدل  النتائج ان�صراف  اأو�صحت 
اال�صتفادة من الغذاء وثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية فقط؛ حيث اإن تغير معدل الت�صخم 
بنحو 1٪ قد اأدى اإلى تغير موؤ�صري اال�صتفادة من الغذاء وثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية 

بمعدل بلغ 0.026٪، و1.9٪ على الترتيب.

واأخيًرا، وفيما يخت�س بمتغير اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر وتاأثيره على اأبعاد االأمن الغذائي 
المختلفة في الدول العربية محل الدرا�صة؛ فقد اأو�صحت نتائج معادالت االنحدار المقدرة اأن 
لمتغير اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر تاأثيًرا »معنوي اإح�صائيًّا« على ثالثة اأبعاد فقط من اأبعاد االأمن 
اإتاحة الغذاء وبعد اال�صتفادة منه،  الغذائي في كلٍّ من م�صر وليبيا وتون�س واليمن، وهي بعد 
وبعد ثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية؛ حيث اأظهرت النتائج اأن تغيًرا قدره 1٪ في متغير 
اال�صتثمار االأجنبى المبا�صر قد اأدى اإلى تغير في الموؤ�صرات الدالة على بعد اإتاحة الغذاء وبعد 
اال�صتفادة منه وبعد ثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية بمعدالت بلغت 0.09٪، و٪0.015، 
في  بلغت 0.28٪، و5)0.0٪، و٪0.42  التوالي، وبمعدالت  م�صر على  في  و٪0.24 
ليبيا بذات الترتيب ال�صابق، وبمعدالت بلغت نحو 0.29٪، و0.01٪، و0.11٪ في تون�س 
في  و)٪0.1  و)٪0.0،   ،٪0.015 نحو  بلغت  وبمعدالت  �صبق،  الذي  الترتيب  بذات 
اليمن بنف�س الترتيب ال�صابق. كما ان�صرف تاأثير متغير اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر على بعدي 
الغذائية في كلٍّ من العراق و�صوريا؛ حيث  الغذاء وثبات وا�صتقرار االإمدادات  اال�صتفادة من 



49

ك�صفت نتائج المعادالت المقدرة اأن تغيًرا قدره 1٪ في اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر قد اأدى 
اإلى تغير في الموؤ�صرات الدالة على بعد اال�صتفادة من الغذاء وبعد ثبات وا�صتقرار االإمدادات 
ا فقد اأدى اإلى تغير  الغذائية بمعدالت بلغت 0.1٪، و0.82٪ في العراق على التوالي، اأي�صً
ذات الموؤ�صرات ال�صابقة في �صوريا بمعدالت بلغت 0.19٪، و1.5٪ بذات الترتيب ال�صابق 

تبيانه.

ا: النتائج والتو�سيات خام�ساً
الغذائي  االأمن  بين  العالقة  لقيا�س  والكمي  التحليلي  ال�صقين  من  االنتهاء  اأعقاب  في 
واال�صتقرار ال�صيا�صي في عدد من المجتمعات العربية، تو�صلت الدرا�صة اإلى عدٍد من النتائج 

والتو�صيات المبنية عليها، وفيما يلي ا�صتعرا�صها تباًعا:

 نتائج الدرا�سة
تبين من خالل اختبار العالقة ال�صببية Granger Causality Test اأن هناك تاأثيًرا متباداًل فيما 
الغذائي من جانب  لالأمن  المختلفة  والموؤ�صرات  ال�صيا�صي من جانب،  اال�صتقرار  موؤ�صر  بين 
اآخر، واإن اختلفت قوة واتجاه ذلك التاأثير من دولة اإلى اأخرى، ومن بعٍد اإلى اآخر من اأبعاد 
االأمن الغذائي خالل الفترة مو�صع الدرا�صة؛ ففي حين اأ�صارت الدرا�صة اإلى اأن ثالثة مجتمعات 
الغذائي؛  اأمنها  على  ال�صيا�صي  ال�صتقرارها  تاأثيًرا  �صهدت  قد  الدرا�صة  مو�صع  الدول  من  فقط 
وهي م�صر التي �صكلت اال�صطرابات ال�صيا�صية بها �صبًبا في عدم ثبات وا�صتقرار االإمدادات 
الغذائية، وكذلك �صوريا واليمن واللذان ت�صببت اال�صطرابات ال�صيا�صية بهما في عدم اإمكانية 
�صهدت  االآخر،  الجانب  وعلى  منه.  اال�صتفادة  اأو  الغذاء  اإلى  المجتمع  اأفراد  جميع  و�صول 
جميع المجتمعات العربية مو�صع الدرا�صة تاأثيًرا وا�صًحا لبع�س جوانب واأبعاد االأمن الغذائي 
بها على ا�صتقرارها ال�صيا�صي، واإن كان هذا التاأثير من ال�صعف بمكان بحيث ال يقوى منفرًدا 
على اإحداث ا�صطرابات �صيا�صية وا�صحة في الدول العربية التي خ�صعت للدرا�صة. وبالتالي 
يمكن القول باأن االأمن الغذائي بهذا ال�صكل يف�صر - ولكن بجزٍء �صئيل منه - اال�صطرابات 

