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  :   

  :ملخص البحث 
  

تسعى الدول إلجيـاد طـرق تلبـي االحتياجـات الغذائيـة لـسكاهنا يف املـستقبل، كـام     

ــة أمــرا ال ًتــشكل احلاجــة إىل إجيــاد مــصادر للطاق ِّ ــة  ُ ــرب الطاقــة احليوي ــه، و تعت مفــر من

تزايـد آثارهـا الـسلبية مصدرا هاما للطاقة خصوصا مع ارتفاع أسعار الطاقة األحفوريـة  و

 إنتــاجعـىل ، ومـن ثــم فقـد عملـت العديــد مـن الــدول عـىل زيـادة وتطــوير قـدراهتا يف 

الوقود احليوي املستعمل أساسا يف عمليـة النقـل، وذلـك انطالقـا مـن اسـتعامل مـواد 

  .زراعية وسيطة يف عملية اإلنتاج

 وذلـك بـسبب لذلك يعترب الوقـود احليـوي أحـد احللـول املهمـة ملـشاكل الطاقـة ،    

ازدياد عدد الدول التي تستبدل بعض حاجاهتـا النفطيـة بالطاقـة البيولوجيـة، ممـا جيعـل 

ــذه يف  ــة ه ــات الطاق ــض احتياج ــة بع ــة يف تلبي ــيل الزراع ــىل املحاص ــتامد ع ــاك اع هن

  . املستقبل، حيث تسعى خمتلف الدول إىل جتسيد هذه اإلمكانية اليوم

 لالحتياجـاتيـة الوسـيطة يف األصـل تـستعمل ومن ثم ونظرا لكون هـذه املـواد الزراع

الغذائية، فإن زيادة التوجه نحو التوسـع يف صـناعة الوقـود احليـوي واالعـتامد عليـه يف 

جمال النقل أدى إىل تزايد الطلب عليها بشكل دفـع إىل ارتفـاع أسـعارها يف األسـواق 

تـه نحـو صـناعة العاملية، فإن هناك جانب كبري من إنتاج املـواد الزراعيـة حتولـت وجه

ــوي بــدال مــن  تــصديره كغــذاء، وهــذا مــا يزيــد مــن نــدرة املعــروض يف  ًالوقــود احلي

  . األسواق العاملية بشكل يزيد من ارتفاع األسعار ويؤثر بالتايل عىل األمن الغذائي 
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 الوقـود احليـوي  لـه دور مــؤثر عـىل األمـن الغـذائي  و أمـن الطاقــة إنتـاجإن التوسـع يف 

  . خر سلبيآ اجيايب ووهلذا الدور وجه

لكونـه احـد . فمن اجلانب االجيايب فهو يعترب احد احللول الواعدة حلـل أزمـة الطاقـة

وأيضا تأثرياتـه اإلجيابيـة عـيل القطـاع الزراعـي . األحفوريةمصادر الطاقة البديلة للطاقة 

ــل  ــادة فــرص العم ــاع، وزي ــل العــاملني يف هــذا القط ــادة دخ املتمثلــة يف تطــويره، وزي

  دة فيهاجلدي

 أمـا الوجـه الـسلبي فيتمثـل يف تـأثري الوقــود احليـوي عـيل زيـادة التوسـع يف اســتخدام 

  . وانعكاس ذلك عيل أسعار الغذاء "اجليل األول"املحاصيل الزراعية يف إنتاجه

بطريق مبارش وذلـك عـن طريـق زيـادة الطلـب عـيل املحاصـيل الزراعيـة كـامده : أو

  .خام إلنتاج الوقود احليوي

 قمـح(بطريـق غـري مبـارش و يتمثـل يف اجلانـب اإلزاحـي ملحاصـيل الطاقـة : م 

ُكمـدخل يف صـناعة )   ماجتاروفـا  وغـريه-  فـول الـصويا -  بنجر الـسكر-  قصب- ذره

  .الوقود احليوي

وحتوهلــا ) لالســتخدام كغــذاء(وانعكــاس ذلــك عــىل  طبيعتهــا كمحاصــيل غذائيــة     

ــه مثــل قــصب الــسكر حيــث تــستخدم نفــس املحاصــيل(إلنتــاج الطاقــة   كغــذاء وطاق

، وأيـضا )للحصول عىل الكحول، فول الصويا والذرة للحصول عـيل الـديزل احليـوي

من حيث املـساحات املزروعـة هبـا وحتوهلـا ملحاصـيل .عىل املحاصيل األخرى

ــة،ونقص  طاقــة،  ممــا يــؤدى ذلــك إىل نقــص يف املعــروض مــن املحاصــيل الغذائي

 أسعارها، مما ينعكس ذلك بدوره عـيل األمـن الغـذائي املخزون منها، وبالتايل ارتفاع

  . للدول النامية بوجه خاص

أدت التطورات يف قطاع الوقـود احليـوي إىل تفعيـل النقـاش العـاملي حـول النتـائج     

. العرضية املحتملة للجهود املبذولة لتحقيق أمن الطاقـة عـىل حـساب األمـن الغـذائي

ّرية تـأثر األسـعار العامليـة للغـذاء بـالتغريات وكشفت األزمـات الغذائيـة واملاليـة األخـ
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. التي يشهدها من عرض السلع الغذائيـة األساسـية والطلـب عليهـا يف خمتلـف البلـدان

ــيل أساســية  ــذه الــسلع حماص ــن ه ــنوم ــذان باتــت لألم ــسكر والــذرة، الل  الغــذائي ال

  .زراعتهام موجهة أكثر فأكثر إىل إنتاج اإليثانول

ل دويل بـشأن  أثـار الوقـود احليـوي االجيابيـة والـسلبية، وخلطورة ذلك كان هناك جد

والــدعوة إىل التــوازن مــا بــني التوســع يف اإلنتــاج واحلــد منــه بــرشوط حلاميــة األمــن 

  . الغذائي

وال يمكن إنكار دور الـدول املتقدمـة يف حـدوث هـذه التـأثريات والعمـل عليهـا مـن    

يــق أمــن الطاقـة لــدهيم األمهيــة خـالل إســرتاجتيتها للطاقـة والغــذاء، حيــث يمثـل حتق

  .مع مراعاة الوضع السكاين اخلاص لدهيا. األوىل بالرعاية

حيـث ال تعــاين مــن أزمــة )  الــدول املتقدمــة(   وال يمثـل األمــن الغــذائي معـضلة لــدي 

فتلك الدول حتتل الـصدارة يف إنتـاج وتـصدير املحـصوالت الغذائيـة، إضـافة . الغذاء

يزه بالثبات بل والتنـاقص يف بعـض األحيـان، إىل جانـب لوضع هذه الدول سكانيا ومت

  .السيناريوهات املتوقعة بخصوص تأثري الوقود احليوي عىل األزمة الغذائية

  زراعة الطاقة  أمن الطاقة  األمن الغذائي الوقود احليوي  :الكلمات املفتاحية

 مؤرش مقياس -  الديزل احليوي اإليثانول حماصيل زراعية   املشكلة الغذائية

  .املعاناة من انعدام األمن الغذائي 
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Abstract: 

    Countries seek to find ways to meet the food needs of their 

populations in the future, and the need to find sources of energy 

is indispensable. Bioenergy is an important source of energy, 

especially with the rise in fossil energy prices and the negative 

effects on them. Their capacity to produce biofuels primarily 

used in the transport process, from the use of intermediate 

agricultural materials in the production process. 

Biofuels are one of the most important solutions to energy 

problems because of the increasing number of countries that are 

replacing some of their oil needs with bioenergy, which makes 

agriculture dependent on some of these energy needs in the 

future. 

Therefore, because these intermediate agricultural materials are 

originally used for food needs, the increasing trend towards the 

expansion of the biofuel industry and dependence on 

transportation has led to an increase in demand for them in a way 

that leads to higher prices in world markets. Has turned its focus 

towards the biofuel industry instead of exporting it as food, 
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which increases the scarcity of supply in world markets in a way 

that increases prices and thus affects food security. 

The expansion of biofuel production has an influential role on 

food security and energy security and this role has a positive and 

negative side. On the positive side, it is considered one of the 

most promising solutions to solve the energy crisis. As it is one 

of the sources of alternative energy for fossil energy. As well as 

its positive effects on the agricultural sector of the development, 

and increase the income of workers in this sector, and increase 

new employment opportunities 

  The negative side is the effect of biofuels on increasing the use 

of agricultural crops in its "first generation" production and its 

impact on food prices. 

First: directly by increasing the demand for agricultural crops as 

raw material for the production of biofuels. 

  Second, indirectly, the offspring of energy crops (wheat, corn, 

cane, sugar beet, soybeans, matjarova, etc.) as an entry into the 

biofuel industry. 

(Such as food crops, such as sugarcane for alcohol, soybeans and 

maize for biodiesel), as well as other crops. In terms of cultivated 

areas and their conversion to energy crops, This leads to a 

shortage of food crops, lack of stock and consequently high 

prices, which in turn affects the food security of developing 

countries in particular. 

Developments in the biofuel sector have led to a global debate on 

the possible spin-offs of efforts to achieve energy security at the 

expense of food security. Recent food and financial crises have 

revealed the impact of global food prices on changes in the 
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supply and demand for basic food commodities in different 

countries. These include food and sugar staples, which are 

increasingly being directed to ethanol production. 

To the danger of this, there has been an international debate over 

the effects of positive and negative biofuels, and the call for a 

balance between expansion and reduction of production 

conditisons to protect food security. 

It is undeniable that developed countries play an influential role in 

these energy and food strategies. Their energy security is of 

paramount importance. Taking into account their own demographic 

situation. 

    Food security is not a problem for developed countries, where 

they do not suffer from the food crisis. These countries are at the 

forefront of the production and export of food crops, in addition to 

their population status, characterized by stability and even decline 

in some cases, as well as the expected scenarios regarding the 

impact of biofuels on the food crisis. 

Keywords:  Biofuels - Food security - Energy security - Energy 

agriculture - Food problem - Crops - Ethanol - Biodiesel - Index 

of food insecurity. 
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 املقدمة

ــة  ًتعتــرب الطاقــة عنــرصا رئيــسيا يف عمليــة التنمي ــإن االقتــصاديً ة، ولــذلك ف

ــة  ــزة الزم ــرب مي ــا يعت ــتدامتها وتطوره ــا واس ــامن امتالكه ــارض ــشاط الزده  الن

 التوســع يف إىلويــؤدي العمــل عــىل خفــض تكلفتهــا أو دعمهــا . االقتــصادي

ــة ا ــشاط نتاجإلالعملي ــار الن ــة وازده ــصاديي ــع و،االقت ــة، م ــة الطاق ــاقم أزم  تف

وقـد . تزايدت جهود الدول يف البحث عن مصادر بديلة من الوقود األحفـوري

وجــدت هــذه الـــدول ضــالتها يف الطاقــات املتجـــددة، فقــد بــرزت الطاقـــة 

املتجـددة كمـصدر مهـم ونـاجح يف مـزيج الطاقـة العـاملي؛ فهـي متثـل نحـو 

ــس  ــاجمخ ــذإنت ــع ه ــامل، ويرج ــع أنحــاء الع ــاء يف مجي ــاح  الكهرب  إىلا النج

ة واجلهد الكبري من قبـل الكثـري مـن البلـدان، والسـيام دول االقتصادياحلوافز 

وعـىل النطـاق العـاملي، كانـت OECD  والتنميـة االقتـصاديمنظمة التعـاون 

 االنخفـاض املـستمر إىلهناك استثامرات ضخمة يف هذا املجال، مما أدى 

ونتيجـة لـذلك . اقـة املتجـددةللتكاليف بالنسبة ملعظم التقنيات اخلاصة بالط

ة يف عـدد االقتـصاديأصبحت تقنيات الطاقة املتجددة أكثر جاذبية من الناحية 

 دور الـصني واهلنـد والربازيـل كـدول رائـدة إىلمتزايد من البلـدان، باإلضـافة 

 ولـذلك كـان عـىل الطاقـة املتجـددة أن تأخـذ مكاهنـا )١(.يف نرش هذه التقنيات

                                                           

 :انظر) ١(

 “ Medium-Term Renewable Energy Market Report (July 5, 2012)” 
at: http://www.iea.org/publications/medium-
termreports/#renewables (Accessed 23/12/2016) 



 

)٤٢٢(  ا   دي اا  ا اا  

احليـوي الـسائل، حيـث يلبـي الوقـود احليـوي اليـوم املهم، وبخاصـة الوقـود 

 .)١(من الطلب عىل الوقود الالزم لقطاع النقل% ٣

ّفبسبب النمو يف اسـتهالك الـنفط يف االقتـصادات الـصاعدة، ومـن ثـم ارتفـاع 

أسعار الوقود، أصبح الوقود احليوي أحد البدائل الواعـدة ملـا لـه مـن سـامت 

                                                           

تشكل مصادر الطاقة املتجددة ما يقرب من نصف الزيادة يف توليد الكهرباء الكيل ) ١(

 ٤,٦ إىل ، يف حني أن استخدام الوقود احليوي يرتفع بأكثر من ثالثة أمثالـه ٢٠٤٠لعام 

ثر مـن مليون برميل يف اليوم كام يزداد اسـتخدام مـصادر الطاقـة املتجـددة للتدفئـة بـأك

ترتفع حصة مصادر الطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء يف معظم بلدان منظمة . الضعف

 ، ويعادل نموها إمجايل صايف الزيـادة يف ٣٧.التعاون االقتصادي والتنمية حيث تبلغ 

ومـع ذلـك فالتوليـد مـن مـصادر الطاقـة املتجـددة . إمدادات الكهرباء يف دول املنظمة

ك يف البلدان غري األعـضاء يف املنظمـة وعـىل رأسـها الـصني ينمو بأكثر من ضعف ذل

عىل الصعيد العاملي، متثل طاقة الريـاح أكـرب حـصة . واهلند وأمريكا الالتينية وأفريقيا

 % ٣٠تليها الطاقة املائية  % ٣٤من النمو يف جمال توليد الكهرباء من الطاقة املتجددة  

ــسية  ــة الشم ــات الطاق ــ %. ١٨وتقني ــع تزايــد ح ــة الشمــسية م ــاح والطاق ــة الري صة طاق

الكهروضوئية يف مزيج الطاقة يف العامل أربع مـرات، فـإن إدمـاجهام مـن منظـور تقنـي 

ومن منظور السوق عىل حد سواء يصبح أكثر صعوبة، مع وصـول نـصيب طاقـة الريـاح 

من توليـد الكهربـاء الكـيل يف االحتـاد األورويب ونـصيب الطاقـة الشمـسية  % ٢٠ إىل

 .ًمن ذروة الطلب يف اليابان صيفا % ٣٧ إىلضوئية الكهرو

  :انظر

           2014, p4.International Energy Agency (IEA)  
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 )٢(فهو أقرهبا للوقـود األحفـوري،؛  )١(ألخرىمتيزه عن غريه من مصادر الطاقة ا

 وخلطـه بـالبنزين "امليثـانول"من حيث إمكانيـة خلطـه بـالوقود العـادي مثـل 

ه البيئيـة اإلجيابيـة املتمثلـة يف آثـار إىل باإلضافة )٣(كام يف التجربة الربازيلية،

                                                           

يمكن استخدام الوقود احليوي كبديل كامل يف املحركات العادية، فقد يـستخدم ) ١(

 الديزل احليوي يف حمركات وسائل نقل عديدة من دون احلاجة لتغيريات كبرية، عـىل

 جانب إمكانية التحكم يف الكمية إىلهذا . خالف الطاقة الشمسية والسيارات الشمسية

واالستمرارية عىل خالف البـدائل األخـرى مثـل طاقـة الريـاح والطاقـة الشمـسية حيـث 

 .ختضع الكميه املنتجة لعوامل مؤثرة مثل اختالف فصول السنة وساعات الليل والنهار

ود احليوي الناتج من املحاصيل الزراعية املوجهة هلذا وتظهر هذه امليزة يف الوق )٢(

الغرض، حيث يمكن حتديد املنتج منه بتحديد الكمية املزروعة مـع إمكانيـة زيادهتـا 

ه إنتاجـًباإلضافة الستخدام املخلفات أيضا يف . بتقنية أقل تكلفة من املصادر األخرى

 .كام يف اجليل الثاين منه الذي مازال يف مرحله التطوير

 اإليثانول احليوي املصنوع من قصب السكر، إنتاجالربازيل هي الدولة الرائدة يف  )٣(

 افتقارهـا للبـرتول وألهنـا أكـرب منـتج لقـصب الـسكر يف إىلويرجع ذلك بشكل كبـري 

 الوقود احليوي منه األسهل بسبب وجود السكر يف القصب يف إنتاجالعامل، والذي يعد 

 اإليثـانول إلنتـاجهـا مـن قـصب الـسكر إنتاجزيل نـصف وتوجه الربا. شكل ذائب ونقي

 مـن الوقـود  احليـوي هاإنتاجحيث تزايد . العاملياإلنتاجمن % ١٠احليوي بام يقارب 

 حتـى وصـل ٢٠٠٧ً برميل يوميا يف عام ألف ٣٩٢ أوبكً وفقا ملنظمه هاإنتاجفقد كان 

 : اصيل انظر كال من ملزيد من التف. ً برميل يومياألف ٥٥٣ إىل ٢٠١٤ يف عام اإلنتاج

نظـرة عامـة عـىل أهـم مـصادر الطاقـة غـري التقليديـة، إدارة : أمحد بن حممـد الـسياري

 . ١٢ص-١١ م، ص٢٠١٥األبحاث االقتصادية، مؤسسة النقد العريب السعودي، يوليو 

وبكمنظمة األ -



 

)٤٢٤(  ا   دي اا  ا اا  

 النامجة عن اسـتخدام الطاقـة األحفوريـة والتـي نـتج )١(ختفيض غازات الدفيئة

 . منها ظاهرة االحتباس احلراري

وعىل الرغم من هذه امليزات اإلجيابيـة، والتـي جتعـل الوقـود احليـوي أحـد 

ًا سلبية اقتـصادية وبيئيـة ناجتـة مـن آثاراحللول الواعدة ألزمة الطاقة، فإن هناك 

 هذا الوقود؛ منهـا تـصاعد نتاجإلاالعتامد عىل املحاصيل الزراعية كامدة خام 

وارد املائية بسبب تزايـد احلاجـة للميـاه، سـواء السـتخدامها الرصاع عىل امل

                                                                                                                                              
 Organization of the Petroleum Exporting Countries  
(OPIC) (www.opec.org/opec_web/en/index.htm) (Accessed 
22/12/2017) 

، املؤمتر »الوقود احليوي وحتديات الزراعة والغذاء والطاقة« حممد عصام اليامين، -

 :، انظر٩٠٠ - ٨٩٧، ص ٢٠٠٩الرابع حول التقنيات احلديثة يف الزراعة، القاهرة، 

http://conf2009.agr.cu.edu.eg/volume5/92.pdf (Accessed 2/2/2018) 

تقدر الوكالة الدولية للطاقة أن التكلفـة اإلضـافية الكليـة لتخفـيض غـازات الدفيئـة ) ١(

النامجة عن استخدام الطاقـة يف البلـدان غـري األعـضاء يف منظمـة التعـاون االقتـصادي 

والتنمية يف امليدان االقتصادي من أجل قرص الرتكيـزات الطويلـة األمـد لثـاين أكـسيد 

 مليــار دوالر ٨٥، ســتبلغ يف املتوســط ppm  يف املليــون اًجــزء٥٥٠ن عــىل الكربــو

 إىل مليار دوالر أمريكي لتخفيـضه ٢٣٠، و٢٠٣٠-٢٠١٠رتة ألفًأمريكي سنويا خالل 

ً جزءا يف املليون، ويتطلب توفري الطاقة املستدامة بذل جهود منسقة عىل املدى ٤٥٠

، » املستدامةشبكة التنمية:  الطاقةإسرتاتيجيةوثيقة هنج «البنك الدويل، : انظر. الطويل

 .٦-٥، ص٢٠٠٩أكتوبر 

 :انظر

http://siteresources.worldbank.org/EXTESC/Resources/Arabic_Fin
al_101609.pdf?resourceurlname=Arabic_Final_101609.pdf 
(Accessed 13/5/2018) 



  

)٤٢٥(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 إنتـاجأو يف عمليـة ) املنتجـة للطاقـة(يف ري حماصيل الذرة وقـصب الـسكر 

 جانــب إعــادة ختــصيص زراعــة األرايض لــصالح إىلالوقــود احليــوي ذاهتــا، 

فتغيـري اسـتخدامات األرايض . حماصيل الطاقة عىل حساب حماصـيل الغـذاء

التزايد املتوقع يف حتويـل األرايض الزراعيـة املنتجـة للمحاصـيل الزراعية و

 الزراعـي املوجـه للغـذاء، نتـاجإل حماصـيل الطاقـة، هيـدد اإنتـاج إىلالغذائية 

وذلك بخفض املعروض من املحاصيل الزراعية الغذائية ممـا يـنعكس عـىل 

  املتوسـط والبعيـد، ومـن ثـم عـىلاملـدين الغذائي عـىل األمنوأسعار الغذاء 

ــشكالت  ــة امل ــذاء، وبــسبب طبيع ــة بوصــفها أكــرب مــستهلك للغ الــدول النامي

