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والراصــد العربــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة هــو أحــد
الربامــج التــي تديرهــا شــبكة املنظمــات العربيــة غــر الحكوميــة
شـاء «مرصــد
للتنميــة ،إىل جانــب برامــج أخــرى مــن بينهــا إن ـ
خـرط
طـاع الخــاص املن ـ
طـاع الخــاص» ملراقبــة أداء الق ـ
أداء الق ـ
شـراكات مــن أجــل التنميــة وتنفيــذ
يف العمليــة التنمويــة وال ـ
طـاع العــام ،ورصــد املؤسســات
شـراكة مــع الق ـ
مشــاريع بال ـ
املاليــة والتجاريــة الدوليــة ومســارات األمــم املتحــدة املختلفــة
خـراط يف «املجموعــة
ال ســيما خطــة عمــل  2030مــن خــال االن ـ
حـول التنميــة املســتدامة» ومســارات
الدوليــة للمجتمــع املــدين ـ
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ومــن بينهــا املراجعــة
الدوريــة الشــاملة.

خلفية حول التقرير الرابع للراصد
العربي حول الحق في الغذاء
تحتل مسألة «الحق يف الغذاء» األولوية يف الظروف الراهنة
التــي يمــر بهــا العالــم ككل واملنطقــة العربيــة بشــكل خــاص.
وتشــر التقاريــر اإلقليميــة واملوضوعاتيــة التــي تشـ ّـكل الراصــد
إىل أنّ  51دولة يف العالم تعاين من سوء التغذية ،من بينها
عـراق وســوريا وفلســطني،
 4دول عربيــة ،وهــي اليمــن وال ـ
وهــي الــدول التــي تعــاين مــن نزاعــات مســلحة (التقريــر العاملــي
حـول األزمــات الغذائيــة .)2018
ـ
ضـاع الغذائيــة ال تقتصــر أســبا ُبه فقــط عــى
ّإل أن تــر ّدي األو ـ
سـايس ،ولكــن
النزاعــات املســلحة ،رغــم أهميتهــا كعامــل أ ـ
األزمــة العامليــة للغــذاء التــي اندلعــت عــام  2008-2007كان
لهــا األثــر الكبــر يف تهديــد األمــن الغــذايئ يف الكثــر مــن دول
العالــم الثالــث (الــدول الناميــة) نتيجــة االرت ـفـاع الحــاد يف
أســعار الغــذاء.
واملســببات األساســية لهــذه األزمــة عديــدة ،ولكــن أهمهــا
ضـاع البيئيــة
السياســات االقتصاديــة والتجاريــة امل ّتبعــة واألو ـ
وتغـ ّـر املنــاخ ،مــا لــه آثــار عــى صغــار املنتجــن وســكان األريــاف.

وتحتــل قضيــة املســاواة الجندريــة يف املنطقــة العربيــة مكانــة
أساســية يف الجهــود الهادفــة إىل تحقيــق العدالــة اإلجتماعيــة
عمومً ــا ،فالتحديــات التــي تواجــه املجتمعــات العربيــة ك ـثـرة،
سـايس منهــا ســببه هيمنــة الثقافــة الذكوريــة
إال أن القســم األ ـ
صـاء .وهــذا ينطبــق ً
أيضــا عــى السياســات
القائمــة عــى اإلق ـ
سـاء بشــكل مباشــر،
الغذائيــة امل ّتبعــة ،والتــي تســتهدف الن ـ
كونهــن املنتجــات األساســيات للغــذاء وبالتــايل ّ
تتأثــرن قبــل
غريهــنً مــن تغـ ّـر األنظمــة الغذائيــة بصفتهــن معظــم مــزوّدي
الغــذاء ونصــف املســتهلكني .لــذا ،يرتبــط توفــر الحــق بالغــذاء
والســيادة الغذائيــة بضمــان حقوقهــنّ  ،الســيما يف العمــل
سـاء الريفيــات،
الالئــق والحمايــة االجتماعيــة ،وبالتحديــد الن ـ
وبتوفــر ملكيــة األرايض لزيــادة انتاجهــنّ ودعــم األنظمــة
الغذائيــة املســتدامة (هــا ـبـركات  ،2019هــذا التقريــر).
حـ ّـذرت «اإلســكوا» يف تقريــر صــدر عــام  1981مــن تزايــد نمــو
السكان بنسبة  %3وتزايد الحاجة إىل الغذاء بنسبة ،%4.5
وهــي نسـ ٌ
ـب ال تتناســب مــع نمــو اإلنتــاج الزراعــي ،مــا قــد يعـ ّزز
اإلعتمــاد عــى اإلســترياد.
ً
الحقــا إىل
وقــد أ ّدت سياســات التحريــر االقتصــادي املتبعــة
تعزيــز اإلســتثمارات مــن أجــل تطويــر اإلنتــاج الزراعــي ،مــا أ ّدى
إىل االنتقــال نحــو مفهــوم غــذاء الســوق يف األمــن الغــذايئ،
سـراتيجيات تع ـ ّزز االكت ـفـاء الغــذايئ .كمــا
بــدل اللجــوء إىل إ ـ
ســاهمت السياســات الزراعية املعتمدة منذ خمســينات القرن
املــاىض إىل تفاقــم التبعيــة الغذائيــة للســوق العاملــي بعــد
تدهــور األمــن الغــذايئ.
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شــبكة املنظمــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة هــي إطــار
إقليمــي ملنظمــات املجتمــع املــدين التــي تعمــل يف املنطقــة
العربية يف مجال املناصرة واملدافعة عن الحقوق االقتصادية
واالجتماعية .وهي تسعى لتحقيق أهدافها من خالل تمكني
منظمــات املجتمــع املــدين وتوفــر املــادة املعرفيــة الضروريــة
طـراف املعنيــة .ويف هــذا الســياق يــأيت هــذا التقريــر الرابــع
لأل ـ
مــن سلســلة تقاريــر الراصــد العربــي للحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة الــذي انطلــق يف العــام .2010

تــؤ ّدي معظــم املقاربــات إليجــاد ح ـلـول لألزمــة الغذائيــة مــن
طـاع الزارعــة إىل تعزيــز
سـراتيجيات التحديــث يف ق ـ
خــال ا ـ
سـراتيجية ت ـفـرط
املقاربــة التجاريــة لألمــن الغــذايئ ،وهــي إ ـ
يف إســتخدام األســمدة واألدويــة الزراعيــة واملبيــدات والبــذور
املهجّ نــة وضـ ّـخ كميــات مــن امليــاه بــدل أن تهتــم بصغــار املالكــن
وبالزراعــات البعليــة والعضويــة.

وقــد أ ّدى ســوء التخطيــط وضعــف اإلدارة وتفـ ّ
ـي اإلســتبداد
ـمي نموذجً ــا
والفســاد إىل فشــل النمــوذج الدولتــي (الــذي ُسـ َ
جـاءت مرحلــة تطبيــق
ضـاع الغذائيــة ،ف ـ
شـراكيًا) وتفاقــم األو ـ
إ ـ
سياســات التكيف الهيكيل لتفكيك منظومة الدولة ،ال ســيما
طـاع واألســواق،
طـاع الزراعــي ،والعمــل عــى تحريــر الق ـ
يف الق ـ
ُ
فتمّ
مــا ســاهم يف ارت ـفـاع أســعار املــواد الغذائيــة ،ــت تغطيتهــا
مــن مــوارد أخــرى كــواردات ق ـ
طـاع الســياحة وتحويــات
جـرة إىل الخــارج) والديــون واملعونــات
املهاجريــن (العمالــة املها ـ
الدوليــة (محجــوب وبلغيــث  ،2019هــذا التقريــر).

التقارير اإلقليمية والموضوعاتية
تســتورد املنطقــة العربيــة ثلــث كميــة الحبــوب املتداولــة عامل ًيــا،
ما يع ّزز تبعيّتها لألسواق العاملية ،علمً ا أن  %70من األسواق
شـركات كــرى عا ـبـرة للقــارات ،و10
العامليــة تســيطر عليهــا  4ـ
شـركات تســيطر عــى ثلــث ســوق البــذور و %80مــن املبيــدات،
ـ
ّ
شـركات تســيطر عــى ثلثــي كميــة الغــذاء املصنــع (ر ـيـايش
و 10ـ
ومارتينلــو  ،2019يف هــذا التقريــر)
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بــرز مفهــوم الحــق يف الغــذاء يف العــام  1945مــع تب ّنــي اإلعــان
شـرعة الدوليــة التــي اعتمدتهــا
العاملــي لحقــوق اإلنســان (ال ـ
شـرعتها األساســية) وتمّ التأكيد عليه
منظمة األمم املتحدة ك ـ
يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة عــام  ،1966وعندمــا تبـ ّـن أن السياســات املعتمــدة
لــم تــؤ ِّد إىل معالجــة األزمــة الغذائيــة العامليــة ،أعــاد املؤتمــر
العاملي حول الغذاء عام  1996التأكيد عليه ،وترافق ذلك مع
بــروز الحركــة االجتماعيــة الدوليــة املطالبــة بالعدالــة الغذائيــة
(حركــة الفالحــن) التــي دفعــت باتجــاه اعتمــاد مفهــوم
الســيادة الغذائيــة.
وقــد تــمّ التأكيــد عــى أن الغــذاء ليــس سـ ً
ـلعة ،وعــى ضــرورة
تم ّتــع البشــر بالكرامــة والحقــوق ،أي تأمــن الغــذاء الــكايف ذو
النوعيــة الج ّيــدة واملالئمــة .وبمجـرّد الحديــث عــن الحقــوق،
حـرام الحــق ً
أول وحمايتــه ثان ًيــا وتحقيقــه
يصبــح واجــب ا ـ
ً
ثالثــا مــن االلتزامــات التــي ال بـ ّـد للــدول تحقيقهــا .وهكــذا
انتقــل املفهــوم مــن مجــرد الحديــث عــن األمــن الغــذايئ الــذي
صـول اىل الغــذاء بكميــة كافيــة وبشــكل مســتمر
يوفــر الو ـ
وبنوعيــة جيــدة إىل مفهــوم الســيادة الغذائيــة ،التــي تعنــي
أيضــاً الحــق يف االختيــار الحـ ّر للسياســات الزراعيــة ،والحــق
يف حمايــة املنتجــات الوطنيــة ،واملحافظــة عــى االســتقرار يف
حـرص
األســعار بمعــزل عــن تقلبــات األســواق العامليــة ،وال ـ
عىل االستدامة ،واالمتناع عن استخدام التكنولوجيا الضارّة
(محجــوب وبلغيــث .)2019

التقارير الوطنية:
أجمعــت التقاريــر الوطنيــة ال  ١٠عــى جملــةٍ مــن العوامــل
ضـاع الغذائيــة وتزايــد
شـركة التــي أ ّدت إىل تفاقــم األو ـ
امل ـ
أســعار املــواد الغذائيــة وزيــادة االعتمــاد عــى األســواق العامليــة
أول هــذه العوامــل هــو اعتمــاد النمــط النيول ـيـرايل الــذي ّ
يركــز
عىل إعادة توزيع األرايض واالهتمام بخيارات االقتصاد ّ
الكل
واملشروعات الكربى ،عىل حساب الحيازات الصغرى وصغار
املزارعــن واملنتجــن ووقــف الدعــم ،مــا يــؤدي إىل إرت ـفـاع تكلفــة
اإلنتــاج وغيــاب كافــة أشــكال الحمايــة والتســويق.
ومن ثم أجمعت عىل النمو السكاين السريع وازدياد الحاجة
إىل الغــذاء ،والتحـوّل الســكاين مــن الريــف إىل املدينــة نتيجــة
ح ّ
ـولت
عوامــل بيئيــة وطبيعيــة (كالتصحّ ــر وشــحّ امليــاه) والت ـ
الديمغراف ّيــة واالقتصاديــة.
ومن العوامل األساسية التي أ ّدت إىل زيادة التبعية الغذائية
هو ّ
شـركات املتعددة الجنســيات عىل
تقدم العوملة وهيمنة ال ـ
األســواق ،وبالتــايل الرتويــج ألنمــاط إنتــاج ّ
تقلــص القــدرة عــى
الســيادة الغذائيــة ،والتحـوّل بالتــايل إىل اإلنتــاج املوجّ ــه نحــو
التصديــر (الســعدي  ،2019هــذا التقريــر).
ّإل أن التقاريــر أبــرزت تحديــات خاصــة ببعــض الــدول أ ّدت إىل
ضـاع الغذائيــة:
تفاقــم األو ـ
فقــد عمــل اإلســتعمار يف الجزائــر عــى تشــريد الفالحــن مــن
املناطــق الريفيــة والداخليــة نحــو الســواحل ،مــا أدى إىل

كثافــة ســكانيّة ،فضـ ًـا عــن االنتقــال إىل أنمــاط زراعيــة جديــدة
مختلفــة كل ًيــا عــن الزراعــات التقليديــة التــي كانــت متبعــة
تاريخ ًيــا ،أســفر عــن انهيــار النظــام الغــذايئ وتهديــد األمــن
الغــذايئ ككل ،قبــل أن تصــل جبهــة التحريــر إىل الســلطة
وتطبّق نظامً ا «إشرتاكيًا» ،تاله سياسات التحرير االقتصادي
واإلصالح الهيكيل يف بداية التسعينات ،والتي أدت إىل املزيد
من التحديات يف مجال النظام الغذايئ (حمّ وشني  ،2019هذا
التقريــر).
ويــؤ ّدي ال ـنـزاع املسـ ّـلح يف ســوريا إىل خســائر فادحــة ،يف
املمتلــكات واألرواح بشــكل مباشــر وغــر مباشــر ،وإىل تراجــع
طـاع الرســمي (النظامــي) إىل
دور الدولــة واالنتقــال مــن الق ـ
طـاع غــر النظامــي (أي غــر املحمــي) ،وتراجــع اإلنتــاج
الق ـ
طـاع الزراعــي بشــكل خــاص (املركــز الســوري
عمومً ــا ويف الق ـ
لدراســات السياســات  ،2019هــذا التقريــر).
وتــأيت موجــات عــدم االســتقرار يف الســودان ،الســيايس
ّ
لتقلــص
واالقتصــادي ،والحصــار االقتصــادي والعقوبــات
االســتثمارات وتــؤ ّدي إىل تراجــع اإلنتــاج الزراعــي يف بلــد يتمتــع
بــأراض زراعيــة خصبــة وشاســعة ،هــذا باإلضافــة إىل شــحّ
التمويــل واالســتثمارات الــذي يفشــل جهــود مكافحــة الفقــر
مــن خــال برامــج تعزيــز العمــل التنمــوي يف الريــف (صالــح
 ،2019هــذا التقريــر).
صـول إىل
أمّ ــا الوســائل البدائيــة جـ ًّـدا يف موريتانيــا ،حيــث الو ـ
التكنولوجيــا غــر متــاح ،فتجعلهــا ذات إنتاجيــة منخفضــة.
وتعتــر موريتانيــا دولــة ســاحلية وصحراويــة مــا يجعلهــا
غ ّـرات املناخيــة ،فالزراعــة
قاحلــة ،خاصــة مــع موجــات الت ـ
والصيــد البحــري والرتبيــة الحيوانيــة تشــغل ربــع اليــد
ّ
توفــر ســوى  %23مــن االحتياجــات
العاملــة ،إال أنهــا ال
الغذائيــة (املحبوبــي  ،2019هــذا التقريــر).
أمــا االنقســام التاريخــي يف اليمــن وال ـ
صـراع بــن املعســكرين
ً
كثيفــا للعمالــة
شـرايك والرأســمايل ،فقــد ســبب نزوحً ــا
اال ـ
نحــو دول الخليــج ،مــا ّ
طـاع
خفــف مــن االندمــاج للعمــل يف ق ـ
الزراعــة .كمــا أ ّدت النزاعــات املســلحة والحــروب إىل تهديــد
األمن الغذايئ والحق يف الغذاء ،فضالً عن إستغالل األرايض
لزراعــة القــات والــذي يســتهلك خــواص الرتبــة وكميــات ك ـبـرة
مــن امليــاه عــى حســاب اإلنتــاج الزراعــي والغــذايئ ،باإلضافــة
إىل إنتشــار زراعــة العلــف للحيوانــات ،التــي تشـ ّـكل  %23مــن
اإلنتــاج الزراعــي عــى حســاب اإلنتــاج الغــذايئ (العريقــي ،2019
هــذا التقريــر).
مور َســت سياســات ضــد الفالحــن ،مــن مُ صــادرة
ويف مصــرِ ،
ُ
األرايض وتوزيعهــا عــى املحاســيب ودعــم املشــاريع الكــرى،
عــى حســاب صغــار املنتجــن وذوي الحيــازات الصغــرى.
يقطــن  %57مــن املصريــن يف الريــف %70 ،منهــم يعملــون يف
الزراعة ويوفرون  %63من اإلنتاج الزراعي أو  %13من الناتج
املحيل ،علمً ا أن وفرة اإلنتاج ال تعني عدالة يف توزيع الغذاء
عــى املجتمــع (نــور  ،2019هــذا التقريــر).
سـرائييل يف فلســطني وب ـنـاء جــدار الفصــل
أمّ ــا االحتــال اإل ـ
العنصــري وحجــب امليــاه عــن املزارعــن وإغــاق الطرقــات
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أجمعــت التقاريــر عــى أهميــة دور املجتمــع املــدين كفاعــل
سـايس ،وقــد بــرز ذلــك يف عــدة أماكــن ،عــى مســتوى حمايــة
أ ـ
الحقــوق أو تقديــم الخدمــات ،وخــر دليــل عــى ذلــك هــي
حركــة الفالحــن التــي ســاهمت يف ترســيخ مفهــوم الســيادة
عــى الغــذاء والد ـفـاع عــن الحــق يف الغــذاء.
أمــا يف فلســطني ،فقــد لعبــت الشــبكة العربيــة للســيادة
الغذائيــة واتحــاد لجــان اإلغاثــة الزراعيــة واتحــاد لجــان العمــل
الزراعي دورًا كبريًا يف حماية قطاع الزراعة ودعمت الفالحني
للب ـقـاء والصمــود يف أراضيهــم.

