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كلیة الكوت الجامعة 
:Abstract 

    The agricultural sector has a great importance among the other main productive 
sectors and in most of the country's economies, especially developing ones that Iraq is 
one of them because of its special importance in the process of economic development 
as it falls within the development witnessed by the agricultural sector through the decline 
in its share of employment and increase productivity that it is the contrary to what was 
planned in the development plan generally at the economic level and particularly in 
agricultural sector , Which led to the emergence of food problem deficit and increase its 
intensity clearly and significantly, despite the enormous potential and large agricultural 
resources, including abundant water and fertility in the soil, the availability of manpower 
and other huge and enormous potential within Iraq's natural potential. However, the 
mismanagement of these resources, which has blocked a barrier without investing in the 
process of achieving food security. In addition to the misuse of oil revenues in 
agricultural development. All this led to the migration of the rural population to the city, 
leave their land and agricultural fields and move to the service sector and join the ranks 
of the army and police, which has further deepened the economic and social crisis, so 
that the food surplus in the developed countries becomes a political weapon used against 
countries which is in need of food by imposing political and economic conditions at the 
expense of its sovereignty and national security. All this has made food security one of 
the most serious and complex issues, it led to the growth of the population at large rates 
in Iraq under study compared with the rates of growth of food production exacerbated 
the seriousness of the food problem and turned the food gap from a mere trade and 
economic problem that can be overcome when available of the financial resources to 
become a complex political problem that threatens the stability of the national security 
of the country. 

 الملخص:

ان القطاع الزراعي یحظى بأھمیة كبیرة بین القطاعات االنتاجیة االساسیة االخرى وفي معظم اقتصادیات الدولة  

وبخاصة النامیة منھا والتي یندرج العراق من ضمنھا ذلك لما لھ من اھمیة خاصة في عملیة التنمیة االقتصادیة 

الزراعي من خالل االنخفاض في حصتھ من العمالة ورفع  حیث ان ذلك یندرج ضمن التطور الذي یشھده القطاع

االنتاجیة وان ذلك على العكس مما كان مخططا لھ فیما ورد من خطة تنمویة على المستوى االقتصادي عامة 

والزراعي بصورة خاصة ، االمر الذي ادى الى ظھور مشكلة العجز الغذائي وزیادة حدتھ بصورة واضحة وكبیرة 

ن حجم االمكانات الھائلة والموارد الزراعیة الكبیرة وبما تتضمنھا من وفرة في المیاه وخصوبة ، فعلى الرغم م

في التربة وتوافره في االیدي العاملة وغیرھا من االمكانات الھائلة و العمالقة والمتواجدة ضمن امكانات العراق 

وارد االمر الذي وقف حاجزا دون استثمارھا في الطبیعیة، اال ان سوء االدارة الحاصل في ادارة ھذه االمكانات والم

عملیة تحقیق االمن الغذائي ، ھذا باإلضافة الى سوء استثمار العوائد النفطیة في التنمیة والتطور الزراعي ، كل 

ھذا ادى لھجرة سكان الریف الى المدینة وترك اراضیھم وحقولھم الزراعیة والتوجھ نحو القطاع والخدمي 

ف الجیش والشرطة االمر الذي زاد من عمق االزمة االقتصادیة واالجتماعیة وبذلك تحول فائض وااللتحاق بصنو
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الغذاء في الدول المتقدمة الى سالح سیاسي یستخدم ضد الدول المحتاجة للغذاء وذلك من خالل فرض شروط 

ع االمن الغذائي یعد سیاسیة واقتصادیة تكون على حساب سیادتھا وامنھا القومي ، كل ھذا ادى الى جعل موضو

واحدا من اخطر القضایا واكثرھا تعقیدا ، لقد ادى نمو السكان بمعدالت كبیرة في العراق موضع الدراسة مقارنة 

مع معدالت نمو االنتاج الغذائي الى تفاقم وخطورة مشكلة الغذاء وتحول الفجوة الغذائیة من مجرد مشكلة تجاریة 

توفرت الموارد المالیة الى مشكلة سیاسیة معقدة تعصف باستقرار االمن القومي واقتصادیة یمكن التغلب علیھا اذ 

 للبلد.   

 :مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في تفاقم العجز الغذائي, وحصول فجوات غذائیة كبیرة , اضافةً الى ظاھرة    
 مات االمم المتحدة.الجوع وسوء التغذیة ال سیما وان العراق احد دول ھذه الظاھرة حسب تقاریر منظ

 :ھدف البحث

یھدف البحث الى بیان االمكانات المتوفرة في العراق كحالة دراسیة , ومدى االمكانات المتوفرة     
في العرق وقدرتھ على تجاوز ھذه االزمات واالنتقال من ھذه الشریحة من البلدان اكثر نموا والتي 

لطبیعیة بصورة صحیحة وتخطیط متكامل من قبل تتمتع بمیزات اكبر ، اذا ما استخدمھ الموارد ا
 الجھات المسؤولة إلدامة زخم العملیة االنتاجیة وخاصتا في القطاع الزراعي .

 فرضیة البحث : 

لدى العراق امكانات طبیعیة كثیرة لكن غیر مستغلة ، مما جعل العراق من الدول التي یكون امنھا 
 الغذائي مھدداً بالخطر . 

   اھمیة البحث : 

تنطلق أھمیة البحث كونھ یسعى الى توضیح مفاھیم عدیدة منھا مفھوم األمن الغذائي والعوامل    
المؤثرة علیة إلیصال فكرة مفادھا  بأن االمن الغذائي عنصرا مھما وفعال في كل بلد ، وعلى 

ة من اجل متخذي القرار ان یأخذوا ھذا االمر على محمل من الجدیة العالیة وجعل ذلك المفھوم غای
توفیر العیش الكریم للشعوب الفقیرة ، من خالل اتخاذ القرارات الالزمة والموجبة بالعمل من اجل 
الوصول الى النقطة التي یكون فیھا الغذاء متوفرا بسعراً مناسب وكمیات كافیة لكل ابناء تلك 

 الشعوب السیما ابناء شعبنا العراقي .

 المقدمة : 

والزال یحظى بأھمیة بالغة في مقدار المساھمة من حجم االیرادات الكلیة لقد كان القطاع الزراعي 

اذا ما قارناه مع باقي القطاعات االنتاجیة االخرى وفي معظم اقتصادیات الدول العالمیة ذلك لما 

یمتلكھ الغذاء من اھمیة وحاجات انسانیة خاصة وملحة بحیث ال یمكن االستغناء عنھ اذ ان افراد 

یستطیعون ان یقوموا بعمل واجباتھم والمسؤولیات الموكلة الیھم وكذلك االعمال البدنیة المجتمع ال 
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والعقلیة من دون ان یتمكنوا من الحصول على الغذاء الصحي والمتكامل ، فلذلك تعتبر مسالة تحقیق 

لك بان االمن الغذائي واحدة من اھم وابرز المسائل والتحدیات التي یمكن ان تواجھھا االقتصادیات ذ

الرغبة في الحصول على الغذاء تعد من ابرز المشاكل التي واجھت االنسان وعلى مر العصور ، 

فمن اجل تامین الغذاء لھ وألفراد عائلتھ قام بمزاولة مھنة الصید والزراعة واالنتقال من منطقة الى 

ء ، االمر الذي اخرى وخوض العدید من الحروب مع االقوام والشعوب االخرى من اجل تامین الغذا

ادى الى ظھور العدید من حاالت المجاعة والتي الزالت مستمرة الى یومنا ھذا , ان مسالة تامین 

الغذاء كان لھا االثر البالغ في معظم جوانب الوضع االقتصادي الحالي ومن ابرز مظاھر االزمة 

الى انتشار ظاھرة الجوع  االقتصادیة ھو تفاقم العجز الغذائي وحصول فجوة غذائیة كبیرة باإلضافة

وكذلك سوء التغذیة في بعض اقطار العالم والتي یندرج العراق من ضمنھا ، فعلى اثر السیاسات 

االقتصادیة والتنمویة الغیر مدروسة والمتخبطة من قبل البلدان العربیة والتي یمكن اعتبارھا اسیرة 

ت المتحدة االمریكیة ، ھذا على الرغم مما لمجموعة من البلدان المنتجة للغذاء وفي مقدمتھا الوالیا

تمتلكھ ھذه البلدان من اراضي زراعیة ھائلة وخصبة وصالحة للزراعة حیث انھا تندرج وبدرجة 

اساسیة ضمن  البلدان الزراعیة فلذلك یجب ان تكون ذو امكانیات ھائلة فیما یتعلق بمسالة تحقیق 

بل انھ قد یسیر الى ابعد من ذلك من خالل القیام  االكتفاء الذاتي من حجم المحاصیل الزراعیة ال

بعملیة التصدیر اذا ما تم استغالل االمكانات المتوافرة وكذلك القیام بوضع الخطط التنمویة ومن ثم 

 متابعتھا .