 .الغذائية لدهيا، وما يعنيه ذلك من تأثري يف خططها التنموية



 

)٤٢٦(  ا   دي اا  ا اا  

 ا  فا:  

 الغــذاء و أسـعارمـدى مــسامهة الوقـود احليـوي يف رفــع      هـو التعـرف عــىل

عرفـة ماهيـة الوقـود  مـن خـالل مالناميـة الغـذائي للـدول األمـنتأثري ذلك عـىل 

 نتـاجإل االجيابيـة و الـسلبية ثاراآل مصادر الطاقة وأنواع بني وأمهيتهاحليوي ، 

 الناجتـة مـن التوسـع يف ثـاراآلالوقود احليوي ، لذلك يسعى البحـث لتحديـد 

ــاج ــة إنت ــيل الزراعي ــطة املحاص ــوي بواس ــود احلي ــصناعة ( الوق ــدخالت ل كم

 عن هـذا التوسـع،عىل كـل مـن الناجتةّ، ومن ثم االنعكاسات )الوقود احليوي

 .الغذاء يف الدول النامية/قطاع  الزراعة

 ا :  

 استمرار الدول السيام الصناعية الباحثـة أن    ينطلق البحث من فرضية مفادها 

 الوقود احليوي سـيؤثر سـلبا  عـىل الـدول إنتاجعن مصادر للطاقة بالتوسع يف 

زراعية الغذائية بسبب نقـص الفـائض منهـا يف  للمحاصيل الاملستوردةالنامية 

 األمـن لذلك مما ينعكس سلبا عـىل نتيجة هلا و ارتفاع سعرها املنتجةالدول 

 .الغذائي يف الدول املستوردة للمحاصيل الزراعية

 ا :  

    وقد اعتمد البحـث عـىل أسـلوب التحليـل واالسـتنتاج املنطقـي مـن خـالل 

 لدراســة ووصــف خــصائص ظــاهرة التوســع يف اســتخدام املــنهج التحلــييل

ــاجإلاســتخدم املحاصــيل الزراعيــة  ة االقتــصادي الوقــود احليــوي وأبعادهــا نت

والبيئيــة، وكــذلك عــىل املــنهج االســتقرائي الــذي يــتم مــن خــالل االســتعانة 

بالتقــارير والدراســات اخلاصــة بالطاقــة والغــذاء الــصادرة مــن املــنظامت 

 .موضوع البحثواملؤسسات الدولية بام خيدم 
 

  



  

)٤٢٧(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 ا :  
  

 ماهية الوقود احليوي وما يرتبط به : األولاملبحث 

 العالقة بني الوقود احليوي وأمن الغذاء:املبحث الثاين 

 احلاجة للوقود احليوي: املبحث الثالث

  الوقود احليويإنتاج التوسع يف آثار:املبحث الرابع 

 ه الغذائيةمستقبل الوقود احليوي وانعكاسات: املبحث اخلامس

 



 

)٤٢٨(  ا   دي اا  ا اا  

   األولاملبحث 

  ماهية الوقود احليوي وما يرتبط به
  

ــا  ــوي واقع ــود احلي ــرب الوق ــشياً     يعت ــستخدم يف معي ــان ي ــد ك ــدم، فق ــذ الق  من

املجتمعات الريفية يف أبسط صوره كوقود للطهـي واإلضـاءة والتـسخني عـن 

 ِّوحتـى اآلن، مـازال يقـدم بـشكله. طريق حرق احلطب واملخلفـات العـضوية

ــو  ــدائي نح ــرب % ٩٥الب ــه يعت ــة، أي أن ــدان النامي ــة يف البل ــات الطاق ــن احتياج م

  وعــىل الــرغم مــن )١(. مليـار شــخص حــول العـامل٢.٤مـصدر طاقــة حلــوايل 

ًذلك، فإن بدايات تطوير استخدام الوقود احليـوي وأشـكاله حـديثا يعتـرب أمـرا  ً

 بـالوقود احليـوي نابعـة ًالفتا لالنتباه يف جمال الطاقة، فقد كانت بداية االهتامم

 أجريـت دراسـة بتكليـف مـن األمـم املتحـدة من بدايات االهتامم بالبيئة ، فقد

، حيـث  أظهـرت ١٩٩٢وكان ذلك بمناسبة انعقاد مـؤمتر البيئـة والتنميـة عـام 

 ٢٠٥٠هــذه الدراســة أن زراعــة حماصــيل خمصــصة للطاقــة يمكنهــا بحلــول 

ي السـتخدام الطاقـة يف الوقـت مـن اإلمجـايل العـامل% ٥.٥الوفاء بام يكافئ 

 )٢(.احلارض

                                                           

ــة ) ١( ــةمنظم ــدة األغذي ــم املتح ــة لألم ــاو" والزراع ــة «، "الف ــة احليوي ــنالطاق  واألم

 :، انظر»الغذائي

http://www.unwater.org/downloads/i0142a02.pdf (Accessed 
22/12/2017) 

 :ملزيد من التفاصيل انظر) ٢(

Thomas B. Johansson et al., “Renewable Fuels and Electricity 
for a Growing World Economy: Definig and Achieving the 
Potential,” in Thomas B. Johansson, Birgit Bodlund and 
Robert Williams (eds) Renewable Energy: Sources for Fuels 
and Electricity (Washington DC: Island Press, 1993). 



  

)٤٢٩(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ً    ويتميز الوقود احليوي بطبيعة خاصة، فلديه اإلمكانية أن يوفر فرصـا سـانحة 

 القطـاع الزراعـي إىليف جمال الطاقـة واسـتخداماهتا، ومتتـد تلـك اإلمكانيـة 

فهو قادر عىل منح قطاع الزراعة حيوية جديدة، بتعزيـز التنميـة الريفيـة واحلـد 

 إىلوطأة الفقر؛ وذلك بطرق خمتلفة منهـا حتـسني وصـول سـكان الريـف من 

ــستدامة ــة امل ــستدام . الطاق ــو م ــىل نح ــناعته ع ــدم إدارة ص ــال ع ــن يف ح ولك

 الغــذائي بــصورة األمــنوبــشكل يــؤثر يف اســتخدام األرايض، يمكــن أن هيــدد 

خطرية عن طريق تغري الغرض األسايس من الزراعة، وهو سد حاجة البرش مـن 

 . اءالغذ



 

)٤٣٠(  ا   دي اا  ا اا  

  األولاملطلب 

  مفهوم الوقود احليوي
  

أو . يد اا :  

     يعرف الوقود احليوي بشكل عام بأنه ذلك الوقود النظيـف والـصديق للبيئـة 

ًه أساسـا عـىل حتويـل الكتـل إنتاجـمقارنة بمصادر الوقود األحفورية، ويعتمد 

صـورة حبـوب أو حماصـيل سواء كانت ممثلة يف  مصادر للطاقة إىلاحليوية 

زراعية مثل الذرة وقصب السكر أو يف صـورة زيـوت مثـل زيـت فـول الـصويا 

 كام يمكن القـول إن )١(. إيثانول أو ديزلإىلوزيت النخيل والشحوم احليوانية 

 طاقــة؛ إذ يمكــن بواســطتها إىلالوقــود احليــوي هــي حتويــل الكتلــة احليويــة 

ّ الوقـود املـشتقة منهـا أنـواععتامد عـىل  الكهرباء واحلرارة والطاقة، بـاالإنتاج

 مـن الوقـود نـواعً، كام بإمكاهنا أن تكون بـديال أل)٢( )السائلة والغازية والصلبة(

                                                           

 املـواد أسـعارأثـر صـناعة الوقـود احليـوي عـىل «كريم بودخدخ وإلياس حنـاش، ) ١(

 الغـذائي يف العـامل العـريب، األمـنالية ، امللتقى الدويل السادس حـول إشـك»الغذائية

 .١، ص ٢٠١١ ديسمرب ٨- ٧جامعة سكيكدة، اجلزائر، 

ويستعمل بوجه خاص يف عمليـة النقـل، : الوقود احليوي السائل. أ: وهي كالتايل) ٢(

، يستخرج من املحاصيل املحتوية عىل سكريات "إيثانول حيوي"ويكون عىل شكل 

 "زيت ديزل حيـوي" السكر، أو يكون عىل شكل أو نشويات كالذرة، والقمح وقصب

الوقـود احليـوي . ب. يستخرج مـن املحاصـيل الزيتيـة كفـول الـصويا وعبـاد الـشمس

ويتم احلصول عليه بحرق الكتلة احليوية التي عىل شـكل خـشب، ويـستعمل : الصلب

وينـتج مـن حتلـل املـادة : الوقود احليوي الغـازي. ج. يف الطهي والتسخني واإلضاءة

. ضوية التي ينتج عنها غاز امليثان الذي يمكن جتميعه واالستفادة منـه كطاقـة بديلـةالع



  

)٤٣١(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 الكائنـات مـن املـستمدة الطاقـة هـو احليـوي  وهبـذا، فـالوقود)١(.األحفـوري

 مثـل الطبيعيـة املوارد من غريها خالف عىل احليوانية، أو النباتية سواء احلية

 )٢(.والفحم نفط والغازال

م .يد ا اء اا  :  

 الغـذائي والتغذيـة األمن     أشار تقرير فريق اخلرباء رفيع املـستوى املعنـي بـ

 إىل الغذائي العاملية املنبثقـة عـن منظمـة الغـذاء العامليـة، األمنالتابع للجنة 

، يف العـادة األولاجليـل :  ثـالث إىلأنه يمكن تقسيم طبيعـة الوقـود احليـوي 

                                                                                                                                              

 األغذيـة، حالـة "الفـاو" والزراعة لألمـم املتحـدة األغذيةمنظمة : ملزيد من التفاصيل

 األغذيـةمنظمـة : رومـا (الفرصاآلفاق واملخاطر  و: الوقود احليوي: ٢٠٠٨والزراعة 

 :، انظر١٠، ص )٢٠٠٨والزراعة لألمم املتحدة ، 

http://www.fao.org/docrep/011/i0100a/i0100a00.htm 

(Accessed 2/2/2018)  

 األغذيــة، الرياض،كليـة علــوم »الطاقـة احليويــة«إبـراهيم حممــد إبـراهيم عــارف، ) ١(

 :، انظر٢ احليواين، جامعة امللك سعود، بدون سنه نرش ، ص اإلنتاجوالزراعة، قسم 

http://faculty.ksu.edu.sa/Aref/Documents (Accessed 

13/5/2018)  

ًتم استخدام الوقود احليوي حديثا يف الربازيل حيـث اسـتخدمت الربازيـل قـصب ) ٢(

حيث .   م١٩٧٠ سنة إىل وقود اإليثانول كوقود حيوي، ويعود تاريخ ذلك إلنتاجالسكر 

األسـواق، نتيجـة  إىلدخل الوقود احليوي يف صورة وقود سائل منـتج مـن مـواد نباتيـة 

ومع ذلـك، تعرضـت تقنيـة .  احلاجة لتأمني أمن الطاقةإىل النفط، إضافة أسعارالرتفاع 

 الغذائي وكربونية الرتبة واألمنها الضارة عىل البيئة، آثارالوقود احليوي النتقادات بسبب 

: أمحد بن حممد السياري -:انظر.  عامليااألغذية بعض أسعاروأهنا تسببت يف ارتفاع 

 .١٢ص-١١نظرة عامة عىل أهم مصادر الطاقة غري التقليدية، مرجع سابق، ص



 

)٤٣٢(  ا   دي اا  ا اا  

: ه املحاصـيل الغنيـة بالـسكر مـن مثـل إنتاجيمثل اإليثانول الذي يستخدم يف 

واجليل الثاين، وهو الوقـود الـذي يـصنع . الخ... بنجر وقصب السكر، الذرة 

وأخــريا . مــن الكتلــة احليويــة غــري الــصاحلة لألكــل وكــذلك  الكتــل اخلــشبية

يعرف بالوقود احليوي املتطور، والـذي أول مـا ظهـر يف اجليل الثالث، أو ما 

 .)١( ترشيعات الواليات املتحدة األمريكية

                                                           

الوقود احليوي واألمن الغذائي، تقرير مقدم من فريق اخلرباء رفيع املستوى ) ١(

الغـذائي العامليـة، منظمـة الغـذاء . املعني باألمن الغذائي والتغذية، جلنة األمـن 

 .٦٤ ، ص ٢٠١٣العاملية، يناير 



  

)٤٣٣(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  املطلب الثاني

   الوقود احليوي أجيال

ً وذلــك طبقــا لــشكله أو للتقنيــة أنــواع عــدة إىل    ينقــسم الوقــود احليــوي إذن 

 منهـا  يتميـزأجيـال ثالثـة إىلاملستخدمة يف صناعته، من حيث تقنيتـه ينقـسم 

 :أساسينينوعني 

 ولاي  اد اا   ــة عــىل اســتخدم ــد هــذه التقني ، وتعتم

ه، ومــن أهــم أشــكاله هــو نتاجــإل) مــادة خــام(احلاصــالت الزراعيــة كمــدخل 

 املعتمـدة عـىل املحاصـيل الزراعيـة األولفقـد أدت تقنيـة اجليـل ،  )١(السائل

هور جدل واسع حـول توجيـه  ظإىل الوقود احليوي السائل، نتاجإلكامدة خام 

ــة  ــيل الزراعي ــن املحاص ــري م ــزء كب ــاج إىلج ــن إنت ــدال م ــوي ب ــود احلي ً الوق

استخدامها كغذاء لإلنسان، فهذه املحاصيل تعتـرب املـصدر األسـايس للغـذاء 

                                                           

اإليثـانول احليـوي وزيـت :  الوقود احليوي السائل عـىل شـكلني مهـانتاجإيرتكز ) ١(

وقد حظي بـالكثري مـن االهـتامم يف الـسنوات األخـرية السـتعامله يف . الديزل احليوي

 ٢٠٥٠وتتوقع الوكالة الدوليـة للطاقـة أن الوقـود احليـوي مـع مطلـع عـام . عملية النقل

ية النقل، وأن االستعامل املتوقع منه من الوقود املستعمل يف عمل% ٢٧سيوفر حوايل 

ًمستقبال سيجنب سنويا حوايل   جيجا طن من انبعاث غـاز ثـاين أكـسيد الكربـون، ٢.١ً

 :انظر

Global Renewable Fuels Alliance, at: 
http://www.globalrfa.org (Accessed 21/4/2018) 



 

)٤٣٤(  ا   دي اا  ا اا  

 وهلـذا كـان هنـاك اجتـاه إلجيـاد بـديل للمحاصـيل )١(ملعظـم شـعوب العـامل؛

 . الوقود احليوينتاجإلالزراعية كامدة خام 

   ي اد اا  ما والذي تعتمد تقنيتـه عـىل اسـتخدام وا ،

ــات ب ــا أنواعاملخلف ــدخل (ه ــضوية كم ــة وع ــاجإلزراعي ــوينت ــود احلي )  الوق

ــن . هنتاجــإل ــبعض املــشاكل الناجتــة ع ــة اجليــل الثــاين حــال ل ًوكــان يف تقني

ملحاصـيل ا(ه إنتاجـ اخلاصـة بنوعيـة املـواد الداخلـة يف األولعيوب اجليل 

يتـه وعـدم إرضاره إنتاج متيز هذا اجليل بارتفاع نسبة إىل، باإلضافة )الزراعية

  وباملقابل، تربز سلبية رئيسية قد تعوق تطور استعامله وتتمثل يف)٢(.بالبيئة

                                                           

 حيث طـور الوقـود ومن هذا املنطلق فقد أجريت عديد من الدراسات واألبحاث،) ١(

ــسائل يف شــكله  ــسكرية األولاحليــوي ال ــيل ال ــن املحاص ــصنوع م ــانول( وامل ) اإليث

 شـكل آخـر، تـستعمل فيـه الكتلـة إىل) حالـة زيـت الـديزل(وحماصيل البـذور الزيتيـة 

الصفـصاف واألوكـالبتوس، : احليوية السيليلوزية اخلشبية مثل املحاصيل اخلشبية كـ

 خملفات الزراعة إىلالعشب السوطي وامليسكانتوس، إضافة ًوأيضا األنواع العشبية ك

حيث تعترب الكتلة احليوية . كاألوراق والقش، وكذا األجزاء العضوية من نفايات املدن

 .ًالسيليلوزية اخلشبية أكثر املواد البيولوجية توافرا عىل سطح األرض

يل للوقـود تنخفض انبعاثـات غـازات االحتبـاس احلـراري بـسبب اسـتخدامه كبـد) ٢(

. األحفوري، باإلضافة الستخدام خملفات النباتات، واملخلفات العـضوية يف تـصنيعه

 .١٩ -١٨، مرجع سابق، ص ٢٠٠٨ والزراعة األغذية، حالة الفاو: انظر



  

)٤٣٥(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 .مما حيد من إمكانية منافسته للوقود األحفوري؛  )١(هإنتاجارتفاع تكلفة 

  :اد  اي ار

ظهــر مــا يـسمى اجليــل الثالــث مــن الوقــود  األساســينيانـب اجليلــني  جإىل    

 الوقـود احليـوي ، وال أجيالاحليوي أو الوقود  احليوي املتطور وهو احدث 

ووفقـا للتعريــف الـذي حددتـه وكالــة .  والثـايناألوليـرتبط تعريفـه بــاجليلني 

دد  أي وقـود متجـإىلمحاية البيئة، فإن مصطلح وقـود  حيـوي املتطـور يـشري 

مقارنـة % ٥غري اإليثانول املشتق من نشا الذرة وتقل دورة حياة انبعاثاته بنـسبة 

بالبنزين أو الديزل الذي حيل حمله، وهبذا املعنى األخري فإن إيثـانول قـصب 

الـــسكر الـــربازييل يـــصنف ضـــمن الوقـــود احليـــوي املتطـــور يف الواليـــات 

 جانـب إىل،  )٢(ولاأل الوقـود احليـوي للجيـل أنـواعاملتحـدة، رغـم كونـه مـن 

                                                           

 سكريات، إذ جيب إىل صعوبة حتويل الكتلة احليوية السيليلوزية إىليرجع ذلك ) ١(

 سكريات، ثم يتم ختمريها بعد إىليليلوزية حتويل املكونات السيليلوزية ونصف الس

 صعوبة من الناحية التقنية، وهو ما األوىلذلك للحصول عىل اإليثانول، وتظهر اخلطوة 

 املزيد من األبحاث والدراسات لزيادة كفـاءة التحويـل وخفـض التكلفـة، بـام إىلدفع 

لـذي يقلـل مـن يعزز من انتشار اسـتعامل اجليـل الثـاين مـن الوقـود احليـوي الـسائل، ا

حتويـل املـواد الغذائيـة الالزمـة لالسـتهالك اإلنـساين واحليـواين والتـي تــستخدم يف 

 .صناعة الوقود احليوي

 ٦٤ الغذائي، منظمة الغذاء العاملية، مرجع سابق ، ص واألمنالوقود احليوي ) ٢(



 

)٤٣٦(  ا   دي اا  ا اا  

 اجليـل الثالـث مازالـت يف بـداياهتا ومل يـتم التوسـع يف أنواعذلك فإن بعض 

 )١(.املستخدمة، وذلك لطبيعة املادة اخلام  ها بشكل جتاريإنتاج

 

                                                           

ىل ه عـإنتاجظهر ما يسمى اجليل الثالث من الوقود احليوي، وهو وقود يعتمد  يف ) ١(

وهي تعيش يف امليـاه املاحلـة والـساحلية، ويمكـن ) الزيت الطحلبي(اخلاليا النباتية 

زراعتهــا يف األرايض اهلامــشية، ويمكنهــا اســتغالل العنــارص مــن امليــاه املعاجلــة يف 

هلا نواتج ثانوية ) مفاعالت ضوئية(تثبيت ثاين أكسيد الكربون، ويمكن زراعتها بأوعية 

 ).، وأعالفأسمدة(ذات قيمة عالية 



  

)٤٣٧(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  املبحث الثاني

  العالقة بني الوقود احليوي وأمن الغذاء
  

الطاقـة هـي بالتأكيـد ً   فيام مىض كانت الزراعة هي دائام مصدر الطاقة، كام أن 

ــسية يف ا ــدخالت الرئي ــن امل ــاجإلم ــديثنت ــي احل ــرن .  الزراع ــى الق  ١٩وحت

، فقــد )قــوة احلــصان(كانـت احليوانــات تقريبــا هــي املــصدر الوحيــد للطاقــة 

كانت تستخدم يف النقل والزرع، وال تـزال لليـوم تـوفر ذلـك النـوع مـن الطاقـة 

زراعـة هـي التـي تـوفر الوقـود يف الكثـري مـن الـدول واملنـاطق مـن العـامل، وال

مــن  % ٢٠وقبــل قــرنني كــان مــا ال يقــل عــن . الــالزم لتغذيــة تلــك احليوانــات

الواليـــات املتحــدة األمريكيـــة تــستخدم لتغذيـــة . املــساحات الزراعيــة يف 

الـنفط ( يف القرن العرشين، ومع اكتـشاف الوقـود األحفـوري )١(حيوانات اجلر

بقــدر مــا تراجــع معامــل االرتبــاط بــني واســتعامله يف قطــاع النقــل، و) ًخاصــة

فقـد . أسواق السلع الزراعية وأسواق منتجات الطاقة، بقدر ما تعـززت العالقـة

ارتفعت نسب اعتامد الزراعة عىل األسمدة الكياموية املستخرجة من الوقـود 

كنـة الزراعـة واعتامدهـا عـىل اآلالت التـي ياألحفوري، كام وارتفعت نـسب م

كـام أن ختـزين األغذيـة، وتـصنيعها وتوزيعهـا، .  غـريهتعمل بزيـت الـديزل أو

هي كلها أنشطة كثيفة االستخدام للطاقة، وبالتايل وبطبيعة احلـال فـإن ارتفـاع 

                                                           

 -:انظر) ١(

The State of Food Insecurity in the World : BIOFUELS: 

prospects, risks and opportunities, FAO 2008, P 03.  