خالصة

شكر
الشكر لجميع الباحثني:
ـعـزام محجــوب ،محمــد بلغيــث ،محمــد ســعيد الســعدي،
روالن الر ـيـايش ،جوليانــو مارتينلــو ،هالــة ـبـركات وســتيفانو
براتــو للمســاهمة يف تحقيــق األهــداف املنشــودة مــن التقريــر.
وشــكر ألديــب نعمــة الــذي ـقـرأ التقريــر وأعـ ّـد ورقــة عــن
ص ٌ
ـول إىل الباحثــن
الخالصــات والتوصيــات .والشــكر مو ـ
وال ـ
خـراء الذيــن أعــدوا التقاريــر الوطنيــة وســاهموا يف نجــاح
ضـاء
الشــبكة يف هــذا االنجــاز ،ولفريــق عمــل الشــبكة مــن أع ـ
يف املكتــب التنفيــذي ويف مكتــب التنســيق لــكل الجهــود التــي
بذلوهــا إلنجــاح العمــل.
وأخـرًا ال بــد مــن توجيــه الشــكر اىل الجهــات املانحــة التــي
لوالهــا ملــا تحقــق هــذا التقريــر:
 ،Bread for the World، IM-Swedenواملســاعدات
الشــعبية الرنوجيــة.
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مـرة والزيتــون بشــكل خــاص ،وتشــريد
واق ـتـاع األشــجار املث ـ
صـول إىل
األهــايل مــن القــرى وا ـملـزارع ومنعهــم مــن الو ـ
أراضيهــمّ ،
كلهــا عوامــل أ ّدت إىل تراجــع اإلنتــاج الزراعــي
وتهديــد األمــن الغــذايئ (ســامة  ،2019هــذا التقريــر).
وأســفر اإل ـ
غـرب والتوجــه نحــو السياســات
صـاح الهيــكيل يف امل ـ
النيوليرباليــة وإعــادة توزيــع األرايض بعــد مصادرتهــا والتمييــز
طـاع الزراعــة ،بالتــوازي
الحــاد بحــق ا ـملـرأة الريفيــة إىل تراجــع ق ـ
مع التصحّ ر وشح املياه والعوامل البيئية والطبيعية األخرى.
وقد أ ّدى النظام االقتصادي الح ّر يف لبنان إىل تهميش قطاع
الزراعــة وتد ـمـره واالعتمــاد عــى الزراعــة املوجهّ ــة للتصديــر،
فبــات اإلنتــاج يســتجيب إلحتياجــات الســوق بــدل أن يتوجــه
حـول بذلــك الغــذاء إىل
نحــو تلبيــة الحاجــات املحليــة ،فت ـ
ســلعة( .حمــادة  ،2019هــذا التقريــر).

ضبــط اختياراتهــا وسياســاتها الغذائيــة والزراعيــة واملحافظــة
عــى البيئــة الســليمة وجملــة مــن الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة والسياســية األخــرى» .ومــن
جـاء هــذا التقريــر ليؤكــد عــى ضــرورة العــودة إىل األســاس
هنــا ـ
ضـوع الغــذاء ،أي إىل الحــق يف الغــذاء بــكل
عنــد تنــاول مو ـ
مكونا تــه.

من هنا تأيت أهمية هذا الجهد الذي تقوم به شبكة املنظمات
العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة والــذي ي ـفـرض أن يــؤدي إىل
طـراف املعنيــة ،وتنســيق الجهــود مــن
تعزيــز التعــاون بــن األ ـ
سـايس ،والهــام والدفــع باتجــاه
أجــل الد ـفـاع عــن هــذا الحــق األ ـ
تحقيقــه.
ال ّ
يدعي هذا التقرير أنه تقريرًا أكاديميًا ،رغم محافظته عىل
ضـاءة عــى التحديــات
معايــر مهن ّيــة عاليــة ،وهــو ال يــأيت لإل ـ
شـرات التقليد ّيــة
التــي تواجههــا املنطقــة مســتخدمً ا املؤ ـ
املعتمــدة يف تقاريــر الجهــات الدوليــة األخــرى ،ال بــل يســعى
إىل البحــث املعمّ ــق يف املفاهيــم ،وبالتــايل يدخــل إىل عمــق
ضـوع ليــيء عــى االختــاالت الهيكليــة يف النظــام العاملــي
املو ـ
وانعكاساتها عىل النظام الغذايئ .كما ييضء عىل التحديات
التــي تمليهــا املفاهيــم التقليديــة املرت ـكـزة عــى األمــن الغــذايئ
مــن ناحيــة تقن ّيــة ،ويدفــع باتجــاه اعتمــاد الســيادة الغذائيــة
كمفهــوم ســيايس ،مــع مــا ينــدرج منــه مــن أفــكار ومبــادئ
وسياســات وبرامــج ومنهجيــات مختلفــة نوع ًيــا عــن الســائد.
فتعريــف الســيادة الغذائيــة املتفــق عليــه يف أكــر مــن مرجــع
يؤكــد عــى أنهــا تحمــي «حقــوق املجموعــات والشــعوب يف
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تقديم روبيرتو بيسيو
منسق الراصد االجتماعي
ّ

الحق في الغذاء هو الوصفة األفضل
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اســتجاب الجـ ّزار وذهــب جحــا يف طريقــه ،يحمــل قطعــة
اللحــم بيــد والوصفــة باليــد األخــرى .ومــا أن ابتعــد قليـ ًـا حتــى
انقــض عليــه صقــر مــن الســماء وأخــذ اللحــم وطــار بــه.
ّ
املحلــق بعيـ ًـدا،
«لــن تنفعــك »،صــرخ جحــا وراء الصقــر
«فالوصفــة مــا زالــت معــي!»

كمــا تشــجع األجنــدة  ٢٠٣٠املجتمــع املــدين عــى املشــاركة بنشــاط
يف تنفيــذ ومراجعــة السياســات لتحقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة املتفــق عليهــا .فبالنهايــة ،وحيــث أن «الحكومــات
تتحمــل املســؤولية األساســية» عــن التنفيــذ واملتابعــة
واملراجعــة ،فقــد ألزمــت نفســها ً
أيضــا باملســؤولية املطلقــة
«تجــاه مواطنينــا».

هكــذا يبــدو وضــع الكثــر مــن الحكومــات يف املنطقــة العربيــة
التــي فقــدت القــدرة عــى إطعــام نفســها ولــم تعــد الوصفــات
التــي تعتـ ّز بهــا ذات فائــدة يف حــل املشــكلة.
جـزء مــن سلســلة الراصــد العربــي باستكشــاف
يتعمّ ــق هــذا ال ـ
جـوع والزراعــة مــن زاويــة حقوقيــة ،ويقــوم
قضايــا الغــذاء وال ـ
بمناقشــة املفهــوم ذاتــه بالتفصيــل ،وبوصــف املنطقــة ككل مــن
ظـرة شــاملة تعــي صــوت للمنظمــات املدنيــة العاملــة
خــال ن ـ
عــى املســتويني الوطنــي واملحــي.
تشــهد املنطقــة العربيــة أربعــة مــن أســوأ األزمــات الغذائيــة
الســتة الناجمــة عــن الصراعــات ،ويقــوم هــذا التقريــر بتســليط
الضــوء عليهــا مــن خــال أصــوات مــن الداخــل .لكــن الوضــع
الغــذايئ املريــر يصيــب ً
أيضــا البلــدان التــي ال تشــهد صراعــات
حال ّيــة ،وهــي التــي كانــت مصـ ّـدرة صافيــة للغــذاء منــذ وقــت
ليــس ببعيــد.

ّ
يمثــل الراصــد العربــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
مســاهمة أساســية يف هــذا االتجــاه ،مــن خــال الرتويــج
للتحوّل النموذجي الذي ال غنى عنه ورفض أوهام الوصفات
سـرقت الصقــور طعامنــا.
العقيمــة بعــد أن ـ
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خـره
ذات يــوم ،اشــرى جحــا قطعــة لحــم مــن الســوق فأ ـ
سـاء.
الجـ ّزار عــن وصفــة ممتــازة للح ـ
«سأنســاها بالتأكيــد »،قــال جحــا« .اكتبهــا يل عــى قطعــة مــن
الــورق».

يطــرح التقريــر الحاجــة لنقلــة نوعيــة يف النمــوذج بأشــكال
مختلفــة ،مــا يتوافــق تمامً ــا مــع ال ـتـزام األجنــدة « ٢٠٣٠ضمــان
نظــم مســتدامة إلنتــاج األغذيــة وتطبيــق املمارســات الزراعيــة
املســتدامة».

يشـ ّـكل صغــار املزارعــن الذيــن تقــل مســاحة أراضيهــم عــن
هكتاريــن غالبيــة حيــازات األرايض .وبالرغــم مــن وعــد األجنــدة
« ٢٠٣٠بتخصيــص املــوارد لتنميــة املناطــق الريفيــة والزراعــة
املســتدامة ومصائــد األســماك ،ودعــم صغــار املزارعــن،
وخاصة املزارعات والرعاة والصيادين النساء »،فإن الكثريات
سـاء
ال يمكنهــن حتــى إطعــام أســرهم بشــكل كاف .وتقــوم الن ـ
بتنفيــذ معظــم األعمــال الزراعيــة ،لكــن نــادرًا مــا يتــم احتســاب
مســاهمتهن أو دفــع أجورهــن.
ضـوع هــدف التنميــة
وبالرغــم مــن كــون «الغــذاء» هــو مو ـ
املســتدامة الثــاين يف األجنــدة ّ ،٢٠٣٠
يؤكــد هــذا التقريــر عــى
حـول
حـول الفقــر ،والثامــن ـ
العالقــة مــع الهــدف األول ـ
حـول املنــاخ،
حـول امليــاه ،والثالــث عشــر ـ
العمــل ،والســادس ـ
وهلــم جـرًا.
صـرة األمــد وتســعى
فعــادة مــا تكــون الح ـلـول التطبيقيــة ق ـ
لتطبيــق وصفــات التحديــث الزراعــي املعروفــة ،عــى أســاس
التجــارة وســيادة الزراعــة التجاريــة املوجّ هــة للتصديــر ،وب ـنـاءً
عــى االســتخدام املكثــف للمــواد الكيميائيــة والســموم الزراعيــة
والبــذور املختلطــة وشـ ّـدة ضــخ امليــاه .أمّ ــا املجتمــع املــدين ،فهــو
غـرة
صـول أصحــاب الحيــازات الص ـ
يدعــو إىل تحســن ـفـرص ح ـ
عــى األرايض ،وإعــادة توزيــع األرايض ،والزراعــة املســتدامة
بيئيــاً واملطريــة ،ومــن خــال سياســات تراعــي الفــوارق بــن
الجنســن وتســتند إىل الحقــوق.
15
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تمهيد
يتضمن تقرير الراصد االجتماعي العربي الرابع ( – )2019الحق يف
الغذاء يف البلدان العربية ،ثالثة أقســام.

 -1القسم األول يحتوي :
•تقديــم زيــاد عبــد الصمــد مديــر شــبكة املنظمــات
العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة.
•تقديــم روبرتــو بيســيو منســق الراصــد االجتماعــي
العا ملــي.
عـرض العــام مــن إعــداد أديــب نعمــة ،مستشــار
•ال ـ
شــبكة املنظمــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة.
 -2القســم الثــاين يحتــوي األبحــاث املوضوعاتيــة وهــي
اآلتيــة:
•الورقة الخلفية لتقرير الراصد العربي
•نظرة مقارنة من البلدان العربية
•االقتصــاد الســيايس – البيئــي لألنظمــة العربيــة يف
ظــل األنضمــة الغذائيــة العامليــة
•تأمالت نظرية وعملية
•تأثــر السياســات الزراعيــة عــى األمــن الغــذايئ يف
العالــم العربــي
•الحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة مــن منظــور
الجدر\ال ـنـوع االجتماعــي
 -3القســم الثالــث يتضمــن العــروض الوطنيــة مــن
البلــدان اآلتيــة:
•الجزائر
•مصر
•األردن
•لبنان
•موريتانيا
•املغرب
•فلسطني
•السودان
•سوريا
•اليمن
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يعتمــد التقريــر إطــاراً نظريــاً عامــا هــو الحــق يف الغــذاء ،كمــا يتبنــى
مقاربــة الســيادة الغذائيــة بمــا هــي أكــر تطــوراً وشــموالً مــن مفهــوم
األمــن الغــذايئ الســائد يف الدوائــر الدوليــة .وتجــدر اإلشــارة إىل أن
مقاربــة الباحثــن الكــر املشــاركني يف إعــداد أوراق هــذا التقريــر ال
شـراكها يف
تتطابــق تمامــاً (وهــذا أمــر مفهــوم وصحــي) ،رغــم ا ـ
العناصــر األساســية .لذلــك ســوف نجــد يف األوراق بعــض التما ـيـزات
لجهــة تفســر املفاهيــم ،أو لجهــة امليــل إىل الرتكيــز عــى أحدهــا أو
اســتخدامه يف التحليــل ٌّ
كل عــى طريقتــه الخاصــة ،وهــو مــا يزيــد
ً
عـرض
مــن غنــى التقريــر وفائدتــه بالنســبة إىل القــارئ بعيــدا مــن ال ـ
الدوغمــايئ الجامــد .كمــا أن القــارئ ســوف يالحــظ أيضــاً وجــود
بعــض الت ـكـرار يف األوراق ،الســيما األوراق الوطنيــة ،حيــث إن كل
باحــث قــدم لبحثــه الوطنــي بف ـقـرات تتعلــق باملفاهيــم وبمقاربتــه
ضـوع ،لذلــك ال يخلــو األمــر مــن بعــض الت ـكـرار .إال أن
الخاصــة للمو ـ
عـرض العــام يف بدايــة التقريــر – يف القســم األول الــذي تقرؤونــه
ال ـ
اآلن – يتضمــن تكثيفــاً ملجمــل التقريــر بمعنــى مــا ،وهــو مكــون مــن
ثالثــة محــاور عــى النحــو اآليت:

عـرض يــرد ُّ
كلــه تقريبــاً يف األوراق التــي
خـراً ،مــا يتضمنــه هــذا ال ـ
أ ـ
ِ
يتضمنهــا التقريــر ،إال أن لــه هويتــه الخاصــة ،الســيما لجهــة الربــط
بــن العناصــر وبعــض جوانــب التحليــل .لذلــك فــإن فريــق عمــل
عـرض لجهــة أي تفســر
الشــبكة يتحمــل مســؤولية مضمــون هــذا ال ـ
أو تحليــل ال يتطابــق تمامــاً مــع مســاهمة الباحثــن اإلفراديــن الذيــن
أعدوا التقارير .كما أن هذا النص (العرض العام) لم يتضمن بحثاً
يف مراجع إضافية إال بشكل محدود ،وهو استخدم األوراق املكونة
للتقريــر نفســها ،لذلــك تكفــي اإلشــارة إىل هــذه األوراق كلمــا دعــت
الحاجــة دون تفصيــل يف الهوامــش ،كمــا ســعينا قــدر اإلمــكان إىل
أن تكــون لغــة النــص دقيقــة بالقــدر الضــروري ،وبمتنــاول القــارئ
غــر املتخصــص يف الوقــت عينــه ،تســهيالً لل ـقـراءة وتعميمــاً للفائــدة.
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التقريــر مصمــم عــى هــذا النحــو ليســمح ملختلــف فئــات ال ـقـراء،
عــى ت ـنـوع اهتماماتهــم ،مــن اإلفــادة مــن التقريــر واســتخدامه عــى
النحــو األمثــل ،بمــا هــو مصــدر للعمــل والتدخــل والبحــث .وســوف
يجــد القــارئ غــر املختــص واملتدخلــن مــن منظمــات مجتمــع مــدين
عــى اختالفهــا وناشــطني يف إطارهــا وباحثــن غــر متخصصــن يف
القســم األول ،مــادة متكاملــة تلخــص املضمــون اإلجمــايل للتقريــر
والــدروس املســتفادة .وســوف يجــد الباحثــون والعاملــون عــى
املســتوى اإلقليمــي املزيــد مــن املــواد املتصلــة بالسياســات التــي تعالــج
املفاهيــم بــيء مــن التفصيــل ،وتقــدم وجهــات نظــر نقديــة بصددهــا
شـركة بــن البلــدان عــن تلــك التــي ال تتعلــق
وبصــدد القضايــا امل ـ
صـراً ،بمــا يف ذلــك مــا يتصــل بالعوملــة
بالنطــاق الضــروري الوطنــي ح ـ
شـركة يف السياســات
حـوالت امل ـ
والبعــد الجنــويس (الجنــدري) والت ـ
الزراعيــة واألنظمــة الغذائيــة يف بلــدان املنطقــة .أمــا القســم الثالــث،
فهــو يتضمــن أوراقــاً بحثيــة وطنيــة خاصــة بالبلــدان املعنيــة ،حيــث
باإلمــكان تتبــع تطــور إشــكاليات الحــق يف الغــذاء بشــكل مفصــل يف
التجربــة التاريخيــة لــكل بلــد بالقــدر املتــاح مــن التفاصيــل.

بعــداً إقليميــاً أو دوليــاً ،وتمليكــه املفاتيــح النظريــة الرئيســية التــي
تمكنــه مــن ـقـراءة وفهــم األوراق كلهــا عــى مــا فيهــا مــن تخصــص
وعمــق بحثــي أحيانــاً.