ان مشكلة توفیر الغذاء وتطوره احتلت حیزا كبیرا من التفكیر كما ان مسالة معالجتھا ھي االخرى 

ة جنبا الى جنب مع تطور االنسان فقد قام بعض الفالسفة والمفكرین بمحاولة شھدت تطورات ھائل

تحلیل ھذه المشكلة وبیان ابعادھا ومن ابرزھم العالم االقتصادي ( روبرت مالثوس ) الذي قام بالربط 

بین مسالة توفیر الموارد الغذائیة وعدد السكان حیث بین ذلك في كتابھ ( الرسالة االولى ) والذي 

م اذ انھ یرى ان قدرة بني البشر اعظم الى ما النھایة من قدرة  1798اول مشكلة السكان عام تن

االرض على انتاج الطعام الالزم لحیاة االنسان وان التعداد السكاني یزداد بنسبة جبریة ( متوالیة 

لى ازدیاد حجم ھندسیة ) اما الطعام فانھ یزداد بنسبة حسابیة ( متوالیة عددیة ) االمر الذي یعمل ع

 الفجوة الغذائیة .
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 الفصل االول 
 للفجوة الغذائیة في االقتصاد العراقي  التأصیل النظري 

 مفھوم االمن الغذائي : اوالً:

ان الغذاء یشكل المرتكز االساسي الذي تقوم علیھ حیاة االفراد وان مسالة توفیره تعد من اھم 
شكل دائم سواء كان ذلك على المستوى الكمي او النوعي المسؤولیات التي تقع على عاتق الدولة وب

، ومن ھنا نالحظ ان مفھوم االمن الغذائي یعد من ابرز المفاھیم االقتصادیة التي حظت باھتمام كبیر 
من قبل االقتصادیین ال تقل عن تلك االھمیة التي یحظى بھا االمن القومي واالمن الصحي , ان االمن 

ضیة رئیسیة ومحوریة وال یمكن تجاھلھا وتركھا للعوامل والظروف المتغیرة الغذائي ألي بلد یعد ق
، حیث انھا لم تعد مشكلة اقتصادیة فحسب بل انھا باتت تسیر الى ابعد من ذلك اذ اننا نراھا تسیر في 
اتجاه البعد السیاسي وذلك الن عملیة التبادل التجاري وخاصتا في السلع االستراتیجیة فأنھا تتم على 
اساس االعتبارات السیاسیة وبھذا فھو یعد من االمور االساسیة لرجال االقتصاد والسیاسة والتي 
یعطوھا اولویات خاصة , ان مصطلح االمن یتمثل بالحمایة والسعي من اجل ضمان تحقیق الحاجة 

ضمان وفرة ، فاألمن االجتماعي یمثل حمایة المجتمع وتحقیق حاجاتھ ، اما االمن الغذائي فانھ یتمثل ب
المواد الغذائیة على نحو دائم ومستمر من االنتاج المحلي ولجمیع افراد المجتمع بغض النظر عن 
مستویاتھم المعیشیة ، من ھنا نجد جملة من التعاریف التي بینت مفھوم االمن الغذائي على الرغم من 

) وعلى المستوى العالمي بانھ انھا لم تعطي ذات الداللة ، فقد عرفتھ منظمة االغذیة والزراعة (الفاو
یتمثل بتوفیر احتیاطي عالمي من المواد الغذائیة باإلضافة الى قدرة المجتمع على توفیر االحتیاجات 

 )1(االساسیة التي یتطلبھا من المواد الغذائیة مع ضمان حد ادنى من تلك االحتیاجات وبشكل منتظم 
لة وفي كل االوقات على جمیع حاجاتھم من . كما عرف على انھ ضمان لحصول جمیع افراد الدو

الغذاء لكي یعیشوا حیاة موفورة بالصحة واالمان اي انھ یمثل الحالة التي یحظى بھا كل انسان وفي 
، ان   ) 2(كل وقت على كفایتھ من الغذاء وبشكل امن من اجل التمتع بحیاة مملؤة بالصحة والنشاط 

توفیر متطلباتھم الغذائیة في الزمن الذي یحتاجونھ من  ھذا المصطلح یشیر الى قدرة المجتمع على
,كما انھ یمثل تحقیق االكتفاء الذاتي من االحتیاجات  ) 3(اجل القیام بنشاطاتھم االنتاجیة والحیاتیة 

الغذائیة من خالل االعتماد وبصورة كاملة على الذات وعلى الموارد واالمكانات المتوفرة إلنتاج 
, اذا ھو یمثل تأكید حصول جمیع افراد المجتمع على الموارد الطبیعیة  )4(محلیا  االحتیاجات الغذائیة

، ویتفق الباحث مع المفاھیم  )5(والقوة الشرائیة الالزمة للحصول على ما یحتاجون الیھ من غذاء 
 اعاله  بان مفھوم االمن الغذائي یمثل نقطة التقاء بین مفصلین رئیسین ھما االمن من جھة والغذاء
من جھة اخرى ، وانھ مھما اختلفت مفاھیم االمن الغذائي فانھ البد من ان یرتكز على اساس وفرة 

 السلع الغذائیة وكذلك وجودھا الدائم في االسواق وان تكون االسعار في متناول الجمیع .  
 العوامل المؤثرة في االمن الغذائي : ثانیاً:

ین ابرز بشكل كبیر  في مستوى االمن الغذائي ومن ھناك جملة من العوامل التي یمكن ان تؤثر ب
   -ھذه العوامل ھي :

                                                                                                    
 العوامل الدیموغرافیة :    -أ

لى ارتفاع وتوسع حجم االزمات یعتبر التزاید في حجم الكثافة السكانیة من اھم العوامل التي تؤدي ا
الغذائیة في البلد فعندما یرتفع حجم السكان وبمعدالت نمو كبیرة وبصورة اكبر من تلك المعدالت 
التي یشھدھا االنتاج الزراعي وضمن الفترة الزمنیة ذاتھا فان ذلك سوف یعمل على حدوث اختالالت 

زراعیة ھذا من جانب ، ومن جانب اخر في مستویات العرض الكلي والطلب الكلي من المحاصیل ال
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فان ألثر ھجرة االفراد من المناطق الریفیة وتوجھھم الى المدینة وما ینتج عنھ من زیادة في حجم 
التكتالت الجغرافیة لألفراد في مناطق معینة وانخفاضھا في المناطق االخرى فان ذلك سوف یتبعھ 

ه المناطق وعدم مواكبتھ لحجم المتطلبات على تراجع في االداء بالنسبة للقطاع الزراعي في ھذ
 المحاصیل الزراعیة .

 العوامل الطبیعیة :     -ب
ان للعوامل الطبیعیة االثر البالغ في ارتفاع وانخفاض في حجم االنتاج الزراعي وألي محصول 
ومدى قدرة ھذا المحصول على اشباع الكمیات المطلوبة منھ ومن بین ھذه العوامل ھو حجم 

ي الزراعیة الصالحة للزراعة مقارنتا مع حجم المساحة الكلیة للبلد ، فاذا كانت نسبة االراض
االراضي الزراعیة منخفضة فان ذلك سوف یؤدي الى انخفاض في حجم االنتاج الزراعي ، كما ان 
العوامل المناخیة ھي االخرى لھا دور كبیر في التأثیر على حجم االنتاج الزراعي حیث نالحظ ان 

الزراعات تعتمد على العوامل المناخیة والتي نرى بانھا تمتاز بكونھا متذبذبة ومتقلبة من سنة  اغلب
ألخرى . اما بالنسبة لمصادر المیاه فأنھا عندما تكون غیر كافیة وال یتم استغاللھا بالصورة الصحیحة 

یتعلق بمسالة  فان ذلك یعمل على انخفاض حجم االنتاج الزراعي للمحاصیل الزراعیة ، اما فیما
التصحر والتعریة والتحوالت التي یشھدھا المناخ باألضافة الى دور االنسان الالعقالنیة في استنزاف 
الخیرات الطبیعیة وتدمیر البیئة كل ھذه العوامل مجتمعة تعمل وبصورة كبیرة على ارتفاع حجم 

 الفجوة الغذائیة وبالتالي الزیادة في االزمات الغذائیة وتوسعھا .