واأحداث العنف التي �صربت هذه المجتمعات خالل اإجمالي الفترة محل الدرا�صة.
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على الرغم من المعنوية االإح�صائية لعالقة االنحدار المقدرة با�صتخدام نموذج االنحدار 
العربية  الدول  مختلف  في  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  موؤ�صر  بين  فيما   ،(VAR) للمتجهات  الذاتي 
ما  الفترة )1996 - 2015(، وهو  المختلفة خالل  الغذائي  االأمن  واأبعاد  الدرا�صة  مو�صع 
لالأمن  الموجب  التاأثير  اأن  اأو�صحت  قد  الدرا�صة  فاإن  ال�صببية؛  العالقة  اختبار  نتائج  مع  يتفق 
ي�صل  معنوية  بم�صتوى  معنوية  االأكثر  اأنه  الرغم من  ال�صيا�صي - على  اال�صتقرار  الغذائي على 
ال�صيا�صي على االأمن الغذائي داخل  تاأثير اال�صتقرار  اأ�صعف من  اإلى ٪1 -  النتائج  في معظم 
تاأثيًرا  الغذاء  اأن الإتاحة وتوافر  المقدر  النموذج  نتائج  اأثبتت  اإذ  اآنًفا؛  المذكورة  المجتمعات 
ا »معنوي اإح�صائيًّا« على اال�صتقرار ال�صيا�صي في كل الدول مو�صع الدرا�صة، في  �صعيًفا جدًّ
حين كان الإمكانية و�صول ال�صكان اإلى الغذاء تاأثير قوي »معنوي اإح�صائيًّا« في كلٍّ من م�صر 
اأما في العراق وليبيا فقد كان التاأثير غير  وتون�س، وتاأثير �صعيف في كلٍّ من �صوريا واليمن، 
معنوي اإح�صائيًّا. كذلك كان لثبات وا�صتقرار االإمدادات الغذائية اأثر معنوي اإح�صائيًّا في كل 
تون�س وم�صر والعراق.  القوة بمكان وبخا�صة في حالة  الدرا�صة، ومن  المجتمعات مو�صع 
تاأثير اال�صتفادة من الغذاء على اال�صتقرار ال�صيا�صي داخل  ا معنوية  اأي�صً النتائج  اأثبتت  واأخيًرا، 
الدول محل االختبار، وذلك على الرغم من �صعف هذا التاأثير فيما عدا حالتي تون�س واليمن. 
قويًّا  تاأثيًرا  ال�صيا�صي  اأن لال�صتقرار  المقدرة  نتائج االنحدار  اأو�صحت  الجانب االآخر،  وعلى 
التاأثير  ذات  له  واأن  وليبيا،  وتون�س  م�صر  من  كلٍّ  في  الغذاء  اإتاحة  على  اإح�صائيًّا«  »معنوي 
على اإمكانية و�صول جميع اأفراد المجتمع اإلى الغذاء في م�صر، اأما االأثر على ثبات وا�صتقرار 
وتون�س،  م�صر  من  كلٍّ  في  قوي  اإح�صائيًّا  معنوي  تاأثير  بين  ما  تباين  فقد  الغذائية  االإمدادات 
و�صعيف في اليمن، واأخيًرا تبين اأن لال�صتقرار ال�صيا�صي تاأثيًرا معنويًّا متو�صًطا على اال�صتفادة 

من الغذاء في كلٍّ من العراق وليبيا و�صوريا.

فيما يتعلق بالمتغيرات االقت�صادية الكلية الموؤثرة على اأبعاد االأمن الغذائي المختلفة في 
الدول العربية محل الدرا�صة، فقد اأو�صحت نتائج نماذج االنحدار المقدرة معنوية تاأثير كافة 
المتغيرات االقت�صادية الكلية على اأبعاد االأمن الغذائي المختلفة، واإن اأظهر متغير البطالة تاأثيًرا 
اأقوى على معظم اأبعاد االأمن الغذائي؛ حيث ظهر التاأثير المعنوي العك�صي للبطالة ب�صورٍة اأكبر 
في كلٍّ من م�صر وتون�س والعراق و�صوريا واليمن خالل الفترة مو�صع الدرا�صة، تاله في ذلك 
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المواد  العوائد ال�صتيراد وتوفير  تلك  ي�صتخدم جزء من  ما  اإذ عادة  ال�صادرات،  موؤ�صر عوائد 
الغذائية؛ حيث ظهرت العالقة المعنوية الطردية ب�صورٍة وا�صحة في كافة الدول العربية مو�صع 
م�صر  من  كلٍّ  في  اإح�صائيًّا«  »معنوي  تاأثيًرا عك�صيًّا  اأظهر  الذي  الت�صخم  معدل  ثم  التحليل، 
و�صوريا والعراق وليبيا واليمن، واأخيًرا، حجم اال�صتثمار االأجنبي المبا�صر، والذي اأو�صحت 

النتائج عالقته الطردية ال�صعيفة باأبعاد االأمن الغذائي في كلٍّ من م�صر وتون�س وليبيا واليمن. 