عـرض املفاهيــم بطريقــة
•املحــور األول يتضمــن جانبـ ًـا نظريـ ًـا ي ـ
ّ
متســقة توفــق بــن العناصــر املتضمنــة يف املقاربــات املختلفــة
مــن منظــور براغمــايت ووظيفــي ،يتيــح للقــارئ والناشــط
عـرف إىل العناصــر األساســية ملفاهيــم
غــر املتخصــص أن يت ـ
الحــق يف الغــذاء – األمــن الغــذايئ – الســيادة الغذائيــة،
والرتابطــات املختلفــة يف مــا بينهــا ومــع املفاهيــم التنمويــة
األخ ــرى.
•املحــور الثــاين يتضمــن ملحــة عــن إرث املرحلــة الكولونياليــة
وآثارهــا املتســمرة ،واالحتــال ،وهــو يــيء عــى جانــب
شـرك يف كل التجــارب الوطنيــة.
م ـ
•املحور الثالث هو بعض االستنتاجات والتوصيات املتعلقة
بوجهــة العمــل مــن قبــل منظمــات املجتمــع املــدين يف مجــال
الحــق يف الغــذاء.
عـرض العــام هــو تمكــن القــارئ غــر املختــص مــن
القصــد مــن ال ـ
ضـوع التقريــر ،وتشــجيعه
تكويــن ف ـكـرة إجماليــة متكاملــة عــن مو ـ
عــى التوســع يف ـقـراءة األوراق املوضوعاتيــة والوطنيــة ،مــن خــال
ظـره إىل بعــض النقــاط الهامــة التــي تعطــي كل تجربــة وطنيــة
لفــت ن ـ
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الحق في الغذاء
المحور األول :اإلطار المفهومي
يتكــرر اســتخدام ثالثــة مفاهيــم يف هــذا التقريــر – و ـغـره ممــا يتنــاول
ضـوع عينــه – هــي :الحــق يف الغــذاء ،واألمــن الغــذايئ ،والســيادة
املو ـ
شـركات بــن املفاهيــم الثالثــة ،وثمــة تما ـيـزات
الغذائيــة .ثمــة م ـ
واختالفــات ،ال بــل إنــه يف االســتخدام املوجــه يف خدمــة أفــكار أو
سياســات محــددة ،قــد تكــون مفاهيــم متقابلــة أو متناقضــة أحيانــاً.
إال أن جانبــاً هامــاً مــن التنافــر أو التناقــض بــن هــذه املفاهيــم ناتــج
عن اجتزاء هذه املفاهيم واقتطاعها من سياقها ،ومن استخدامها
الســائد الــذي غالبــاً مــا يرتبــط بخيــارات محــددة عــى مســتوى الفكــر
أو السياســات .فــإذا وضعــت مجــدداً يف ســياقها الفكــري والتاريخــي
تتقلــص الهــوة أو تصبــح عناصــر الخــاف والتناقــض أكــر وضوحــاً،
ويمكــن إخضاعهــا إىل نقــاش موضوعــي.
نستعرض يف الفقرات التالية بشكل مكثف املفاهيم الثالثة ونقارن
بينهــا بعــد إعادتهــا إىل الســياق الــذي أُنتجــت فيــه ،كمــا ننظــر بشــكل
مختصــر يف عالقتهــا بمفاهيــم أخــرى ،الســيما مفهومــي األمــن
البشــري والحــق يف التنميــة ،وبأجنــدة .2030

 .١الحق يف الغذاء ...الحق يف الحياة
لــم ينظــر النــاس يومــاً إىل الغــذاء عــى أنــه ســلعة مثــل ســائر الســلع
ظـراً الرتباطــه الوثيــق بب ـقـاء اإلنســان وحياتــه منــذ ظهــور املجتمعــات
ن ـ
طـرف (تحويــل الغــذاء
البشــرية .وبهــذا املعنــى يبــدو التســليع املت ـ
إىل ســلعة يتــم تبادلهــا يف الســوق) الــذي يســود االقتصــاد العاملــي
(والوطنــي) راهنــاً ،نوعــاً مــن الشــذوذ والخــروج عــى املنطــق الفطــري
الــذي طبــع الســلوك البشــري الفــردي واالجتماعــي عــى امتــداد
الحضــارة البشــرية .لذلــك ال ـيـزال القســم األكــر مــن الغــذاء يُنتــج
ويُســتهلك مــن ضمــن دوائــر ضيقــة نســبياً ،بــدءاً مــن االســتهالك
الــذايت ملنتجــي الغــذاء ،إىل التبــادل املحــدود عــى النطــاق املحــي ،
إىل االســتهالك ضمــن األســواق الوطنيــة ،وقســم منــه يتخــذ صفــة
السلعة التبادلية املطلقة يف األسواق العاملية مجرداً من مضمونه
اإلنســاين وقيمتــه االســتعمالية ذات األهميــة الحاســمة.
الحق يف الغذاء يف املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان

•اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (املادة :)25
«لــكل شــخص حــق يف مســتوى معيشــة يكفــي لضمــان الصحــة
سـرته ،وخاصة عىل صعيد املأكل وامللبس واملســكن
والرفاهة له وأل ـ
والعنايــة الطبيــة وعــى صعيــد الخدمــات االجتماعيــة الضروريــة،
ولــه الحــق يف مــا َ
يؤ ِّمــن بــه الغوائــل يف حــاالت البطالــة أو ا ـملـرض أو
العجــز أو الرتمــل أو الشــيخوخة أو غــر ذلــك مــن الظــروف الخارجــة
عــن إرادتــه والتــي تفقــده أســباب عيشــه».
•العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقاف ّيــة
(املــا ّدة :)11
طـراف يف هــذا العهــد بحــق كل شــخص يف مســتوى
« .1تقــر الــدول األ ـ
سـرتهّ ،
يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء
كاف لــه وأل ـ
معيــي
ٍ
والك ـ
سـاء واملــأوى ،وبحقــه يف تحســن متواصــل لظروفــه املعيشــية.
طـراف باتخــاذ التدابــر الالزمــة إلنفــاذ هــذا الحــق،
وتتعهــد الــدول األ ـ
معرتفــة يف هــذا الصــدد باألهميــة األساســية للتعــاون الــدويل القائــم
ضـاء الحــر».
عــى االرت ـ

صـول عــى الغــذاء
يف هــذا الســياق كان مــن الطبيعــي أن يعتــر الح ـ
ظـراً الرتباطــه بالحــق يف
حقــاً مــن حقــوق اإلنســان األساســية ن ـ
الحيــاة والب ـقـاء ،الــذي تتأســس عليــه الحقــوق األخــرى للكائــن
الحــي بالضــرورة .هــذا الحــق بديهــي إىل درجــة ك ـبـرة ،ومتصــل بــكل
منظومــة القيــم التــي طورهــا البشــر يف مختلــف ب ـقـاع األرض .وقــد
وجد ذلك تعبرياً عنه يف العصر الحديث يف اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنســان الصــادر عــن األمــم املتحــدة عــام  1948والــذي تــم تطو ـيـره
وتدقيقــه يف اإلعــان الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
(( )1966عــى النحــو املعــروض بشــكل مفصــل يف ورقــة محجــوب –
بلغيــث).
املصدر :محجوب وبلغيث.
أبعــد مــن ذلــك ،فــإن الحــق يف الغــذاء املرتبــط بالحــق يف الحيــاة ورد
يف اإلعــان بصفتــه أول الحقــوق عــى اإلطــاق .فبعــد املــادة األوىل
حـراراً ومتســاوين يف
التــي تنــص عــى أن «جميــع النــاس يولــدون أ ـ
الكرامــة والحقــوق ،»...واملــادة الثانيــة التــي تنــص عــى أن «لــكل
إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات املذكــورة يف هــذا
اإلعــان ،دونمــا تمييــز مــن أي ـنـوع»...؛ فــإن املــادة الثالثــة تعلــن أول
الحقــوق التــي يتضمنهــا اإلعــان عــى النحــو اآليت« :املــادة  :3لــكل
إنســان الحــق يف الحيــاة والحريــة ويف األمــان عــى شــخصه» .1وبهــذا
املعنــى – البديهــي – فــإن الحــق يف الحيــاة يعنــي بالضــرورة الحــق يف
صـول عــى
صـول عــى متطلبــات الب ـقـاء عــى قيــد الحيــاة ،أي الح ـ
الح ـ
جـاء الحقــاً يف املــادة ( 25اىل جانــب
الغــذاء املناســب والــكايف ،وهــو مــا ـ
عناصــر أخــرى) وكذلــك يف إعــان الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
كمــا ســبق ذلــك.
إن التشــديد عــى ربــط الحــق بالغــذاء بالحــق يف الحيــاة أمــر ضــروري
مــن الناحيــة العمليــة (ســواء اعتمدنــا املقاربــة الحقوقيــة أم ال) ،ألن
يف ذلــك تع ـبـراً أكــر صدقــاً عــن مقاربــة املــدارس الفكريــة والتنمويــة
كلهــا ملــا ســبق ذ ـكـره مــن أن الغــذاء ليــس ســلعة عاديــة (وإن تــم
تداوله يف األسواق يف عملية البيع والشراء) ،وأنه حق تابع عضوياً
للحــق يف الحيــاة والب ـقـاء ،واملســاس بــه هــو مســاس بالحــق األصــي
بالحيــاة الــذي يعتــر أســاس الحقــوق األخــرى .وهــذا يجعــل مــن
تأمــن التمتــع بالحــق يف الغــذاء للجميــع أ ـمـراً ملزمــاً ومتفرعــاً عــن
حـرام الحــق يف الحيــاة نفســها ،ال يمكــن االلتفــاف عليــه،
الزاميــة ا ـ
ويجــب أن يعطــى األولويــة عــى مــا عــداه مــن اعتبــارات ،الســيما
االقتصاديــة والتجاريــة منهــا.
بهــذا املعنــى فــإن غيــاب التفصيــل يف الحــق يف الغــذاء ومــا يتفــرع عنــه
ـأت مفصـاً يف اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان
مــن مفاهيــم ،لــم يـ ِ
وبعــض الوثائــق التأسيســية األخــرى ،ال يعنــي التقليــل مــن أهميتــه
بقــدر مــا أنــه نابــع مــن الطابــع البديهــي لهــذا الحــق املرتبــط بالحــق
بالحيــاة (باملعنــى البيولوجــي تحديــداً) الــذي ي ـفـرض أن يكــون فــوق
كل اعتبــار .أمــا االهتمــام الراهــن والتفصيــي بالحــق يف الغــذاء
واملفاهيــم املرتبطــة بــه (األمــن الغــذايئ والســيادة الغذائيــة وغريهــا)
شـاكل التغذيــة وتطــور
فهــو أمــر اقتضتــه املجاعــات والحــروب وم ـ
الزراعــة وأزماتهــا وأزمــات التجــارة والتبــادل الزراعــي عــى املســتوى
العاملي ،بما يف ذلك مسألة أسعار الغذاء واستخدامه يف الحروب
1

 اإلعالن العاملي لحقوق االنسان .التشديد منا.20

 .٢مؤتمر روما ومفهوم األمان الغذايئ
غالبــاً مــا يبــدأ الــكالم عــن «األمــن الغــذايئ» بالتعريــف الــذي حــدده
إعــان رومــا بشــأن األمــن الغــذايئ العاملــي الصــادر عــن مؤتمــر الغــذاء
املنعقــد عــام  ،1996وهــو مــا يــرد تقريبــا أيضــاً يف كل األوراق التــي
يتضمنهــا هــذا التقريــر .تحــدد الف ـقـرة األوىل مــن اإلعــان الهــدف
شـرك  -هــو تحقيــق األمــن
والتعريــف عــى النحــو اآليت...« :هــدف م ـ
الغــذايئ عــى املســتويات الفرديــة واألســرية والقطريــة واإلقليميــة
والعاملية .واألمن الغذايئ يتحقق عندما يتمتع البشر كافة يف جميع
األوقات بفرص الحصول ،من الناحيتني املادية واالقتصادية ،عىل
أغذيــة كافيــة وســليمة ومغذيــة تلبــي حاجاتهــم التغذويــة وتناســب
أذواقهــم الغذائيــة يك يعيشــوا حيــاة موفــورة النشــاط والصحــة».
وب ـنـاء عــى ذلــك جــرى تحديــد عناصــر األمــن الغــذايئ األساســية
صـول إىل الغــذاء ،نوعيــة الغــذاء
األربعــة اآلتيــة :توفــر الغــذاء ،الو ـ
وســامته ،اســتقرار التــزود بالغــذاء .وقــد بــات التعريــف والعناصــر
املرتبطــة بــه أشــبه بالوصفــة الشــائعة االســتخدام يف كل مناســبة
تتعلــق باألمــن الغــذايئ ،وســوف نجــد يف األوراق كلهــا تنــاوالً مفصـاً
لهــذا املفهــوم تحليـاً ونقــداً.
مــا نعرضــه هنــا هــو عناصــر إضافيــة لــم تــرد يف األوراق أو وردت
بشــكل مختصــر جــداً.
تعريب املصطلحات :األمان الغذايئ بلد األمن الغذايئ
نبــدأ بمالحظــة لغويــة ال تخلــو مــن األهميــة تتعلــق باملصطلــح نفســه
وهــو باللغتــن اإلنكليزيــة والفرنســية food security, securite
 alimentaireوقــد ترجــم مصطلــح  securityإىل العربيــة
بمصطلــح األمــن .إال أن هــذه الرتجمــة توحــي بمضامــن عســكرية
ضـوع :ربمــا باإلمــكان الق ـبـول بهــذه
وأمنيــة ال تتناســب مــع طبيعــة املو ـ
الرتجمــة – ربمــا – يف مــا يخــص األمــن الغــذايئ باملعنــى الوطنــي –
القومــي املختــص بالــدول ،إال أنــه يصبــح غــر مالئــم إذا كان املعنــي
صـول املســتمر إىل الغــذاء املالئــم.
هــم األ ـفـراد واألســر وحقهــم يف الو ـ
يف هــذه الحالــة ســيكون مــن األفضــل أن نســتبدل اللفظــة املع ّربــة
«األمن» بلفظ «األمان» ،وهو معنى متضمن يف املصطلح األجنبي.
وبالتــايل فــإن الصيغــة األكــر ســامة مــن الناحيــة اللغويــة ومــن
ناحيــة املضمــون واألكــر انســجاماً مــع املفهــوم نفســه ،تكــون «األمــان
الغــذايئ» بــدل األمــن الغــذايئ ،وســوف نســتبدل الثانيــة بــاألوىل يف
التقريــر إال حيــث ال يمكــن ذلــك.
اجتزاء املفهوم

األمان الغذايئ وسيلة لتنفيذ الحق يف التنمية
االج ـتـزاء واملقاربــات التقنيــة تــؤدي غالبــاً إىل اســتبدال الغايــة
بالوســيلة ،وهــو مــا حصــل مــع االســتخدام املج ـتـزأ ملفهــوم األمــان
الغــذايئ .إن الف ـقـرة األوىل يف إعــان رومــا (األوىل باملطلــق) تنــص
سـاء الــدول والحكومــات ،1أو مــن
حرفيــاً عــى مــا يــأيت« :نحــن رؤ ـ
يمثلوننــا ،املجتمعــن يف مؤتمــر القمــة العاملــي لألغذيــة املنعقــد
بدعــوة مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة ،نؤكــد مــن
صـول عــى أغذيــة ســليمة ومغذيــة،
جديــد حــق كل إنســان يف الح ـ
سـايس لــكل إنســان
بمــا يتفــق مــع الحــق يف الغــذاء الــكايف والحــق األ ـ
جـوع».
يف التحــرر مــن ال ـ
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التجاريــة بــن الــدول ،األمــر الــذي هــدد التمتــع بالحــق يف الغــذاء
يف عــدد مــن الــدول ،الســيما الــدول الناميــة ،األمــر الــذي تطلــب
خـول يف تفاصيــل إعمــال الحــق يف الغــذاء عــى الصعيــد العاملــي
الد ـ
والوطنــي ،كمــا عــى صعيــد األســر واأل ـفـراد .ويف هــذا الســياق ولــد
مفهــوم «األمــن الغــذايئ» ضمــن منظومــة األمــم املتحــدة.

ضـوع يف مــا اعتــر
يف االســتخدام الشــائع ،يجــري اخ ـتـزال املو ـ
«تعريفاً» لألمان الغذايئ ورد يف إعالن روما ،وهو التعريف املذكور
يف فقرة سابقة .وأول اقتطاع هو فصل عن الفقرة نفسها التي ورد
فيهــا (الف ـقـرة األوىل مــن اإلعــان) حيــث إن «التعريــف املذكــور يــرد
شـرك الــذي تســعى الــدول املشــاركة
مــا هــو توضيــح ملعنــى الهــدف امل ـ
صـول إليــه عــى «املســتويات الفرديــة واألســرية
يف مؤتمــر رومــا الو ـ
جـاء يف حرفيــة نــص الف ـقـرة.
والقطريــة واإلقليميــة والعامليــة» ،كمــا ـ
ومجــرد ربــط تحقيــق األمــان الغــذايئ بهــذه املســتويات ،يحيــل
شـرة إىل متطلبــات ك ـثـرة ومركبــة ومتداخلــة لألمــان الغــذايئ،
مبا ـ
ذات عالقــة بالسياســات والخيــارات الكــرى عــى مســتوى الــدول
والعالم ،إضافة إىل متطلبات ذلك عىل مستوى األفراد واألسر .إن
إغفــال هــذا األمــر يتســبب يف أول عمليــة إ ـفـراغ للمفهــوم مــن محتــواه
مــن خــال عــدم إدراجــه يف الســياقات الواقعيــة لــدورة حيــاة األ ـفـراد
واألمــم والعالقــات الدوليــة ،وهــو مــا يشــكل أحــد عناصــر النقــد
املوجهــة إىل املفهــوم يف اســتخدامه الشــائع الــذي يزعــم أنــه يقــدم
نفســه بشــكل تقنــي محايــد جــداً عــن ســياقات العالــم الحقيقيــة.