 العملیات التنمویة الكلیة :        -ج

ان عملیة التنمیة تندرج ضمن عملیات التحول االقتصادي من الوضع الذي یكون فیھ القطاع 
الزراعي ھو القطاع الرئیسي والمھیمن على االقتصاد الى االقتصاد الذي یتعاظم فیھ دور القطاعات 

ت التنمویة یكون للقطاع الزراعي دور ثانوي االنتاجیة االخرى ، اذ ان في كثیر من االستراتیجیا
ھذا باألضافة الى قیام ھذه المشاریع التنمویة بإھمال حجم التفاعالت االیجابیة التي تكون بین القطاع 
الزراعي و القطاعات االخرى ، كما انھا ال تولیھا اھمیة كبیرة بھدف الزیادة في حجم االستثمارات 

الى ما تقدم فان من بین اھم اسباب العجز في الغذاء ھو عملیة  الزراعیة وتطویرھا ، باألضافة
التوزیع غیر المتوازن بین االقطار للموارد والطاقات الالزمة للتنمیة الزراعیة سواء كان ذلك من 
موارد طبیعیة او بشریة او مالیة ، كما ان الفقر یعد من االسباب المھمة في انعدام االمن الغذائي ، 

اض سعر الدوالر والزیادة المستمرة في اسعار النفط كان لھ دور في ارتفاع اسعار كما ان النخف
 المواد الغذائیة االمر الذي ادى الى زیادة حجم التعقیدات وبالتالي البحث عن بدائل للطاقة . 

 ثالثاً: مؤشرات االمن الغذائي :      
 : االكتفاء الذاتي المؤشر االول

اسات السابقة فأن مفھوم االمن الغذائي یقوم على نشاطین اقتصادین من خالل االطالع على الدر
اساسین ھما المخزون االستراتیجي الغذائي واالكتفاء الذاتي من الطعام ، ذلك بان المخزون 
االستراتیجي یتمثل بحجم الطعام المخزون من اجل مواجھة ما قد یحدث من ازمات غذائیة او 

بة لالكتفاء الذاتي فانھ عادتا ما یشیر الى انھ لدى الدولة او تحت انخفاض في الطعام ، اما بالنس
تصرفھا ما یسد احتیاجاتھا من الطعام وعلى اختالف طرق توافره سواء كان ذلك من خالل االنتاج 
المحلي او من خالل عملیة االستیراد وقد شاع استعمال ھذین المصطلحین في مقام االمن الغذائي 

ال یعنیان مفھوم االمن الغذائي وان ھذا الفھم الغیر صحیح ادى بكثیر من افراد  على الرغم من انھما
المجتمع بعدم التمیز بین االمن الغذائي واالنتاج الغذائي ،حیث ان االنتاج الغذائي یكون ضمن عملیة 

یفا تحقیق االمن الغذائي وجزءا منھا الن االنتاج الغذائي ھو عملیة توظیف للموارد والمدخالت توظ
مباشرا لإلنتاج ، اما بالنسبة لألمن الغذائي فانھ یمثل حالة استقرار غذائي تتضافر فیھ جھود االنتاج 
الغذائي من اجل ان یكون الجمیع في صورة تمكنھم من توفیر الغذاء في الوقت المطلوب ، ھذا 
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ما ان ھناك حركة توزیع باألضافة الى ذلك تدخل القدرة الشرائیة لألفراد الذین ال ینتجون الغذاء ، ك
للسلع الغذائیة والتي تتمثل بانتقالھا من منطقة االنتاج الى منطقة االستھالك وتشمل التسویق ، كما 
ان من الركائز االساسیة التي یستند علیھا االمن الغذائي ھو استتباب االمن والشعور باألمان من قبل 

تامین المنتجات من اعمال النھب وتامین وسائل الشركات المنتجة وكذلك االمر بالنسبة للمستھلك و
االنتاج من اعمال التخریب والعبث ، كما یمكن اضافة حركة التجارة العالمیة والعالقات الدولیة 

. لقد   )6(التجاریة الخارجیة واالتصال باألسواق العالمیة واعتبارھا كواحدة من الدعامات الرئیسیة 
تي تقوم بالنظر الى مفھومي االمن الغذائي واالكتفاء الذاتي على ظھرت ھناك مجموعة من االفكار ال

انھما مفھومان مترادفان ذلك ألنھ یعبر عن قدرة المجتمع او الدولة في عملیة توفیر االحتیاجات 
الغذائیة لجمیع افراد المجتمع بالكمیة والنوعیة المطلوبة من االنتاج المحلي حتى وان كان ذلك یحتاج 

لتضحیة باالستخدام االمثل للموارد الزراعیة ، ومن ھنا فانھ كلما كانت النسبة االكبر من الى مسالة ا
احتیاجات المجتمع الغذائیة منتجھ محلیا  "اي انھ كلما كانت نسبة االكتفاء الذاتي من السلع الغذائیة 

، اما تلك البلدان  عالیة " فان ذلك یشیر الى حجم المحافظة على االستدامة وعدم تھدید االمن الغذائي
التي ال تستطیع توفیر الغذاء لشعوبھا من انتاجھا المحلي فأنھا تقع تحت ضغوط تجعلھا عاجزة مما 
یعرض امنھا للخطر وتعرض استقاللھا لالنتقاص وبالتالي یجعلھا عرضة للتبعیة االقتصادیة 

واقتصادیة معقدة  والسیاسیة وبصورة خاصة خالل الفترة الحالیة التي شھدت عالقات سیاسیة
ومتوترة االمر الذي یعتبر فیھ ھؤالء ان معدل االكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائیة ھو واحد من اھم 
المؤشرات في تحدید مستوى االمن الغذائي ال بل قد یكون المؤشر الوحید ، اجماال یمكن تمثیل 

على الموارد الذاتیة لدیھا وذلك من  المعنى العام لمفھوم االكتفاء الذاتي من خالل اعتماد كل دولة
اجل تغطیة االحتیاجات العامة االمر الذي یستلزم في ھذه الحالة تقلیل حجم االستیراد مقابل التوسع 
في انتاج كافة السلع التي یحتاجھا البلد ، یضاف الى ذلك ان االكتفاء الذاتي یعد وضعا مثالیا لآلمن 

، كما عرف االكتفاء الذاتي "بانھ القدرة على انتاج  )7(قبل الدولة  الغذائي في حالة امكانیة تحقیقھ من
الكمیة الكافیة من الغذاء المعد لتلبیة حاجة الطلب المحلي بالدرجة االساس باألضافة الى توفیر فائض 
لخزین الطوارئ وللتصدیر بحیث یكون افراد المجتمع في مأمن من التقلبات الخارجیة في كمیة 

 .   )8(وضة وسعرھا" الغذاء المعر
ان مفھوم االكتفاء الذاتي من الغذاء یختلف عن مفھوم االمن الغذائي في نقطتین اساسیتین ، النقطة 
االولى تتمثل بان االكتفاء الذاتي من الغذاء یكون من الناتج المحلي ھو المصدر الوحید للعرض ، اما 

تیرادات التجاریة واالعانات الغذائیة على اساس بالنسبة لألمن الغذائي فانھ یأخذ بنظر االعتبار االس
انھا توصف كمصادر ممكنة لعرض السلع ، اما النقطة الثانیة واالساسیة فأنھا تتمثل بكون االكتفاء 
الذاتي من الغذاء یشیر فقط الى غذاء منتج محلیا على المستوى القومي اما بالنسبة لألمن الغذائي فانھ 

     وھي (الوفرة الخارجیة والوصول الى الغذاء) و( قدرة السكان یمتلك ثالث عناصر رئیسیة 
الشرائیة ) واخیرا (االستقرار للمعروض من الغذاء)، اذا یمكن ان نقوم بوضع تقسیم لدرجة االكتفاء 
الذاتي وذلك من خالل وضع ثالث مستویات یمثل المستوى االول (االكتفاء الذاتي االمن ) وھنا 

زراعیة المنتجة محلیا مساویا او اكبر من حجم السلع المستھلكة من قبل افراد یكون حجم السلع ال
المجتمع االمر الذي یؤدي الى احداث فائض في حجم السلع الزراعیة مما یعمل على تصدیرھا الى 
الخارج اما المستوى الثاني فیمثل (العجز الغذائي االمن ) اذ ان الكمیة المنتجة محلیا من السلع 