 

)٤٣٨(  ا   دي اا  ا اا  

. نتــاجإللــه أثــر مبــارش وقــوي عــىل تكــاليف ا)  الــنفطأســعار(تكــاليف الطاقــة 

  )١( الغذاء يف العاملأسعارالزراعي و

  األولاملطلب 

  ) الغذائياألمن/ الوقود احليوي( تارخيية العالقة بني

    مع بـروز فكـرة اسـتخدام الوقـود احليـوي الـسائل املـشتق مـن املحاصـيل 

ــضاعفها  ــايض، وت ــرن امل ــبعينات الق ــام ٢٠ إىلالزراعيــة س ــالون الع ــار ج  ملي

 مليـار جـالون يف الفـرتة مـا بـني منتـصف سـبعينيات ٥ مقارنة بأقل مـن ٢٠١٠

 عـاد معـدل االرتبـاط بـني الطاقـة والزراعـة وأواخر تسعينيات القرن املـايض ،

ــام إىل ــانول الع ــامج الــوطني لإليث ــت الربازيــل الربن  ، ١٩٧٩ االرتفــاع، فأطلق

وأطلقت الواليات املتحـدة برنـامج لـصناعة اإليثـانول مـن الـذرة، وتبعهـا يف 

ــابوي لكــن حماوالهتــا بــاءت  نفــس الــسياق عــدة دول كالــصني، كينيــا وزيمب

 . )٢(بالفشل

ذ بدايــة القــرن احلــايل، وتزايــد املخــاوف بــشأن مــا يعــرف باالحتبــاس     منــ

الخ، دفع  ذلك جمـددا لالهـتامم ... احلراري، وعدم استقرار الرشق األوسط 

                                                           

 -:انظر )١(

The State of Food Insecurity in the World : BIOFUELS: 

prospects, risks and opportunities, op.cit  

 -:انظر) ٢(

G. Timilsina and A.Shrestha, Biofuels Markets : Targets and 
Impacts, Policy Research Working Paper N° 5364, The World 

Bank, July 2010, P 02.  



  

)٤٣٩(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 الـنفط بـأكثر مـن سـعاربالوقود احليـوي خاصـة مـع التـضاعف غـري العـادي أل

 ٢٠٠١ دوالر للربميـل العـام ٢٣أربع مرات خـالل العقـد املـايض مـن حـدود 

 دوالر العـام ٣٦ مرورا بحـوايل ٢٠١٢ دوالر للربميل العام ١٠٩ أكثر من إىل

ــن ٢٠٠٤ ــر م ــام ٩٤ وأكث ــني ٢٠٠٨ دوالر الع ــاط ب ــدل االرتب ــضاعف مع  ، فت

 الـــنفط، تبـــدأ اجلـــدوى أســعارالطاقــة والزراعـــة، ســـيام وأنــه ومـــع ارتفـــاع 

ــصادية يف  ــاجاالقت ــايس يفإنت ــشكل األس ــصاعد، ألن امل ــوي تت ــود احلي   الوق

 الـنفط أسـعارهو التكلفة العالية مقارنـة ب) ًاحليوية حتديدا( الطاقة البديلة إنتاج

 .ومستخرجاته

ــتهالك  ــدالت اس ــاع مع ــد بارتف ــات تتزاي ــدأت التكهن ــني، ب ــك احل ــذ ذل     ومن

واستعامل الوقود احليوي بالتوازي أو كبديل للنفط يف الكثـري مـن القطاعـات 

 أسايس ضـمن معادلـة مـسببات أزمـة الغـذاء االقتصادية، بقدر ما زج به كمتغري

 العـامليني ال يناقـشان دون االقتـصادي الغذائي واألمنالعاملية، وأصبح ملف 

 .حضور مركزي مللف الوقود احليوي

ــغ  ــاج   بل ــود احليــويإنت ــام    الوق ــة ٢٠٠٥يف الع ــن االســتعامل  % ٢ ، قراب م

 العـاملي مـن نتـاجإل ، نـام ا٢٠٠٥إىل ٢٠٠٠وما بـني عـامي . العاملي للبنزين

، وبالنسبة للديزل احليـوي فقـد كانـت  %١٦٥وقود اإليثانول بنسبة نمو بلغت 

ً وصـوال ٢٠٠٠ مليـون جـالون العـام ٢٥١االنطالقة من قاعدة صـغرية بحـدود 

 ، مــن ٢٠٣٠ ، وبحلــول العـام ٢٠٠٥ مليـون جــالون العـام ٧٩٠ أكثـر مــن إىل

وقــود احليــوي كجــزء مــن املتوقــع أن تتــضاعف نــسبة الطلــب الكــيل عــىل ال



 

)٤٤٠(  ا   دي اا  ا اا  

العـام  % ١ مرات من حـدود ٥الطاقة املستخدمة يف قطاع النقل فقط بأكثر من 

 .)١( )٢٠٣٠العام  % ٥(  أكثر من إىل ٢٠٠٥

                                                           

ًكام أنه وعىل مدى العقدين القادمني عىل األقل من الصعب جدا تـصديق املكانـة ) ١(

هـا كبـديل للـنفط وغـريه مـن مـصادر الرفيعة التي تشاع أن الوقود احليـوي سـوف حيتل

 ، ألن التكاليف االقتصادية للتحول للوقود احليوي جد مرتفعة وال تتطابق احلاليةالطاقة 

مع املنطق االقتصادي، فعىل مستوى قطاع النقل فقط سيستوجب التحول جتاه الوقود 

حيـز  إىلاحليوي تغيري حمركات كل العربات، كام أن ختزين الوقود احليـوي حيتـاج 

اعلني يف قطاع النقل أمواال باهظـة لتغيـري ألفأكرب يف بمحطات الوقود ما سوف يكلف 

يـة الطـن الواحـد مـن احلبـوب للوقـود إنتاج أن األرقـام املتعلقـة بإىلإضافة . كل ذلك

فزراعـة هكتـار : احليوي جد ضعيفة، وال تتوافق واحلسابات االقتصادية واالسـتثامرية 

أطنان يف أحسن الظروف، والطن الواحد من الذرة ينـتج مـا ال  ١٠واحد من الذرة ينتج 

 واحد هكتار مـن الـذرة ينـتج مـا ال يتعـدى إنتاج جالون من اإليثانول، أي ١٢٤يتجاوز 

 ١٠٠٠ واحـد هكتـار مـن الـشعري ينـتج فقـط إنتاجكام أن .  جالون من اإليثانول١٢٤٠

 جــالون مــن ٧٠٠ز ينــتج  واحــد هكتــار مــن األرإنتــاججــالون مــن اإليثــانول، يف حــني 

 -:ملزيد من التفاصيل انظر. اإليثانول

 الغـذائي واقتـصاديات الطاقـة احليويـة يف ظـل األمنعمر عزاوي، -نور الدين جوادي 

 الدولية للفرتة ما بني عامي اإلسرتاتيجيةدراسة  االحتباس التجاري يف السوق العاملية،

تصادية والتجارية وعلـوم التـسيري ، ، جملة الباحث ،كلية العلوم االق٢٠٣٠ إىل ٢٠٠٠

  .١٨٤ ص-١٨٣، ص٢٠١٤، ١٤ اجلزائر،عدد–جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 



  

)٤٤١(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
   وبرغم كل ذلك، وعىل اجلانب املقابل ، تـشري التقـارير واألبحـاث الدوليـة 

 أســعارعـة و العكـس، وتعـزز معــدل االرتبـاط العـايل واملتزايــد بـني الزراإىل

 النفط و تنـامي االهـتامم أسعارمنتجاهتا وسوق الطاقة، وخاصة يف ظل ارتفاع 

 ).نتاجإلًمقاسا بكمية ا(الدويل بالوقود احليوي 



 

)٤٤٢(  ا   دي اا  ا اا  

  املطلب الثاني

  املفهوم  اجلديد لألمن الغذائي

ً     بلــورت منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة مفهومــا جديــدا لألمــن 

 املفـاهيم التـي جـرى تطويرهـا إىلساع واملرونة بالقيـاس الغذائي يتسم باالت

ــذ بــدء االهــتامم بالقــضية ــة بكــم إمــدادات الغــذاء إىل، فــ)١(من  جانــب العناي

واستقرارها، يعنى املفهـوم األحـدث بتـوافر اإلمكانـات املاديـة واالجتامعيـة 

ة حلــصول كــل النــاس عــىل الغــذاء الكــايف، فــضال عــىل العنايــة االقتــصاديو

وأمان ذلك الغذاء، وقدرته عـىل تـوفري التغذيـة الالزمـة حليـاة صـحية، بسالمة 

 الغـذائي األمنفـ. عـىل أن يتوافـق هـذا الغـذاء مـع التفـضيالت الغذائيـة للنـاس

) ٢٠٠١ الغـذائي يف العـامل األمـنوكـام ورد يف تقريـر حالـة انعـدام (يتحقـق  

ــة واال ــات الفــرص املادي ــاس، يف كــل األوق ــوافر لكــل الن ــدما تت ــة عن جتامعي

ــىل الغــذاء الكــايف االقتــصاديو ــنوة للحــصول ع ــي األم  واملغــذي، الــذي يف

باحتياجــاهتم وتفــضيالهتم الغذائيــة عــىل نحــو يمكــنهم مــن أن يعيــشوا حيــاة  

 . )٢(نشطة وصحية

ــإن مفهــوم  ــبق ف ــا س ــن     ومم ــىل األم ــديث ينطــوي ع ــذائي احل ــان ٥ الغ  أرك

 :أساسية، هي

                                                           

 الغذائي يف األمنحالة انعدام :  ، وضمن تقريرها حول ٢٠٠٢وكان ذلك يف العام )  ١(

 .٢٠٠١العامل 

وث  بناء أمن غذائي عريب راسخ، جملـة بحـإىلإبراهيم العيسوي، جتديد الدعوة ) ٢(

 ٩ ، ص ٢٠١٠ربيع  / ٥٠اقتصادية، العدد 



  

)٤٤٣(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
املحـيل نتاجإلاألساسية جلميع السكان سواء من ا، توفري املواد الغذائية أو 

ــشمل ــاملي، وت ــسوق الع ــن ال ــوت، : أو م ــامك، الزي ــوم، األس ــوب، اللح احلب

 . السكر، اخلرضوات، الفواكه واحلليب

م إىل، استقرار املعروض من املواد الغذائية عـىل مـدار الـسنة، باإلضـافة 

احلبــوب : للتخــزين، مثــلذلــك تــأمني خمــزون مــن املــواد األساســية القابلــة 

 .  أشهر عىل األقل٦ إىل ٤والزيوت والسكر بحجم يكفي ملدة 

تتناسب مع دخلهمأسعار، إتاحة املواد الغذائية جلميع السكان ب  . 

إتاحة املواد الغذائية وفق املواصفات املعتمـدة دوليـا لتحقيـق سـالمة را ،

 . الغذاء

االفقراء، لتأمني كفايتهم من املـواد الغذائيـة ، اختاذ إجراءات ملساعدة وأ

 . )١(األساسية

 :      يمكن التمييز هنا بني مستويني لألمن الغذائي مطلق ونسبي 

 قـصد مـن خاللـه قـدرة الدولـة الواحـدة والـذي :  اا ا  اى  

ذا املـستوى مـرادف ھ الغذاء بام يعادل أو يفوق الطلب املحـيل، وإنتاجعىل 

ومـن .  الغـذائي الـذايتاألمنًفهوم االكتفاء الذايت الكامل، ويعـرف أيـضا بـمل

 الغذائي توجه لـه األمنذا التحديد املطلق والواسع ملفهوم ھالواضح أن مثل 

ُ أنه غري واقعي، كام أنه يفـوت عـىل الدولـة املعنيـة إىلانتقادات كثرية، إضافة 

                                                           

ارس لفـا، دار األوىل الغذائي العريب ومستقبله، الطبعة األمنصبحي القاسم، واقع ) ١(

 .١ ، ص ٢٠١٠للنرش والتوزيع، عامن، 



 

)٤٤٤(  ا   دي اا  ا اا  

القائمـة عـىل التخـصص وتقـسيم إمكانية االستفادة من مزايـا التجـارة الدوليـة 

 . العمل واستغالل املزايا النسبية

ويقـصد بـه قـدرة الدولـة عـىل تـوفري  :  اا ا   اوام ى   

ًاحتياجـات جمــتمعهم مــن الــسلع الغذائيـة األساســية كليــا أو جزئيــا، وضــامن  ً

لـسابق احلد األدنى من تلـك االحتياجـات بانتظـام، وبنـاء عـىل هـذا التعريـف ا

ً الغذائي النسبي يقصد به أساسـا تـوفري املـواد الالزمـة لتـوفري األمنفإن مفهوم 

االحتياجات، من خالل منتجات أخرى يتمتع فيهـا البلـد املعنـي بميـزة نـسبية 

 ومع ذلك فان تلك امليزات النسبية لبعض البلـدان يف )١(.عىل البلدان األخرى

لة التغري املناخي بشكل كبـري السـيام  يعوقها مشكأصبحتوفري املواد الغذائية 

 .الدول النامية

                                                           

 الغـذائي واقتـصاديات الطاقـة احليويـة يف األمن ، عمر عزاوي -نورالدين جوادي ) ١(

 .١٨٠العاملية، مرجع سابق، صظل االحتباس التجاري يف السوق 



  

)٤٤٥(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  املطلب الثالث

  تفاقم املشكلة الغذائية

ً مليــون شــخص تقريبــا يف العــامل غــري قــادرين عــىل احلــصول ٧٩٣    يعــاين 

وهـذا يعنـي أننـا بعيـدون . بشكل منتظم عىل كميات مالئمة من الطاقة الغذائية

ّ للبيانات التـي تـم األويلالتقييم عن حتقيق هدف استئصال اجلوع ،  فحسب 

ــا ) الفــاو بواســطة(جتميعهــا  حــول العــامل عــىل الــصعيد الفــردي، فــإن أفريقي

ّجنوب الصحراء الكربى هي اإلقلـيم الـذي يعـاين املعـدل األكـرب مـن انعـدام 

 .)١( الغذائي، يليها إقليم آسيا اجلنوبيةاألمن

                                                           

 الغـذائي أن األمـن مقيـاس املعانـاة مـن انعـدام إىلكذلك، تشري النتائج املـستندة ) ١(

 الغذائي منترش يف صفوف النساء الراشدات أكثر منـه يف صـفوف الرجـال األمنانعدام 

 ، تراجع عدد األطفـال الـذين ٢٠١٥ و ٢٠٠٠بني عامي  .ًالراشدين يف كل مكان تقريبا

ّعانون من التقزم يف مجيع األقاليم ما عدا يف أفريقيا جنوب الـصحراء الكـربى حيـث ي

وعىل صعيد العامل، ازدادت حصة األطفال دون سـن اخلامـسة الـذين . ارتفع هذا العدد

. ٢٠١٥ و ٢٠٠٠ يف املائـة بـني عـامي٦.٢ إىل ٥.١ُاعتربوا يعانون من وزن زائـد مـن 

  :ملزيد من التفاصيل انظر

 والزراعة لألمم املتحدة والـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة وبرنـامج األغذيةمنظمة 

 الغذائي والتغذية دعام خلطة التنميـة املـستدامة األمن ،رصد ٢٠١٦ العاملي، األغذية

 والزراعـة األغذيـةتقييم الوضع الـراهن وآفـاق املـستقبل، رومـا، منظمـة  : ٢٠٣٠لعام 

 .٤،ص٢٠١٦.لألمم املتحدة



 

)٤٤٦(  ا   دي اا  ا اا  

أو : اى ام رامااا :

ــ        ــدام ت ــن انع ــاة م ــاس املعان ــؤرش مقي ــة بم ــديرات املتعلق ــنستند التق  األم

 الغـذائي، والتـي األمـن عىل البيانات الواردة يف مقياس معاناة انعدام )١(الغذائي

 أن ٢٠١٥ و ٢٠١٤جرى مجعها من خالل اسـتطالع غـالوب العـاملي عـامي 

أو حــاد  يف املائــة مــن ســكان العــامل يعــانون مــن انعــدام معتــدل ٢٠أكثـر مــن 

ومتثل أفريقيا جنوب الـصحراء الكـربى اإلقلـيم الـذي يـشهد . ألمنهم الغذائي

ــر مــن نــصف  ــر حــدة لألمــن الغــذائي يف العــامل، حيــث أن أكث االنعــدام األكث

                                                           

ًيشكل انتشار نقص التغذية تقديرا :  الغذائي  األمن مقياس املعاناة من انعدام مؤرش) ١(

ٍللنسبة املئوية من األفراد من بني السكان الـذين يعـانون اسـتهالكا غـري كـاف لألغذيـة ً .

 السكان، يمثله التوزيع املحتمل ملستويات إىلوجيري احتساب هذا املؤرش بالعودة 

ويـتم تقـدير معـايري التوزيـع . »رد ألفملتوسط «ليومية االعتيادية متناول الطاقة الغذائية ا

 األغذيـةباستخدام معلومات متوفرة عن اإلمدادات الغذائية الوطنيـة، وتوزيـع اسـتهالك 

ّوأمـا . ّبني األرس أو األفراد، وعن ميزات السكان التـي حتـدد متطلبـات الطاقـة الغذائيـة

رد املتوسـط التـي تكـون ألفـ االعتيادية هلـذا االحتامل الرتاكمي ملستويات االستهالك

ًدون احلد األدنى من جمموعة املتطلبات العادية فيعترب تقديرا النتشار نقص التغذيـة  ُ ّ (

 العامليـة، األغذيـة لرصد هدف قمـة ١٩٩٦ هذا املؤرش منذ عام الفاووقد استخدمت 

ملــستويات الوطنيــة يــة عــىل الفج لألهــداف اإلنامئيـة لأل-١ًواسـتخدمته الحقــا الغايــة 

 الطاقة الغذائية لـدى مالئمةوقد سمح برصد االجتاهات يف عدم . واإلقليمية والعاملية

 . االختالفات بني البلدان واألقاليمإىلًسكان العامل، إضافة 

 -:انظر. لوصف تفصييل للمنهجية 

http://www.fao.org/3/a-i4046e.pdf  



  

)٤٤٧(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ًالسكان البـالغني يواجهـون انعـداما معتـدال أو حـادا يف أمـنهم الغـذائي، يف مـا  ًً

 . الغذائيناألمًيعاين ربع السكان مستوى حادا من انعدام 

ــيا  ــد، ويف آس ــتثناء اهلن ــدى اس ــة ل ــة، خاص ــيا اجلنوبي ــضا يف آس ــر أي ً    وتظه

 الغـذائي، األمـنًالغربية،معدالت مرتفعة جدا من انعدام معتدل أو حاد النعدام 

 يف املائة عىل التوايل، ويـشار يف ذلـك الـسياق انـه ٣٠ يف املائة و ٣٧بنسبة 

ــ ــعيد حتقي ــىل ص ــرز ع ــدم املح ــن التق ــنق مل يك ــني األم ــساويا ب ــذائي مت ً الغ

 . األقاليم



 

)٤٤٨(  ا   دي اا  ا اا  

ــة ــة لأللفي  يف )١(    فقــد حتقــق اهلــدف املتعلــق بــاجلوع يف األهــداف اإلنامئي

ــة، ويف رشق وجنــوب رشق آســيا، والقوقــاز وآســيا الوســطى  أمريكــا الالتيني

 مـن أصـل ٧٣ويف املجمـوع، حقـق . لية والغربيـةويف إقليمـي أفريقيـا الـشام

ــا تــ١٢٩ ً بلــدا نامي ــا جنــوب الــصحراء . ّم رصــده هــذا اهلــدفً ّوأمــا يف أفريقي

ًالكربى وآسيا اجلنوبية والبحر الكاريبي وأوسيانيا، فقد كان التقدم بطيئـا جـدا  ً

                                                           