جـاء الحقــاً مــن التزامــات يف إعــان رومــا ،ومــن تعريــف لألمــان
إن مــا ـ
ّ
التملــص مــن االل ـتـزام بالحــق بالغــذاء
الغــذايئ ،لــم يكــن يقصــد بــه
وال الت ـهـرب مــن املقاربــة الحقوقيــة ،بــل عكــس ذلــك تمامــاً ،فــإن
إعــان رومــا توســل (مــن وســيلة) مفهــوم األمــن الغــذايئ ومتطلباتــه
عــى مســتوى السياســات مــن أجــل جعــل الحــق يف التغذيــة حقــاً
يتمتع به جميع سكان األرض .وهذا واضح تماماً من الفقرة األوىل
املذكــورة هنــا ،ومــن مجمــل ف ـقـرات إعــان رومــا .واخ ـتـزال إعــان
رومــا بســطرين أو ثالثــة أســطر أمــر غــر جائــز ،كمــا أنــه ينــزع مفهــوم
األمــان الغــذايئ مــن ســياقه ويعزلــه عــن متطلباتــه مــن السياســات
الالزمة لتحقيقه .وهذا أيضاً يجعله موضع نقد شديد من مؤيدي
مفهــوم الســيادة الغذائيــة ألن االســتخدام املج ـتـزأ يعــزل املفهــوم
أيضــاً عــن األبعــاد السياســية (السياســاتية) املتصلــة بالخيــارات
االقتصاديــة واالجتماعيــة والنظــم الغذائيــة والزراعــة وحقــوق
ضـرة بقــوة يف إعــان
املنتجــن واملســتهلكني وغريهــا مــن املســائل الحا ـ
رومــا ،والتــي تغيــب عــن مفهــوم األمــان الغــذايئ يف صيغتــه التقنيــة
واملج ـتـزأة الشــائعة.

عـرض مفهــوم «األمــان الغــذايئ» (مــن اآلن فصاعــداً نســتخدم
يت ـ
هــذا املصطلــح ،باملعنــى نفســه ملصطلــح األمــن الغــذايئ) لنقــدٍ ال
يخلــو مــن الحــدة أحيانــاً مــن قبــل مؤيــدي مفهــوم الحــق يف الغــذاء،
ومؤيــدي مفهــوم الســيادة الغذائيــة .هــذا النقــد متعــدد الجوانــب
ومســتند إىل أســاس موضوعــي بالتأكيــد ،لكــن جانبــاً منــه ناجــم عمــا
يمكــن اعتبــاره اج ـتـزاءً فجًّ ــا للمفهــوم واقتطاعــه مــن ســياقه .وهــو مــا
ســتحاول الف ـقـرات التاليــة تبيانــه.
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وال بــد مــن إعــادة االعتبــار إىل جوهــر إعــان رومــا يف كليتــه (ال يعنــي
ذلــك انــه مثــايل وفــوق النقــد) ،حيــث إن االل ـتـزام بتحقيــق األمــان
الغــذايئ للجميــع يعنــي – حســب إعــان رومــا – الو ـفـاء بســبعة
التزامــات مرتابطــة هــي اآلتيــة:
«واقتناعــاً منــا بــأن الطابــع متعــدد الجوانــب لألمــن الغــذايئ يقتــي
اتخــاذ تدابــر قطريــة منســقة ،وبــذل جهــود دوليــة فعالــة تســتكمل
تلــك التدابــر وتعززهــا ،فإننــا نوجــب عــى أنفســنا االلتزامــات اآلتيــة:
.1

.2
.3

.4

.5
.6

.7

1بيئــة سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة مواتيــة تســتهدف
إيجــاد أفضــل الظ ــروف الســتئصال الفقــر وإحــال الســام
الدائم ... ،باعتبار ذلك أقوم سبيل يقود إىل تحقيق األمن
الغــذايئ املســتدام للجميــع؛
2سياسات تهدف إىل استئصال الفقر والقضاء عىل انعدام
املساواة...؛
3تحقيــق التنميــة الغذائيــة والزراعيــة والســمكية والحرجيــة
والريفيــة ،يف كل مــن املناطــق ذات اإلمكانيــات املرتفعــة
واملناطــق ذات اإلمكانيــات املنخفضــة ،السياســات
واملمارســات املســتدامة والقائمــة عــى املشــاركة...؛
4أن تــؤدى السياســات املتعلقــة بالتجــارة يف الســلع الغذائيــة
والزراعيــة وباملبــادالت التجاريــة عامــة إىل تعزيــز األمــن
ظـام تجــاري عاملــي عــادل
الغــذايئ للجميــع مــن خــال ن ـ
ومســتند إىل قــوى الســوق؛
5تــايف ال ـكـوارث الطبيعيــة وحــاالت ال ـ
طـوارئ التــي يتســبب
سـان...؛
فيهــا اإلن ـ
6تخصيص واستخدام استثمارات القطاعني العام والخاص
عىل النحو األمثل من أجل تعزيز املوارد البشرية ،والنظم
الغذائيــة والزراعيــة والســمكية والحرجيــة املســتدامة،
والتنميــة الريفيــة...؛
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تكمــن أهميــة التذكــر بنــص إعــان رومــا وبااللتزامــات التــي تضمنهــا
يف كونــه يخالــف تحديــداً املقاربــة التقنيــة ملفهــوم األمــان الغــذايئ،
حيث إن هذا األخري ال يتحقق إال يف سياق سياسات محددة وطنية
ودوليــة عــى حــد ســواء ،تجمــع بــن مكافحــة الفقــر والالمســاواة،
والتنميــة الزراعيــة والريفيــة ،وتحقيــق الســام...الخ .أي أن ذلــك
يعيــد االعتبــار إىل البعــد املتصــل بالسياســات مــن أجــل تحقيــق
األمــان الغــذايئ ،وهــو مــا يؤخــذ عــى املقاربــة التقنيــة تجاهلــه مــن
قبــل مؤيــدي مفهــوم الســيادة الغذائيــة.

 .٣السيادة الغذائية
لــم يكــن غريبــاً أن يقــع اج ـتـزاء مفهــوم األمــان الغــذايئ وقطعــه
عــن ســياقه (إعــان رومــا) يف املمارســة الســائدة ،ســواء مــا يتعلــق
شـركات
بالخطــاب الســائد يف املنظمــات الدوليــة أو يف ممارســات ال ـ
العمالقــة والعالقــات التجاريــة الدوليــة والسياســات االقتصاديــة
والزراعيــة الوطنيــة التــي تســر يف موكــب املذاهــب النيوليرباليــة
السائدة .فمثل ذلك يحصل مع مجمل الوثائق الدولية التي تحمل
الحد األدىن من التوازن يف املصالح بني الشركاء املتعددين والدول
ذات مستويات التنمية املختلفة ،التي تعرب عنها غالباً وثائق األمم
املتحــدة واملؤت ـمـرات التــي تنظمهــا .وتتمثــل إحــدى خصائــص الوثائــق
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 -باختصار من إعالن روما .تفاصيل أكرث يف ورقة محجوب – بلغيث.

والتوجهــات األمميــة يف كونهــا قابلــة للتأويــل بطــرق مختلفــة ،وأنــه
طـرف
يمكــن االســتناد إليهــا هــذا العنصــر فيهــا أو ذاك مــن قبــل ال ـ
املعنــي مــن أجــل جعلهــا تخــدم سياســته وخياراتــه ومصالحــه حتــى
وإن خرج ذلك عن منطق الوثيقة وغايتها حسب تأويل طرف آخر.
وهذا ما حصل بالضبط مع إعالن روما ومفهوم األمان الغذايئ يف
شـرط
صيغتــه األصليــة املنســجمة مــع ســياق اإلعــان .فهــذا األخــر ي ـ
تحقيــق األمــان الغــذايئ باالل ـتـزام بمتطلبــات ذلــك يف السياســات
(االلتزامــات الســبعة ومجمــل نــص اإلعــان) .إال أن صيغــة اإلعــان
ال تشــر بشــكل واضــح وحاســم إىل مضمــون السياســات املطلوبــة
بشــكل محــدد ،وهــو أمــر شــبه مســتحيل يف املفاوضــات الدوليــة،
فنجــد يف النــص التزامــاً بمكافحــة الفقــر والالمســاواة ،إال انــه ال
يتضمــن عــى ســبيل املثــل تحديــداً صريحــاً مفــاده أن سياســات
التجــارة العامليــة وتســليع املــواد الغذائيــة تســاهم يف توليــد الفقــر
والالمساواة .لذلك سوف نجد أن أصحاب املصلحة يف هذا التوجه
يركزون عىل عناصر معينة يف املفهوم املعني – يف حالتنا هذه األمان
الغــذايئ – عــى حســاب عناصــر أخــرى ،ويقدمــون السياســات التــي
يعتمدونهــا بكونهــا القــادرة عــى تحقيــق الهــدف .ويف ســياق هــذه
العمليــة نفســها ،تتــم إعــادة صياغــة الهــدف نفســه يف لغــة «تقنيــة
ومحايــدة» ت ـكـرس العــزل عــن توجــه محــدد يف السياســات البديلــة
املطلوبــة لصالــح السياســات الســائدة .وبهــذا املعنــى يتــم تعريــف
صـول
«األمــن الغــذايئ» بالعناصــر التقنيــة البحــت أي التوفــر والو ـ
واالســتمرارية والنوعيــة ،ويجــري حجــب كل العناصــر األخــرى
األكــر ارتباطــاً بسياســات بعينهــا (مكافحــة الفقــر والالمســاواة،
تنميــة الريــف ،تعزيــز وضــع املنتجــن الصغــار ،املمارســات الزراعيــة
شـرط الضــروري اإللزامــي لتحقيــق
املســتدامة...ألخ) التــي هــي ال ـ
الهــدف (األمــان الغــذايئ) .وبهــذا املعنــى فــإن مفهــوم «األمــن
الغــذايئ» املعقــم واملعــاد صياغتــه ليفقــد عمقــه ومعنــاه الفعــي،
يصبــح قابـاً للتحقيــق بوســائل متعــددة أولهــا الســوق :وبــدالً مــن
النظــر إىل توفــر الغــذاء املناســب للجميــع مــن خــال نظــم اإلنتــاج
حـول األمــر
الزراعــي والتصنيــع الغــذايئ املرافــق لــه يف البلــد املعنــي ،يت ـ
إىل إمكانيــة توفــر الغــذاء مــن خــال االســترياد مــن األســواق العامليــة
مثـاً ،األمــر الــذي يتطلــب نوعــاً مختلفــاً مــن السياســات االقتصاديــة
والزراعيــة تحديــداً ،تقــوم عــى إع ـ
طـاء األولويــة لتوفــر مــوارد
بالعملــة األجنبيــة مــن أجــل تمويــل االســترياد ،وتحويــل متطلبــات
عمليــة اإلنتــاج الوطنيــة – الزراعيــة وغريهــا – لتخــدم هــدف توفــر
املــوارد بالعمــات األجنبيــة (تخصــص يف زراعــات تصديريــة واســترياد
األغذيــة األساســية) .مــن منظــور املفهــوم املعقــم «لألمــن الغــذايئ»
ال فــرق بــن أن تنتــج أو تســتورد ،يف حــن مــن منظــور حقوقــي أو
تنمــوي مختلــف هنــاك اختــاف جوهــري .وهــذا يف أســاس نشــوء
مفهــوم الســيادة الغذائيــة.
إن أوراق محجــوب – بلغيــث ور ـيـايش ومارتينللــو (واألوراق األخــرى)
تناولــت بالتفصيــل ومــن زوايــا مختلفــة مفهــوم الســيادة الغذائيــة
شـرك كلهــا يف جــذر
وقارنتــه مــع مفهــوم األمن/األمــان الغــذايئ .وت ـ
شـرك يشــرح نشــوء هــذا املفهــوم الــذي بــرز ألول ـمـرة عــام 1996
م ـ
أث ـنـاء القمــة العامليــة للغــذاء يف رومــا حيــث تقدمــت منظمــة ال فيــا
كامبيســينا  La Via Campesina -ـ طريــق الفالحــن ،وهــي
حـول العالــم ،بتعريــف
مظلــة عــر وطنيــة ملنظمــات الفالحــن مــن ـ
الســيادة الغذائيــة عــى «أنهــا حــق كل دولــة يف الحفــاظ عــى قدرتهــا
عــى إنتــاج أغذيتهــا األساســية وتطويرهــا ،بحيــث تحــرم الت ـنـوع
الثقــايف واإلنتاجــي (ال فيــا كامبيســينا  .»)١٩٩٦وكان ذلــك يف منتــدى
منظمــات املجتمــع املــدين املــوازي للقمــة الرســمية ،وهــو مــا يعــر
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إن انعقــاد القمــة العامليــة للغــذاء عــام  1996كانــت محاولــة
للتعامــل مــع املشــكالت الك ـبـرة التــي نتجــت عــن األنمــاط الزراعيــة
عــى املســتوى العاملــي والوطنــي ،وكذلــك مشــكالت اإلتجــار باملــواد
سـاح يف املواجهــات السياســية
الغذائيــة ،واســتخدام الغــذاء ك ـ
الدوليــة والضغــط عــى الــدول الكــرى والصغــرى عــى حــد ســواء،
إضافــة إىل حــاالت النقــص يف الغــذاء واملجاعــات الناجمــة عــن
الحــروب والكــوارث ،ولكــن أيضــاً الناجمــة بالدرجــة األوىل عــن غيــاب
الديمقراطيــة وتــردي اإلدارة السياســية يف البلــدان التــي تتحمــل
املســؤولية األوىل ،بمــا يف ذلــك أث ـنـاء الحــروب والكــوارث (كمــا بــن
امارتيــا ســن).3

 .٤األمان الغذايئ واألمان البشري

ويف ضــوء املمارســة التــي تلــت قمــة الغــذاء عــام  1996واســتمرار
األزمــات والسياســات غــر املنســجمة مــع متطلبــات تحقيــق األمــان
حـركات الفالحيــة والنســائية والبيئيــة والتنمويــة
الغــذايئ ،التقــت ال ـ
ضـوع ـمـرة أخــرى يف نيلينــي عــام  ،2007حيــث تــم تطويــر
املعنيــة باملو ـ
مفهوم السيادة الغذائية يف صيغته الراهنة ،بقصد إعادة االعتبار
إىل العنصــر السيايس/السياســايت يف تحقيــق األمــان الغــذايئ،
وجــرى تقديمهــا بمــا هــو مفهــوم بديــل عــن مفهــوم «األمــن الغــذايئ»
التقنــي واملعقــم ومــا يرتبــط بــه مــن ممارســة فعليــة جعلــت مــن هــذا
صـراً يف الخطــاب والسياســة النيوليرباليــة ،ال تــرى أي
املفهــوم عن ـ
تعــارض بينــه وبــن تســليع الغــذاء ،وتدمــر النظــم الزراعيــة املحليــة،
وتغيــر أنمــاط الغــذاء ،وسياســات اإل ـغـراق ،والرتويــج للممارســات
الزراعيــة غــر املســتدامة والســتخدام األدويــة الزراعيــة الضــارّة
والبــذور واملنتجــات املعدلــة وراثياً...الــخ ،أي اســتخدم الطابــع
شـركات
«التقنــي واملحايــد» للرتويــج لسياســات منحــازة لصالــح ال ـ
طـراف القويــة ،خالفــاً ملــا كان ي ـفـرض بــه أن يحصــل
الكــرى واأل ـ
التزامــاً بكامــل إعــان رومــا.
بهذا املعنى فإن مفهوم السيادة الغذائية يشدد عىل:
•حق االختيار الحر للسياسات الزراعية لكل بلد.
•حماية صغار املزارعني من اآلثار الضارة للتجارة الدولية.
•منع ممارسات اإلغراق.
•مواجهة التغري الهيكيل لألسعار العامليّة.
•االلتزام بمبادئ الزراعة املستدامة.
•الحــق يف رفــض املمارســات أو التكنولوجيــات غــر املالئمــة،
ّ
املعدلــة جينيـ ًـا.
وباملنتوجــات
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 األوراق الواردة يف القسم الثاين من التقرير تقدم أمثلة وشواهد كثرية عىل3
ذلك .ورقتا مارتينلو وريايش تناولتا عرضاً أكرث تفصيالً ملسار تشكل مفهوم السيادة الغذائية
ومضمونه النقدي مقارنة مبفهوم األمن/األمان الغذايئ.
 انظر األوراق التي تعرض مفهوم السيادة الغذائية وتطوره ،وما يرد هنا هو4
اختصار شديد .أما اإلضافة الجديدة هنا فهي للسياق والتحليل والربط بني املفاهيم.