ة تكون اقل من الكمیة المتاحة لالستھالك من قبل افراد المجتمع واكبر من نصفھا اي ان نسبة الغذائی
% ) ، اما بالنسبة للمستوى  100  -%  50االنتاج المحلي الى المتاح لالستھالك محصور بین (

االخیر والذي یمثل ( العجز الغذائي الخطر ) وھو على النقیض من المستوى االول حیث یكون 
متاح من السلع الغذائیة المنتجة محلیا یشكل نسبة اقل من نصف الكمیة المتاحة لالستھالك اي ان ال
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% ) . اما بالنسبة لكیفیة حساب  50  -%  0نسبة االنتاج المحلي لالستھالك تكون محصورة بین (
 : )9(نسبة االكتفاء الذاتي الغذائیة لسلعة معینة فانھ یكون من خالل المعادلة التالیة 

 100ستھالك ) *نسبة االكتفاء الذاتي الغذائیة لسلعة معینة = ( كمیة االنتاج المحلي من السلعة / كمیة اال

وھنا البد  علما ان كمیة االستھالك تمثل حجم االنتاج المحلي مضافا الیھ صافي الكمیة المستوردة
لمیزان اوازن او فائض في من مالحظة ان تحقیق االكتفاء الذاتي ألي بلد ال یتوقف عند تحقیق ت

راد المجتمع كافة التجاري للمواد الغذائیة االساسیة لذلك البلد بل البد من توفیر الغذاء الضروري ألف
 . 

تراتیجیة وكما اشرنا مسبقا فان ھناك جملة من العقبات والتحدیات التي تقف كعائق في وجھ اي اس
لموارد اائق والعقبات ھي مسالة توافر وندرة تسعى الى تحقیق االمن الغذائي ومن بین ھذه العو

  ،ي الطلبالمائیة وتوجھ السیاسات وتركیزھا على زیادة وتنمیة العرض دون ام یكون ھناك ترشید ف
زراعیة یضاف الى ذلك حجم التواضع في مسالة التقدم التقني لالنتاج الزراعي وضعف الخدمات ال

تي من دون غذائي فأنھا ترتكز حول محور االكتفاء الذاالمساندة ، اما بالنسبة لسیاسات االمن ال
لى االنتاج االھتمام بالمحاور االخرى كما ان السیاسات الزراعیة داخل القطر تركز جل اھتمامھا ع

الھتمام ادون ان یكون ھناك اھتمام منھا حول التسویق والتصنیع الزراعي ھذا باألضافة الى ضعف 
طط خزراعیة ، من خالل ذلك كلھ یجب االشارة الى ضرورة وضع بالمنظور التكاملي للتنمیة ال

ضمن وضع استراتیجیة متكاملة تتوافق وتتالئم مع سیاسات االنتاج الزراعي وسیاسات التصنیع وتت
م تسویقھا خریطة لكافة فرص ومجاالت التصنیع الزراعي سواء كانت الظاھرة منھا او الكامنة ومن ث

ى ان یتم الساسیة والعمالة والتمویل الالزم الستغالل ھذه الفرص علوالعمل على توفیر البنیة ا
تضمین دور المشروعات الصغیرة بھا من خالل تكامل حقیقي بین وزارة الزراعة والصناعة 

 واالستثمار والري وتقوم المحافظات و المنظمات التعاونیة الزراعیة بدور كبیر فیھا .

  : التبعیة الغذائیة المؤشر الثاني  

ان التبعیة الغذائیة تمثل عالقة اعتماد متبادل غیر متكافئة في مجال الحصول على الغذاء االمر     
الذي قد یترتب علیھ زیادة في حجم العجز الداخلي وكذلك الزیادة في اعتماد الدولة على المصادر 

للتأثیرات  الخارجیة للغذاء في معظم المحاصیل والتي تشكل الغذاء االساسي للسكان وخضوعھ
, ان مؤشر التبعیة الغذائیة ومن  )10(السلبیة الناتجة من ممارسات الدول المحتكرة والمصدرة للغذاء 

خالل مالحظتھ في البلدان النامیة نرى بانھ یمثل عنصر ضعف ذلك ألنھ یمثل الحالة التي یكون فیھا 
لنسبة للتجارة الدولیة بین ھذین االقتصاد لبعض الدول مرتبط بالنمو والتوسع القتصاد اخر ، اما با

االقتصادین فأنھا تأخذ شكل التبعیة وذلك عندما تقوم الدولة المسیطرة والمھیمنة بالتوسع والنمو ذاتیا 
على العكس من الدول االخرى (الدول التابعة ) التي ال تستطیع فعل اي شيء مثلما یحصل مع الدول 

ات التي یمكن من خاللھا بیان مسالة التبعیة الغذائیة المھیمنة , لذى  یمكن وضع جملة من المؤشر
والتي تقوم بإلقاء الضوء على مدى اعتماد بلدا من البلدان على العالم الخارجي في موضوع تدبیر 

، ومن ابرز ھذه المؤشرات ھو االنكشاف االقتصادي اضافتاً الى مدى التركیز  )11(حاجاتھ الغذائیة 
ستورد اي ان ھل الدولة في عملیة استیرادھا للسلع تعتمد على دولة الجغرافي لمصادر الغذاء الم
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واحدة ام مجموعة من الدول ، كما ان نسبة جمیع المدفوعات المرتبطة باستیراد الغذاء الى حصیلة 
الصادرات المتطورة وغیر المتطورة بمیزان المدفوعات یمكن ادراجھا ضمن المؤشرات المحددة 

ذائیة ، باألضافة الى مدى االعتماد على القروض والمنح االجنبیة في تمویل لمقدار حجم التبعیة الغ
واردات الدولة وفي استیراد الغذاء من الحجم الكلي للقروض والمنح االجنبیة التي تحصل علیھا 

 الدولة . 

 : المخزون الغذائي االستراتیجي  المؤشر الثالث

راعیة االستراتیجیة واحدة من اھم المعاییر تعد نسبة المخزون المتوفر من حجم المحاصیل الز
والمقاییس التي یتم من خاللھا بیان مدى توفر حجم االمن الغذائي من عدمھ ، اذ انھ یمثل حجم 
المخزون السلعي من الموارد الغذائیة االستراتیجیة والتي تزید عن احتیاجات السوق االنیة 

الدولة والتي یكون استخدامھا ضمن حاالت  والموضوعیة والتي تكون تحت اشراف مباشر من قبل
استثنائیة وخاصة كالكوارث الطبیعیة والحروب او بسبب ظروف النقل او انھ یتعلق بالمقتضیات 
السیاسیة واالستراتیجیة وغیرھا من االسباب االخرى ، ان عملیة مداولة الخزین تكون بصورة 

حتویات الغذائیة للمادة حیث نالحظ ان ھناك دوریة الن الغایة من ذلك ھي ألجل المحافظة على الم
اختالف في كمیة ونوعیة المخزون والذي یأتي على اثر االختالف في القدرات االقتصادیة والفنیة 

, ان السیاسات الدولیة ومن خالل ادارتھا الحتیاطیات االمن الغذائي فأنھا ركزت على ثالث  )12(للبلد 
نوع االول على االحتیاطات العامة والتي تعتبر ضروریة في انواع من المخزونات السلعیة شمل ال

عملیة التدفق السلس والذي ال یكون ھناك انقطاع لإلمدادات المتأتیة من المزرعة او نقطة االستیراد 
الى الجھة المصنعة ومن ثم الى المستھلك في نھایة المطاف ، اما النوع االخر فانھ یتمثل باحتیاطات 

لتي تقوم وكالة القطاع العام باالحتفاظ بھ وتكون مسؤولة في ذات الوقت عن محاولة تثبیت االسعار وا
تثبیت االسعار وذلك من اجل حمایة المنتجین من االنخفاضات االستثنائیة التي قد تحصل في اسعار 

ار منتجاتھم ، ھذا باألضافة الى حمایة المستھلكین من اثار االرتفاع االستثنائي الذي قد یحدث ألسع
السلع االستھالكیة التي یشترونھا ، اما بالنسبة للنوع الثالث واالخیر فانھ یتمثل بما یطلق علیھ 
باحتیاطات الطوارئ والذي یكون على شكل خط الدفاع االول لالنخفاض المفاجئ في االمدادات او 