 تو�سيات الدرا�سة 
اإليه  اإتاحة الغذاء وقدرة ال�صكان على الو�صول  التاأثير الوا�صح لال�صتقرار ال�صيا�صي على 
الر�صمية  وغير  منها  الر�صمية  الموؤ�ص�صات  كافة  تعمل  اأن  ي�صتلزم  العربية،  المجتمعات  داخل 
مجتمعاتهم،  ا�صتقرار  على  للحفاظ  مواطنيها  لدى  الوعي  ن�صر  على  العربية،  الدول  داخل 
واالرتباط المبا�صر لذلك اال�صتقرار بقدرتهم على الح�صول على ما يكفيهم من الغذاء، واأن 

اأي ا�صطرابات لن توؤدي باأي حاٍل من االأحوال اإلى تحقيق اأمنهم الغذائي.

بعالقة  بها  البطالة  بمعدل  الدرا�صة  العربية محل  الدول  داخل  الغذائي  االأمن  ارتباط  اإن 
الب�صرية المتاحة لدى هذه الدول يعد  اأن ا�صتغالل الطاقات  اإيجابي على  عك�صية، هو موؤ�صر 
اأحد اأهم و�صائل تحقيق اأمنها الغذائي، وهو ما يلقي عليها بم�صئولية ج�صيمة فيما يتعلق بكيفية 

ا�صتغالل تلك الموارد الب�صرية المعطلة.

اإن ارتباط تحقيق االأمن الغذائي في المجتمعات العربية مو�صع االختبار بعائد ال�صادرات 
المجتمعات،  تلك  �صادرات  لهيكل  وفًقا  ريعّي  عائد  منه  كبير  جانب  في  وهو  المتحقق، 
لذا  حادة؛  لتقلباٍت  يتعر�س  قد  الغذائي  اأمنها  م�صتقبل  اأن  المجتمعات  تلك  تعي  اأن  يتطلب 
االإنتاجية وبخا�صة  قطاعاتها  تنمية  ت�صتهدف  اقت�صادية  �صيا�صات  انتهاج  في  ت�صرع  اأن  عليها 

قطاعا الزراعة وال�صناعة.

اإن تحقيق االأمن الغذائي في كل مجتمٍع عربي على حدة اإنما هو اأمن قومي للمجتمعات 
العربي،  التعاون  تعزيز  التاأكيد على �صرورة  بمكان  االأهمية  فمن  كافة. وعلى ذلك،  العربية 
كاالإنتاج  الغذائي،  االأمن  بتحقيق  المرتبطة  المختلفة  االقت�صادية  القطاعات  في  وبخا�صة 



52

يتعلق  فيما  التعاون  تعزيز  وكذلك  التحتية،  والبنية  والموا�صالت  النقل  وو�صائل  الزراعي 
بمكافحة اأعمال العنف واالإرهاب.
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نبذة عن الموؤلف
الفل�صفة فى االقت�صاد من كلية  الدكتور علي محمد علي محمود حا�صل على دكتوراه 
القاهرة عام 2014. وهو مدر�س بق�صم االقت�صاد بكلية  ال�صيا�صية بجامعة  االقت�صاد والعلوم 
الدرا�صات االقت�صادية والعلوم ال�صيا�صية، جامعة بني �صويف. وع�صو جمعية االقت�صاد ال�صيا�صي 
االقت�صادية  الدرا�صات  بكلية  التدري�س  هيئة  ع�صو  وهو  العربية،  م�صر  بجمهورية  والت�صريع 
الدرا�صات  مركز  مدير  نائب  من�صب  ي�صغل  وكذلك  �صويف.  بني  بجامعة  ال�صيا�صية  والعلوم 
تكنولوجيا  وحدة  ومدير   ،201( عام  منذ  �صويف  بني  بجامعة  واال�صتراتيجية  االقت�صادية 

المعلومات بكلية الدرا�صات االقت�صادية والعلوم ال�صيا�صية منذ عام 2015. 

العربية  العلمية داخل جمهورية م�صر  الموؤتمرات والمحافل  العديد من  �صارك فى  وقد 
الدرا�صات االقت�صادية، واالأوراق  المن�صورة فى مجال  الموؤلفات  العديد من  وخارجها، وله 

العلمية المن�صورة فى دوريات علمية محكمة.