ت الدول األعضاء يف األمم املتحدة والبالغ  ، اعتمد٢٠١٥أيلول / سبتمرب٢٥يف ) ١(

ً هـدفا مـن ١٧وهـي تتـضمن  . ٢٠٣٠ دولة خطـة التنميـة املـستدامة لعـام ١٩٣عددها 

 غايـة ســوف توجــه أعـامل احلكومــات والوكــاالت ١٦٩أهـداف التنميــة املــستدامة و 

. الدولية واملجتمع املدين واملؤسسات األخرى يف السنوات اخلمس عرشة املقبلـة

 رؤيـة عامليــة تغطـي الطيــف ٢٠٣٠ّيـة، تــوفر خطـة عــام لفر األهـداف اإلنامئيــة لألوإثـ

قـر ألف احلـد مـن إىلوترمـي أهـداف التنميـة املـستدامة الـسبعة عـرش . اإلنامئي بكامله

كام .  حالتها الطبيعية وإدارهتا عىل نحو مستدامإىلواجلوع، مع إعادة املوارد الطبيعية 

 يف - االقتـصادي واالجتامعـي والبيئـي-للتنميـة املـستدامة أهنا تدمج األبعـاد الثالثـة 

ًاملقاصد املرتابطة ارتباطا وثيقا ببعضها وأهداف التنمية املستدامة غري قابلة للتجزئة، . ً

ــىل هنــج شــاملة  ــستند ع ــرى، وهــي ت ــن األهــداف األخ ُحيــث ال ينفــصل أي هــدف ع ُ

ــة، وتنطبــق خطــة عــام . وتــشاركية ــدان ٢٠٣٠كــذلك، هــذه األهــداف عاملي  عــىل البل

 .املتقدمة بقدر ما تنطبق عىل البلدان النامية



  

)٤٤٩(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ًحيث ما زال تفش النقص التغذوي مرتفعا نـسبيا  ً  يف املائـة مـن ١٤أكثـر مـن (ّ

 )١() جمموع السكان

م : اا ا ط)ا ارول ا اا (:  

    يتصف وضع املشكلة الغذائية باخلصوصية، فهناك عوامـل عـدة تـؤثر فيهـا 

، وتـأثريات ظـاهرة التغــري )متقدمـة أو ناميـة( للـدول االقتـصاديالوضـع : منهـا

 .   الغذاء واستهالكهإنتاجاملناخي وما تؤدي إليه من انعكاسات عىل 

 سـبابول النامية واملشكلة الغذائية، ويعود ذلـك أل   هناك ارتباط كبري بني الد

التـي ،  )٢(وذلـك عـىل النقـيض مـن الـدول املتقدمـة. عدة منها الزيادة السكانية

 انخفــاض معــدل نمــو الــسكان، فأصــبح إىل)٣(أدى التحــول الــديمغرايف فيهــا 

                                                           

ــةمنظمــة ) ١( ــة األغذي ــة الزراعي ــدويل للتنمي ــصندوق ال  والزراعــة لألمــم املتحــدة وال

 الغـذائي والتغذيـة دعـام خلطـة التنميـة األمـن ،رصد ٢٠١٦ العاملي، األغذيةوبرنامج 

 .١٠ املستقبل، مرجع سابق ، صتقييم الوضع الراهن وآفاق : ٢٠٣٠املستدامة لعام 

وتتوقع .  مليارات نسمة٦.٠٦ إىلوصل عدد سكان العامل يف بداية القرن احلايل ) ٢(

 املتحـدة أن بـاألمماإلحصاءات التي كشف عنها قسم الشئون االقتصادية واالجتامعية 

ويصاحب ذلك  .  ٢٠٥٠ مليارات نسمة بحلول عام ٩عدد سكان العامل سوف يتجاوز 

 :انظـر. متناسبة يف الطلب عىل الغذاء واملاء والطاقة واملـوارد الطبيعيـة األخـرىزيادة

مطبوعـات : دمـشق) (مـواد تدريبيـة(رومانو دوناتو، االقتصاد البيئي والتنمية املستدامة 

 والزراعة لألمم املتحدة ، األغذيةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بالتعاون مع منظمة 

 .١، ص)٢٠٠٥

ًهو مرحلة متر هبا الدول املتقدمة حاليـا، وهـو العمليـة التـي : ل الديمغرايفالتحو) ٣(

وينقسم .  معدالت االستبدالإىلتنخفض فيها معدالت اخلصوبة مع مرور الزمن لتصل 



 

)٤٥٠(  ا   دي اا  ا اا  

 ثبـات إىلفقد أدى ذلك التحول . ااقتصادياهتالطلب عىل الغذاء غري مؤثر يف 

مـن هـا إنتاجب عىل املحاصيل الغذائيـة يف الـدول املتقدمـة مـع ارتفـاع الطل

ــة ــيل الغذائي ــة  املحاص ــصدرة قائم ــبحت مت ــدهيا، فأص ــرض ل ــا زاد الع ؛ مم

،  وتعـاين الـدول الناميـة الزيـادة الـسكانية. منتجي املواد الغذائيـة ومـصدرهيا

،  هـااجإنتالتي يتزايد معها الطلب عىل املحاصـيل الغذائيـة بمعـدل أعـىل مـن 

ــة ــاص النامي ــامل، وبوجــه خ ــم دول الع ــد معظ ــواردات  ولــذلك تعتم ــىل ال ، ع

 ،وأسرتاليا، وكندا،  فيام تتوىل دول مثل الواليات املتحدة،  )١(الغذائية

                                                                                                                                              

 قبل التحديث االقتصادي كانت تلك الدول تتمتـع بـبطء األوىلاملرحلة : لعدة مراحل

لظهور مع التحديث الذي ترافق مع تطوير الرعاية معدل النمو، وبدأت املرحلة الثانية با

 النظام الغذائي الصحي وارتفاع الدخل والتطورات األخرى التي وإتباعالصحية العامة، 

 انخفاض ملحوظ يف معدل الوفيات وارتفاع معدل البقاء عىل قيد احلياة بـني إىلأدت 

فـإن انخفـاض معـدالت ً عاما، ومع ذلك، ٦٠ً عاما و تزيد عن ٤٠من تقل أعامرهم عن 

 زيـادة حـادة يف إىلالوفيات مل يرتافق بشكل مبارش مـع انخفـاض اخلـصوبة ممـا أدى 

 التزايد إىلمعدل النمو السكاين، لذا فإن املرحلة الثانية توضح بداية التحول السكاين 

وبـدأت املرحلـة الثالثـة عنـدما أدت العوملـة .  انخفـاض املعـدلإىلالرسيع ومن ثـم 

 بدايــة انخفـاض اخلـصوبة والتقــارب بـني انخفـاض معــدل إىل والتطـورات وتأثرياهتـا

 التقلص الكبري يف النمو الـسكاين أو إىلالوالدات وانخفاض معدل الوفيات مما أدى 

 .  انعدامهإىل

معظم هذه الواردات هي فوائض احلبوب املنتجة يف تلك البلدان التي لدهيا كثافة ) ١(

ة املكثفة، وكام هو متوقع فإن عـدد الـسكان يف هـذه سكانية منخفضة ومتارس الزراع

الدول يتضاعف، ومن ثم يزيد الطلب عىل احلبوب وغريها من املواد الغذائية، ومن ثم 



  

)٤٥١(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 .)١(من صادرات احلبوب يف السوق العاملية% ٨١واألرجنتني توفري نحو 

 : عرارأااردات اا  :ع ارا ر با:  

 املـواد الغذائيـة دور مهـم يف أسـعار.    لقد كان للتقلبات الكبرية التـي عرفتهـا

فقـد عـرف العـامل، . ارتفاع قيمـة الـواردات الغذائيـة خـالل الـسنوات األخـرية

ــة يف أعــوام  ــعارارتفاعــا أل  ،٢٠١١ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٨خاص  أهــم املــواد س

 الغـذائي لعـدد كبـري مـن الـدول ألمـناسـلبي عـىل  الغذائية، والذي كان لـه أثـر

 بعـض الــسلع الغذائيــة أعــىل أســعارفقـد بلغــت . املـستوردة للمــواد الزراعيــة

 . )٢( سنة٣٠مستوياهتا منذ حوايل 

                                                                                                                                              

 قـد - عـىل سـبيل املثـال - املحـيل، فالواليـات املتحـدة اإلنتـاجُجيب أن يـستخدم 

 .ًتتوقف يوما ما عن أن تكون دولة مصدرة للغذاء

 :  والبيئةاألغذيةأثر النمو السكاين عىل إمدادات «ل وآخرون، ديفيد بيمنت) ١(

 انظر

http://www.eeescience.utoledo.edu/Faculty/Sigler/Von_Sigler/C
ommunication_files/Impact%20of%20population%20growth%20
on%20food%20supplies%20and%20the%20environment.pdf

Accessed 19/5/2017  

  عىل سبيل املثال بلغت قيمـة الـواردات مـن احلبـوب يف الـوطن العـريب حـوايل )٢(

ً  مشكلة ثلث إمجايل قيمة الواردات مـن الـسل٢٠١٣ مليار دوالر سنة ٢٦,١ ع الغذائيـة ّ

ُل كميـات وقـيم الـواردات العربيـة مـن احلبـوب حـوايل مخـس ثُمتالرئيسية، يف حني 

 حيـث ٢٠١٣قيق أهم السلع املستوردة يف عام ويعترب القمح والد.  الواردات العاملية

 % ٤٨و  % ٥٤حوايل   مليار دوالر١٢,٥ مليون طن و ٤١وصلت كمية وقيمة وارداهتام 

ــل  ــة وقيمــة واردات احلبــوب  مقاب ــار دوالر ٦,٧ مليــون طــن و ٢٧,٤تباعــا مــن كمي  ملي



 

)٤٥٢(  ا   دي اا  ا اا  

 را :  وا ا ا ااا :  

كـود  الغـذائي يف العـامل السـيام راألمـنو    هيدد تغري املنـاخ وتـدهور البيئـة 

 احلبوب ، يتوقع أن يصل الطلـب العـاملي الـسنوي عـىل الـذرة إنتاجية نتاجإلا

 مليـون ٨٠٠ مليـار طـن، أي مـا يزيـد بمقـدار ٣.٣ حـوايل إىلواألرز والقمح 

وال بـد مـن .  الذي بلـغ مـستوى قياسـيا٢٠١٤طن عىل حصادها جمتمعة لعام 

ــن األرا ــب م ــادة يف الطل ــن هــذه الزي ــري م ــزء الكب ــي اجل يض الزراعيــة أن يلب

لكــن ثلــث هــذه األرايض متــدهور، وتتعــرض حــصة املــزارعني مــن . احلاليـة

ــاه  ــرىإىلاملي ــات األخ ــن القطاع ــد م ــغط متزاي ــري .  ض ــن أن تكــون لتغ ويمك

يـة الـذرة يف إنتاجية القمح، كـام أنـه قـد خيفـض إنتاج كارثية عىل آثاراملناخ 

 مـستويات سـطح البحـر  يف املائة ، ويف آسيا، هيـدد ارتفـاع٢٠أفريقيا بنسبة 

ــاج ــربىإنت ــار الك ــا األهن ــادات يف .  األرز يف دلت ــات الزي ــام أن إمكان ــاجك  إنت

 ذات نتــاجإليــة وتنـاقص عائــدات نظـم انتاجإلاحلبـوب يقيـدها كــذلك ركـود ا

ــة ــدخالت املرتفع ــستدام ل .امل ــساعد التكثيــف امل ــن أن ي ــد يمك  نتــاجإلوق

ــة العــامل بيــنام حيمــي مــوارد ــة بحلــول عــام املحــصويل عــىل تغذي ه الطبيعي

٢٠٥٠ 

                                                                                                                                              

ت  ، من جانب آخر، كام زادت واردا٢٠٠٢ إىل ٢٠١١رتة من ألفكمتوسط سنوي يف 

ملزيـد مـن التفاصـيل . السكر والزيوت النباتية، يف حني تراجعت الـواردات مـن الـذرة

 أسـعار اخلاصـة ب) الفـاو( والزراعـة لألمـم املتحـدةاألغذيـةمنشورات منظمـة : انظر

املـؤرشات احلقيقيــة  ، و )٢٠١٤ - ١٩٩٠( رتة ألفــاملـواد الغذائيـة حــول العـامل يف 

 . بعض املواد الغذائيةسعارأل



  

)٤٥٣(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 "بقاء األمور عـىل حاهلـا"انه سوف سيؤثر سيناريو ) ٢٠١٦ الفاو(    وتتوقع 

 مليـون مـن املـزارعني األرسيـني مـن أصـحاب ٥٠٠ًتأثريا غري متناسب عـىل 

ًاحليازات الصغرية يف العامل النـامي، وأيـضا عـىل سـكان املنـاطق احلـرضية 

 إىلع تغري املناخ زراعـة القمـح يف آسـيا وإذ يدف. من ذوي الدخل املنخفض

ــل  ــة أق ــادات حــادة يف إنتاجمنــاطق بعلي ــيواجه املــستهلكون زي ــة، س ــعاري  أس

ّوقد يعمق النمو السكاين اعتامد أفريقيـا عـىل األرز املـستورد، كـام . األغذية

 زيـادة واردات الـذرة إىليـة نتاجإلقد يؤدي ارتفاع الطلب عـىل الـذرة وتـدين ا

 .)١( ٢٠٥٠نامي بمقدار ثالث  مرات بحلول عام يف العامل ال

 عـدة إىل املـواد الغذائيـة  بـشكل عـام أسـعار ارتفـاع أسـباب  يمكـن أن نعـزو 

 . )٢( الوقود احليويإنتاج منها التوسع يف أسباب

                                                           

احلفــظ والتوســع مــن  :٢٠١٦) والزراعــة األمــم املتحــدة األغذيــةمنظمــة   (الفـاو) ١(

 احلبـوب بـشكل مـستدام، رومـا ، إلنتـاج، دليل ) الذرة• األرز •القمح (الناحية العملية 

 .٢ص -١، ص٢٠١٦

 إنتـاج الذرة مستويات قياسية بسبب اجلفاف واستخدامها املتزايد يف أسعاربلوغ  )٢(

 االسـتهالك البـرشي، إىل البـرتول باإلضـافة أسعارذلك  نظرا الرتفاع الوقود احليوي و

 أســعار ارتفــاع إىلها أســعارتــستخدم الــذرة لتغذيــة احليوانــات وبالتــايل أدى ارتفــاع 

 الـسلع أسـعاروقد أدى هـذا االرتفـاع عـىل مـستوى . املنتجات ذات األصل احليواين

 إىل. السياسية يف بعض الدول العربية الغذائية الرئيسية وتزامنه مع التطورات والثورات

 اختــاذ عــدة تــدابري اســتعجاليه و إجــراءات اســتثنائية كإلغــاء إىل .جلــوء العديــد منهــا 



 

)٤٥٤(  ا   دي اا  ا اا  

 املبحث الثالث

  احلاجة للوقود احليوي

اف ة التـي صـاحبت الثـورة الـصناعية حتـى اكتـشاالقتـصادي     أدت التطورات 

 أن تصبح الطاقة األحفورية بوجه خـاص هـي األداة الالزمـة لتحقيـق إىلالنفط 

ويف ظل الرغبة الدائمة للنمو من جانـب الـدول املتقدمـة، . ةاالقتصاديالتنمية 

ة ملواكبـة الـدول املتقدمـة االقتـصاديورغبة الدول الناميـة يف حتقيـق التنميـة 

ة مصادر الطاقة لتحقيق مـا تطمـح ًاقتصاديا، كان هناك دافع للعمل عىل استدام

 الوقــود األحفــوري أســعارولكــن كانــت تقلبــات . إليــه هــذه الــدول مــن تقــدم

                                                                                                                                              

 إضـعاف أرصـدهتا مـن إىل، ممـا أدى األغذيـة أسـعارالرضائب عىل الـواردات ودعـم 

 .العملة الصعبة و إثقال كاهل امليزانية ومديونية العديد من هذه الدول

أكـرب .اف، وارتفاع درجات احلرارة، وقلة سقوط األمطار يف عدة دول مـن بـني  اجلف-

البلـدان املــصدرة للمنتجـات الزراعيــة الرئيـسية كــالقمح، مثـل أســرتاليا وكازاخــستان 

من أراضـيها  % ٨٠ًوروسيا و أوكرانيا، وخاصة الواليات املتحدة التي تعرضت مؤخرا 

 .الزراعية ألسوأ موجة جفاف منذ نصف قرن

أو وضع قيود   دولة منتجة رئيسية، كاألرجنتني ومالوي وزامبيا، بفرض حظر٢٥ قيام -

 دخـول الـصني عـىل خـط - الغذائي الـوطني األمنعىل صادراهتا من احلبوب حلامية 

 مليـون طـن مـن األرز و ٣ -٢االسترياد، بعد سنوات عديدة من االكتفاء الذايت، ما بني 

 -:ملزيد من التفاصـيل انظـر .  مليون طن من الذرة٦ -٥ مليون طن من القمح و ٥ -٤

 ملواجهة أزمـات لألغذيةخمزون اسرتاتيجي عريب «شعار ..يوم الزراعة العريب حتت 

 .٢٠١٤ سبتمرب ٢٧. املنظمة العربية للتنمية الزراعية. »الغذاء العاملية 



  

)٤٥٥(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
لـذلك كـان هنـاك . ًتقف عائقا أمام مـا هتـدف إليـه تلـك الـدول) النفط خاصة(

ًرغبــة يف إجيــاد بــديل للوقــود األحفــوري، نظــرا ملــا تتعــرض لــه أســواقه مــن 

ــن إىلضــافة تقلبــات ســعريه، ولتعرضــه للنفــاد، إ ــة الناجتــة م  املــشكلة البيئي

ًوهبذا، كانت هـذه املعوقـات سـببا للنظـر باجتـاه الوقـود احليـوي . استخدامه

 . كأحد احللول ملشكلة الطاقة



 

)٤٥٦(  ا   دي اا  ا اا  

  األولاملطلب 

  أهم الدول املنتجة للوقود احليوي

ــل  واالحتــاد األورويب والواليــات املتحــدة )١(    مــن املتوقــع أن تظــل الربازي

 والــصني مــن أكـرب منتجــي الوقــود احليـوي الــسائل يف العــامل، مــع األمريكيـة

وإضافة للتقدم الـذي أحرزتـه ،  )٢( يف عدد من البلدان الناميةنتاجإلتوقع بزيادة ا

                                                           

 إنتـاجق واصلت الربازيل دعمها لالستثامرات احلكومية بشكل كبري لتحـسني طـر) ١(

ًاإليثانول من قصب السكر خالل العقود الثالثة املاضية، وحاليا ال تعمـل أي سـيارة يف 

وجترب احلكومـة قائـدي الـسيارات عـىل اسـتخدام . الربازيل باستخدام البنزين الصايف

 كيلـو ألـف ٢٥ولقـد أنتجـت الربازيـل حـوايل . وقود ممزوج بنسبة الربع مع اإليثانول

ــون لــرت٢٥(لــرت ــانول يف عــام مــ) ملي ــه % ١٥ّ، وصــدرت حــوايل ٢٠٠٩ن اإليث  إىلمن

ــزا وود، : انظــر. اخلــارج ــة القــرن احلــادي «إلي ــة ســوف تــزود طاق املحاصــيل الزراعي

ـــال أمريكـــا، املجلـــد»والعـــرشين ـــة : واشـــنطن(١، العـــدد ١٥، جورن وزاره اخلارجي

 :، انظر٢٥، ص )٢٠١٠األمريكية، يناير 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/03/201003261

62236cmretrop0.222851.html#axzz2T9f6Jm3W (Accessed 13/5/2018). 