یستطیعون توفیر  الھبوط المفاجئ في القوى الشرائیة والتي تعمل على التأثیر في االفراد الذین ال
) قامت بتحدید نسبة المخزون االستراتیجي بما ال یقل  FAO, ان منظمة الفاو (  )13(الغذاء ألنفسھم

% ) من حجم االستھالك السنوي لكل البلد ، اما بالنسبة ألبرز اھداف التخزین الغذائي  18عن ( 
ع والمنتجات الغذائیة من خالل فأنھا متعددة ومتشعبة ومن ابرز ھذه االھداف ھو تثبیت اسعار السل

التحكم بحجم المعروض في السوق ، باألضافة الى ادخال انظمة تخزین سلیمة للفالحین من اجل 
تحسین االنتاج الزراعي لمحاصیلھم وكذلك التقلیل من اثار التذبذب السلعي السریع على دخلھم 

دار السنة ذلك على اساس كون الزراعي ، كما یھدف إلشباع رغبات المستھلكین وحاجاتھم على م
ان طبیعة االنتاج الزراعیة تتمثل بكون المحاصیل الزراعیة ھي محاصیل موسمیة لذلك یكون االنتاج 
الزراعي انتاج موسمي ، كما ان المخزون السلعي للمنتجات الزراعیة یلعب دورا كبیرا لدى الدولة 

 حتكارات التي یمتلكھا القطاع الخاص . من خالل استخدامھ كأداة تھدف الى كسر وتقلیل حدة اال
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 : الفجوة الغذائیة  المؤشر الرابع

یعد ھذا المؤشر من اھم وابرز المؤشرات التي تقوم على بیان حجم االمن الغذائي ومدى تحققھ 
في اي بلد كان حیث یمكن تعریف ھذه الفجوة على انھا تمثل مقدار الفرق بین ما تنتجھ الدولة ذاتیا 

دولة من من السلع والمواد الغذائیة ومقدار ما تحتاجھ من حجم االستھالك او مقدار ما یكفي ال
االحتیاجات االساسیة من اجل توفیر الغذاء لمجموع السكان ، كما انھ یمكن التعبیر عن ھذه الفجوة 
من خالل ما تمثلھ من مقدار العجز في االنتاج المحلي عن تغطیة الحاجات االستھالكیة من السلع 

تابعة التعریف السابق ، من خالل م )14(الغذائیة والذي یتم تأمینھ عن طریق االستیراد من الخارج 
نالحظ ان الفجوة الغذائیة تشمل الوضع الغذائي الراھن بحسب عادات االستھالك في الدولة 
وبالمعدالت التي یتناولھا الفرد من مختلف انواع االغذیة وھي بذلك ال تتطرق الى تحدید الكمیات 

اء كان من حیث السعرات التي الواجب تناولھا من الغذاء وال الى تحسین نوعیة الغذاء المستخدم سو
یحصل علیھا الفرد ام من حیث مكوناتھ من البروتینات النباتیة والحیوانیة وان مؤشر الفجوة الغذائیة 
یتصف بالتذبذب من سنة الى اخرى بسبب التغیر في حجم االنتاج الزراعي ( النباتي والحیواني ) 

ر العالمیة والمحلیة للسلع الغذائیة ، ومن ھنا وذلك تبعا للتغیر في حجم االستھالك وتقلبات االسعا
نرى ان ھناك ارتباط مباشر بین االمن الغذائي وحجم الفجوة الغذائیة ، حیث انھ كلما اتسع حجم 
الفجوة الغذائیة فان ذلك سوف یعمل على انعدام توافر االمن الغذائي ومن ھنا یمكن االشارة الى انھ 

غذاء المتاح لالستھالك على تلبیة المتطلبات او االحتیاجات الغذائیة یمثل الخوف من عدم قدرة كمیة ال
الدنیا للفرد خالل فترة زمنیة محددة وبھذا یكون البلد قد اصبح اكثر انكشافا على الدول المصدرة 
للغذاء اي انھ سوف یقوم باستیراد كمیات كبیرة من المواد الغذائیة من اجل تلبیة احتیاجاتھ من الغذاء 

ھذا االمر سوف یتبعھ استنزاف للعمالت االجنبیة الموجودة في داخل البلد وانصرافھا نحو وان 
 .  )15(الخارج 

بعد ایضاح مفھوم الفجوة الغذائیة فانھ البد من ان نمیز بین نوعین من انواع الفجوة الغذائیة وھما 
ن االولى تعبر عن مدى كفایة ( الفجوة الغذائیة الظاھریة ) و ( الفجوة الغذائیة الحقیقیة ) ، حیث ا

االنتاج المحلي من الغذاء لمواجھة متطلبات االستھالك على المستوى القومي خالل فترة زمنیة 
محددة ، اما الفجوة الغذائیة الحقیقیة فأنھا تعبر عن مدى الكفایة الغذائیة للفرد من حیث الكمیات 

الكمیة الالزمة بالكیلوغرامات وحسب نوع الغذاء  الغذائیة المختلفة طبقا للمعاییر الدولیة والتي حددت
, وعموما فان مؤشري االكتفاء )16(وكما حددت الغذاء الالزم توفره للفرد من السعرات الحراریة 

الذاتي والفجوة الغذائیة یتم استخدامھما على اساس انھما مؤشران لقیاس اوضاع االمن الغذائي ، ھذا 
ھما اال ان ھناك صلة وثیقة بینھما حیث ان العالقة بینھما تكون على الرغم من االختالف في تعریف

سالبة المیل بحیث اذا ازداد حجم الفجوة الغذائیة فان ذلك سوف یعمل على ھبوط درجة االكتفاء 
الذاتي ، وان االكتفاء الذاتي ھو معكوس للفجوة الغذائیة والذي یحدد من خالل الفرق بین االنتاج 

 ، اي ان حجم الفجوة یكون من خالل : ) 17(والتي تقاس بحجم االستیراد والطلب على الغذاء 
 حجم االستیراد  –حجم الفجوة الغذائیة  = حجم االنتاج  

 الفصل الثاني
 ( االطار التطبیقي  ) الفجوة الغذائیة في االقتصاد العراقي

 تحلیل مؤشرات الفجوة الغذائیة  /المبحث االول
نتاج واالستھالك لمحصول القمح في العراق خالل فترة الدراسة وما من خالل متابعة بیانات اال

تبعھ من تطورات في حجم الفجوة الغذائیة ونسب االكتفاء الذاتي ومعدالت النمو لھا كما مبینھ في 
) نرى ان ھناك ارتفاعاً في حجم االنتاج ، حیث نالحظ ارتفاع حجم االنتاج من 2) و(1الجداول (
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وبمعدل نمو مركب قدره  1985) الف طن في عام 1405.5الى ( 1980م )الف طن في عا976(
%) ، اتى ذلك نتیجتاً لالھتمام المتزاید من قبل الدولة في القطاع الزراعي واالھتمام الواسع 7.56(

ً حتى وصل الى  بموضوع االمن الغذائي في تلك الفترة ، بعد ذلك شھد حجم االنتاج انخفاضا
) على اثر انخراط االیدي %3.17-وبمعدل نمو سالب بلغ ( 1990م ) الف طن في عا1195.8(

العاملة في الحرب التي شھدھا العراق مع دولة ایران ، واستمرت معدالت النمو المنخفضة خالل 
ً معدل نمو (1995-1990الفترة ( ) اال انھ عاد لالرتفاع مجددا وبنسب متفاوتة %5.35-) محققتا

-2000) في الفترة (%16.43) وارتفع الى (2000-1995ة () خالل الفتر%2.77حیث بلغ (
) وھي الفترة التي تحققت بھا اكبر النسب من معدالت النمو المركب وذلك یعود الى ادخال 2005

التقنات الحدیثة المتمثلة بمنظومات الري واستخدام البذور واالسمدة والتي تساعد على زیادة االنتاج 
) و %4.29عاد بعد ذلك لالرتفاع ولكن بنسب بسیطة تمثلت ب( الزراعي و بكمیات كبیرة ،ثم

%) خالل الفترتین الالحقتین ، اما بالنسبة لھذا المعدل وخالل فترة الدراسة بصورة كاملة فقد 0.28(
) نتیجتا للتطورات التقنیة التي شھدھا القطاع %3.04شھد ھو االخر معدالتاً مرتفعة وبنسب تقدر (