املفاهيــم الثالثــة املتداولــة يف التقريــر – الحــق يف الغــذاء ،األمــان
الغــذايئ ،الســيادة الغذائيــة – هــي يف املمارســة العمليــة عناصــر
حـركات املدنيــة
يف منظومــة الفكــر التنمــوي التــي غالبــاً مــا تتبناهــا ال ـ
التنمويــة عــى اختالفهــا .وتتضمــن األوراق محاولــة للربــط مــن مثلــث
املفاهيــم الغذائيــة ومفهــوم التنميــة ومتفرعاتــه .منهــا اإلشــارة
إىل ـنـوع مــن الرتابــط والتشــابه بــن مفهــوم األمان/األمــن الغــذايئ
ومفهــوم األمــن البشــري .وكمــا ســبق أن لفتنــا إىل عــدم دقــة تعريــب
مصطلح  food securityباألمن الغذايئ وفضلنا مصطلح األمان
الغــذايئ ،فــإن األمــر نفســه ينطبــق عــى مفهــوم األمــن البشــري
 human securityحيــث إن تعريــب ذلــك إىل مصطلــح األمــان
البشــري أكــر دقــة ومالءمــة ،وهــو مــا سنســتخدمه يف مــا يــي بــدالً
من مصطلح األمن البشري للداللة عىل املفهوم (كما ورد يف تقرير
شـاع اســتخدامه بعــد ذلــك).
التنميــة البشــرية لعــام  1994و ـ
ثمــة نقطتــان يف الرتابــط والتشــابه بــن مفهومــي األمــان الغــذايئ
واألمــان البشــري .األول هــو أن مفهــوم األمــان البشــري يتضمــن
ســبعة عناصــر ،أحدهــا هــو األمــان الغــذايئ (انظــر ورقــة محجــوب –
جـزء مــن كل ،وهــذا متســق مــن منطــق
بلغيــث) ،وبهــذا املعنــى هــو ـ
مفهــوم األمــان البشــري وال يتعــارض مــع مضمــون ومقاربــة األمــان
الغــذايئ .الجانــب الثــاين هــو أن مفهــوم األمــان البشــري نقــل محــور
الرتكيــز يف التفكــر يف مفهــوم األمن/األمــان مــن الدولــة إىل الفــرد
واأل ـ
سـرة (أي إىل النــاس) ،ومــن مفهــوم األمــن العســكري – األمنــي
ً
شـرطة) إىل أمــان حيــاة األ ـفـراد يف مختلــف املجــاالت بــدءا مــن
(ال ـ
األمــان الشــخيص وضمــان الحريــات إىل األمــان الصحــي والغــذايئ...
الــخ( .وهــذا ســبب قــوي لالنتقــال مــن اســتخدام لفــظ األمــن إىل
اســتخدام لفــظ األمــان) .واألمــر نفســه ينطبــق عــى مفهــوم األمــان
الغــذايئ ،حيــث إن محــور االهتمــام يصبــح األمــان الغــذايئ للنــاس
سـراً) ،ال األمــن الغــذايئ للــدول.
(أ ـفـراداً وأ ـ

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -العرض العام

عــن موقــف أكــر راديكاليــة ملنظمــات املجتمــع املــدين مقارنــة بالقمــة
الرســيمة  -الحكوميــة (كمــا هــي العــادة يف املؤت ـمـرات الدوليــة).
وســبب ذلــك هــو – مــن جهــة أوىل  -عــدم كفايــة مــا يصــدر عــن القمــة
ضـوح الــكايف وتجنــب تحديــد سياســات بعينهــا
الرســمية أو عــدم الو ـ
تســاهم يف تحقيــق األهــداف التنمويــة .والســبب األكــر أهميــة – مــن
جهة ثانية – هو أن املمارسة التي تيل انعقاد املؤتمرات تذهب غالباً
شـركات
طـراف القويــة – بمــا يف ذلــك ال ـ
يف مســارات تراعــي مصالــح األ ـ
سـرات هــذه
طـاع الخــاص – وتتبنــى غالبــاً تأويــات وتف ـ
الكــرى والق ـ
طـراف ملضمــون توجهــات القمــة.
األ ـ

بهــذا املعنــى ،فــإن مفهــوم الســيادة الغذائيــة تبلــور بمــا هــو مســار
نضــايل ملنظمــات فالحيــة ومدنيــة ،تــرى أن مفهــوم «األمــن الغــذايئ»
املعقــم والتقنــي قاصــر عــن توفــر إطــار تحليــل وعمــي ملواجهــة
مشــكالت الغــذاء عــى املســتويني الــدويل والوطنــي ،وحتــى األســري
والفــردي .لذلــك فــإن مفهــوم الســيادة الغذائيــة يــأيت ليعيــد االعتبــار
إىل الربــط بــن الهــدف املعلــن الــذي يعــر عنــه املفهــوم ،أي تحقيــق
األمــان الغــذايئ ،وبــن السياســات املطلوبــة لتحقيــق ذلــك .وبهــذا
املعنــى فــإن الســيادة الغذائيــة هــي الطريــق إىل تحقيــق األمــان
الغــذايئ والحــق يف الغــذاء.

حـول ،فهــي أن مفهــوم األمــان
أمــا نقطــة الضعــف يف هــذا الت ـ
البشــري ومفهــوم األمــان الغــذايئ ير ـكـزان يف الدرجــة األوىل عــى
سـرة ،ويغفــان التصريــح بالرتكيــز عــى أمــان الفئــات
الفــرد واأل ـ
االجتماعية/الســكانية وأمــان الشــعوب .هكــذا فــإن هــذه املقاربــة
ّ
تغلب يف املمارسة الجانب الفردي – األسري عىل الجانب الجماعي
غـرة عنــد االنتقــال إىل متطلبــات
– االجتماعــي ،وهــو مــا يفتــح ث ـ
السياســات املطلوبــة لتحقيــق الهــدف (األمــان الغــذايئ) بحيــث يكــون
صـراً عــن تنــاول مــا يتعلــق بالسياســات الكليــة الوطنيــة أو الكونيــة.
قا ـ
لذلــك يبــدو هــذا الربــط غــر كاف ال مــن الناحيــة النظريــة وال مــن
الناحيــة العمليــة ،إذ ثمــة بعـ ٌـد ناقـ ٌ
ـص يتعلــق بالرتابــط مــع مفهــوم
الحــق يف التنميــة.
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 .٥األمان الغذايئ والحق يف التنمية
يتميــز اإلعــان العاملــي عــن الحــق يف التنميــة ( )1986يف كونــه تضمــن
تعريفــاً متقدمــاً للتنميــة بمــا هــي ســرورة اجتماعيــة واقتصاديــة
وثقافيــة وسياســية وتشــريعية ،ويف كونــه يشــدد عــى أن الحــق
يف التنميــة يشــمل األفراد/األســر ،والفئــات الســكانية/االجتماعية
والشــعوب ،بمــا يف ذلــك الحــق يف تقريــر املصــر .والحــق يف تقريــر
املصــر يشــكل البعــد الســيايس (االســتقالل الســيايس والســيادة
والتحــرر مــن االســتعمار) والبعــد االقتصــادي – االجتماعــي أي حــق
كل دولــة – شــعب أن تقــرر بشــكل حــر وديمقراطــي نمــط النمــو
االقتصــادي واالجتماعــي املناســب ملصلحــة شــعبها ودون ضغــوط
خارجيــة ،بمــا يف ذلــك الســيادة عــى املــوارد الطبيعيــة.5
إن ربــط مثلــث املفاهيــم الغذائيــة بمفهــوم الحــق يف التنميــة متســق
تمامــاً مــع ســياق مســار تكــون املفاهيــم التنمويــة العامــة ومســار
تشــكل مفاهيــم الحــق – األمــان – الســيادة الغذائيــة .فنحــن يف
الحالتــن إزاء منظــور حقوقــي ،وهــذه نقطــة بالغــة األهميــة؛ كمــا
أن ذلــك يمكننــا مــن إدراج الحــق يف الغــذاء يف ســياق الحــق يف
صـول عــى الغــذاء ،أو حــق
التنميــة ســواء بمــا هــو حــق لأل ـفـراد بالح ـ
للمجموعــات ،أو حــق للشــعوب والــدول أن تصمــم السياســات
الغذائيــة املناســبة والســليمة والتــي تعــر عــن خياراتهــا الوطنيــة
مــن ضمــن حقهــا يف رســم السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة
وممارســة ســيادتها الديمقراطيــة كدولــة عــى مواردهــا ومــن
ضمنهــا املــوارد الزراعيــة والغــذاء .ويــأيت كل ذلــك يف ســياق طبيعــي
ومنطقــي ،إذ ال يمكــن ا ـفـراض أن تكــون هنــاك سياســات غذائيــة
مســتقلة إذا كانــت السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة الكليــة غــر
مســتقلة أصـاً .لذلــك فــإن محوريــة األولويــات الوطنيــة والحــق يف
رســم السياســات التنمويــة الوطنيــة باســتقاللية عــن الضغــوط همــا
اإلطار/البيئــة الضروريــة التــي تتيــح إمكانيــة رســم سياســات غذائيــة
وفــق منطــق مفهــوم الســيادة الغذائيــة الــذي ســبق عرضــه.

 .٦الحق يف الغذاء وأجندة 2030
تشــكل أجنــدة  2030برنامــج عمــل دوليــاً لتحقيــق حزمــة واســعة مــن
األهــداف التــي تســاهم يف تحقيــق التنميــة (البشــرية) املســتدامة.
وتشــكل األجنــدة وحــدة غــر قابلــة للتجزئــة مــن حيــث منطقهــا
ومبادئهــا املوجهــة ،ومــن حيــث ترابــط األهــداف التــي تتــآزر نتائجهــا
حـول عاملنــا مــن
مــن أجــل تحقيــق الغايــة اإلجمــايل لألجنــدة ،وهــي ت ـ
خــال تحقيــق تنميــة ال تســتثني أحــداً ،وهــي مصاغــة – كمــا ت ـقـول
األجنــدة نفســها – مــن منظــور الحقــوق ،كمــا أنهــا خــط عمــل ألعمــال
حقــوق اإلنســان يف مختلــف املجــاالت.
ضـوع الغــذاء مــع
تتضمــن ورقــة محجــوب – بلغيــث عرضــاً لرتابــط مو ـ
األجنــدة (انظــر الورقــة) ننطلــق منــه مــن أجــل لفــت النظــر إىل نقــاط
شـرة باألفــكار والتحليــل الــذي ســبق عرضــه
محــددة ذات صلــة مبا ـ
يف الف ـقـرات الســابقة .ويف هــذا الصــدد ،فــإن األجنــدة تضمنــت
جـوع واألمــن الغــذايئ هــو الهــدف الثــاين ،كمــا أن
هدفــاً خاصــاً عــن ال ـ
ضـوع الغــذاء ورد يف الديباجــة واإلعــان يف صيــغ عامــة ،كمــا ورد
مو ـ
شـرة عــن األمــن
يف صيغــة محــددة يف الف ـقـرة  24التــي تحدثــت مبا ـ
الغــذايئ (انظــر ورقــة محجــوب) .أمــا مــا نلفــت النظــر إليــه يف هــذا

الصــدد فهــو النقــاط اآلتيــة:
•التزامـ ًـا مــع منطــق األجنــدة ومــع املنطــق التنمــوي –
الحقوقــي ،يجــب عــدم اج ـتـزاء الهــدف الثــاين مــن ســياقه
وكونــه مكونـ ًـا يف أجنــدة غــر قابلــة للتجزئــة ،لئــا نقــع يف
شـرنا إليــه يف التعامــات الســائدة مــع
الخطــأ نفســه الــذي أ ـ
األجنــدة ومــع مثلــث املفاهيــم الغذائيــة التــي هــي موضــوع
التقر يــر.
هـام يوحــي
•إن تخصيــص هــدف خــاص باألمــن الغــذايئ أمــر ـ
باألهميــة املتزايــدة التــي اكتســبتها مســألة الغــذاء عــى
املســتوى ال ـكـوين مقارنــة بالعقــد والنــص الســابقني (مرحلــة
أهــداف األلفيــة ،حيــث اقتصــر األمــر عــى مكافحــة الجــوع
بمــا هــو مكـ َّـون مــن مكافحــة الفقــر املدقــع) ،وهــو مــا يعنــي
سـواء بســبب
أن أزمــة الغــذاء تقدمــت عــى ســلم األولويــات ـ
الح ــروب واألزمــات الغذائيــة املرتبطــة بهــا ،أو بســبب أزمــة
عـام ،٢٠١٧ومــا
أســعار املنتجــات الغذائيــة ـ
عـام  2007ثــم ـ
يتصــل بهــا مــن نقــاط ذات عالقــة بالسياســات الزراعيــة يف
سـواق ا ـملـواد الغذائيــة،
الــدول الك ــرى ،التنافــس عــى أ ـ
ودور منظومــة األســعار يف هــذا الســياق ،أي أن األســباب
االقتصاديــة (والتجاريــة) كانــت األســاس يف تقــدم قضيــة
األمــن الغــذايئ يف ســلم األولويــات ،وهــو مــا يعــر عنــه
مضمــون الهــدف كمــا جــاء يف األجنــدة.
•الهــدف الثــاين للتنميــة املســتدامة مركــب ومتعــدد املكونــات
واملســتويات ،ال بــل مقاصــده تنتمــي إىل مجــاالت مختلفــة
اقتصاديــة وبيئيــة وصحيــة واجتماعية...الــخ ،تعــر عــن
الطبيعــة املركبــة ملفهــوم األ ـمـان الغــذايئ .وعلينــا أن نلحــظ
املوضوعــن األساســن يف الهــدف الثــاين همــا الجانــب
الزراعــي – البيئــي مــن جهــة أوىل ،ومــا يتصــل بــه مــن بعــد
اجتماعــي يتعلــق بصغــار املنتجــن واملزارعــن؛ والجانــب
االقتصــادي املتمثــل يف العالقــات التجاريــة وسياســات
الدعــم واالســتثمار...الخ يف املجــال الزراعــي واســتقرار
سـواق وأســعار الســلع الغذائيــة.
األ ـ
•ويف هذا الجانب األخري ،فإن مقاصد السياسات الثالث يف
الهــدف تتعلــق كلهــا بالسياســات (املقصــد أ عــن االســتثمار،
واملقصــد ب عــن التجــارة ورفــع القيــود ،واملقصــد ث عــن
سـواق واألســعار) ،وهــو مــا يؤكــد مــا ســبق
اســتقرار األ ـ
ذ ـكـره .ويف حــن أن الهــدف إجمــاالً يشــدد عــى البعديــن
االجتماعــي (الفقــر والصحــة وصغــار املنتجــن) والبيئــي
(املمارســات املســتدامة) ،ـفـإن صياغــة مقاصــد السياســات
تبقــى عامــة ومصاغــة بطريقــة إيجابيــة ،إال أنهــا ال تحــدد
بشــكل واضــح وجهــة السياســات التــي تــؤدي إىل تحقيــق
شـرنا إىل
االلتزامــن البيئــي واالجتماعــي .وقــد ســبق أن أ ـ
هذه الخاصية يف صياغة الوثائق الدولية ،ويف هذه الحالة
بالــذات ،ـفـإن إزالــة تشــوهات األســعار وإزالــة الدعــم تشــمل
الــدول الك ـبـرة املصــدرة كمــا تشــمل الــدول الناميــة ،كمــا
أن املقاصــد ال تشــر صراحــة إىل أن املمارســات الزراعيــة
املســتدامة تتطلــب تجنــب املنتجــات املعدلــة جينيـ ًـا مثـاً ،او
أن إســهام األ ـمـان الغــذايئ يف مكافحــة الفقــر والالمســاواة
وتحســن الصحــة ونوعيــة الغــذاء تتطلــب تعديـاً هيكليـ ًـا يف
ً
غالبا من الخارج عىل
األنظمة الغذائية الوطنية املفروضة
امتــداد عقــود طويلــة ســابقة.

 انظر اإلعالن العاملي عن الحق يف التنمية .كام ترد مسألة السيادة عىل املوارد5
الطبيعية يف وثائق مؤمترات دولية أخرى كثرية ،وأن بشكل متفرق.
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بهــذا املعنــى ،يمكــن تأويــل مضمــون الهــدف الثــاين بشــكل مختلــف
حـركات
شـركات واالســتثمارات الزراعيــة ،وبــن ال ـ
بــن أصحــاب ال ـ
الفالحيــة واملنظمــات الحقوقيــة واملدنيــة ،وكذلــك السياســات
الواجــب اتباعهــا لتحقيقــه .إال أن مــا تجــدر اإلشــارة إليــه ،وهــو نقطــة
قــوة بالنســبة إىل الناشــطني الحقوقيــن – املدنيــن ،فــإن الهــدف
الثــاين بطابعــه املركــب هــذا بعيــد كل البعــد عــن املفهــوم التقنــي
املعقــم لألمــن الغــذايئ ،حيــث إن الهــدف الثــاين مــن أهــداف التنميــة
املستدامة – حتى يف حال أخذ بشكل مستقل عن األهداف األخرى
خـراً ،كمــا هــو واضــع
– هــو هــدف مركــب ويتعلــق بالسياســات أوالً وأ ـ
مــن ســياق النــص .ويمكــن اســتخدام األجنــدة والهــدف الثــاين يف
جـراءات جزئيــة
املحاججــة لصالــح عــدم اخ ـتـزال األمــان الغــذايئ يف إ ـ
ومعزولــة عــى مســتوى األ ـفـراد واألســر ،والدفــع باتجــاه تحميــل
املفهــوم املعــاين العميقــة واملركبــة التــي يحملهــا بشــكل موضوعــي،
وهــو مــا تدعمــه أجنــدة  2030وصيغــة الهــدف الثــاين مــن أهــداف
التنميــة املســتدامة.