 World Energy Outlook 2010, op. cit., 10                                  :ًوانظر أيضا

نظرة عامة عىل أهم مصادر الطاقة غري التقليديـة، : أمحد بن حممد السياري: أيضاانظر 

 .١٢ص-١١مرجع سابق، ص

، عـامن، »اآلفاق واملخـاطر والفـرص: الوقود احليوي«موسى ألفياض وعبري أبو رمان، ) ٢(

 :، انظر٦، ص٢٠٠٩املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي، 



  

)٤٥٧(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 الوقود احليوي، وتوافق األهداف لدى كل من الـصني إنتاجالصني واهلند يف 

 الوقـــود اجإنتــوالواليــات املتحــدة وأوروبــا يف حتقيــق التنميــة يف جمــال 

 اإليثـانول والـديزل احليـوي قـد اختـذ مـسارات خمتلفـة إنتاجاحليوي، إال أن 

 إىللدى الصني من حيـث سياسـات البحـث والتطـوير والتنفيـذ، ويعـود ذلـك 

 نتـاجإل، هو اختالف املحاصيل الزراعيـة الداخلـة يف عمليـات ااألول: سببني

تخدام املنـتج النهـائي والتكنولوجيا املستخدمة، والثاين، اختالف جمال اسـ

ًكـام تبـني التقـديرات بـأن اهلنـد أيـضا ،  )١()مابني اإليثـانول والـديزل احليـوي( ّ

عــىل مـدى العقــدين % ١٥سـوف توسـع مــن اسـتعامل الوقــود احليـوي بنـسبة 

 .)٢(القادمني

                                                                                                                                              
http://www.iraqi-datepalms.net/Uploaded/file/BiofuelCoal.pd 
(Accessed 13/5/2018) 

وق البنزين، وعىل الرغم مـن ارتفـاع الطلـب تعترب سوق الديزل الصينية أكرب مرتني من س) ١(

تزال متواضـعة مقارنـة بالطلـب  عىل وقود الديزل احليوي يف الصني فإن الطاقات اإلنتاجية ال

، كان هناك عـدد حمـدود مـن املـشاريع إلنتـاج وقـود الـديزل ٢٠١٠وحتى عام . عىل الديزل

 ٣١٤، لكن اإلنتاج ألفعيل كـان ) ألف برميل يف اليوم٦٥( مليار لرت ٣.٤بطاقة إمجالية قدرها 

ويف العام نفسه، كان يف الـصني . من الطاقة اإلنتاجية يف الصني% ١٠مليون لرت فقط؛ أي نحو 

اليـوم / ألـف برميـل٥٠ مليـار لـرت أو ٢.٨ثامنية مشاريع إلنتاج اإليثانول بطاقة إمجالية قدرها 

 ألـف ٤٠(لرت من وقـود اإليثـانول  مليار ٢.١يف أربع مقاطعات، لكن اإلنتاج ألفعيل كان نحو 

إنتاج الوقود احليـوي حيقـق طفـرة االقتـصادية يف «نعمت أبو الصوف، : انظر). اليوم/برميل 

 : ، يف»٢٠١٠عام 

http://www.argaam.com/article/articledetail (Acssessed 20/2/2018) 

 .٢٥إليزا وود، مرجع سابق، ص ) ٢(



 

)٤٥٨(  ا   دي اا  ا اا  

  املطلب الثاني

   الطاقة والتأثري على الوقود احليويأسعار تقلبات 

ً فهـي دائــام   أسـواق الطاقـة ال يمكـن التنبـؤ هبـا ال خـالف عـىل القـول بـأن     

 ولكــن التحــول الــسيايس، والتغــري املنــاخي، وصــعود نجــم املــواد كــذلك 

 إىلٌ الطاقة املتجـددة، كلهـا أمـور تـشري أنواعاهليدروكربونية غري التقليدية، و

حـدوث تغــريات نوعيــة يف عمليـات أســواق الطاقــة العامليـة، غــري تلــك التــي 

 . تفاعل املعتاد بني عوامل العرض والطلب والسعرتنشأ عن ال

 النفط، وما ينتج منهـا مـن تـأثريات تـنعكس سعار    أدت التقلبات املستمرة أل

 زيـادة االعـتامد عـىل الطاقـات إىل الدول املتقدمـة والناميـة، تاقتصادياعىل 

 ويعـود هـذا االهـتامم هبـذا النـوع مـن. املتجددة ومنها الوقود احليوي السائل

البنـــزين (الوقـــود لـــصفاته املميـــزة املتمثلـــة يف اســـتخدامه كبـــديل للـــنفط 

، وبخاصة مع التوقعـات بزيـادة الطلـب عـىل األخـري، حيـث تتوقـع )والسوالر

 مليـون برميـل يف ٩٩.٧ إىلوكالة الدولية للطاقة أن يصل الطلـب عـىل الـنفط 

 برميـل  مليـون٨٧.٤ نحـو ٢٠١١فيام الطلـب عليـه عـام  (٢٠٣٥اليوم يف عام 

 الوكالـة الدوليـة للطاقـة لـواردات أسـعار جانب ارتفاع متوسط إىل، )يف اليوم

يف عـام ) ٢٠١١بسعر الدوالر يف عـام (ً دوالرا للربميل ١٢٥ إىلالنفط اخلام 

 . )١(ً دوالرا للربميل من حيث القيمة االسمية٢١٥؛ أي أكثر من ٢٠٣٥

                                                           

 : انظر) ١(

International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2012, 3-4



  

)٤٥٩(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
أحـد مـصادر الطاقـة الواعـدة،    ومع زيادة االهتامم بـالوقود احليـوي الـسائل ك

 ٢٠٣٥كــان هنــاك زيــادة يف معــدالت تداولــه؛ فمــن املتوقــع أنــه بحلــول عــام 

ــداول  ســينمو الوقــود احليــوي بمقــدار أربعــة أضــعاف، ومــع تزايــد حجــم الت

الدويل له، فإن مصادر الطاقة احليوية العاملية كافية بشكل كبري لتلبيـة الزيـادة 

 .)١(هنتاجإلاملتوقعة 

 إبطـاء خطـى االسـتثامر إىل الـنفط والقيـود املاليـة أسعاردي انخفاض     سيؤ

ّ، ســيبدأ تأكــل االقتــصاديومــع حــدوث االنتعــاش . وذلــك يف األمــد القريــب

القدرات االحتياطية ويمكـن أن تقـل إمـدادات البـرتول مـرة أخـرى ممـا يـدفع 

ــة  ــنفط العاملي ــدة إىلســوق ال ــاع ( دورة جدي ــن ارتف ــعارم ــنفطأس ــذه ) ال ، وه

ــرية يف ا ــريات الكب ــعارلتغ ــات أس ــسبية للتقني ــاليف الن ــتؤثر يف التك ــة س  الطاق

ــل تقلــب  ــة، ويمث ــات البديل ــستخدمة يف الطاق ــعارامل ــد أكــرب أس  الــنفط أح

 .)٢( املعوقات أمام تنمية الطاقة البديلة

ــتنعكس  ــام س ــعار   ك ــىل أس ــم، ع ــن ث ــة، م ــعارّ الطاق ــيل أس ــع املحاص  مجي

وللسبب نفـسه، فلـن . د عىل قاعدة املوارد نفسهاالزراعية األساسية التي تعتم

 القـضاء إىل الوقود احليـوي مـن حماصـيل غـري غذائيـة إنتاجيؤدي بالرضورة 

عىل املنافسة بني الغذاء والوقود، ويف ظل التقنيـات القائمـة، سـتتوقف قـدرة 

                                                           

)١   (Ibid.,p 6.  

 .٧البنك الدويل، مرجع سابق، ص ) ٢(



 

)٤٦٠(  ا   دي اا  ا اا  

ــسية عــىل األ ــوي التناف ــود احلي ــعارالوق ــة س ــيطة الزراعي ــواد الوس ــسبية للم  الن

 .)١(األحفوريوللوقود 

                                                           

، »الفـرصاآلفـاق واملخـاطر و: الوقـود احليـوي«ياض وعبري أبو رمان، ألفموسى ) ١(

 .٥مرجع سابق، ص



  

)٤٦١(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  املبحث الرابع

  الوقود احليويإنتاج التوسع يف آثار

 إجيـاد حـل إىلة االقتصادي    تسعى معظم دول العامل عىل اختالف أوضاعها 

 أســعارألزمــة الطاقــة املــستمدة مــن الوقــود األحفــوري، واملتمثلــة يف تزايــد 

م دول العـامل وبقدر أكرب من االهتامم، تسعى معظـ. الطاقة واستنفادها املؤكد

وخاصة النامية منها ملواجهة األزمة الغذائية، ألهنا متـس حيـاة اإلنـسان ذاهتـا 

 .االقتصاديوليس فقط تقدمه 

 الوقـود احليـوي هـو أحـد احللـول ألزمـة الطاقـة إنتـاج    وإذا كان التوسـع يف 

ــة  ــدى دول بعــضها متقدم ــة ل ــن الطاق ــق أم ــات املتحــدة (وحتقي ــل الوالي مث

ــصاديا )رويبواالحتــاد األو ــد(ً، أو صــاعدة اقت ــة )الــصني واهلن ــى نامي ، أو حت

ً، فإنه حيمل أيضا تأثريات إجيابية عـىل القطـاع الزراعـي نفـسه )مثل الربازيل(

مـــن خـــالل تطـــوره ملواكبـــة الطلـــب املتزايـــد عـــىل املحاصـــيل الزراعيـــة 

الستخدامها كمواد خام لتصنيع الوقود احليوي بجانب اهلـدف األسـايس منـه 

املسامهة يف حل أزمة الطاقة، والتـأثريات البيئيـة الناجتـة عـن اسـتخدام وهو 

 .الوقود األحفوري

ــة  ــتخدام املحاصــيل الزراعي ــع يف اس ــاجإل    إال أن هــذا التوس ــود نت  الوق

حيمل يف طياته تأثريات سلبية تتعارض مع سعي ) األولاجليل ( احليوي 

فهـل تـستطيع . ها الغـذائيالدول النامية ملواجهة أزمة الغذاء وحتقيق أمن

 التوازن واالستفادة من تأثريات الوقـود احليـوي اإلجيابيـة الدول النامية إقامة

ــذه الــدول  ــا تتخ ــا الغــذائي؟ أم أن م ــة أمنه ــب ســلبياته حلامي ــة جتن وحماول



 

)٤٦٢(  ا   دي اا  ا اا  

 الوقـود إنتـاجًاملتقدمة والصاعدة اقتـصاديا والناميـة مـن خطـوات للتوسـع يف 

دهيا سينعكس عىل أزمة الغذاء، ومـن ثـم يـؤدي احليوي لتحقيق أمن الطاقة ل

 التحول يف أسواق الغذاء وأسواق الطاقة بنقل الـسيطرة يف أسـواق الطاقـة إىل

 مزارعي القمح والذرة والقصب وغريهـا مـن حماصـيل إىلمن الدول النفطية 

 .الطاقة



  

)٤٦٣(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  األولاملطلب 

   التأثريات اإلجيابية للوقود احليوي

ً جعلـه بـديال للوقـود األحفـوري، إىل الوقود احليـوي إنتاج     أدى التوسع يف 

كــام أســهم يف . وبخاصــة يف جمــال النقــل واملــسامهة يف حــل أزمــة الطاقــة

 الوقــود إنتـاجتطـوير القطـاع الزراعـي يف الـدول الناميـة الرتبـاط هـذا القطـاع ب

ــام  ــاملواد اخل ــداده ب ــيس إلم ــصدر الرئي ــرب امل ــوي، إذ يعت ــيل (احلي املحاص

ًه؛ لذلك كان التطوير يف هذا القطاع رضوريـا لتطـوير نتاجإللالزمة ا) الزراعية

بل يمكن القول إن هناك عالقـة تـأثري وتـأثر بـني التوسـع .  الوقود احليويإنتاج

والقطـاع الزراعـي يف الـدول الناميـة ) األولاجليـل ( الوقود احليـوي إنتاجيف 

ًقة أيـضا، وذلـك عـىل  يف أزمة الطانتاجإلبصفة خاصة، وتأثري هذا التوسع يف ا

 :النحو التايل



 

)٤٦٤(  ا   دي اا  ا اا  

أو:-ا أز  يد اا  :  

ــة  ــق التنمي ــرتبط حتقي ــصادي    ي ــوافر االقت ــدى ت ــستدامة بم ــة امل ة واالجتامعي

ة عـىل املـوارد االقتـصاديمصادر طاقـة كافيـة ومنتظمـة، حيـث تعتمـد التنميـة 

مكـان لتكفـل ظـروف معيـشية املتاحة والقريبة مـن مواقـع االسـتخدام قـدر اإل

ــسكان ــبة لل ــة . مناس ــصادر الطاق ــن م ــوازن م ــيط مت ــوفري خل ــك ت ــب ذل ويتطل

 الـضارة عـىل البيئـة وصـحة اإلنــسان ثــاراآلالتقليديـة واملتجـددة، واحلـد مـن 

 . )١( الطاقة واستهالكهاإنتاجوالنامجة عن 

لنقـل     ولذلك قامت دول عديدة باستخدام الوقود احليوي الـسائل يف قطـاع ا

كبديل للوقود األحفوري إما بـشكل خـالص أو أن يكـون هـذه الوقـود ممـزوج 

ومن هذه الـدول الواليـات املتحـدة والتـي تعتـرب رائـدة . مع البنزين أو الديزل

يف اســتخدام الوقــود احليــوي، فلــدهيا نوعــان رئيــسيان مــن الوقــود احليــوي 

ــا ــانول املــستخر: املعتمــد عــىل املحاصــيل الزراعيــة مه ــذرة اإليث ج مــن ال

 .)٢(والديزل احليوي املستخرج من فول الصويا

 مـا يتميـز إىل    ويرجع هذا االستخدام للوقود احليوي ملواجهـة أزمـة الطاقـة 

ــزه بــصفة ينفــرد هبــا؛ وهــي  ــه مــن ســامت تؤهلــه ليكــون بــديال وخاصــة متي ًب

 .َّالتجدد، عىل النقيض من الوقود األحفوري املعرض للنفاد 

                                                           

ة اجلديـدة تنميـة اسـتخدامات الطاقـ«اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسـيا، ) ١(

 ٤ – أغـسطس ٢٦، مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، »واملتجددة

 .١، ص ٢٠٠٥سبتمرب 

 .٢٣إليزا وود، مرجع سابق، ص) ٢(



  

)٤٦٥(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

   :د اي  ا-:أ 

    حيمل الوقود احليوي صفة جتعله حمل اهـتامم املهتمـني بـشؤون الطاقـة، 

ه عـن إنتاجـ إمكانيـة إىلأال وهي صفة التجدد واستدامة اإلمـداد، ويعـود ذلـك 

طريق إعادة زراعة حماصـيل زراعيـة معينـة، وذلـك عـىل النقـيض مـن الوقـود 

املتوقـع اكتـشافه منـه األحفوري الـذي مهـام كانـت ضـخامة االحتياطيـات أو 

ــاد ــدودا ومعرضــا للنف ــرب حم ًيعت ــود األحفــوري . ً ــدادات الوق ــاقص إم ــع تن وم

لـذلك يتوقـع . ، فـإن زيـادة سـعره متوقعـة، وهـذه مـشكلة)النفط بوجه خـاص(

 بأن الوقود احليوي سوف يكـون أحـد احللـول هلـذه )١(خرباء يف جمال الطاقة

ــرشين ــادي والع ــرن احل ــ،  )٢(املــشكلة يف الق ـــ وهل ــسمى ب ــا ي ــاك م ــان هن ذا ك

 ."زراعة الطاقة"

                                                           

 الوكالــة األمريكيــة ملعلومــات الطاقــة، مــن املتوقــع أن تنمــو أســواق هــذين إىلًاســتنادا ) ١(

 الـذرة والـديزل احليـوي املـستخرج مـن فـول اإليثانول املـستخرج مـن(النوعني من الوقود 

، ومع توسع احتياجـات الواليـات املتحـدة مـن الوقـود الـسائل عـىل مـدى اخلمـس )الصويا

جوة، كـام سـيزداد اعـتامد ألفوالعرشين سنة القادمة سوف يساعد الوقود احليوي يف سد هذه 

ؤسـسات الدوليـة مثـل أوروبا وآسيا وأمريكا الوسطى واجلنوبية عىل هذا املـورد، وحتـى امل

ًالبنك الدويل تـراه واعـدا وأحـد وسـائل التنميـة، حيـث تعتـرب أنـواع الوقـود احليـوي مـصدرا  ً

. ًحمتمال للطاقة املتجـددة، وتـساهم يف إجيـاد أسـواق جديـدة وكبـرية للمنتجـني الـزراعيني

وي الوقــود احليــ: مـوجز الــسياسات: ٢٠٠٨البنــك الــدويل، تقريـر التنميــة يف العــامل : انظـر

 .١، ص )٢٠٠٨البنك الدويل، : واشنطن( واملخاطر الفرص

 .٢٣إليزا وود، مرجع سابق، ص) ٢(



 

)٤٦٦(  ا   دي اا  ا اا  

  : زرا ا-:ب

.     اهلدف من هذه الزراعة تلبية االحتياجـات املتزايـدة للطاقـة يف املـستقبل

 دول عدة مثل الربازيل وهي من الدول النامية  ثـم الواليـات إىلوتعود بداياهتا 

ة ، ثـم تبعتهـا دول ، وهـي دول متقدمـاألوريب واالحتـاد )١(املتحدة األمريكيـة،

ومتثـل الطاقـة لـدى كـل الـدول سـالفة ،  )٢(ًصاعدة اقتصاديا مثل الصني واهلند

 .الذكر العمود الفقري للتنمية املستدامة

   فدولــة مثـــل الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة وحاجتهـــا املتواصـــلة للطاقـــة 

 إجيــاد  التفكــري يفإىل يف العــامل دفعتهــا األوىلة االقتــصاديباعتبارهــا القــوة 

أمـا دولـة ناميـة مثـل الربازيـل فهـي تعـاين نقـص الوقـود . بدائل أخـرى للطاقـة

ًلدهيا، مما جعلها جتد بديال له من أهم املحاصـيل الزراعيـة املتميـزة لـدهيا 

                                                           

 اإليثـانول احليــوي إنتــاجوتعتـرب الواليـات املتحــدة األمريكيـة الرائــدة يف جمـال ) ١(

ًعموما واملصنوع مـن الـذرة خـصوصا ابتـداء مـن عـام   بعـد ختطيهـا للربازيـل، ٢٠٠٦ً

 للذرة يف العامل، فإهنا عملت عىل تطوير صناعة الوقود األول كوهنا املنتج إىلإضافة 

 .احليوي باستعامل الذرة

عىل % ١٥ّتبني التقديرات بأن اهلند سوف توسع استعامل الوقود البيولوجي بنسبة ) ٢(

إليزا : انظر% . ١٠مدى العقدين القادمني، وأن الصني سوف توسع هذا االستعامل بنسبة 

 .وود، مرجع سابق



  

)٤٦٧(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 ، )١( اإليثانول احليوي املصنوع من قـصب الـسكرإنتاجفهي الدولة الرائدة يف 

 اإليثـانول احليـوي نتـاجإلسكر هـا مـن قـصب الـإنتاجإذ توجه الربازيل نـصف 

أما دول االحتـاد األورويب فهـي رائـدة ،  )٢( العاملينتاجإلمن ا% ١٠بام يقارب 

يف جمال صناعة الديزل احليوي الـذي تنتجـه باسـتعامل بـذور اللفـت كـامدة 

وسيطة لتوافره لدهيا، حيث نجد أملانيا أكرب منتج له، تليها فرنسا وإيطاليـا ثـم 

ــا ــاقي دول االحت ــات )٣(.دب ــصدر الوالي ــة أن تت ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال  وتتوق

 قائمـــة املنتجـــني واملـــستهلكني األوريباملتحـــدة، والربازيـــل، واالحتـــاد 

 وال ينحرص األمر يف هذه الـدول، بـل تـسعى كثـري مـن دول )٤(.للوقود احليوي

ــة لتحقيــق أمــن الطاقــة لــدهيا، وذلــك  ــة جتــسيد هــذه اإلمكاني العــامل ملحاول

 "زراعـة الطاقـة"وهلذا، يمكن القـول إن . ةاالقتصاديرار عملية التنمية الستم

                                                           

 افتقارها للنفط من جهة، ومن جهة أخرى ألهنـا أكـرب إىل وذلك راجع بشكل كبري )١(

 الوقـود احليـوي منـه األسـهل مـن بـني إنتـاجمنتج لقصب السكر يف العامل والذي يعد 

 . الوقود احليوي بسبب وجود السكر يف القصب يف شكل ذائب ونقيإنتاجعمليات 

 .حممد عصام اليامين، مرجع سابق) ٢(

 :ظران) ٣(

Govinda Timilsina and Ashish Shrestha, “Biofuels: Markets, 
Targets and Impacts,” The World Bank Policy Research Working 
Paper no. 5364, (2010), 8, at: http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2
010/07/19/000158349_20100719162226/Rendered/PDF/WS5364.p
df (Accessed 22/1/2016) 

)٤ (World Energy Outlook 2012, op. cit., 10                                       



 

)٤٦٨(  ا   دي اا  ا اا  

مـا هــي إال اســتخدام الزراعــة بغــرض احلــصول عــىل حماصــيل زراعيــة تلبــي 

 .)١(حاجات البرش من الطاقة

م:-ول اا  راع اا  يد اا  :  

 جمـال إىلوي تأثريات إجيابية متتـد      يضيف التطور يف صناعة الوقود احلي

 األغذيـةويف هذا الصدد، تـشري منظمـة . آخر غري الطاقة، وهو القطاع الزراعي

 إجيابيـة ناجتـة مـن التوسـع آثـار وجـود إىل "الفاو"والزراعة لألمم املتحدة 

 القطاع الزراعي وخاصة يف الـدول الناميـة؛ إىل الوقود احليوي متتد إنتاجيف 

 )٢(:إىل الوقود احليوي إنتاجع يف إذ يؤدي التوس

ــة لتنميتهــا يف أمــاكن زراعــة حماصــيل  -     ــة التحتي زيــادة االســتثامر يف البني

 الوقـود احليــوي يف البلـدان الناميــة خلدمـة هــذا إنتــاجالطاقـة املـستخدمة يف 

 مثل قطاع النقل، مما يعود بالنفع عىل قطاع الزراعة برمته جـراء ذلـك، نتاجإلا

 .مية الزراعية والريفية يف تلك الدولويعزز التن

 االسـتثامر يف تلـك إىلجذب االستثامرات اخلارجيـة والقطـاع اخلـاص  -   

الــصناعة؛ وذلــك للفــروق الــسعرية بــني مــا تــدره زراعــة مــساحة مــن األرايض 