 لبحث .الزراعي خالل مدة ا
اما من جانب االستھالك فان االمر لم یكن یختلف كثیراً عن ما ھو علیھ الحال بالنسبة لالنتاج فقد 
شھد ھو االخر معدالت ارتفاع وانخفاض عدیدة خالل فترة الدراسة فقد ارتفع حجم االستھالك من 

قدره  وبمعدل نمو مركب 1985) الف طن في عام 3505الى ( 1980)الف طن في عام  3091(
) وذلك نتیجة زیادة %2.73) الف طن وبمعدل نمو (4011الى ( 1990%) ثم ارتفع في عام 2.54(

) %4.13اعداد السكان وتحسن الوضع المعاشي خالل تلك الفترة ، ازدادت ھذه النسبة لتصل الى (
اق )خالل الفترة التي تلتھا وذلك على اثر دخول العر%5.55) والى (1995-1990خالل الفترة (

الى ان تلك الفترة ھي االخرى شھدت حصاراً اقتصادیاً على العراق من  باألضافةفي حروب جدیدة 
قبل المجتمع الدولي ، اال انھا عادت للتراجع خالل بدایة االلفیة الجدیدة فقد انخفضت معدالت 

 2000 ) الف طن في عام6437) بعد ان شھد حجم االستھالك تراجع من ( %5.84-االستھالك الى (
) 2010-2005، استمر ھذا التراجع خالل الفترة الالحقة ( 2005) الف طن في عام 4764الى (

) اما %0.17%) اال انھ ارتفع مجددا وان كان ذلك بصورة بسیطة حیث بلغ ( 1.21-وبنسبة بلغت (
  ) .%1.11بالنسبة لمعدل النمو المركب خالل فترة الدراسة فانھ كان یشھد ارتفاع وبنسبة (

اما بالنسبة لحجم الفجوة الغذائیة فان االمر لم یكن یختلف كثیرا عما ھو علیھ في االنتاج 
) الف طن في 2115واالستھالك ، فقد شھدت معدالت النمو المركب للفجوة الغذائیة انخفاضا من (

) وجاء ذلك %0.14-وبمعدل نمو سالب بلغ ( 1985) الف طن في عام 2099.5الى ( 1980عام 
كما ارتفع بعد ذلك خالل الفترات الالحقة وبمعدالت نمو  السابق ذكرھا في اعاله، لألسبابتاً نتیج

)  ، اال انھ عاد لالنخفاض مجددا خالل االلفیة الجدیدة %6.14) و (%7.29) و (%6.04بلغت (
 ) خالل%0.07) ، اال انھ ارتفع الى نسبة (%7.14-) و (%14.01-وبمعدالت نمو سالبة بلغت    (

ھي االخرى نسب انخفاض  الفترة االخیرة من فترات الدراسة  ، كما ان فترة الدراسة كاملة سجلت
 ) .%0.52-(  بلغت

اما بالنسبة لألمن الغذائي فانھ یرتبط ارتباطا وثیقا باالكتفاء الذاتي حیث ان االمن الغذائي یتحقق 

ابعة بیانات ومؤشرات االكتفاء الذاتي متى ما كان حجم ونسب االكتفاء الذاتي مرتفعة ، ومن خالل مت
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لمحصول القمح في العراق نرى بانھ كان یعاني من انخفاض في ھذا المؤشر حیث بلغت نسبة 

 على الخارج في ) في حین كانت نسبة االعتماد%31.575ما قیمتھ ( 1980االكتفاء الذاتي في عام 

نسبة كبیرة ولھا االثر البالغ على  ) وھي%68.425استیراد محصول القمح خالل السنة ذاتھا ھي (

الى  1985الموازنة العامة لالقتصاد العراقي ، ارتفعت بعد ذلك نسبة االكتفاء الذاتي في عام 

 1990) انخفض ھذا المعدل مجددا في عام %4.89%) وذلك بمعدل نمو مركب قدره (40.099(

) قابل ذلك ارتفاع في %29.813( )بعد ان سجلت نسبة االكتفاء الذاتي انخفاضا بنسبة%5.75الى (

) اما خالل فترة التسعینات %70.187حجم االعتماد على االستیراد الخارجي وبنسبة كبیرة بلغت (

) على التوالي ، اما العقد %2.64) و (%9.11فقد شھد النصف االول والثاني منھا انخفاضا بلغ (

 ) في %23.66زدیاد نسبة االكتفاء الذاتي الى (االخیر من االلفیة الثانیة فقد شھد ارتفاعا اذ نالحظ ا

بدایة ھذه الفترة ثم حدوث ارتفاع ولكن بنسبة بسیطة جدا عما ھو علیھ في الفترة التي سبقتھا فقد 

) ، اما بالنسبة لما یرتبط بنسبة االكتفاء الذاتي خالل طول فترة الدراسة فقد بلغ معدل %0.11بلغت (

 ).%1.91النمو المركب لھا (
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 )االنتاج واالستھالك وحجم الفجوة الغذائیة ونسبة االكتفاء الذاتي.1جدول (

 االنتاج السنة
 الف طن

 االستھالك
 الف طن

 الفجوة الغذائیة
 الف طن

معدل نمو 
 %الفجوة

نسبة االكتفاء 
 |%الذاتي

نسبة االعتماد 
 %على الخارج

1980 976 3091 2115 ----- 31.575 68.425 
1981 902 2402 1500 -25.558 37.552 62.448 
1982 965.1 2665 1699.9 13.326 36.213 63.787 
1983 841 3050.9 2209.9 30.001 27.565 72.435 
1984 470.9 3370 2899.1 31.232 13.973 86.027 
1985 1405.5 3505 2099.5 -27.605 40.099 59.901 
1986 1035.8 3221 2185.2 4.081 32.157 67.843 
1987 723 3518 2795 27.905 20.551 79.449 
1988 929 3728 2799 0.143 24.919 75.081 
1989 491.4 3886 3394.6 21.279 12.645 87.355 
1990 1195.8 4011 2815.2 -17.068 29.813 70.187 
1991 1476 4116 2640 -6.223 35.86 64.14 
1992 600 4322 3722 41.098 13.882 86.118 
1993 996.5 4612 3615.5 -2.939 21.606 78.394 
1994 989.7 4715 3725.3 3.036 20.99 79.01 
1995 908.1 4912 4003.9 7.478 18.487 81.513 
1996 984.2 5612 4627.8 15.582 17.537 82.463 
1997 993.7 5783 4789.3 3.489 17.183 82.817 
1998 1012.8 5939 4629.2 -3.342 17.053 82.947 
1999 1027.1 6212 5814.9 25.614 16.534 83.466 
2000 1041 6437 5396 -7.203 16.172 83.828 
2001 2219 6628 4409 -18.291 33.479 66.521 
2002 2589 7211 4622 4.831 35.903 64.097 
2003 2329 7428 5099 10.32 31.354 68.646 
2004 1832 7612 5780 13.355 24.067 75.933 
2005 2228 4764 2536 -56.124 46.767 53.233 
2006 2086 4925 2839 11.947 42.355 57.645 
2007 2203 5043 2840 0.035 43.684 56.316 
2008 1255 3680 2425 -0.153 34.103 65.897 
2009 1700 3496 1796 -25.322 48.627 51.373 
2010 2749 4500 1751 -2.115 60.994 39.006 
2011 2757 4509 1752 -0.341 61.144 38.856 
2012 2765 4515 1750 -0.114 61.24 38.76 
2013 2773 4525 1752 0.114 61.281 38.719 
2014 2786 4533 1747 -0.285 61.46 38.54 
2015 2789 4547 1758 0.629 61.337 38.663 
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 تي.)معدالت النمو المركب لالستھالك واالنتاج والفجوة الغذائیة و االكتفاء الذا2(جدول 

 المبحث الثاني
 یة عبر النموذج القیاسيقیاس مؤشرات الفجوة الغذائ

وفي ھذه المرحلة یتم تحقیق احد اھداف النموذج او   :والً: التأصیل النظري للنموذج القیاسيا
على مجرد تقدیر قیم عددیة لمعلمات بین المتغیرات  ⸗جمیعھا, فقد یكون الھدف من النموذج منصبا

او تحلیل متغیر او قطاع او اقتصاد  االقتصادیة بقصد التنبؤ او تقییم سیاسة اقتصادیة او تقویمھا,
 معین. 
 :18فیمكن إدراكھا من خالل الفائدة التي تقدمھا النماذج كونھا أھمیة النموذج القیاسي:أما عن   

طرق علمیة تستخدم في الكشف عن سلوك األنظمة وھذا متأتي من الرغبة في معرفة التطور  -أ
 الدینامیكي لسائر االنظمة الحیاتیة.