الف ـقـرات التاليــة تحــاول القيــام بإعــادة صياغــة نقديــة للمفاهيــم
الثالثــة ،ويف ضــوء ذلــك الســعي إىل استكشــاف أنــواع الرتابطــات يف
مــا بينهــا وتراتبيتهــا إذا اقتــى األمــر ،مــن منظــور «براغمــايت» يخــدم
تدخــات منظمــات املجتمــع املــدين وب ـنـاء التحالفــات وتوســيع نطــاق
املشــاركني يف الحمــات وتعزيــز قــدرات املشــاركني يف الحــوارات
ضـوع.
الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة يف هــذا املو ـ

 .٧من املفهوم املفرد إىل حزمة املفاهيم

إعادة إنتاج مفهوم األمن/األمان الغذايئ

جـزأ مــع املفاهيــم املفــردة إىل التعامــل مــع
االنتقــال مــن التعامــل امل ـ
منظومــة املفاهيــم يتطلــب إعــادة إنتــاج املفاهيــم املفــردة نفســها بمــا
يؤهلــه للتكامــل مــع املفاهيــم األخــرى .إن تحويلهــا مــن مفاهيــم
فرديــة مج ـتـزأة ومغلقــة عــى نفســها إىل مفاهيــم مفتوحــة تتوفــر
فيهــا عناصــر التمفصــل والتكامــل مــع املفاهيــم األخــرى ،يتحقــق
مــن خــال عمليــة مزدوجــة وجههــا األول إعــادة صياغــة املفهــوم
نفســه بمــا يتجــاوز تأويلــه املعقــم والضيــق ،ووجههــا الثــاين بانتســاب
شـركني ،مــن خــال إعادتهــا إىل
املفاهيــم املفــردة إىل جــذر وإطــار م ـ
ســياقها الخــاص الــذي أُنتجــت فيــه ،وإدراجهــا مجتمعــة يف اإلطــار
شـرك.
الحقوقــي – التنمــوي امل ـ

ســبق أن عرضنــا يف ف ـقـرات ســابقة تحليـاً نقديــاً ملفهــوم األمــن
الغــذايئ الــذي وصفتهــا بالتقنــي واملعقــم واملج ـتـزأ أي املنــزوع عــن
ســياقه الــذي هــو إعــان رومــا .كمــا اقرتحنــا اعتمــاد مصطلــح األمــان
الغذايئ باللغة العربية للداللة عىل املفهوم املقصود بإعالن روما،
وهــو تغيــر لغــوي ،ويف املضمــون أيضــاً يعــر عــن إعــادة االعتبــار إىل
املكونــات األخــرى التــي وردت يف إعــان رومــا ،والتــي تؤهــل مفهــوم
األمــان الغــذايئ ليكــون أكــر قابليــة للتفاعــل اإليجابــي مــع املفهومــن
اآلخريــن أي الحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة.

وبهــذا املعنــى فــإن املفاهيــم الثالثــة – الحــق يف الغــذاء واألمن/األمــان
الغــذايئ والســيادة الغذائيــة – غالبــاً مــا تقــدم باعتبارهــا مفاهيــم
متمايزة ،ال بل متعارضة – كما سبق بيان ذلك – السيما مفهومي
األمــن الغــذايئ والســيادة الغذائيــة .وقــد ورد يف ورقــة محجــوب
– بلغيــث مقارنــة بينهــا تظهــر الف ـكـرة (العــودة إىل الورقــة) يمكــن
تلخيصهــا عــى النحــو اآليت:

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -العرض العام

والسياســات الســائدة يف مجــال الزراعــة والغــذاء التــي لــم تنجــح
يف معالجــة املشــكالت الغذائيــة خــال العقــود الســابقة ،وولــدت
مشــكالت جديــدة غــر معروفــة يف القــرون املاضيــة .ويف اعتقادنــا أن
عامـاً إضافيــاً يجــب لحظــه يف هــذا التحليــل ،وهــو أن هــذا التعــارض
ناجــم أيضــاً عــن اج ـتـزاء هــذه املفاهيــم عــن ســياقها ،األمــر الــذي
يضخــم عناصــر التعــارض يف مــا بينهــا عــى حســاب مــا يمكــن أن
يعتــر هامشــاً للتكامــل مــن الناحيــة العمليــة التــي نحتــاج إليهــا يف
الحــوارات االجتماعيــة ويف رســم السياســات.

حـول يف املصطلحــات هــو مــا
وقــد اخرتنــا أن يكــون مدخــل هــذا الت ـ
جـاء يف املــادة األوىل مــن إعــان رومــا وهــو مــا يمكــن اعتبــاره ـ
ـ
جـزءاً مــن
تعريــف األمــن الغــذايئ جــرى تهميشــه (عمــداً عــى األرجــح) .وهــذا
املدخــل يســاعد يف إعــادة االعتبــار إىل املفهــوم يف صيغتــه األصليــة
عـرض لهــا مــن خــال مــا يســتبطنه
بعيــداً عــن عمليــة التعقيــم التــي ت ـ
مــن مضامــن ومــا ي ـثـره مــن متطلبــات ذات صلــة بالسياســات.
يخلص الجدول اآليت إىل االختالف بني املقاربتني:

مقارنــة ثالثيــة مفاهيــم الحــق يف الغــذاء – مســتوحى مــن ورقــة
محجــوب بلغيــث
السيادة
الغذائية

الحق يف الغذاء

األمن الغذايئ

مفهوم قانوين/
حقوقي شامل
متعدد األبعاد.

مفهوم مرتبط
مفهوم محايد وتقني
بتكريس الحق
برأي مؤديه ،ومنحاز
لالقتصاد النيوليربايل برأي يف الغذاء
ربطاً بالحقوق
معارضيه.
األخرى ،ومعرب
عن مشروع
سيايس بديل.

ومثل هذا التقييم يجد أساسه يف الطابع «التقني والجزيئ» لبعض
املفاهيم (السيما األمن الغذايئ حسب منطق التقرير) ،األمر الذي
ينــئ تعارضــاً يف مــا بينهــا ،كمــا يجــد أساســه يف املمارســات الفعليــة
25

املستوى

املقاربة التقليدية (تقنية ،مجتزأة)
األمن الغذايئ

املقاربة البديلة (تكاملية)
األمان الغذايئ

الفردي
واألسري

يركــز عــى املســتوى الفــردي واألســري ويهمــل – يف  -يشــمل كل املســتويات املذكــورة ،أي أن الحــق يف الغــذاء يشــمل
األفراد/األســر والفئــات الســكانية والشــعوب.
املمارســة – املســتويات األخــرى.
صـول األ ـفـراد واألســر إىل الغــذاء الــكايف والصحــي واملســتدام
 يربــط و ـمفهوم «تقني ومحايد» يشري إىل النتيجة.
ضـاء عــى الفقــر والالمســاواة ،وبالعدالــة االجتماعيــة .وهــو حــق
صـول ،بالق ـ
صـره األربعــة املتداولــة التوفــر ،الو ـ
عنا ـ
مــن حقــوق اإلنســان ال يجــوز انتهاكــه.
االستقرار/االســتدامة ،النوعيــة (الصحــة).

اإلقليمي

 يــكاد يكــون غــر ملحــوظ ،إال مــا هــو تبــادل تجــاري،أو اســتثمارات واالســتحواذ عــى األرايض يف بلــدان
أخــرى لســد الحاجــات الوطنيــة.

العاملي

 باألســاس ،الرتكيــز عــى حريــة التجــارة العامليــةوإزالــة العقبــات امامهــا (أي فعليــاً إزالــة العوائــق مــن
شـركات الكــرى والــدول الكــرى املصــدرة).
أمــام ال ـ
 الرتكيــز ثانيــاً عــى األســعار يف األســواق العامليــةوعالقتهــا باألســعار الداخليــة ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن
تجــارة غــر عادلــة وتبعيــة غذائيــة.
 الرتكيــز عــى التجــارة واألســواق العامليــة ،وتنــاولشــبه معــدوم للجانــب اإلنتاجــي يف الــدول الناميــة.

 ـيـويل أهميــة للجانــب اإلقليمــي ألن تحقيــق األمــان الغــذايئ املســتدامبالشــروط املطلوبــة ،يحتــاج إىل توفــر شــروط طبيعيــة ومؤسســية
صـول
واقتصاديــة ومناخيــة وحجــم إنتــاج وأســواق داخليــة تتيــح الو ـ
إىل درجــة متقدمــة مــن االعتمــاد عــى الــذات أو االكت ـفـاء الــذايت باملــواد
الغذائيــة األساســية وتــايف التبعيــة الغذائيــة .وقــد ال تتوفــر شــروط
ذلــك يف كل بلــد منفــرد بالضــرورة األمــر الــذي يجعــل التكامــل اإلقليمــي
– يف اإلنتــاج والتبــادل – أ ـمـراً مســاعداً عــى ذلــك (كمــا يف تجربــة االتحــاد
األوروبــي).
ً
ً
 يفرتض بنظام التجارة العاملي أن يكون عادال ،وقابال للتنبؤ ،وأن اليستخدم الغذاء كأداة ضغط يف العالقات الدولية.
 التعــاون الــدويل يجــب أن يحــرم الحــق يف التنميــة ،وأن يشــملعمليــة اإلنتــاج والتبــادل واالســتهالك والتطويــر التكنولوجــي املتناســب
مــع متطلبــات االســتدامة والعدالــة الدوليــة.
 إخضاع التعامالت التجارية يف مجال الغذاء ألولوية احرتام تحقيقالحــق يف الغــذاء ،واالل ـتـزام بالتعامــل مــع الغــذاء بمــا هــو ســلعة مــن
نوع خاص ،ومراجعة كل السياسات التي تؤدي باملمارسة إىل انتهاك
الحــق يف الغــذاء للبلــدان والشــعوب والفئــات الســكانية واأل ـفـراد.

الوطني

 املســتوى الوطنــي هــو بالدرجــة األوىل الســوق  -يهتــم بجانبــي اإلنتــاج والتبــادل يف الــدورة االقتصاديــة للغــذاء،الوطنيــة التــي يتوفــر مــن خاللهــا الغــذاء بمعــزل عــن وباال ســتهالك.
 يعلــق أهميــة عــى أن يتوفــر الغــذاء مــن خــال اإلنتــاج املحــي وبشــكلمصــدره (إنتــاج أو اســترياد)
متــوازن مــع تو ـفـره مــن خــال التجــارة العادلــة ،تالفيــاً للتبعيــة وتأمينــاً
لالســتدامة ،وحفاظــاً عــى اإلنتــاج الصغــر والعائــي ودعــم شــروط
حيــاة القائمــن بــه.

جـاء
مــا نســتخلصه مــن هــذا الجــدول ،أنــه بمجــرد مــا لحظنــا مــا ـ
يف إعــان رومــا يف مــا خــص تعريــف األمــن الغــذايئ ،نجــد أنفســنا
ضـوح يف مــا يخــص السياســات الوطنيــة
أمــام متطلبــات شــديدة الو ـ
واإلقليمية والدولية ،وهو ما يتجاوز أي تأويل ضيق وتقني ملفهوم
األمــن الغــذايئ يحــاول الفصــل بينــه وبــن متطلبــات السياســات
الالزمــة لتحقيقــه .وبهــذا املعنــى ،فــإن مفهــوم «األمــان الغــذايئ»
املعــاد إنتاجــه وفــق منطــق إعــان رومــا ،يجعــل منــه مؤهـاً للتكامــل
مــع مفهــوم الســيادة الغذائيــة ،ويزيــل التناقــض الحــاد بــن االثنــن.

دولتــي (وحكومــي) بالدرجــة األوىل ،ويف حــن اعتــر أن مفهــوم
األمــن الغــذايئ تقــدم خطــوة إىل األمــام يف إعــادة االعتبــار إىل األ ـفـراد
واألســر بمــا هــم محــور األمــن الغــذايئ (ال الــدول) ،فــإن مفهــوم
الســيادة يرجعنــا إىل أولويــة الدولــة عــى املواطنــن والنــاس (الســيما
األ ـفـراد واألســر) ،كمــا أنــه يســتبدل الرتكيــز عــى األ ـفـراد بالرتكيــز عــى
ف ـكـرة مبهمــة هــي الشــعب املكــون للدولــة يف أحســن الحــاالت ،إىل
جانــب الدولــة – البلــد ومؤسســاته التــي تنســب الســيادة الغذائيــة
إليهــا ال إىل األ ـفـراد .ففــي نهايــة املطــاف ،الســيادة الغذائيــة مفهــوم
كيل (ماكــروي  – Macroكمــا االقتصــاد الــكيل مثـاً) يهمــل األ ـفـراد
واألســر بمــا هــم فاعلــون ومســتفيدون يف آن.

يــرى منتقــدو مفهــوم الســيادة الغذائيــة أن لفــظ الســيادة هنــا
يحمــل احتمــال اال ـنـزالق إىل وجهتــن ال تتناســبان مــع عاملنــا املعاصــر.
األوىل هــي تقــادم مفهــوم الســيادة نفســه يف زمــن العوملــة واحتمــال
عـزال عــن العالــم،
سـره عــى أنــه دعــوة إىل التقوقــع واالن ـ
تف ـ
وممانعــة التفاعــل اإليجابــي مــع العوملــة وتجلياتهــا الســيما االندمــاج
ظـرة تقليديــة إىل العالقــة
يف االقتصــاد العاملــي .وكمــا أنــه يوحــي بن ـ
بــن الوطنــي وال ـكـوينّ ،
تذكــر بمــا كان عليــه األمــر قبــل ثمانينيــات
القــرن املــايض .أمــا وجهــة اال ـنـزالق الثانيــة فهــي أن الســيادة مفهــوم

ليــس ذلــك قصــد مؤيــدي مفهــوم الســيادة الغذائيــة ومبتكريــه،
جـاء التوضيــح يف أوراق التقريــر (مارتينللــو ور ـيـايش
بــل هــو كمــا ـ
ومحجــوب – بلغيــث) ،يقصــد بــه تجــاوز املقاربــة التقنيــة البحــت
ملفهــوم األمــن الغــذايئ ،وإعــادة االعتبــار إىل ضــرورة الرتكيــز عــى
السياســات الكليــة والقطاعيــة التــي تتيــح إعمــال الحــق يف الغــذاء
للجميــع يف ســياق تنمــوي مســتدام وحقوقــي .وأصحــاب املفهــوم
يشــددون يف ذلــك عــى حريــة االختيــار لأل ـفـراد والشــعوب ،وعــى

هل السيادة الغذائية هي املفهوم املثايل؟
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مــع ذلــك ثمــة أســاس للنقــد املوجــه ملفهــوم الســيادة الغذائيــة يجــب
عدم إغفاله .واللغة ال تساعد ،إذ أن يصعب فصل تعبري السيادة
(الغذائيــة) عــن املقاربــة الدولتيــة التــي ال يتبناهــا مؤيــدو التوجــه
الحقوقــي – التنمــوي املعاصــر ،بدليــل تشــديدهم عــى املشــاركة
والديمقراطيــة واالســتدامة والحرية...الــخ ،أي تشــديدهم عــى
الصفــات والخصائــص التــي يجــب توفرهــا عــى املســتوى الوطنــي يك
حـراً وديمقراطيــاً عــن خيــارات
تكــون الســيادة الوطنيــة هنــا تع ـبـراً ـ
النــاس – الشــعب ،ال تع ـبـراً عــن مصالــح ووجهــات نظــر النخــب
الحاكمــة .إال أن ذلــك غــر متحقــق يف الــدول الناميــة عــى األقــل –
ويف دولنــا – ولذلــك تبقــى هــذه الصفــات الحميــدة أمنيــات نظريــة يف
طـراف
حــن أن الســيادة الغذائيــة ســوف تبقــى بيــد الحكومــات واأل ـ
القويــة داخــل البلــد ،يمكــن أن تســتند إىل هــذه املفهــوم مــن أجــل
دفــع املواجهــة شــكلياً بــن الداخــل الوطنــي (تعــر عنــه الحكومــة
املتحالفــة غالبــاً مــن شــبكة مــن املصالــح الداخليــة) والخــارج (غالبــاً
شـركات العمالقة أو بعض الدول املصدرة أو املانحة ذات التأثري)
ال ـ
وتنتهــي يف تحســن شــروط التفــاوض وتقاســم املنافــع.
أمــا املقصــود فعـاً «بالســيادة الغذائيــة» فهــو وجــود توازنــات
متعــددة بــن مســتويات وأبعــاد منظومــة الغــذاء وســرورة إعمــال
الحــق يف التنميــة يمكــن تبســيطها عــى النحــو اآليت:
• ـتـوازن بــن إنتــاج الغــذاء وطنيـ ًـا وتو ـفـره مــن خــال التبــادل
التجــاري عــى أن يكــون عــادالً،
•توازن بني حاجات منتجي الغذاء ومستهلكيه،
• ـتـوازن بــن الــدورة االقتصاديــة الداخليــة إلنتــاج وتبــادل
واســتهالك الغــذاء وبــن الــدورة اإلقليميــة والعامليــة،
•ال ـتـوازن بــن اإلتجــار بالغــذاء وبــن إنتاجــه واســتهالكه
الــذايت أو املحــي،
•ال ـتـوازن بــن تلبيــة الحاجــات الغذائيــة بأقــل كلفــة وبــن
طـرف
املمارســات الزراعيــة غــر املســتدامة (التكثيــف املت ـ
للزراعة ،اإلفراط يف استهالك األرايض الزراعية وإخضاعها
للمنطــق التجــاري ،االســتخدام غــر الرشــيد للمبيــدات
واملخصبــات الزراعيــة واملنتجــات املعدلــة وراثيـ ًـا ،تدمــر
أنمــاط الزراعــة التقليديــة ومــا يرتبــط بهــا مــن معرفــة...
الــخ) ،والتــي مــن شــأنها أن تهــدد اســتدامة الحــق يف الغــذاء
بالنســبة إىل األجيــال القادمة...الــخ.
ويمكــن ملؤيــدي هــذا املفهــوم أن يضيفــوا محاســن أخــرى ،إال أن
ضـوع األســاس ملفهــوم الســيادة الغذائيــة هــو كمــا يف مفهــوم
املو ـ
الحــق يف التنميــة يتمثــل يف النقــاط اآلتيــة:
•إن للشــعوب والــدول الحــق يف اختيــار أنظمتهــا الغذائيــة
بشــكل حــر ،وأن ال ت ـفـرض عليهــا أنمــاط غذائيــة أخ ــرى
شـركات ك ـبـرة تســيطر عــى
مصممــة لتســويق منتجــات ـ
اإلنتــاج العاملــي ،وأن لهــذه الشــعوب الحــق يف رســم
السياســات الوطنيــة والق ـيـام بالتعــاون اإلقليمــي والــدويل

النقــاط األربــع األوىل موازيــة ملكونــات مفهــوم الحــق يف التنميــة كمــا
جـاء يف اإلعــان العاملــي عــن الحــق يف التنميــة ( ،)1986يف حــن أن
ـ
النقطة الخامسة جديدة ومتناسبة مع الخطاب التنموي املعاصر.
لكــن تجــدر اإلشــارة إىل أن مفهــوم الســيادة الغذائيــة ال ينفــرد بهــذه
النقطــة التــي يســتخدمها أصحــاب املقاربــات املختلفــة ،باعتبارهــا مــن
لــوازم االنتســاب إىل العصــر واالســتجابة للتحديــات البيئيــة والتغــر
املناخــي ولــو بالشــعارات.
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االســتدامة ،وعــى أن تحقيــق األمــان الغــذايئ (أو األمــن الغــذايئ)
يتطلــب سياســات وخيــارات بديلــة مختلفــة جذريــاً عــن تلــك التــي
تتبعهــا العوملــة النيوليرباليــة يف هــذا املجــال ،والتــي تســتخدم عــدة
نظرية ومفاهيمية من ضمنها مفهوم األمن الغذايئ .أي باختصار،
فــإن مفهــوم الســيادة الغذائيــة هــو رد ســيايس – أيديولوجــي مباشــر
عــى أيديولوجيــة األمــن الغــذايئ النيوليرباليــة ،وإن كان هــذا األخــر
يزعــم أنــه محايــد إزاء السياســات النيوليرباليــة (وغريهــا) وهــو مــا ال
توجــد شــواهد واقعيــة عليــه وال هــو مقنــع للمعرتضــن.