 الطاقة، وزراعة املساحة نفـسها مـن األرايض إنتاجالزراعية بمحصول لغرض 

                                                           

 اإلماراتعزمي حممد الغايش، الوقود احليوي بني أزمة الغذاء وأزمة الطاقة،مركز ) ١(

 .١٦، ص٢٠١٣ ،١٨٥، العدد اإلمارات، سرتاتيجيةللدراسات اإل

 اإلجيابيـة والـسلبية اآلثـار، تقرير "الفاو"لألمم املتحدة  والزراعة األغذيةمنظمة ) ٢(

 والزراعـة لألمـم املتحـدة،  األغذيـةمنظمـة : رومـا( الغذائي األمنللوقود احليوي عىل 

 .٢، ص )٢٠٠٨



  

)٤٦٩(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ـــرض ال ـــيل لغ ـــة بمحاص ـــذب املـــستثمرون الزراعي ـــث ينج ـــذاء، حي  إىلغ

ًاالستثامرات التي تدر أرباحا وفرية ومنها   . الوقود احليويإنتاجّ

 مــن املخلفــات الزراعيــة واحلــصول عــىل مقابــل مــادي منهــا االســتفادة  -   

 ). حالة اجليل الثاين من الوقود احليوي(

ًي حاليـا  أنه عىل الرغم من اسـتخدام الوقـود احليـو)١(وترى بعض الدراسات   

يف الدول النامية بـصورة شـائعة وإن بـصورة بدائيـة كمـصدر للتدفئـة املنزليـة 

 الوقـود نتـاجإلولطهي األطعمة، فإن أسواق املحاصيل التي تستخدم كمدخل 

ًولـذلك فهـي ال تـشكل مـصدرا لإليـرادات النقديـة، وهـذا . احليوي مل تتطـور

وفر إمكانيات هائلـة غـري مـستغلة ًاألمر قابل للتغري ألن هناك دوال عديدة نامية ت

 الوقــود احليــوي، يف حــني أن االســتثامر يف الوقــود احليــوي يــستطيع نتــاجإل

تزويد املناطق الريفية الفقـرية باإلمكانيـات الالزمـة إلنـشاء صـناعات زراعيـة 

                                                           

 :انظر) ١(

Certification Strategies, Industrial Development and a Global 
Market for Biofuels,” January 13, 2010, at:  
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/19856/certification_
strategies_industrial_development_and_a_global_market_for_biofu
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)٤٧٠(  ا   دي اا  ا اا  

وال . ويتطلـب األمـر وجـود رأس املــال الـالزم إلنـشاء البنيـة التحتيــة. جديـدة

ك إال عن طريق وجود حكومة مستقرة تـستطيع جـذب تأيت رؤوس األموال تل

ــستثمرين، ف ــود احليــوي حيتــاج إنتــاجامل ــصاف لــصنع الوقــود، إىل الوق ٍ م

 إىلوسيارات تستطيع أن تستعمل ذلك الوقـود، ومنـشآت نقـل حلمـل الوقـود 

 .األسواق



  

)٤٧١(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  املطلب الثاني

   التأثريات السلبية للوقود احليوي

 الوقـود إنتـاججيابيـة ناجتـة مـن التوسـع يف     عىل الرغم من وجود تـأثريات إ

ــرية منهــا  ــأثريات ســلبية خط ــل يف طياتــه ت ــوي واســتخدامه، فإنــه حيم احلي

ــشكل ســلبي عــىل املــشكلة االقتــصادي ــنعكس ب ــأثريات ت ــذه الت  والبيئــي؛ فه

ــة ــدول النامي ــم عــىل ال ــة، ومــن ث  الطبيعــة اخلاصــة إىلويرجــع ذلــك . ّالغذائي

وإليضاح هـذه العالقـة، مـن املهـم . الدول الناميةللمشكلة الغذائية وعالقتها ب

معرفة طبيعة املـشكلة الغذائيـة، ثـم بيـان التـأثريات الـسلبية عليهـا وانعكاسـها 

 . عىل الدول النامية، وبعد ذلك بيان هذه التأثريات يف البيئة وموارد املياه

أو:-وا اا ا ي ومد اا  ا    
  :أر

    مع الطبيعة اخلاصة للطلب عىل املحاصـيل الزراعيـة الغذائيـة وتطـور هـذا 

الطلب مع ارتفاع معدالت النمو، كان هنـاك نـوع مـن االرتبـاط مـا بـني الوقـود 

 منه املـرتبط باملحاصـيل الزراعيـة كـامدة خـام األولخاصة اجليل (احليوي 

الحـظ أن تلـك املحاصـيل واملزمـع وبني القطاع الزراعي؛ فمن امل) هنتاجإل

ــا  ــتامد عليه ــاجإلالتوســع يف االع ــة نت ــصفة الغذائي ــل ال ــوي حتم  الوقــود احلي

كصفه أساسية الستخدامها، بل واألخطـر مـن ذلـك هـي أمهيتهـا كمحاصـيل 

 ويـتم اسـتخدام هـذه )١(.غذائية تقع عىل سـلم أولويـات الـدول الناميـة الغذائيـة

                                                           

يـة تقـع يف أول القمح، والذرة، وفول الصويا، وقصب السكر، وهي حماصيل غذائ) ١(

 .قائمة غذاء شعوب الدول النامية إما بصورة مبارشة أو غري مبارشة



 

)٤٧٢(  ا   دي اا  ا اا  

يثــانول احليــوي، وزيــت الــديزل احليــوي؛  اإلنتــاجإلاملحاصــيل كــامدة خــام 

 )١(:وذلك عىل النحو التايل

ــة  ــح يف االحتــاد األورويب املرتب ــل القم ــواد الزراعيــة األوىل    حيت  يف امل

ــستعملة يف  ــاجالوســيطة امل ــسبة إنت ــانول احليــوي بن ــشعري %٧٠ اإليث ــه ال ، يلي

 يف مـا يتعلـق أمـا%. ٥ً، وأخريا اجلاودار بنـسبة %١٠؛ فالذرة بنسبة %١٥بنسبة 

 يف األوىل زيت الـديزل احليـوي فنجـد أن بـذور اللفـت حتتـل املرتبـة إنتاجب

،ثـم فـول الـصويا %٧٩ه بنـسبة إنتاجـاملواد الزراعيـة الوسـيطة املـستعملة يف 

 %.٣، فعباد الشمس بنسبة %١٨بنسبة 

 األوىل    حيتل الذرة وفول الصويا يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة املرتبـة 

فنجـد أن .  الوقـود احليـويإنتـاجاملواد الزراعية الوسـيطة املـستعملة يف يف 

من الذرة، والباقي من مـواد زراعيـة وسـيطة % ٩٧اإليثانول احليوي ينتج بنسبة 

، %٨٢أخرى، يف حني أن زيت الديزل احليـوي ينـتج مـن فـول الـصويا بنـسبة 

 . ، والباقي من زيوت أخرى%١٣ويليه زيت الكانوال بنسبة 

ــ ــإن أم ــل، ف ــسكر يف الربازي ــصب ال ــاجا ق ــه إنت ــز علي ــوي يرتك ــانول احلي  اإليث

ــسكر يف  ــصب ال ــة لق ــدول املنتج ــم ال ــدى أه ــل إح ــد الربازي ــل؛ إذ تع بالكام

                                                           

 :انظر) ١(

Amela Ajanovic, “Biofuels versus food production: Does biofuels 
production increase food prices?” (2010), 2, at:       
http://www.eeg.tuwien.ac.at/eeg.tuwien.ac.at_pages/publications/pd
f/AJA_PAP_2010_3.pdf (Accessed 2/1/2017) 



  

)٤٧٣(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 ولـذلك )١(.هـا مـن زيـت الـديزل احليـوي ضـعيفإنتاجالعامل، يف حـني يبقـى 

يمكن القول أن هناك تـأثري بـشكل مبـارش أو غـري مبـارش بـني الوقـود احليـوي 

 . الغذائياألمنواملحاصيل الزراعية والتي تنعكس بالتايل عىل حتقيق 

م : -   يد اا  سام  ااا :  

 الوقـود نتـاجإل    إن عدم إقامة التوازن بني التوسع يف زراعـة حماصـيل الطاقـة 

احليــوي، وبــني زراعــة املحاصــيل الغذائيــة لغــرض الغــذاء ســوف يــسهم يف 

وجـود تــأثريات سـلبية عــىل القطــاع الزراعـي، وذلــك لتأثريهـا عــىل املــشكلة 

ــوف  ــة، وس ــة بخاص ــدول النامي ــا ال ــي تعانيه ــة الت ــلالغذائي ــا تتآك ــم معه ــن ث ّ م

 .اإلجيابيات الناجتة من التوسع يف زراعة حماصيل الطاقة

   من أهم هذه التأثريات ارتفاع الطلب عىل املحاصيل الزراعية بـشكل كبـري؛ 

ــصفتها وذ ــا ب ــامي عليه ــب املتن ــني الطل ــذي ســيقع ب ــافس ال ــسبب التن ــك ب ل

ــة ــىل الطاق ــب ع ــة الطل ــيل لتلبي ــذاء وحماص ــسد حاجــات الغ إن . حماصــيل ل

 :الطلب عىل املحاصيل الزراعية بغرض الغذاء يتصف بالتايل

ً ليس له سقفا حمددا، وإنام يتزايد بشكل مستمر مع تزايد عدد السكان- ً. 

ـــاع معـــ- ـــسمح ارتف ـــاع  ي ـــسن األوض ـــان بتح ـــض األحي ـــو يف بع دالت النم

املعيشية، و ينعكس ذلـك عـىل املـواد الغذائيـة بارتفـاع الطلـب عليهـا بـصفه 

 نتـاجإلعامة، وبالتايل يمكن القول إن زيادة الطلب عىل املحاصـيل الزراعيـة 

                                                           

عزمي حممد الغايش، الوقود احليوي بني أزمة الغذاء وأزمـة الطاقـة،مرجع سـابق، ) ١(

 .٢١ص-٢٠ص



 

)٤٧٤(  ا   دي اا  ا اا  

ــع يف  ــوي والتوس ــود احلي ــالوق ــىل إنتاج ــيل ع ــب الك ــم الطل ــن حج ــد م ه يزي

وهو ما من شـأنه زيـادة االضـطرابات يف أسـواق املـواد املحاصيل الزراعية، 

ــة ــة العاملي ــن . الزراعي ــازويمك ــأثري إجي ــع يف ت ــاج التوس ــوي إنت ــود احلي  الوق

 املبارش هلذا التوسـع والغـري مبـارش األثروانعكاساته السلبية من خالل تناول 

 .عىل النحو التايل

  : ا ا- : أ 

لتحـول يف اسـتخدام املحاصـيل الزراعيـة     تؤكد دراسات عديـدة كيـف أن ا

 زيادة الطلـب عـىل املحاصـيل إىل الوقود احليوي أدى بشكل كبري إنتاج إىل

، ممــا )القمــح، والــذرة، وفــول الــصويا، والــشعري، وقــصب الــسكر(الزراعيــة 

جعل هناك انخفاض يف املعروض منهـا لالسـتهالك الغـذائي ونـتج مـن ذلـك 

 اإليثـانول احليـوي بـني عـامي إنتاج فقد زاد )١(ة املحاصيل الغذائيأسعارزيادة 

                                                           

 الغـذاء سـعار والزراعـة ألاألغذيـة أنه قد انخفض مؤرش منظمـة إىل اإلشارةجيدر ) ١(

ً الغـذاء دعـام مـن أسـعار تتلقـى أن الفاو تتوقع.  نقطة١٦٨.٨ بنسبة ٢٠١٤منذ ديسمرب 

ـــوي  ـــب ق ـــاع ٢٠١٨طل ـــعار ، ارتف ـــاأس ـــذاء عاملي ـــام ٢٠١٧يف % ٨.٢ الغ ـــن الع  ع

كـم  تـرى ).الفـاو( عـىل مـؤرش ٢٠١٤ منـذ سـنوية قيمـه أعىلمسجله ) ٢٠١٧(السابق

 والذرة والسكر النباتية الزيوت أسعارانه ربام يدعم الطلب عىل الوقود احليوي ) الفاو(

كـام بلـغ متوسـط مـؤرش .  األغذيـةائض مـن تلـك ألفـ النفط وتقلـص أسعاررتفاع مع ا

 ٢٠١٧ نقاط يف يوليو ١٦٠.٩) ٢٠١٧الفاو( احلبوب  سعار والزراعة ألاألغذيةمنظمة 

وكان %) ٠.٨( نقطة١.٣ عن مستواه  يف يونيو ب ٣.٦ احلبوب بانخفاض قدرهسعارأل



  

)٤٧٥(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــاج مــرتني يف حــني زاد ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ ــديزل احليــوي يف الفــرتة إنت  زيــت ال

 الوقـود احليـوي يف العـامل إنتـاجوقد أدى االرتفـاع يف ،  )١(نفسها ثالث مرات

، وسـعر فـول %١٧ ارتفاع يف سعر الذرة بنسبة إىل ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦يف الفرتة 

ـــسب ـــصويا بن ـــاج، وأن %١٤ة ال ـــدة إنت ـــات املتح ـــوي يف الوالي ـــود احلي  الوق

 أمـا )٢(%.١٠، وفـول الـصويا %١٤األمريكية وحده ساهم يف ارتفاع سعر الذرة 

                                                                                                                                              

: ملزيد من التفاصيل انظر.  األرز/ ذرةال/  تصدير القمحأسعارالرتاجع ناتج عن تدين 

 ).٢٠١٨الفاو( الغذاء  سعار أل"الفاو" والزراعة لألمم املتحدة األغذيةمؤرش منظمة 

www.fao.org. (Accessed 10/9/2018) 

) ٢٠١٧الفـاو (النباتيـة الزيـوت سعار والزراعة ألاألغذيةبلغ متوسط مؤرش منظمة ) ١(

عن مستواه املسجل %) ٢.٩(  نقاط ٤.٢ بانخفاض قدره ٢٠١٧ نقاط يف يوليو ١٤١.٩

 خــالل فــرتة شــهرين واألدنــىوهــو الرتاجــع الــسادس عــىل التــوايل  . ٢٠١٧يف يونيـو 

 نامجـا األخـريونصف، هذا التدين لقيم زيت النخيـل وزيـت الـصويا كـان االنخفـاض 

واسـتمرار ارتفـاع معـدالت . الـصويابشكل رئييس عن التـأثر بالـضعف يف سـوق فـول 

سحق فول الصويا يف الواليات املتحدة وتصاعد زيت بذر اللفت بسبب حتسن الطلب 

ملزيد .  األوريبمن منتجي الديزل احليوي والتوقعات السلبية للمحاصيل يف االحتاد 

 مرجع سابق. ٢٠١٨ الغذاء سعار ألالفاومؤرش : من التفاصيل انظر

 :انظر) ٢(

Scott Baier et al., “Biofuels Impact on Crop and Food Prices: Using 
an Interactive Spread sheet,” International Finance Discussion 
Papers no. 967 (2009), 19; Alex Evans, “The Feeding of the Nine 
Billion, Global Food- Security for the 21st Century,” A Chatham 
House Report (2009), 14, at: 



 

)٤٧٦(  ا   دي اا  ا اا  

 الـذرة وفـول الـصويا أسـعار الوقود احليوي يف االحتـاد األورويب فـدفع إنتاج

 الوقـــود احليـــوي يف إنتـــاج، يف حــني أن %٣ الـــشعري أســـعارو% ٢لالرتفــاع 

 األمـن جانـب قابليـة إىل هـذا )١(%.٨ السكر بــ أسعارازيل ساهم يف ارتفاع الرب

الغـــذائي العـــاملي للتـــأثر بالـــصدمات التـــي حتـــدث يف األســـواق الزراعيـــة 

 املــواد أســعارّالعامليــة، والتــي يــشهدها االقتــصاد العــاملي، فقــد أدت أزمــة 

لـرشائية لـرشائح  انخفـاض القـدرة اإىلة التـي تلتهـا االقتصاديالغذائية واألزمة 

 تقلـيص قـدرة هـذه إىلكبرية من السكان يف كثري من البلدان النامية، ممـا أدى 

ً ووفقـا )٢(.ّالرشائح عىل احلصول عىل الغـذاء، وقـوض بالتـايل أمنهـا الغـذائي

                                                                                                                                              
http://www.wfp.org/sites/default/files/alex_evans.pdf (Accessed 
13/5/2018) 

)١ (                                                                                 Scott Baier et al., Ibid., 2 

ــسكر اإلشــارةجيــدر   ــغ متوســط مــؤرش منظمــة األغذيــة والزراعــة ألســعار ال ــه قــد بل  إىل ان

        نقـاط ١٠.٧كر بانخفـاض قـدره  ألسـعار الـس٢٠١٧ نقـاط يف يوليـو ١٦٦.٧) ٢٠١٧الفاو(

وكان انخفاض يوليو احلاد ناجم بشكل رئييس  . ٢٠١٧عن مستواه املسجل يف يونيو %) ٦( 

 توقعات أما).  تايالند–اهلند ( عن حتسن توقعات اإلنتاج يف البلدان الرئيسية املنتجة للسكر

فهـو بـسبب ظـروف ) اكرب منتج ومصدر للسكر يف العـامل( تدندين إنتاج السكر يف الربازيل 

 فقـد حـدت مـن انخفـاض األسـعار اإليثانولاجلفاف وزيادة استخدام قصب السكر يف إنتاج 

 .مرجع سابق. ٢٠١٨مؤرش الفاو ألسعار الغذاء : ملزيد من التفاصيل انظر .الدولية للسكر

-٢٠١٠، حالة األغذية والزراعـة "الفاو"منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ) ٢(

منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة، : رومــا( املــرأة يف قطــاع الزراعــة :٢٠١١

 .٦٧، ص )٢٠١١



  

)٤٧٧(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
، فقــد تباطــأ النمــو يف الــرقم ٢٠١٠للبيانـات والتقــديرات حتــى منتــصف عــام 

يف عــام % ٠.٦ نحــو إىل)  الثابتــةســعارباأل (األغذيــة نتــاجإلالــدلييل العــاملي 

ــسبة ٢٠٠٩ ــني بن ــادتني كبريت ــدوث زي ــد ح ــام % ٢.٦ ، وذلــك بع  ٢٠٠٧يف ع

 .)١( املواد الغذائيةأسعار أثناء أزمة ٢٠٠٨يف عام  % ٣.٨و

  : ا  ا-:ب

 املـواد الزراعيـة أسـعار     تؤثر صناعة الوقود احليوي بـشكل غـري مبـارش يف 

 باقي املواد الزراعية األخـرى التـي ال تـدخل حتـى يف أسعارشمل والغذائية لي

 .ه، وذلك من خالل األثر اإلزاحي ملحاصيل الطاقة الذي نوضحه أدناهإنتاج

 الوقـود إنتـاج يـأيت ذلـك مـن التوسـع يف )٢(:    األثر اإلزاحي ملحاصيل الطاقة

ـــوي  ـــل (احلي ـــت ) األولاجلي ـــواء كان ـــة س ـــيل الزراعي ـــتخدام املحاص باس

                                                           

 .٦٨املرجع السابق، ص ) ١(

ــاألرايض الــصاحلة للزراعــة) ٢( ــاص ب ــة : اإلحــالل اخل حتــل زراعــة حماصــيل الطاق

 حمل املحاصيل املستخدمة يف الغذاء، فمن " الوقود احليويإنتاجاملستخدمة يف "

ن تصبح مشكلة التنافس عىل األرض كـربى املـشاكل التـي تواجـه البـرشية، املرجح أ

 أن هناك نسبة إىلوذلك للحاجة للغذاء وما ينتج عن الوقود احليوي من تنافس، إضافة 

، عـلالفبكبرية مـن األرايض املـستخدمة يف زراعـة املحاصـيل الغذائيـة اآلن متـدهورة 

 :انظر

The Feeding of the Nine Billion" Global Food Security for the 21st 
Century", Alex Evans:
A Chatham House Report, Great Britain by Latimer Trend and Co 
Ltd, 2009,p9-p10) at:  www.chathamhouse.org.uk,pdf(Accessed 
12/5/2018)  



 

)٤٧٨(  ا   دي اا  ا اا  

 حماصــيل طاقــة أو إىلحماصــيل ذات صــفة غذائيــة أساســية، ويــتم حتويلهــا 

 إىلحماصــيل طاقــة بطبيعتهــا، حيــث تقــوم الــدول املنتجــة للوقــود احليــوي 

حتويــل اســتعامل جــزء مــن األرايض املنتجــة ملحاصــيل زراعيــة خمصــصة 

وتتوقــع .  الوقــود احليــوينتــاجإل حماصــيل إنتــاج اســتخدامها يف إىلللغــذاء 