اذج للكشف عن الحالة المستقبلیة لألنظمة التي تم تصنیفھا و التعرف على تستخدم النم -ب
 سلوكھا و تحدید درجة تطورھا واتجاه ھذا التطور. 

تساعد النماذج في تبیان نتائج مختلفة للبدائل في القرارات وما یترتب على ھذا من تزویدنا  -ت
 بأساس واعٍ لالختیار بین ھذه البدائل.

لفة التي یتوصل الیھا النموذج في إعطاء مبادئ واساسیات مھمة لرسم تساعد البدائل المخت -ث
 السیاسات االقتصادیة .

َ للحكم على مدى كفاءة نظام معین نحو الوصول الى أھداف  -ج یعد استخدام النماذج أساسا
 محددة.

استخدام طالما أن العملیات التخطیطیة تبدأ بتحدید مشكلة وتنتھي باتباع استراتیجیة؛ فان  -ح
 یمكن إدراك أھمیتھا من خالل ما یأتي : نماذج الریاضیةال
قدرة النموذج على تعریف المشكلة ووصفھا بالشكل الذي یجعلھا مبسطة ومستندة في ذلك  .1

 على نظریة لتسھیل تصویر الواقع الحقیقي.
 إمكانیة النموذج في التعریف على القیود والعوامل التي تحدد مدى الحلول الممكنة للمسائل. .2
 تطیع النموذج التنبؤ بظروف المستقبل من خالل التعرف على المشكالت الحالیة.یس .3
یستطیع النموذج تقییم الكمیات وتكالیفھا ومدى تأثیرھا ضمن محیط نظام لفھم مستوى  .4

 االنجاز الكلي .
وإذا كانت النماذج الریاضیة في استخدامھا ھذا تعد أداة مھمة من أدوات التحلیل, وأنھا    

 غنى عنھا في دراسة معظم المشكالت و تحلیلھا فان استخدامھا في الوقت نفس یوفر أداة ال
لنا جانبین مھمین االول : ھو تالفي مخاطر التغیر أو إجراء أي تعدیل في حقیقة المسألة 

معدل النمو  السنة
 المركب لالنتاج

معدل النمو 
المركب 

 االستھالك

معدل النمو 
المركب للفجوة 

 الغذائیة

معدل النمو 
المركب لنسبة 
 االكتفاء الذاتي

1985-1990 -3.17% 2.73% 6.04% -5.75% 
1990-1995 -5.35% 4.13% 7.29% -9.11% 
1995-2000 2.77% 5.55% 6.14% -2.64% 
2000-2005 16.43% -5.84% -14.01% 23.66% 
2005-2010 4.29% -1.21% -7.14% 5.45% 
2010-2015 0.28% 0.17% 0.07% 0.11% 
1985-2015 3.04% 1.11% -0.52% 1.91% 
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من دون السماح ألي أضافات لعناصر مؤشرة  (اي التحدید الدقیق للعناصر في المشكلة )
 صد التحیز لحالة معینة .أخرى یمكن أن تضاف بق

الثاني:  ھو توفیر عاملي الوقت والمال اللذان ربما یستنفدا فیما لو لم یكن ھذا األسلوب 
الذي یختصر كل الجھود وتكالیفھا التي كانت ستحدث فیما لو اتبع االسلوب الوصفي أو 

 أسلوب المحاكاة لجمیع القوى والفعالیات المؤثرة في مشكلة ما.
 یف النموذج: ثانیاً: توص

), ومن خالل استخدام 19) متمثل باإلصدار (spssمن خالل استخدام البرنامج االحصائي (   
), والتي تخص بیانات الفجوة الغذائیة في العراق وتأثیراتھا على االمن 1البیانات في الجدول رقم (

المربعات الصغرى الغذائي عن طریق أجراء اختبارات االزمة باستخدام االنحدار الخطي بطریقة 
االعتیادیة , والتي تعبر عنھا الدوال ادناه , واستخدام النماذج التي تعبر عن االستھالك واالنتاج عبر 

 الزمن ومدى تغیرھا عبر مدة الدراسة .
𝑝𝑝 = 𝑏𝑏° + 𝑏𝑏1𝑡𝑡   ……………………(1) 

 =االنتاج pحیث ان 
            𝑏𝑏°  مساوي للصفر= نقطة االنتاج المتوقعة عندما یكون میل الدالة 

 𝑏𝑏1میل دالة االنتاج عبر الزمن = 
 t (السلسلة الزمنیة قید البحث) الزمن= 

𝑐𝑐 = 𝑏𝑏° + 𝑏𝑏1𝑡𝑡 …………..(2) 
 =االستھالك cحیث ان 

            𝑏𝑏° نقطة االستھالك المتوقعة عندما یكون میل الدالة مساوي للصفر = 
 𝑏𝑏1 عبر الزمن االستھالك= میل دالة 
 t  الزمنیة قید البحث)=الزمن (السلسلة 

ومن خالل النتائج التي ظھرت في  البرنامج ومتابعة البیانات والنتائج التي یمكن توضیحھا     
وتحلیلھا بالشكل التالي من الناحیة االقتصادیة كما موضح بالتفصیل وفق نتائج جداول التالیة ,التي 

 اظھرت  التالي.

 
Variables Entered/Removeda 

Mod
el 

Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Metho
d 

1 Xb . Enter 
a. Dependent Variable: LNY1 
b. All requested variables entered. 
 

Model Summary 
Mod
el 

R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .796a .633 .622 .32000 
a. Predictors: (Constant), X 
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ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regressio
n 6.006 1 6.006 58.649 .000b 

Residual 3.482 34 .102   
Total 9.487 35    

a. Dependent Variable: LNY1 
b. Predictors: (Constant), X 
 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardiz

ed 
Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constan
t) 6.464 .109  59.344 .000 

X .039 .005 .796 7.658 .000 
a. Dependent Variable: LNY1 

6.464 +  0.039X                                          y1=                 Y=a + bX 

وتعني ان االنتاج  ),tالتغیرات التي تحدث على االنتاج خالل الزمن ( وتعبر المعادلة اعاله عن   
), وھنا t)عبر الزمن اذا ما أضیفھ مقدار وحدة واحدة من االنتاج عبر الزمن(6.464یتغیر بمقدار (

 تكون العالقة طردیة بین استخدام االنتاج والزمن, وھذا ما یشیر الیھ النموذج.

 معنویة النموذج من خالل معطیات الجداول والتي تبین ان قیمة   كما اظھرت النتائج السابقة  

                                                                                                6.464      =β   

   T =   59.344)ظھرت كما یلي                                                 T,fوان اختبارات ( 

 f=58.649التي تدل على قوة النموذج                                                                 

)التي تبین مدى التأثیر المتبادل بین R Squareكما ویمكن التأكید على قوة النموذج من خالل (
 ).%63تي ظھرت بقیمة (كمیات االنتاج من جھة مع المتغیر الثاني والذي یمثل الزمن ,وال

 كما یمكن توصیف النموذج الثاني وفق الجداول والمعطیات بالتالي:
Variables Entered/Removeda 

Mod
el 

Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Metho
d 

1 Xb . Enter 
a. Dependent Variable: LNY2.   
b. All requested variables entered. 
 

25



 لفم سعد حسین خم.م مرتضى حسین لفتھ  و  م. .........س وتحلیل الفجوة الغذائیة في االقتصاد العراقي للفترة قیا 

Model Summary 
Mod
el 

R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .531a .282 .261 .24191 
a. Predictors: (Constant), X

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regressio
n .780 1 .780 13.330 .001b 

Residual 1.990 34 .059 
Total 2.770 35 

a. Dependent Variable: LNY2
b. Predictors: (Constant), X

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardiz

ed 
Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constan
t) 8.141 .082 98.859 .000 

X .014 .004 .531 3.651 .001 
a. Dependent Variable: LNY2

Y2 = 8.141 + .014x                     Y= a + bX       

), وتعني ان tوتعبر المعادلة اعاله عن التغیرات التي تحدث على االستھالك خالل الزمن (   
ذا ما أضیفھ مقدار وحدة واحدة من االستھالك عبر )عبر الزمن ا0. 014االستھالك یتغیر بمقدار (