املناســبني بمــا يحقــق تمتــع الجميــع بالحــق يف الغــذاء؛
•إن الحــق يف الغــذاء يشــمل األ ـفـراد واألســر والفئــات
االجتماعيــة والشــعوب عــى أســاس مبــدأ الحــق والعدالــة
وعــدم التمييــز؛
•إن إعمــال هــذا الحــق وتحقيــق األ ـمـان الغــذايئ ،ال يمكــن
أن يتــم مــن دون سياســات مناســبة ،وأن هــذه السياســات
مخالفــة للسياســات الســائدة حاليـ ًـا املنحــازة لصالــح
شـركات العمالقــة والــدول املصــدرة الك ــرى التــي تســيطر
ال ـ
سـواق العامليــة؛
عــى األ ـ
•إنــه عــى الرغــم مــن العوملــة ،ال بــل بســبب العوملــة ،ـفـإن
املســتوى الوطنــي هــو مســتوى ض ــروري ملواجهــة التوجهــات
الحاليــة غــر العادلــة وغــر املســتدامة – مــن هنــا مصطلــح
الســيادة – مــع التشــديد عــى الديمقراطيــة الداخليــة؛
•االل ـتـزام بمتطلبــات االســتدامة هــو ركــن أســايس يف مفهــوم
الســيادة الغذائيــة خالفــا للممارســات الســائدة املحكومــة
بمنطــق التجــارة والربــح.

مــع ذلــك يبقــى التحفــظ قائمــاً بالنســبة إىل مــدى مالءمــة املصطلــح
نفسه (السيادة) الذي يبقى غري موفق بشكل كامل نظراً إليحاءاته
الدولتيــة التــي ال يخفــف منهــا نســبة الكثــر مــن الصفــات اإليجابيــة
إىل املفهــوم .وهــذا التحفــظ قائــم بغــض النظــر عــن اســتخدامه
مــن قبــل املعرتضــن عــى املفهــوم مــن منظــور تأييدهــم للسياســات
النيوليرباليــة ،فســبب التحفــظ مختلــف بالتأكيــد .ويمكــن اعتبــار
مفهــوم الســيادة الغذائيــة – لجهــة املضمــون والســياق – أ ـقـرب
مــا يكــون إىل مفهــوم الحــق يف التنميــة حســب إعــان  1986ويتبــع
منوالــه ،وهــو الوجهــة التــي يمكــن مــن خاللهــا تطويــر املفهــوم ليكــون
أكــر تالؤمــاً مــع القصــد مــن ابتــكاره واســتخدامه ،وربمــا البحــث يف
مصطلح أكرث مالءمة – ليس لدينا اقرتاح محدد اآلن – يبقى فكرة
منا ســبة.
بمثابة خالصة :حزمة املفاهيم املرتابطة
عرضــت الف ـقـرات الســابقة مــا ســميناه املرحلــة األوىل املتمثلــة يف
إعــادة صياغة/إنتــاج املفاهيــم الرئيســية املفــردة .مــا تعرضــه الف ـقـرات
التاليــة هــو املرحلــة الثانيــة التــي تنظــر يف العالقــات املتبادلــة بــن
ثالثيــة مفاهيــم الحــق – األمــان – الســيادة الغذائيــة ووضعهــا يف
إطــار املنظومــة الحقوقيــة – التنمويــة األشــمل .وشــكل الصياغــة
يراعــي قــدر اإلمــكان القــدر املمكــن مــن التبســيط لغــر املتخصصــن،
بمــا يســمح للمنظمــات املدنيــة واأل ـفـراد الناشــطني باســتخدامها يف
تطويــر قدراتهــم يف هــذا املجــال ،أو تعزيــز قدرتهــم عــى التخطيــط
والتدخــل يف مجــال الحــق يف الغــذاء ،والتحالــف مــع املنظمــات
ضـوع.
والشــبكات املختصــة أو املعنيــة بشــكل مباشــر بهــذا املو ـ

27

الف ـكـرة العامــة التــي نتبناهــا هنــا هــي اآلتيــة :إن مفهــوم الحــق يف
سـايس الــذي يجــب أن يشــكل إطــار املبــادئ
الغــذاء هــو املفهــوم األ ـ
العامــة املوجهــة إىل السياســات ،كمــا يشــكل الغايــة النهائيــة التــي
يجب الوصول إليها باعتبار الحق يف الغذاء هو حق أسايس مرتبط
بالحــق يف الحيــاة .ويشــكل مفهــوم األمان/األمــن الغــذايئ تخصيصــاً
ووصفــاً ألهــداف محــددة يجــب تحقيقهــا إعمــاالً لهــذا الحــق ،عــى
صـول،
أن ينظــر إىل هــذا املفهــوم ومضمونــه الفنــي (التوفــر ،الو ـ
جـزءاً مــن التزامــات
االســتمرارية ،النوعيــة) بمــا هــي متطلبــات تمثــل ـ
أوســع عرضهــا إعــان رومــا .أمــا مفهــوم الســيادة الغذائيــة  -الــذي
نقــرؤه يف ســياق مشــابه ملفهــوم الحــق يف التنميــة ( )1986والــذي
سـايس السياســات وموجهــات
جـزءاً منــه – يتضمــن بشــكل أ ـ
يشــكل ـ
التدخــات العمليــة التــي تــؤدي إىل تحقيــق األمــان الغــذايئ والحــق
يف الغذاء ،وهو مفهوم وإطار للعمل لتحالف واسع من الحركات
الفالحيــة واملدنيــة والنســائية والحقوقية...ألــخ ،ملتــزم بالعمــل مــن
أجل خيارات بديلة عن السياسات النيوليربالية ال منطق التعارض
الفكــري فحســب ،بــل اســتناداً إىل النتائــج الســلبية (والكارثيــة
أحيانــاً) التــي أدت إليهــا السياســات الســائدة يف مجــال الغــذاء والتــي
خـرة.
هــي الســبب األكــر أهميــة يف أزمــات العقــود األ ـ
يف هــذا الســياق ،فــإن التقريــر يدعــو إىل اعتمــاد ـقـراءة خاصــة
للمفاهيــم الثالثــة تتمايــز عــن ال ـقـراءة الســائدة يلخصهــا الجــدول
اآليت:

مــع إعــادة صياغــة املفاهيــم الثالثــة ووضعهــا يف ســياقها ،يصبــح
الرتابــط والتكامــل يف مــا بينهــا أكــر وضوحــاً ،بمــا يف ذلــك تراتبيــة
هــذه املفاهيــم (إن صــح مثــل هــذا التعبــر) وتسلســل دورة التعامــل
معهــا .وهنــا يمكــن التمييــز بــن دورتــن مرتابطتــن:
• الــدورة املعرفيــة التــي تتعامــل مــع املفاهيــم ،وهــي تبــدأ
باألكــر عموميــة ،وبمــا يشــكل اإلطــار والغايــة النهائيــة
(مفهــوم الحــق يف الغــذاء) لتتــدرج نحــو تحديــد أهــداف
صـوالً إىل
فرعيــة ومخرجــات (مفهــوم األ ـمـان الغــذايئ) و ـ
وســائل تحقيــق ذلــك مــن خــال السياســات وهنــا يتقــدم
مفهــوم الســيادة الغذائيــة الــذي يعتــر – يف رأي مؤيديــه –
أنــه األكــر اتسـ ً
ـاقا مــع الغايــة – الحــق يف الغــذاء ،واألكــر
قــدرة عــى تحقيــق األهــداف املحــددة (األ ـمـان الغــذايئ).
•دورة السياســات والتنفيــذ التــي تتعامــل مــع مســار
التخطيــط والتدخــل العمــي لتحقيــق األهــداف والغايــات،
وإحــداث النتائــج واألثــر املط ـلـوب (الحــق يف الغــذاء) .وهنــا
مســار التأثــر معكــوس ،حيــث إنــه بعــد اتضــاح اإلطــار
النظ ــري واألهــداف ،ـفـإن اتجــاه تحقيــق األثــر يبــدأ مــن
السياســات والتدخــات (الســيادة الغذائيــة) التــي تــؤدي
إىل تحقيــق األهــداف واملقاصــد (املتضمنــة يف مفهــوم األ ـمـان/
صـوالً إىل تحقيــق األثــر النهايئ/الغايــة
األمــن الغــذايئ) و ـ
وهــي إعمــال الحــق يف التنميــة.

مقارنة املفاهيم الثالثة حسب املقاربتني التقليدية والبديلة
املفهوم

املقاربة التقليدية (تقنية ،مجتزأة)

الحق يف الغذاء

 يؤخذ منفرداً هي تعبري عن الحق يف الحياة ال يعنــي بالضــرورة االل ـتـزام بمنظومــة الحقــوق  -التزام كامل بمنظومة الحقوق التشــديد عــى موجبــات االل ـتـزام باملقاربــة الحقوقيــة ،وتحديــدالكاملــة
 ال يعنــي بالضــرورة االل ـتـزام باملقاربــة الحقوقيــة الجهــات املســؤولة عــن إعمالهــاالســيما الطابــع امللــزم ،ومقاربــة أصحــاب الحقــوق  -تقييــم السياســات نقديــاً يف ضــوء اتســاقها مــع الحــق يف الغــذاء
واملســاواة وعــدم التمييز...الــخ.
وأصحــاب الواجبــات.

األمن/األمان
الغذايئ
السيادة
الغذائية

 تستخدم مفهوم األمن الغذايئ تقني ومجزأ ويعزل نفسه عن السياسات يهتم باألفراد األسر ويهمل الفئات والشعوب -ال يمكن إدراجه ضمن هذه املقاربة

املقاربة البديلة (تكاملية)

 نقرتح استخدام مفهوم األمان الغذايئ إدراج املفهوم يف سياق إعالن روما وربطه بااللتزامات األخرى -يهتم بكل املستويات والفئات

 االهتمــام بالسياســات بمــا هــي الوســائل الفعليــة لتحقيــق األمــانالغــذايئ والحــق يف الغــذاء
 مضمــون السياســات يراعــي األبعــاد االجتماعيــة والثقافيــةواالقتصاديــة والبيئيــة عــى حــد ســواء ،ويركــز عــى املســتوى الوطنــي
صـاغ بمــا هــو مقاربــة ومضامــن وممارســات بديلــة للسياســات
 ي ـالغذائيــة املشــتقة واملكونــة مــن العوملــة النيوليرباليــة.

توضــح املخططــات التاليــة بشــكل بصــري الدورتــن املعرفيــة
و ا لسيا ســا تية :
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تبقــى نقطــة أخــرى هــي أنــه ال الحــق يف الغــذاء وال األمــان الغــذايئ أو
السياســات املســتوحاة مــن مفهــوم الســيادة الغذائيــة تتــم يف ـفـراغ،
طـاع» معــزول عــن السياســات االقتصاديــة والتنمويــة
وال هــي «ق ـ
الكليــة ،ســواء كانــت توجهاتهــا م ّتســقة مــع املنظومــة الحقوقيــة –
التنمويــة التــي نعتمدهــا ،أو كانــت مكونــاً يف سياســات محكومــة
بمنطــق النمــو االقتصــادي والربــح وفــق املذاهــب االقتصاديــة
النيوليرباليــة الســائدة .إن السياســات الغذائيــة ومــا يتصــل بهــا هــي
جـزء مــن كل بالضــرورة.
ـ
بهــذا املعنــى ،فــإن التقريــر – بمــا يف ذلــك الف ـقـرات الســابقة – ربطــت
ثالثيــة املفاهيــم الغذائيــة بمفهــوم التنميــة (البشــرية املســتدامة)
ومفاهيــم األمــان البشــري والحــق يف التنميــة ،وبأجنــدة  .2030وعلينــا
أن نضيــف أنهــا مرتبطــة عضويــاً أيضــاً بمبــادئ العدالــة واملســاواة،
ومنهــا عدالــة التنميــة أو التنميــة املتوازنــة اجتماعيــاً (ف ـقـراء وأغن ـيـاء
وطبقــات وســطى) وجغرافيــاً (ريــف وحضــر) وقطاعيــاً (صناعــة،
زراعــة ،خدمــات ،قطاعــات أخــرى )...وحســب حجــم املؤسســة أو
غـرة)...
النشــاط االقتصــادي (كبري/متوســط/صغري ،حيــازات ص ـ
وحسب أنماط الحياة الثقافة (زراعات عائلية وأنماط حياة مرتبطة
بهــا ،تفضيــات غذائيــة )...وبــن األجيــال (االســتدامة)...الخ .ويقــع
سـاء
يف صلــب ذلــك أيضــاً البعــد الجنويس/الجنــدري حيــث إن للن ـ
تحديداً دوراً كبرياً يف الزراعة وإنتاج الغذاء وتحضريه لالستهالك،
وغالبــاً مــا تتحمــل التبعــات الســلبية للسياســات املعوملــة وسياســات
التكثيــف الزراعيــة املحكومــة بمنطــق الربــح والتجــارة والتصديــر دون
مراعــاة فعليــة لالعتبــارات األخــرى.
يف هــذا اإلطــار ،فــإن منظمــات املجتمــع املــدين املتنوعــة االهتمامــات
حـركات الفالحيــة والناشــطني عــى اختــاف مجــاالت عملهــم،
وال ـ
يلحظون يف اإلطار النظري الذي يعتمدونه ،كما يف مسار التحليل
والتخطيــط وتصميــم التدخــات ،أن يدرجــوا دائمــاً قضايــا الحــق يف
الغــذاء ومــا يرتبــط بــه يف اإلطــار ال ـكـوين األشــمل بأبعــاده النظريــة
والعمليــة عــى حــد ســواء ،ال يعزلــون مســار العمــل مــن أجــل الحــق

الحق يف الغذاء يف السياق التنموي العام

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -العرض العام

تسلسل العالقة بني املفاهيم يف دورة املفاهيم والتحضري املعريف ،ودورة السياسات واألثر.

الحق يف الغذاء

األمان الغذايئ

السيادة الغذائية

يف الغــذاء عــن مســار العمــل مــن أجــل التنميــة بشــكل شــامل ،وهــو
عـرض بشــكل بصــري (مبســط) املخطــط اآليت:
مــا ي ـ
بهــذا املخطــط نختــم الف ـقـرات املتعلقــة بمناقشــة املفاهيــم بالتفاعــل
مــع األوراق املوضوعاتيــة التــي وردت يف القســم الثــاين مــن التقريــر،
وننتقــل إىل املحــاور التاليــة التــي توســع التفاعــل لتشــمل أيضــاً
شـركة يف كل
األوراق الوطنيــة ومضامينهــا وفــق املحــاور الرئيســة امل ـ
األوراق تقريباً .كما أن ما سييل يلتزم بالتوجهات والخالصات التي
عرضهــا املحــور األول.
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المحور الثاني :العوامل التاريخية
والسياسية
تمهيد :نشوء الزراعة
تعتــر القــدرة عــى امتصــاص الغــذاء وتحويلــه إىل طاقــة تضمــن
الب ـقـاء والتجدد/التناســل مــن أوىل خصائــص املــادة الحيــة وإذا
اتخــذت التغذيــة يف أشــكالها البدائيــة شــكل االمتصــاص املباشــر مــن
حـول األمــر إىل عمليــة بيوكيمائيــة أكــر تعقيــداً مــع
املحيــط ،فقــد ت ـ
النباتــات ،ثــم مــع األنــواع الحيوانيــة التــي باتــت تســعى إىل الغــذاء
مــن خــال قدرتهــا عــى الحركــة ،ثــم امتــزج الجانــب الطبيعــي (البيــو
– كيميــايئ) مــع الجانــب االجتماعــي إذا توســطت النــار واألدوات
املختلفــة املســتخدمة يف الصيــد والطهــي والتخزيــن البــدايئ بــن
اإلنســان القديــم والغــذاء املتوافــر يف البيئــة املحيطــة .وبحكــم أن
اإلنســان حيــوان اجتماعــي فقــد كان التنظيــم االجتماعــي أيضــاً عامـاً
حاســماً يف الســلوكيات الغذائية وأنماط التغذية التي كانت عملية
اجتماعيــة إنتاجــاً واســتهالكاً عــى حــد ســواء ،ارتبطــت بهــا ثقافــة/
ثقافات (من الطقوس الســحرية إىل األضاحي الدينية إىل التحريم
والتحليــل).
خالصــة ال ـقـول إن عمليــة التغذيــة واكبــت اإلنســان منــذ نشــوء
الحضــارة (ومــا قبلهــا) وهــي عمليــة اجتماعيــة تشــكل مكونــاً عضويــاً

للتشــكيل املجتمعــي وقواعــده االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
وعالقــات القــوة فيــه .كمــا أن اكتشــاف الزراعــة بالتحديــد – الــذي
كان لل ـمـرأة دور حاســم فيــه  -كان املقدمــة الضروريــة الســتقرار
املجتمعــات البشــرية القديمــة يف قــرى مســتقرة ،وتطــور األدوات
املاديــة والرمزيــة والعالئقيــة املرافقــة لهــذا االســتقرار .لذلــك لــم
تكــن عمليــة التغذيــة نشــاطاً بيولوجيــاً إلنتــاج الســعرات الحراريــة،
بــل كان منــذ فجــر التاريــخ البشــري ،عمليــة تاريخيــة – مجتمعيــة
مرتبطــة بعالقــات القــوة داخــل املجتمعــات القديمــة ،وتشــكل
محــوراً للعالقــات بــن املجتمعــات والــدول .وكلمــا تقدمنــا يف التاريــخ
صـوالً إىل عاملنــا املعاصــر ،كلمــا ازدادت أهميــة الطابــع االجتماعــي
و ـ
– التاريخــي لقضيــة الغــذاء وتراجعــت أهميــة الطابــع البيولوجــي
(الطبيعــي) ،واملناهــج التــي تتنــاول قضيــة الغــذاء اليــوم مــن منظــور
صـرة بطبيعتهــا ومتخلفــة عــن
تقنــي (بيولوجــي يف نهايــة املطــاف) قا ـ
التقــاط الجوهــر االجتماعــي والتاريخــي لهــذه العمليــة.