 نتـاجإل الدولية للطاقة زيادة حجم األرايض الصاحلة للزراعة املوجهـة الوكالة

 بعـدما كانـت ٢٠٣٠عام % ٣.٨و% ٢.٥الوقود احليوي السائل لترتاوح ما بني 

 رفـع تكلفـة الفرصـة البديلـة لكـل إىل وقد أدى ذلك )١(%.١ بـ ٢٠٠٤تقدر عام 

 وممـا )٢(.ناميـةهكتار من األرايض للعـاملني يف املجـال الزراعـي يف الـدول ال

ـــدول  ـــوي يف ال ـــود احلي ـــومي للوق ـــدعم احلك ـــضا ال ـــك أي ـــىل ذل ـــاعد ع ًس

                                                           

)١ (Scott Baier et al., op. cit., 10                                                          

شـجعت صـناعة الوقـود احليـوي عـىل تطــوير القطـاع الزراعـي، مـن خـالل زيــادة ) ٢(

املعروض من املحاصيل الزراعية، لزيادة الطلب عليهـا باسـتمرار بفعـل التوجـه نحـو 

ًاستخدام الوقـود احليـوي ليكـون بـديال للوقـود األحفـوري؛ إذ دفـع ذلـك بالعديـد مـن 

 الوقـود إنتـاج املحاصـيل املـستعملة يف إنتـاج حتويـل نـشاطهم نحـو إىلاملـزارعني 

احليوي لزيادة الطلب عليها من جهة، ومن جهة أخرى ملا يتلقونه مـن دعـم مـن طـرف 

ففـي الربازيـل أقـر . الدولة، سواء يف احلصول عىل التمويل أو يف اإلعفاءات الرضيبية

نتجي املواد الوسيطة املـستعملة ، والذي يمكن م"اخلتم االجتامعي للوقود"برنامج 

 متكينهم من إىليف تصنيع زيت الديزل احليوي من دفع رضيبة دخل فيدرالية أقل إضافة 

 األغذيـة، حالـة الفـاو: انظـر. احلصول عىل التمويل الالزم من مرصف التنمية الربازييل

 .٢١، مرجع سابق، ص٢٠٠٨، الفرصاآلفاق واملخاطر و: والزراعة الوقود احليوي 



  

)٤٧٩(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 مواد غذائية أخرى تدخل حماصـيل الطاقـة إنتاج وارتفاع تكاليف )١(املتقدمة،

ها كمواد خام يف صناعتها، والتـي تـسبب الوقـود احليـوي يف ارتفـاع إنتاجيف 

واد الزراعيـة والغذائيـة يف  املـأسـعار وال يقترص ذلك التأثري عـىل )٢(.هاأسعار

 . )٣( املتوسط والطويلاملدين إىلاملدى القصري فحسب، بل يتعداه 

  :هارد ا  يد اا :  

 الوقـود احليـوي إنتـاج   هناك تأثري آخر يتسم باألمهيـة وهـو تـأثري التوسـع يف 

ــاه، فهنــاك عالقــة بــني  ــنهام؛ ويعــوإنتــاجيف مــوارد املي  رضورة إىلد ذلــك  بي

ــاجإلامليــاه  ــواد اخلــام الداخلــة يف نت ــصفة عامــة، وطبيعــة امل ــاج الطاقــة ب  إنت

                                                           

يف حــني أنــه يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة أقــر االئــتامن الــرضيبي احلجمــي ) ١(

ِّلإليثانول الذي وسع ليشمل زيت الديزل احليوي، بحيث يسمح بحصول منتجي الوقود 

 ٢٠٠٧ونتيجة لذلك، فإنه يف عام . احليوي بنوعيه من احلصول عىل إعفاءات رضيبية

والتـي تـشكل % ٢٣املخصصة لزراعـة الـذرة بــ  توسيع مساحة األرايض إىلأدى ذلك 

 اإليثـانول احليـوي عـىل حـساب األرايض إنتـاجمن املواد الزراعية الوسـيطة يف % ٩٧

 هـذه األخـرية أسـعار ارتفـاع إىلودفـع هـذا التوسـع . املخصـصة لزراعـة فـول الـصويا

 واألمنالطاقة احليوية «، الفاو: انظر. ٢٠٠٨ وأبريل ٢٠٠٧ما بني أبريل % ٧٥بحوايل 

 .٢، مرجع سابق، ص»الغذائي

)٢(                        Govinda Timilsina and Ashish Shrestha, op. cit., 18 

ًوذلك نظرا لالرتفاع املستمر يف الطلب عليها سـواء بـسبب الوقـود احليـوي مـن ) ٣(

جهة، أو بسبب االحتياجات الغذائية التي تتزايد لتزايد عـدد الـسكان وتطـور مـستويات 

 والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة التعاون األغذيةمنظمة : انظر. رىاملعيشة من جهة أخ

 : ، انظر»٢٠٢١ - ٢٠١٢تقرير التوقعات الزراعية للفرتة «االقتصادي والتنمية، 

http://www.fao.org/news/story/ar/item/151342/icode/ (Accessed 13/5/2017)



 

)٤٨٠(  ا   دي اا  ا اا  

ويف هـذا الـشأن تتوقـع . بـصفة خاصـة) املحاصـيل الزراعيـة(الوقود احليوي 

 الطاقـة مـن امليـاه بـضعف معـدل إنتـاجالوكالة الدولية للطاقة نمـو احتياجـات 

ــال  ــك يف جم ــة، وذل ــىل الطاق ــب ع ــاجالطل ــل  إنت ــن اســتخراج ونق ــة م الطاق

 إنتـاجومعاجلة النفط والغاز والفحـم، ويف ري املحاصـيل التـي تـستخدم يف 

 .)١(الوقود احليوي

 الطاقـة نتـاجإل مليار مرت مكعب من امليـاه ٥٨٣ً   كام تقدر أيضا أنه تم سحب 

أي حجم املياه الـذي سـحب و (، وتقدر الكمية املفقودة منها ٢٠١٠يف عام 

ــاد  ــصدرهإىلمل يع ــوايل )  م ــاع ٦٦بح ــغ االرتف ــام يبل ــب، ك ــرت مكع ــار م  ملي

ويعكــس ذلـك التحــرك . ٢٠٣٥حتـى عـام % ٨٥املتوقـع يف اسـتهالك امليــاه 

 الوقـود إنتـاج الطاقـة كثيفـة االسـتخدام للميـاه للتوسـع يف إنتـاجنحو مزيد من 

 بناء عىل ذلك، يتوقع تصاعد الرصاع عىل املـوارد املائيـة بـسبب )٢(.احليوي

ــصب تزا ــذرة وق ــيل ال ــتخدامها يف ري حماص ــواء الس ــاه س ــة للمي ــد احلاج ي

ِّ الوقود احليوي ذاهتا، حيـث يكلـف إنتاجالسكر املنتجة للطاقة، أو يف عملية 

ويتوقـع .  لـرتات كاملـة مـن امليـاه٤ لرت واحد من إيثانول الذرة نحـوإنتاجًمثال 

 واهلنـد، عـىل املعهد العـاملي إلدارة مـوارد امليـاه أن تواجـه كـل مـن الـصني

                                                           

)١ (World Energy Outlook 2012, op. cit., 7 

)٢Ibid 



  

)٤٨١(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 إذا مـا اسـتمرتا يف ٢٠٣٠ًسبيل املثال، شـحا يف مـصادر امليـاه بحلـول عـام 

 .)١( الوقود احليوينتاجإلخططهام احلالية 

را :ا  يد اا :  

    عىل الرغم من أن بدايـة التفكـري يف اسـتخدام الوقـود احليـوي كـان بغـرض 

 اســتعامله مــن تــأثريات إجيابيــة عــىل البيئــة احلفــاظ عــىل البيئــة مــا ينــتج عــن

ًبوصفه بديال للوقود األحفوري، وعىل الرغم مـن أن الوقـود احليـوي ال يمثـل 

سوى نسبة ضئيلة من االحتياجات العاملية من الطاقة يف الوقـت الـراهن، وأن 

  الوقـود احليـوي الإنتاجاملزارع املخصصة لزراعة حماصيل جتارية هبدف 

ًبة قليلة جدا مـن جممـوع األرايض املزروعـة، فـإن هنـاك بعـض ّتزال متثل نس

 الوقــود نتــاجإلالتــأثريات الــسلبية للتوســع يف اســتخدام املحاصــيل الزراعيــة 

احليوي، فهو يتسبب يف حدوث حتوالت كبـرية يف اسـتخدام األرايض سـواء 

ــدهور  ــوالت ت ــذه التح ــن ه ــارشة، وم ــري مب ــارشة أم غ ــة مب ــك بطريق ــان ذل أك

ــرية مــن الغابــات املداريــة يف أنحــاء عــدة مــن األرايض وف قــدان مــساحات كب

 .)٢(العامل

ــل الغابــات املطــرية، وأرايض إىل    وتــشري توقعــات يف هــذا الــشأن   أن حتوي

 أو زيت الـديزل احليـوي اإليثانول نتاجإلاخلث، والسافانا، واألرايض العشبية 

                                                           

 .١٠ياض وعبري أبو رمان، مرجع سابق، صألفموسى ) ١(

حتـديات تغـري :  الغذائي العـاملياألمنإعالن املؤمتر الرفيع املستوى املعني ب«) ٢(

 :، انظر٢٠٠٩ يونيو ٣، روما، »املناخ والطاقة احليوية

http://www.fao.org/foodclimate/hlc-home/ar (Accessed 13/5/2017 



 

)٤٨٢(  ا   دي اا  ا اا  

 إىليــؤدي ) ًحــدة مــثال ، وماليزيــا ، والواليــات املتواندونيــسيايف الربازيــل، (

 مـرة عـىل األقـل مـن ١٧زيادة كمية انبعاثات ثاين أكـسيد الكربـون بـام يعـادل 

 .)١(ًالكمية التي يوفرها سنويا إحالل الوقود احليوي حمل الوقود األحفوري

                                                           

 .١٢ياض وعبري أبو رمان، مرجع سابق، صألفموسى ) ١(



  

)٤٨٣(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  ملبحث اخلامسا

  مستقبل الوقود احليوي وانعكاساته الغذائية

عىل نظرهتا ألولويـة أمـن الطاقـة  للدول املتقدمة االقتصادي    ينعكس الفكر 

ّ، والتــي تــدعم توســع صــناعة )١( اخلاصــة بالقطــاع الزراعـيإســرتاتيجيتهاعـىل 

ًوتــشاطرها التفكــري نفــسه دول صــاعدة اقتــصاديا . الوقــود احليــوي وتطويرهــا

ــن تلــك  ــضد م ــة، و يع ــرتاتيجيةوأخــرى نامي ــة بوجــه اإلس ــدول املتقدم  يف ال

طمئن بشكل كبـري، حيـث تعتـرب مـن أهـم خاص وضعها الغذائي املتميز وامل

ـــدول يف  ـــاجال ـــصديرها، إنت ـــة وت ـــيل الزراعي ـــعها إىل املحاص ـــب وض  جان

 .السكاين، كام أسلفنا

 

                                                           

أسست دول االحتاد األورويب جملس استشاري لبحوث الوقود احليوي، والـذي ) ١(

 ، ٢٠٣٠رؤيـة للعـام ... الوقـود احليـوي يف االحتـاد األورويب : ًأصدر تقريـرا بعنـوان

د مـن احتياجـات أوروبـا مـن وقـود الـسيارات بـالوقو % ١٠أنه يمكن تغطيـة : وجاء فيه 

ملزيد .  ، إذا ما تم دعم هذه الصناعة ،  ٢٠٣٠العام  % ٢٥ ، وقرابة ٢٠٢٠احليوي العام 

 -:من التفاصيل انظر

George Bush : Address Before a Joint Session of the Congress on 

the State of the Union January 31, 2006. Online by  G.Peters and 

J.Woolley, The American Presidency Project  

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65090(Accessed 
21/4/2018) 



 

)٤٨٤(  ا   دي اا  ا اا  

  األولاملطلب 

  ه الغذائيةآثار حبث الدول املتقدمة  عن الطاقة و

 الوقـود احليـوي باسـتخدام إنتـاج اخلاصـة بالتوسـع يف اإلسرتاتيجية    تتضح 

 جتاه أولوية أمن الطاقـة لـدى االقتصاديعية من خالل الفكر املحاصيل الزرا

ًة لقطـاع الزراعـة أيـضا، االقتصاديالدول املتقدمة، وأمهية حتقيق املكاسب 

 املحاصيل الزراعيـة لتحقيـق أكـرب إنتاج أنواعوذلك من خالل جتنب حتديد 

ويف هذه احلالة تـصبح . إيرادات ممكنة، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى

 أنـواع إن )١(ويف هذا الشأن يقول جـون أوربانـشوك. الصدارة ملحاصيل الطاقة

ًالوقود احليوي تؤدي دورا رئيسيا للغاية كبديل أل  الوقود األحفوريـة التـي نواعً

مصدرها النفط، حيث يفرتض املجلـس القـومي للـديزل احليـوي بالواليـات 

                                                           

يقـول جــون أوربانـشوك، مستــشار املجلـس القــومي للـديزل احليــوي بالواليــات ) ١(

 الطاقـة يف الواليـات إلنتـاجاملتحدة األمريكية، من املنطقي استخدام حمصول الـذرة 

ِّة، كام نصنع الـذرة، بـشكل أفـضل مـن أي يشء آخـر نفعلـهألننا نزرع الذر«املتحدة  ؛ »ُ

ِّفالذرة تشكل حبوب العلف املنتجة عىل النطاق األوسع يف البالد، وتواصل الواليات  ُ

املتحدة البحث للعثور عىل طرق أكثـر كفـاءة لزراعتهـا، ففـي الـسنة املاضـية أنتجـت 

ًحمـصوال قياسـيا، وكـان مليـار بوشـل وسـجل ذلـك ١٣الواليات املتحـدة مـن الـذرة   ً

أقل من مساحة األرض التي كانـت مـستعملة (  مليون هكتار٢.٠٥ًمزروعا عىل مساحة 

ًويزرع أيضا بصورة واسعة يف الواليات املتحدة فول الصويا، ). لذلك يف السنة السابقة

 احليوي، والتي تعترب البالد أكـرب منـتج ومـصدر لفـول وهو املحصول الرئييس للديزل

ــث يقــوم حــوايل الــصويا ــف ٤٠ يف العــامل، حي ــزارع يف أل ــذا ٢٩ م ــة بزراعــة ه  والي

 .٢٣إليزا وود، مرجع سابق، ص. املحصول



  

)٤٨٥(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
فقــط مــن % ٥نــسبة أنــه إذا متكنــت الواليــات املتحــدة أن تــستبدل «املتحــدة 

 من الوقود احليوي، نستطيع أن نـستغني عـن مـا أنواعالديزل املستهلك اليوم ب

يساوي كل كمية النفط اخلـام التـي تـستوردها الواليـات املتحـدة مـن العـراق 

كام أن هناك فوائد أخـرى للوقـود احليـوي بالنـسبة . » وقود الديزلنتاجإلاليوم 

 : اآليت، وتتمثل يف)١( القطاع الزراعيإىل

ً الوقـود احليـوي للمـزارعني إيـرادا نتـاجإل توفر زراعة املحاصـيل الالزمـة -  

 ).حسب قوى العرض والطلب( السوق أسعارًمرتفعا حسب 

 القطــاع إىل ختفــيض مبلــغ الــدعم املــايل احلكــومي املقــدم إىليــؤدي  -   

 . جماالت أخرىإىلالزراعي، ويصبح من املمكن توجيه هذه األموال 

عترب مزارعو الذرة بوجـه خـاص مـن أكثـر فئـات املـزارعني يف الواليـات    وي

املتحدة استفادة من فوائد ازدهار الوقود احليوي، وذلك بـسبب سياسـتها يف 

ــزين، فقــد أضــافت أكثــر مــن  ــارات ٩زيــادة كميــة اإليثــانول يف مــزيج البن  ملي

ستعملة ، مــ٢٠٠٨ البنــزين يف عــام إىلمــن اإليثــانول )  مليــار لــرت٣٤(غــالون 

 .)٣( من الذرة)٢( مليار بوشل٣.٢لذلك 

                                                           

 .ويقصد بذلك القطاع الزراعي يف الواليات املتحدة األمريكية) ١(

 وحدة لقياس احلبوب) ٢(

 .٢٤إليزا وود، مرجع سابق، ص ) ٣(



 

)٤٨٦(  ا   دي اا  ا اا  

  املطلب الثاني

  دعم الدول املتقدمة للتوسع يف إنتاج الوقود احليوي

ــة     ــدول املتقدم ــات ال ــدم حكوم ــريا )١(تق ــام كب ً دع ــاجإلً ــوي نت ــود احلي  الوق

لتمكينه من منافسة البنزين وزيت الديزل املـستخرج مـن الوقـود األحفـوري، 

ىل عدة صور؛ منهـا مـا هـو عـىل شـكل حـوافز اسـتهالكية ويكون هذا الدعم ع

                                                           

 اإليثانول إلنتاجول االحتاد األورويب  من املتوقع أن يتجاوز حجم دعم دعلالفوب) ١(

ــون يــورو بحلــول العــام ١٢حــدود فقــط عتبــة   كــام أن الواليــات املتحــدة ٢٠٢٠ ملي

قبـل  % ٧٥األمريكية عازمة عىل استبدال وارداهتا مـن الـنفط بنـسبة ال تقـل عـن حـدود 

 ، بحسب ما ورد يف كالم رئيسها السابق جورج بوش بدايات العـام ٢٠٢٥حلول العام 

أن هدفنا هو جعـل هـذا النـوع اجلديـد مـن اإليثـانول ذو ميـزة :  ، وحيث رصح ٢٠٠٦

ألن اكتــشافات هــذه التكنولوجيــات اجلديــدة وغريهــا .  ســنوات٦تنافــسية يف غــضون 

مـن  % ٧٥ليحـل حمـل أكثـر مـن :  هدف عظيم آخـر إىلسوف تساعدنا عىل الوصول 

 -:انظر.٢٠٢٥واردات النفط لدينا من الرشق األوسط بحلول عام 

George Bush : Address Before a Joint Session of the Congress on 
the State of the Union - January 31, 2006. Online by, 

G.Peters and J.Woolley, The American Presidency Project
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65090((Accessed 
21/4/2018)

يف الربازيل التي تعترب دولة ناميـة، كـان الـدعم احلكـومي املتواصـل مـن خـالل وحتى 

وتقـدم . ًاإلعانات املبارشة مطلوبا حتى عهد قريب لتنمية صناعة قـادرة عـىل املنافـسة

ًالربازيــل وعــدة بلــدان أخــرى دعــام كبــريا   أنــواع الوقــود احليــوي الــسائل مــن إلنتــاجً

 اإليثـانول، واملحاصـيل الزيتيـة إلنتـاج)  السكركالذرة أو قصب( املحاصيل الزراعية 

 أرقـام إىل الـنفط أسـعار زيت الـديزل احليـوي، وذلـك يف ظـل ارتفـاع إلنتاجاألخرى 

 .قياسية غري مسبوقة ومع وجود قلة من أنواع الوقود البديل الالزم للنقل



  

)٤٨٧(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــود( ــىل الوق ــرضائب ع ــضات ال ــة إنتاج، أو حــوافز )ختفي ــة، (ي حــوافز رضيبي

ـــارشة ـــات مب ـــدفوعات إعان ـــروض، م ـــامنات ق ـــرض )ض ـــق ف ـــن طري ، أو ع

 إجـراء، ٢٠٠االستهالك اإلجباري، وتؤدي إجراءات الـدعم والتـي تزيـد عـن 

 مليـار دوالر أمريكـي ٧.٣ إىل مليـار دوالر ٥.٥والتي ترتاوح تكلفتهـا مـا بـني 

 إىل دوالر أمريكـي ٣.٨ سعر يـرتاوح مـا بـني إىلًسنويا يف الواليات املتحدة 

ـــانول املكـــافئ للبـــرتول٤.٩ كـــام حيـــصل .  دوالر أمريكـــي للـــرت مـــن اإليث

املنتجــون املحليــون يف االحتــاد األورويب والواليــات املتحــدة عــىل دعــم 

 اجلمركيـــة العاليـــة املفروضـــة عـــىل اســـترياد إضـــايف مـــن خـــالل الرســـوم

 كام يتوقع زيادة الـدعم احلكـومي ملنافـسة الوقـود النفطـي حيـث )١(.اإليثانول

ـــومي  ـــدعم املـــايل احلك ـــغ ال ـــام ٢٠بل ـــار دوالر أمريكـــي ع  يف ٢٠٠٩ ملي

 مليــار ٤٥ إىل ويتوقــع أن يــصل الــدعم األوريبالواليـات املتحــدة واالحتــاد 

  .)٢(٢٠٢٠ -٢٠١٠ بني عامي دوالر أمريكي يف السنة

وقد أدى الدعم الذي تقدمه الواليات املتحدة لصناعة الوقود احليوي      

 التوســع يف تــصنيع الوقــود احليــوي، ممــا جعــل ثمــة حاجــة متزايــدة إىل

.  الوقـود احليـوينتـاجإللكميات إضافية من الذرة ملواجهة الطلب عليـه 

 نـسبة ٢٠١٨يوي بحلول عام  اإليثانول احلإنتاجفمن املحتمل أن يشكل 

ــدة % ٣٥ ــات املتح ــة يف الوالي ــذرة املنتج ــايل لل ــتهالك اإلمج مــن االس

 الديزل احليوي إنتاجأما يف جمال . ًوذلك وفقا لوزارة الزراعة األمريكية

                                                           