 ), وھنا تكون العالقة طردیة بین استخدام االستھالك والزمن, وھذا ما یشیر الیھ النموذج.tالزمن(
كما اظھرت النتائج السابقة معنویة النموذج من خالل معطیات الجداول والتي تبین ان قیمة  

            :ظھرت كما یلي  )T,fوان اختبارات ( 

.014    =β     
T =3.651  

13.330 =f   
 )R Squareكما ویمكن التأكید على ضعف قوة النموذج من خالل (، التي تدل على قوة النموذج 

التي تبین مدى التأثیر المتبادل بین كمیات االستھالك من جھة مع المتغیر الثاني والذي یمثل الزمن 
 ).%28والتي ظھرت بقیمة (
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نموذج االنتاج عبر الزمن ومن خالل مقارنة النتائج بین نموذج االنتاج ونموذج االستھالك تبین ان 
یدل على قوة اكبر من نموذج االستھالك بسبب عدم االرتباط القوي بین متغیرات االنتاج عبر الزمن 
, بینما دل ضعف نموذج االستھالك على ان العالقة المتواجدة اصالً بین االستھالك عبر الزمن یجب 

اره وفق معطیات الجداول الواردة في متن ان تكون معنویة وقویة جداً بینما النموذج الذي تم اختب
البحث دلة على ضعف النموذج وبالتالي یشیر ھذا الضعف الى اتساع الفجوة الغذائیة بسب قلة 

 )..28%) والذي بلغ تقریبا (2Rاالرتباط الحاصل في النموذج والذي عبر عنھ اختبار (

 االستنتاجات:

ھالك لمحصول القمح في العراق یتضح لنا بان من خالل االطالع وتتبع بیانات االنتاج واالست -1
كمیة االنتاج كانت تشھد ارتفاعا وبصورة شبھ مستمرة ولكن مقابل ذلك كان ھناك زیارة اخرى 
في حجم االستھالك وبصورة اكبر مما ھو علیة في االنتاج ، االمر الذي یعمل على عدم مواكبة 

ذلك بالمحصلة سوف یعمل على زیادة حجم االنتاج للزیادات الكبیرة في حجم االستھالك وان 
 الفجوة الغذائیة .

كلما كانت نسبة مساھمة االنتاج الزراعي من محصول القمح من حجم الناتج المحلي االجمالي  -2
 كبیرة فان ذلك لھ دور كبیر وواضح في عملیة تقلیص حجم الفجوة الغذائیة .

على  ح نالحظ انھ یعتمد اعتمادا كبیرا فیما یتعلق باألمن الغذائي في العراق حول محصول القم -3
 الخارج في عملیة االستیراد وان ذلك لھ اثار سلبیة كبیرة .

ان للزیادة السكانیة االثر البالغ في ازیاد حجم الكمیات المستھلكة من المحصول الزراعي (القمح)  -4
مل على قصور في وان ھذه الزیادة ال تقابلھا اي زیادة في حجم االنتاج الزراعي االمر الذي یع

 حجم االنتاج والذي یؤدي بدوره الى زیادة االستیراد من االسواق الخارجیة . 
ان الستخدام االسمدة الكیمیاویة بصورة صحیحة والمكائن الزراعیة الحدیثة لھا االثر الواضح  -5

ذائیة في عملیة زیادة حجم الناتج المحلي من القمح والذي بدوره یقوم على تقلیل حجم الفجوة الغ
  . 

 التوصیات :
یجب االھتمام بالمحاصیل الزراعیة االساسیة وبصورة خاصة محصول القمح ألنھ یمثل الغذاء  -1

الرئیسي ألفراد المجتمع لذلك یجب رسم سیاسات زراعیة صحیحة من اجل النھوض بھذا 
 القطاع وتطوره . 

الك لمحصول القمح في العراق وذلك العمل على تقلیل حجم الفجوة الغذائیة بین االنتاج واالستھ -2
من خالل استخدام مجموعة من الوسائل واالسالیب التي تعمل على زیادة حجم االستثمارات 

 الزراعیة وزیادة كفاءة استغالل االراضي الزراعیة والتوسع فیھا . 
اثر بارز  المحاولة جھد االمكان في تقلیل حجم االھتمام بالسیاسات االستیرادیة التي یكون لھا -3

 في االضرار بكمیة المنتج المحلي وبالتالي زیادة حجم الفجوة الغذائیة بین االنتاج واالستھالك .
السعي الى وضع سیاسات استثماریة یكون فیھا ھناك نوع من التطور واالھتمام بالقطاع  -4

الري  الزراعي فیما یتعلق بمحصول القمح وذلك من خالل تطویر البنى التحتیة في مجاالت
واستصالح االراضي الزراعیة ومشاریع االمن الغذائي من اجل الوصول الى حالة االكتفاء 

 الذاتي .

 المصادر

 د. خزعل الجاسم ، االمن الغذائي العربي وازمة االقتصاد الزراعي ، مجلة النفط والتنمیة ،   )1
 .123، ص 1990العدد الخاص،

 . 9-2، ص  1996حدة ، االمن الغذائي والتغذیة ،منظمة الزراعة واالغذیة التابع لألمم المت )2
سالم توفیق النجفي ، المتطلبات االقتصادیة لألمن الغذائي والفقر في الوطن العربي ، اشكالیة  )3

 . 16، ص 1999الوضع الراھن ومازق المستقبل ، مجلة بیت الحكمة ،بغداد ، 
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،  230سلة عالم المعرفة ، عدد محمد السید عبد السالم ، االمن الغذائي للوطن العربي ، سل )4
 . 7، ص 1982

،  75منصور الراوي ، االمن الغذائي العربي مفھومھ وواقعھ ، مجلة شؤون عربیة ، عدد  )5
 . 48، ص 1993ایلول 

عوض خلیفة موسى ، التعاون االفریقي في تحقیق االمن الغذائي ، الندوة العلمیة حول محور  )6
 .  2006فریقیة (التعاون والتدخل ) "  ، ینایر ملتقى الجامعات اال  -" در الكوارث 

عبد الغفور ابراھیم احمد ، االمن الغذائي في العراق ومتطلباتھ المستقبلیة ، مجلة بیت  )7
 . 16، ص  1999الحكمة ، بغداد ،

 . 16سالم توفیق النجفي ، مصدر سابق ، ص  )8
نظمة الصناعیة حافظ ستھم واخرون ، العجز الغذائي في تونس الخضراء ، مطبعة الم )9

 .12، ص  1990الشرقیة ،تونس ،
صالح الصالحي ، التبعیة الغذائیة واستراتیجیة تحقیق االمن الغذائي في اطار التكامل بین  )10

 . 106، ص  1996، بیروت ، 211االقطار المغاربیة ، مجلة المستقبل العربي ، عدد 
اسات الوحدة العربیة ،الطبعة ابراھیم العیساوي ،قیاس التبعیة في الوطن العربي، مركز در )11

 69 -52،ص1989االولى ، بیروت،
انعام یحیى الحاج محمد الحلیم ، االمن الغذائي في اقطار الخلیج العربي ، رسالة ماجستیر ،  )12

 . 10،ص 1988كلیة االدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل ،
بعض  –االمن الغذائي  –منظمة االغذیة والزراعة لألمم المتحدة ، حالة االغذیة الزراعیة  )13

، ص  1996االبعاد على مستوى االقتصاد الكلي ، مؤتمر القمة العالمیة ، المجلد الثالث ، 
18   . 

مجذاب بدر العناد ، ازمة التنمیة الزراعیة وانعكاساتھا على االمن الغذائي العربي ، مجلة  )14
 . 46، ص 1996، القاھرة ،  86شؤون عربیة ، العدد 

 . 22جفي ، مصدر سابق ، صسالم توفیق الن )15
رجاء طعمة الواسطي ، تقییم السیاسات السعریة الزراعیة لمحاصیل الحبوب االساسیة في  )16

،  2003العراق ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة مقدمة الى كلیة الزراعة جامعة بغداد ، 
 . 118ص 

رئیسي لتنمیة قطاع جامعة الدول العربیة ، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، المخطط ال )17
 .  84،ص  1994الحبوب في الوطن العربي ، الخرطوم ، 

محمد جاسم محمد العاني. "أسالیب التحلیل الكمي في مجال التخطیط الحضري واالقلیمي  )18
 30-28ص   2006بین النظریة والتطبیق", دار صفاء للنشر والتوزیع, الطبعة االولى,
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