 .١، مرجع سابق، ص٢٠٠٨البنك الدويل، تقرير التنمية يف العامل ) ١(

)٢ (World Energy Outlook 2010, op. cit., 10     



 

)٤٨٨(  ا   دي اا  ا اا  

 زود القطـاع الزراعـي األمريكـي صـناعة الوقـود احليـوي ٢٠٠٩ففي عام 

 الديزل احليوي، وقـد نتاجإل )١( مليون بوشل من فول الصويا٣٢٨بحوايل 

 وقـود الـديزل احليـوي، أنواعبلغ إمجايل مبيعات الواليات املتحدة من 

 ١.٧( مليـون غـالون ٤٥٩إما املمزوج أو املستعمل يف شكله الـصايف، 

 )٢(.٢٠٠٩عام ) مليار لرت

 نتـاجإل     وبالفعل من املتوقع أن يتجاوز حجـم دعـم دول االحتـاد األورويب 

 كــام أن الواليــات ٢٠٢٠ مليــون يــورو العــام ١٢دود فقــط عتبــة اإليثــانول حــ

املتحدة األمريكية عازمة كل العزم عىل استبدال وارداهتا مـن الـنفط بنـسبة ال 

ــدود  ــن ح ــام  % ٧٥تقــل ع ــول الع ــل حل ــالم ٢٠٢٥قب ــا ورد يف ك ــسب م  ، بح

أن هـدفنا :  ، وحيـث رصح ٢٠٠٦رئيسها الـسابق جـورج بـوش بـدايات العـام 

ــ ــل ه ــو جع ــضون ه ــسية يف غ ــزة تناف ــانول ذو مي ــن اإليث ــد م ــوع اجلدي  ٦ذا الن

 التكنولوجيات اجلديـدة وغريهـا سـوف تـساعدنا ههذألن اكتشافات . سنوات

مـن واردات  % ٧٥ليحل حمل أكثـر مـن : دف عظيم آخر ھ إىلعىل الوصول 

 .)٣( ٢٠٢٥النفط لدينا من الرشق األوسط بحلول عام 

                                                           

مـن الـديزل )  لـرت٥.٣(  غـالون ١.٤ إنتـاجالبوشل الواحد من فول الصويا يستطيع ) ١(

 .احليوي

 .٢٥ -٢٤، صإليزا وود، مرجع سابق) ٢(

 :انظر) ٣(

George Bush : Address Before a Joint Session of the Congress on 
the State of the Union , The American Presidency Project ,op.cit  



  

)٤٨٩(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 

  امتةاخل

له الوقـود احليـوي مـن صـفات مميـزة جعلـت منـه أحـد البـدائل     مع ما حيم

الواعـدة ألزمــة الطاقـة، وبوجــه خــاص يف قطـاع النقــل، بـرز اســتخدام الوقــود 

ومــن خاللــه أعيــد تأكيــد . احليــوي الــسائل القــائم عــىل املحاصــيل الزراعيــة

 الزراعي، وبرز دوره كـداعم للتنميـة نتاجإل الطاقة واإنتاجالصالت بني أسواق 

 القطاع الزراعي يف الـدول الناميـة، حيـث ينطـوي الوقـود احليـوي الـسائل يف

عىل إمكانية أن يكون له تـأثري كبـري يف األسـواق الزراعيـة عـىل الـرغم مـن أنـه 

ًيمثل نسبة صـغرية مـن أسـواق الطاقـة حاليـا، إال أن التوقعـات، تـشري بوضـوح 

 . ٢٠٣٠ زيادة نصيبه يف أسواق الطاقة العاملية بحلول عام إىل

 اإلجيابيـة ثـاراآلتتمثـل .  إجيابيـة وأخـرى سـلبيةآثـار وجود إىل    يؤدي ذلك 

 اهلدف األسايس من اسـتخدامه وهـو املـسامهة يف مواجهـة إىليف الوصول 

أزمــات الطاقــة املتتابعــة، وتــاليف أرضار الوقــود األحفــوري البيئيــة، وتطــوير 

 املحاصـيل إنتـاجيف أمـاكن القطاع الزراعي، واالستثامر يف البنيـة األساسـية 

 الـسلبية فناجتـة مـن التوسـع ثاراآلأما . الزراعية خلدمة صناعة الوقود احليوي

 حتويـل إىله، حيـث سـيؤدي ذلـك نتاجـإليف استخدام املحاصـيل الزراعيـة 

 زراعـة حماصـيل الطاقـة إىل الزراعي من زراعة حماصيل الغذاء نتاجإلاجتاه ا

 حماصـيل أسـعارالسـتفادة مـن الفـروق بـني وخاصة يف الدول النامية وذلك ل

 تعـويض الـنقص يف إىل االجتـاه إىلالغذاء وحماصـيل الطاقـة،  ممـا يـدفعها 

فبـسبب هـذا االرتفـاع يف .  االسترياد مـن الـدول املتقدمـةإىل الغذائي نتاجإلا

 املحاصيل الزراعية الناتج من نقص املعروض منها للغرض الغذائي ، أسعار



 

)٤٩٠(  ا   دي اا  ا اا  

 زيــادة الطلــب عــىل املحاصــيل الزراعيــة لتــصنيع الوقــود ومــع مــا يقابلــه مــن

 حماصيل الغذاء، ومن ثم تفـاقم أسعار زيادة إىلاحليوي، فسوف يؤدي ذلك 

  .ةاالقتصادياملشكلة الغذائية يف الدول النامية وبام يؤثر يف تنميتها 

 ثمــة رضورة إلجيــاد نــوع مــن التــوازن بــني االســتفادة مــن : ال    

الوقــود احليــوي املتمثلــة يف كونــه أحــد مــصادر الطاقــة املتجــددة مميــزات 

ودوره يف املسامهة يف حل أزمة الطاقـة، ومراعـاة التـداعيات البيئيـة الناجتـة 

ــاع  ــة القط ــوي يف تنمي ــود احلي ــوري، ودور الوق ــود األحف ــتخدام الوق ــن اس م

 ثـاراآل الغـذائي وانعكاسـات هـذه األمنه الضارة عىل آثارالزراعي، واحلد من 

ــاين  ــل الث ــة اجلي ــتخدام تقني ــان يف اس ــد، وإن ك ــة بالتحدي ــدول النامي ــىل ال ع

إحــدى الــسبل املهمـــة ) املعتمــدة عــىل املخلفــات الزراعيــة والنفايــات(

لالستفادة منه حلل إحدى  مـشاكل البيئـة وهـي مـشكلة املخلفـات الزراعيـة، 

سـتطاعة الـدول وليست هذه التقنية بعيدة املنال، بـل با. والعضوية، والنفايات

النامية استخدامها بالتعاون مع اجلهـات الدوليـة املانحـة، وبـذلك يـتم إجيـاد 

ــيطة  ــواد وس ــاجإلم ــة نت ــيل الزراعي ــديال  للمحاص ــصبح ب ــوي وت ــود احلي ً الوق

 إىل الوقـود احليــوي إنتـاجوقـد يــؤدي التوسـع يف . هنتاجـإلاملزمـع حتويلهـا 

ض الغـذاء؛ وقـد يـؤثر ذلـك يف تنافس بني الزراعة ألجل الطاقة والزراعـة بغـر

 حتويـل الـتحكم يف أســواق إىلأسـواق املحاصـيل الغذائيـة، كـام قــد يـؤدي 

 مزارعـي الـذرة والقمـح وغريهـا مـن حماصـيل إىلالطاقة مـن الـدول النفطيـة 

 .الطاقة



  

)٤٩١(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 

  النتائج

 الوقـود احليـوي مـن إنتـاج بسبب التوسـع يف - حتول املحاصيل الزراعية -

 مصدر مهم مـن مـصادر الطاقـة إىل -حلل أزمة الطاقة جانب الدول املتقدمة 

ًلتنافس الوقود األحفوري، بل لتصبح أيضا بـديل كامـل لـه وبخاصـة يف قطـاع 

 النقل

 التوســع يف زراعــة حماصــيل الطاقــة إىل يــدفع هــذا التحــول الــدول الناميــة -

 بـني سـعاررغبة منها يف  حتقيق مكاسـب اقتـصادية عـن طريـق الفـروق يف األ

 .ل الطاقة وحماصيل الغذاءحماصي

ــة - ــن الــدول املتقدم ــىل االســترياد م ــذائي بــاالعتامد ع ــنقص الغ  تعــويض ال

) حماصـيل الطاقـة(ًحمققة بذلك مكاسـب بزراعـة املحاصـيل األعـىل سـعرا 

 ).حماصيل الغذاء(ًورشاء األقل سعرا  

 حدوث تنافس بني حماصـيل الطاقـة والغـذاء عـىل األرايض إىل يؤدي ذلك -

 من مصادر ميـاه وأسـمدة وحـدوث ظـاهرة نتاجإلة للزراعة، و أدوات االصاحل

 .اإلزاحة لصالح حماصيل الطاقة

 سيصبح هناك زيادة يف املعروض من الوقـود احليـوي يقابلـه انخفـاض يف -

 .ً الوقود األحفوري باالنخفاض أيضاأسعاره وينعكس ذلك عىل أسعار

ًذائيـة، مـا يـنعكس سـلبيا  انخفاض املعـروض مـن املحاصـيل الزراعيـة الغ-

 .  السلع الغذائيةأسعارعىل ارتفاع 



 

)٤٩٢(  ا   دي اا  ا اا  

 ه ا ديور إآو دا  . أدا :  

 املحاصيل الزراعيـة الغذائيـة بـسبب نقـص املعـروض منهـا، أسعار ارتفاع -

 .وذلك بسبب احلاجة لزيادة املعروض من الوقود احليوي

عي يف الدول النامية بام يناسب صـناعة الوقـود احليـوي،  تطور القطاع الزرا-

ــا  ــاع فيه ــذا القط ــود إىلوحتــول ه ــصناعة الوق ــام ل ــاملواد اخل ــداد ب ــاع إم  قط

 . احليوي

ًاألرقـى تكنولوجيـا واألنظـف بيئيـا( يتوقع أن تكون صناعة املنـتج النهـائي - ً (

 .وأسواقه يف الدول املتقدمة

رتة متوسـطة للقطـاع الزراعـي يف الـدول  حتقيق مكاسب اقتصادية أولية ولف-

الناميــة بــسبب حتقيــق فــروق ســـعريه بــني حماصــيل الطاقــة واملحاصـــيل 

 .الزراعية

 مـن حماصـيل الطاقـة  بـسبب ارتفـاع املتحققة  الناميةّ تأكل مكاسب الدول -

 .  املحاصيل الغذائية لنقص املعروض منهاأسعار

 الدول الناميـة تاقتصادياباء عىل  املحاصيل الغذائية يزيد األعأسعار زيادة -

 .ةاالقتصاديمما يؤثر يف تنميتها 

 .  الغذاء والطاقة من جانب الدول املتقدمةأسعارالتحكم يف 

ـــنفط ســـلبيا يف أســـعارســـيؤثر انخفـــاض  ـــة وخفـــض الطلـــب عـــىل ال ً الطاق

  . الدول املنتجة للنفطتاقتصاديا



  

)٤٩٣(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  قائمة املراجع

أو :ا :  

 بناء أمن غـذائي عـريب راسـخ، جملـة إىلعيسوي، جتديد الدعوة إبراهيم ال -

 .٢٠١٠ربيع  / ٥٠بحوث اقتصادية، العدد 

ــارف،  - ــراهيم ع ــد إب ــراهيم حمم ــة«إب ــة احليوي ــوم »الطاق ــة عل ، الرياض،كلي

 احليـواين، جامعـة امللـك سـعود، بـدون سـنه نتـاجإل والزراعة، قسم ااألغذية

 :نرش ، انظر

http://faculty.ksu.edu.sa/Aref/Documents (Accessed 13/5/2018

ــسياري - ــد ال ــن حمم ــد ب ــري : أمح ــة غ ــصادر الطاق ــم م ــىل أه ــة ع ــرة عام نظ

ة، مؤسـسة النقـد العـريب الـسعودي، يوليـو االقتصاديالتقليدية، إدارة األبحاث 

 . م٢٠١٥

ـــزا وود،  - ـــادي «إلي ـــرن احل ـــة الق ـــزود طاق ـــوف ت ـــة س ـــيل الزراعي املحاص

وزاره : واشــــنطن(١، العــــدد ١٥ا، املجلــــد، جورنــــال أمريكــــ»والعــــرشين

 :، انظر)٢٠١٠اخلارجية األمريكية، يناير 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/03/20100
326162236cmretrop0.222851.html#axzz2T9f6Jm3W (Accessed 
13/5/2018) 

اثــر النمــو : يا بيمنتــلديفيــد بيمنتــل ، هوانــغ زايــوان  ، أنــا كوردوفــا ، مارســ -

  والبيئةاألغذيةالسكاين عىل إمدادات 

www.stanford>edu/jsweeney/paper/energy/food scurty%20 
economics PDF>page57



 

)٤٩٤(  ا   دي اا  ا اا  

: دمـشق) (مـواد تدريبيـة(رومانو دوناتو، االقتصاد البيئي والتنمية املستدامة  -

ــةنظمــة مطبوعــات وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي بالتعــاون مــع م  األغذي

 ).٢٠٠٥والزراعة لألمم املتحدة ، 

، دار األوىل الغـذائي العـريب ومـستقبله، الطبعـة األمنصبحي القاسم، واقع  -

 .٢٠١٠الفارس للنرش والتوزيع، عامن، 

عزمي حممد الغايش، الوقود احليوي بني أزمـة الغـذاء وأزمـة الطاقـة،مركز  -

 .٢٠١٣ ،١٨٥العدد ، اإلمارات للدراسات االسرتاتيجية، اإلمارات

 أسـعارأثـر صـناعة الوقـود احليـوي عـىل «كريم بودخـدخ وإليـاس حنـاش،  -

 الغـذائي يف األمـن، امللتقى الدويل الـسادس حـول إشـكالية »املواد الغذائية

 .٢٠١١ ديسمرب ٨- ٧العامل العريب، جامعة سكيكدة، اجلزائر، 

ذاء الوقـــود احليــوي وحتـــديات الزراعـــة والغـــ«حممــد عـــصام الـــيامين،  -

ــة ــاهرة، »والطاق ــة، الق ــة يف الزراع ــات احلديث ــول التقني ــع ح ــؤمتر الراب ، امل

 :، انظر٢٠٠٩

http://conf2009.agr.cu.edu.eg/volume5/92.pdf (Accessed 2/2/2018)

ــان،  - ــو رم ــري أب ــاض وعب ــى الفي ــوي«موس ــود احلي ــاطر : الوق ــاق واملخ اآلف

 .٢٠٠٩اعي، ، عامن، املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزر»والفرص

 http://www.iraqi-datepalms.net/Uploaded/file/BiofuelCoal.pd 

(Accessed 13/5/2018)

ة يف عـام االقتـصادي الوقود احليوي حيقق طفـرة إنتاج«نعمت أبو الصوف،  -

 : ، يف»٢٠١٠

http://www.argaam.com/article/articledetail (Acssessed 20/2/2018)



  

)٤٩٥(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــوادي - ــدين ج ــور ال ــزاوي، - ن ــر ع ــنعم ــة األم ــصاديات الطاق ــذائي واقت  الغ

 اإلسـرتاتيجيةاحليوية يف ظل االحتباس التجـاري يف الـسوق العاملية،دراسـة 

، جملـة الباحـث ،كليـة العلـوم ٢٠٣٠ إىل ٢٠٠٠الدولية للفرتة مـا بـني عـامي 

 ة والتجاريــة وعلــوم التــسيري ، جامعــة قاصــدي مربــاح، ورقلـــة االقتــصادي

 .٢٠١٤، ١٤اجلزائر،عدد

وا رات ا:-

، »شـبكة التنميـة املـستدامة:  الطاقـةإسـرتاتيجيةوثيقة هنج «البنك الدويل،  -

 :، ، انظر٢٠٠٩أكتوبر 

http://siteresources.worldbank.org/EXTESC/Resources/Arabic_Fin
al_101609.pdf?resourceurlname=Arabic_Final_101609.pdf 
(Accessed 13/5/2018)

الوقـود : مـوجز الـسياسات: ٢٠٠٨البنك الدويل، تقريـر التنميـة يف العـامل  -

 ).٢٠٠٨البنك الدويل، : واشنطن(احليوي الفرص واملخاطر 

  راتةاا  راو(  واا(:  

 الغــذاء  ســعار أل"الفــاو" والزراعــة لألمــم املتحــدة األغذيــةمـؤرش منظمــة  -

 ).٢٠١٨الفاو(

www.fao.org. (Accessed 10/9/2018) 

 والزراعــة لألمـــم املتحـــدة والــصندوق الـــدويل للتنميـــة األغذيـــةمنظمــة  -

 الغـذائي والتغذيــة األمــن ، رصـد ٢٠١٦ العــاملي، األغذيـةالزراعيـة وبرنــامج 

ــام  ــة املــستدامة لع ــا : ٢٠٣٠دعــام خلطــة التنمي ــراهن وآف ــيم الوضــع ال ق تقي

 .٢٠١٦. والزراعة لألمم املتحدةاألغذيةاملستقبل، روما، منظمة 



 

)٤٩٦(  ا   دي اا  ا اا  

احلفـظ والتوسـع  :٢٠١٦ )الفـاو( والزراعـة األمـم املتحـدة األغذيةمنظمة  -

ــل ) الــذرة األرز القمــح (مــن الناحيــة العمليــة   احلبــوب بــشكل نتــاجإل، دلي

 .٢٠١٦مستدام، روما ، 

ــوي  - ــود احلي ــنوالوق ــدم األم ــر مق ــذائي، تقري ــع  الغ ــرباء رفي ــق اخل ــن فري م

الغـذائي العامليـة،  . األمـن الغـذائي والتغذيـة، جلنـة األمناملستوى املعني بـ

 .٢٠١٣منظمة الغذاء العاملية، يناير 

 والزراعـة األغذيـة، حالـة "الفـاو" والزراعة لألمم املتحـدة األغذيةمنظمة  -

 غذيـةاألمنظمـة : روما(االستثامر يف الزراعة من أجل مستقبل أفضل : ٢٠١٢

 : انظر. ٢٠١٢والزراعة لألمم املتحدة، 

http://www.fao.org/publications/sofa/ar/www.fao.org/publications/s
ofa/ar (Accessed 2/3/2017)

ــة  - ــةمنظم ــاون األغذي ــة التع ــدة ومنظم ــة لألمــم املتح  االقتــصادي والزراع

 : ظر، ان»٢٠٢١ - ٢٠١٢تقرير التوقعات الزراعية للفرتة «والتنمية، 

http://www.fao.org/news/story/ar/item/151342/icode/ (Accessed 
13/5/2017)

ــةمنــشورات منظمــة  - ــدةاألغذي اخلاصــة ب ) الفــاو( والزراعــة لألمــم املتح

ــــعار ــــرتة أس ــــامل يف الف ــــول الع ــــة ح ــــواد الغذائي ،  )٢٠١٤ - ١٩٩٠(  امل

 . بعض املواد الغذائيةسعاراملؤرشات احلقيقية أل

 األمـنوالطاقـة احليويـة «، "الفـاو" والزراعة لألمم املتحدة يةاألغذمنظمة  -

 :، انظر»الغذائي

http://www.unwater.org/downloads/i0142a02.pdf (Accessed 
22/12/2017)



  

)٤٩٧(  نموا ا � اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 والزراعـة األغذيـة، حالـة "الفـاو" والزراعة لألمم املتحـدة األغذيةمنظمة  -

 والزراعــة األغذيــة منظمــة: رومــا(املــرأة يف قطــاع الزراعــة : ٢٠١١-٢٠١٠

 ).٢٠١١لألمم املتحدة، 

ــود احليــوي -  األغذيــةمنظمــة : رومــا(اآلفــاق واملخــاطر  والفــرص : الوق

 :،  انظر)٢٠٠٨والزراعة لألمم املتحدة ، 

http://www.fao.org/docrep/011/i0100a/i0100a00.htm (Accessed 
2/2/2018)

 اإلجيابيـة ثـاراآلقريـر ، ت"الفـاو" والزراعـة لألمـم املتحـدة األغذيةمنظمة  -

 والزراعـة األغذيـةمنظمـة : رومـا( الغذائي األمنوالسلبية للوقود احليوي عىل 

 ).٢٠٠٨لألمم املتحدة،  

  :ات

:  الغـــذائي العـــاملياألمنإعـــالن املـــؤمتر الرفيـــع املـــستوى املعنـــي بـــ« -

 :، انظر٢٠٠٩ يونيو ٣، روما، »حتديات تغري املناخ والطاقة احليوية

http://www.fao.org/foodclimate/hlc-home/ar (Accessed 13/5/2017

تنمية استخدامات الطاقـة «ة واالجتامعية لغريب آسيا، االقتصادياللجنة  - 
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