لقــد نشــأت الزراعــة يف العصــر الحجــري الحديــث (النيوليتــي – -5000
 10000سنة من أيامنا) حيث تم االنتقال من جمع الغذاء من الطبيعة
إىل زراعــة املحاصيــل ومعهــا تدجــن بعــض أنــواع الحيوانــات ،وقــد
ترافــق ذلــك مــع إنتــاج اإلنســان لــأدوات البدائيــة الالزمــة للزراعــة
وكذلــك األدوات الفخاريــة والنســيج...الخ ،يف القــرى املســتقرة
نســبياً .وقــد نشــأت الزراعــة يف أكــر مــن مركــز يف العالــم والقــارات
عـرف ببــاد مــا
املختلفــة ،اال أن ثمــة شــواهد أركيولوجيــة أن مــا كان ي ـ
بــن النهريــن والهــال الخصيــب (أي مــا يشــكل اليــوم مشــرق العالــم
العربــي) كان إحــدى البــؤر األقــدم لنشــوء الزراعــة 6يف املحــور املمتــد
شـرقاً ونحــو أفريقيــا
شـرت نحــو الهنــد ـ
مــن الهــال الخصيــب التــي انت ـ
ً
ثــم مــدن املتوســط وجنــوب أوروبــا فالتوســع التدريجــي شــماال .فقــد
«تكونــت قبــل  5000ســنة تقريبــاً الحضــارات الزراعيــة األوىل مــا بعــد
الغابيــة ومــا بعــد الرعويــة ،أي الحضــارات الزراعيــة – املائيــة يف
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بــاد مــا بــن النهريــن (دجلــة وال ـفـرات) ووادي النيــل والســند .وقــد
تشكلت هذه الحضارات تحت لواء املدن – الدول األوىل السومرية
– الســامية واألفريقيــة والهنديــة .ولــم تنشــأ املــدن املحيطــة باملتوســط
إال بعــد  1000أو  2000ســنة (صــور – لبنــان ،مســينا – اليونــان ،قرطاجــة
– تونس ،أثنيا ،روما) ،وتطلب األمر عدة قرون أخرى ليك تتقلص
الغابــات الغاليــة (بــاد الغــال) والجرمانيــة والســافية إىل الحــد
الــذي جعــل انبثــاق النظــم الزراعيــة مــا بعــد الغابيــة األوىل ممكنــاً يف
أوروبــا الوســطى والشــمالية».7
إن مــا بــات اليــوم العالــم العربــي كان صاحــب الفضــل يف نشــوء
الزراعــة ومنــه توســع إىل أفريقيــا وأوروبــا ،ويف هــذا مفارقــة ك ـبـرة
حيــث إن العالــم العربــي اليــوم هــو مــن أكــر البلــدان تبعيــة غذائيــة
لألســواق العامليــة ،بمــا يف ذلــك ألوروبــا التــي صـ ّـدر إليهــا الزراعــة يف
العصر القديم .ولعل هذا دليل أكيد عىل تموضع الزراعة والغذاء
يف صلــب النظــم االقتصاديــة – االجتماعيــة ويف صلــب عالقــات القــوة
الدوليــة ،وداخــل الدولــة الواحــدة ،وال يمكــن فصلــه عنهــا .ففــي
العالقــات بــن الشــمال والجنــوب ،لعبــت الثــورة الصناعيــة الــدور
الحاســم يف تحقيــق ثــورة زراعيــة يف دول الشــمال ،قلبــت املعايــر
وحولت دول الشمال إىل االكتفاء الذايت والتصدير ،يف ما تحولت
دول الجنوب – الســيما الدول العربية – إىل مســتورد صاف للمواد
شـرة
الغذائيــة ســواء يف ظــل مرحلــة الســيطرة الكولونياليــة املبا ـ
واحتــال األرض ماديــاً ،أو يف مراحــل العوملــة الالحقــة وتحقيــق
الســيطرة مــن خــال االســتثمارات والتجــارة وتغيــر أنمــاط التغذيــة
الوطنيــة ،ومــن خــال االســتحواذ عــى األرايض حيــث يتطلــب األمــر
ذلــك.

 .١ممارسات االستعمار الكولونيايل
ضـاع مــن
املرحلــة الكولونياليــة تتطلــب االحتــال املباشــر لــأرض وإخ ـ
عليهــا والنهــب املباشــر للمــوارد ومنهــا املــوارد الزراعيــة والغــذاء يف
عمليــة مزدوجــة وجههــا األول توريــد املنتجــات لالســتهالك يف الــدول
املستعمرة (بكسر امليم) وتحويل الدول املستعمرة (بفتح امليم) إىل
دول فاقدة للسيطرة عىل مواردها وتستورد حاجاتها الغذائية من
الدول املســتعمرة (بكســر امليم) .يعني ذلك إعادة صياغة العالقات
والنظــم الزراعيــة بشــكل شــبه كامــل بمــا يف ذلــك يف عالقــات القــوة
والســلطة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية يف خدمــة ســلطات
االســتعمار واملتعاونــن معهــا .وقــد أنتــج ذلــك مشــكالت ك ـبـرة يف
مجــال ملكيــة األرايض والزراعــة والعالقــات االجتماعيــة يف األريــاف
والعالقــات بــن األريــاف واملــدن ودول املرتو ـبـول.
شـركة يف الــدول العربيــة وإن تفاوتــت حدتهــا
هــذه املشــكالت م ـ
حســب طبيعــة االســتعمار الكولونيــايل وحســب املــدة الزمنيــة التــي
اســتمر فيهــا وحتــى أي حقبــة ،كمــا أن آثــار ونتائــج هــذه الحقبــة لــم
تختــف مــع االســتقالل بــل بقيــت قائمــة ســنوات طويلــة وال ـتـزال.
ومــن بــن الدراســات الوطنيــة ثمــة ثــاث حــاالت تظهــر هــذا األثــر هــي
الجزائــر وتونــس وفلســطني نعرضهــا يف مــا يــأيت.
خضعــت الجزائــر الســتعمار اســتيطاين فرنــي اســتمر حــوايل 130
ســنة (مــن  1830حتــى االســتقالل عــام .)1962
 الزراعة املتوسطة يف عالقات الشامل والجنوب .حميد آية عامرة .قدم له7
سمري أمني .ترجمة أديب نعمه .دار الفارايب ،الباحثون العرب – بريوت .1993
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تظهــر الحالــة الفلســطينية بشــكل صــارخ أهميــة مفهــوم الســيادة
الغذائيــة وكيــف أن انعدامهــا يــؤدي إىل تقويــض توفــر األمن/األمــان
الغــذايئ حتــى باملعنــى الضيــق بالنســبة لألســر واأل ـفـراد ،وكيــف
يقـوّض أيضــاً التمتــع بالحــق يف الغــذاء لجهــة األ ـفـراد واألســر ،ذلــك
أن نســبة نســبة 8 %12مــن األسر/الســكان يعانــون مــن انعــدام األمــن
الغــذايئ (أي ال يحصلــون عــى الغــذاء الــكايف بشــكل مســتمر)،
النســبة إىل  1.3مليــون شــخص 9يف ـغـزة .أمــا عــى املســتوى الــكيل
ويف مــا يخــص تحكــم الســلطات الفلســطينية بمــوارد األرض وامليــاه
والغــذاء – أي الســيادة الغذائيــة – فــإن مفهــوم الســيادة تحديــداً
ال ينطبــق بــأي شــكل مــن األشــكال عــى وضعيــة الدولــة والســلطة
والشــعب عــى حــد ســواء .فالدولــة نفســها منتقصــة الســيادة ،إذ
لسنا أمام دولة وسلطة باملعنى التقليدي .لذلك يمكن اعتبار عدم
توفــر الغــذاء وعــدم التمتــع بالحــق بالغــذاء هــو وضعيــة مــن صنــع
ســلطات االحتــال تحديــداً ،وبالدرجــة األوىل ،بغــض النظــر عــن
ك ـفـاءة مــا يمكــن اعتبــاره الســلطات الوطنيــة الفلســطينية وأجهزتهــا
وخططها وسالمة سياساتها .فنحن هنا إزاء مرحلة ما قبل القدرة
عــى وضــع سياســات وطنيــة زراعيــة وغذائيــة وتقييمهــا ،أو لنقــل إن
خـرة مقيــدة بدرجــة ك ـبـرة بواقــع االحتــال وانعــدام الســيادة
هــذه األ ـ
عــى املــوارد .وكمــا لخصــت الورقــة الفلســطينية ذلــك ،فــإن الحــق يف
الغــذاء يف فلســطني هــو الحــق يف األرض والوطــن.
يتجىل ذلك بشكل خاص يف ما يأيت (انظر الورقة الفلسطينية):
سـرائيل
•تجــاور اقتصاديــن ونظامــن زراعيــن يف كل دولــة إ ـ
املحتلــة و»الدولــة» الفلســطينية وخضــوع ـتـام للزراعــة
سـرائيل بمــا
الفلســطينية ملتطلبــات تطــور الزراعــة يف دولــة إ ـ
ظـام الزراعــي فيهــا متطــور ومرتفــع
فيهــا املســتوطنات .فالن ـ
اإلنتاجيــة ويتمتــع بدعــم كبــر مــن قبــل الدولــة ،يف حــن
تحــرم الزراعــة الفلســطينية مــن أبســط الحقــوق والقــدرات:
السيطرة عىل األرض ،تجزئة املجال املكاين ،السيطرة عىل
التجــارة الخارجيــة ،الســيطرة عــى امليــاه ،قيــود عســكرية
ومنــع اســتخدام أجــود األرايض لــدواع أمنيــة ،الســيطرة
عــى امليــاه ،اســتغالل اليــد العاملــة الفلســطينية الرخيصــة
للعمــل الزراعــي يف املســتوطنات...الخ.
•تشــكل الســيطرة عــى امليــاه أحــد املداخــل األكــر أهميــة يف
سـرائيل بامليــاه الفلســطينية
هــذه العمليــة« ،إذ تتحكــم إ ـ
شـركة
وتوزيعهــا ،وتســيطر عــى  %90مــن مصــادر امليــاه امل ـ
جـراءات وعراقيــل عــى الفلســطينيني يف اســتغالل
وتضــع إ ـ
8
9

�https://www.ochaopt.org/ar/content/food-insecurity-opt-13-mil
lion-palestinians-gaza-strip-are-food-insecure-1
(https://www.ochaopt.org/ar/content/food-insecurity-opt-13-million-pales� )2
-tinians-gaza

االستعمار واالحتالل :خالصة
سـرائيلية اليــوم نموذجــا عــن ممارســات مشــابهة
تمثــل املمارســات اإل ـ
تعــود إىل املرحلــة الكولونياليــة يف البلــدان العربيــة األخــرى ،كمــا
شـركات
أنهــا تعــر بمعنــى مــا عــن الرغبــة الكامنــة لــدى كبــار ال ـ
واملســتثمرين األجانــب والوطنيــن يف ســعيهم إىل التحكــم يف األرض
واملياه والزراعة باتجاه هذا النموذج دون أن يتمكنوا بالضرورة من
تحقيقــه .إال أن النظــر يف تــوزع املــوارد املائيــة بــن الزراعــات املخصصــة
لالســتهالك الداخــي وحصــة صغــار املزارعــن منهــا ،تشــر إىل خلــل
كبــر يف صالــح كــرى االســتثمارات الزراعيــة التصديريــة ،وكذلــك
االســتحواذ عــى األرايض – بمــا يف ذلــك االســتثمارات الزراعيــة
يف دول أخــرى حيــث يتــم تدمــر ممنهــج وفــج للمــوارد وأنمــاط
الحيــاة الوطنيــة واملحليــة ،ويتــم تشــغيل آالف العمــال الزراعيــن
يف ـمـزارع تصــدر كامــل إنتاجهــا إىل بلــد آخــر ،وهــو شــكل جديــد
ومبتكــر «الحتــال كولونيــايل اقتصــادي» ألفضــل األرايض الزراعيــة
يف حمايــة حكومــة الدولــة الوطنيــة الشــريكة الفاقــدة الســيادة عــى
مواردهــا مــن الناحيــة العمليــة .إن مفهــوم الســيادة الغذائيــة يتجــى
بكامــل أبعــاده السياســية واالقتصاديــة الوطنيــة يف هــذا النمــط مــن
ضـوح أن توفــر الســيادة الغذائيــة – يف
العالقــات ،وهــو يظهــر بو ـ
شـرط املســبق والضــروري لتحقيــق األمــان
مثــل هــذه الحــاالت – هــو ال ـ
الغــذايئ والحــق يف الغــذاء ،ال بــل حتــى لتوفــر الغــذاء للمواطنــن
بأبســط أشــكاله.
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تمثــل فلســطني الحالــة الوحيــدة لالحتــال االســتيطاين املباشــر يف
العالــم املعاصــر ،وهــي تجســيد حــي راهــن ألنــواع املمارســات التــي
كانــت ســائدة يف صيــغ مختلفــة اث ـنـاء املرحلــة الكولونياليــة يف الــدول
العربيــة كافــة ،مــع اختــاف يف الدرجــة طبعــاً بــن بلــد وآخــر ،حيــث
طـرف حتــى باملقارنــة
سـرائيلية حالــة شــديدة الت ـ
تمثــل املمارســات اإل ـ
مــع املراحــل الكولونيايــة يف النصــف األول مــن القــرن العشــرين.
فهــذه املمارســات تتــم اليــوم يف عصــر العوملــة ويف ظــل األمــم املتحــدة
ومنظومــة قيــم حقــوق اإلنســان واالنتشــار الوســع للتكنولوجيــات
والعلــوم عــى نطــاق واســع.

صـول عــى
ظـام معقــد للح ـ
الكميــة املتبقيــة ،ومــع وجــود ن ـ
شـركة
التصاريــح الالزمــة للفلســطينيني مــن لجنــة امليــاه امل ـ
سـرائييل و ـغـره
سـرائيلية ،ومــن الجيــش اإل ـ
بموافقــة إ ـ
مــن الســلطات ،قبــل تنفيــذ املش ــروعات املتعلقــة بامليــاه يف
أرايض الدولة الفلســطينية؛ األمر الذي يعيق تنفيذ أبســط
األنشــطة املتلعقــة بامليــاه مثــل :حفــر اآلبــار االرتوازيــة وآبــار
تجميــع ميــاه األمطــار يف املناطــق.
سـرائيلية
•إ ـغـراق الســوق الفلســطيني بالســلع الزراعيــة اإل ـ
املدعومــة ،وذلــك توازيـ ًـا مــع الحــد مــن حريــة حركــة الســلع
واأل ـفـراد والخدمــات الزراعيــة للجانــب الفلســطيني .فضـاَ
عــن مصــادرة األرايض الزراعيــة وقلــع االشــجار ،وباألخــص
أشــجار الزيتــون التــي تحتــل زراعتهــا أكــر مــن نصــف األرض
الصالحــة للزراعــة يف فلســطني وتشــكل املــورد االقتصــادي
طـاع الزراعــي الفلســطيني،
الرئيــي ألســر العاملــن يف الق ـ
صـول إىل مصــادر
ومنــع الرعــاة وأصحــاب املاشــية مــن الو ـ
الرعــي.

 .٢إرث الكولونيالية :أمثلة أخرى

قبــل االســتقالل الوطنــي كانــت الــدول االســتعمارية تحــدد بشــكل
مباشــر طريقــة التعامــل مــع األرض والسياســات الزراعيــة مــن ضمــن
غـرات هيكليــة يف
تحكمهــا الشــامل يف البــاد ،وقــد أحــدث ذلــك ت ـ
مجــال الزراعــة والغــذاء بقيــت آثارهــا مســتمرة بعــد االســتقالل.
عـرض األوراق الوطنيــة ذلــك يف حالــة كل بلــد.
ت ـ
ففــي تونــس ،صــادرت ســلطات االحتــال الفرنــي مســاحات ك ـبـرة
مــن األرايض وســلمتها للمســتوطنني الفرنســيني ،مــا حــرم الفالحــن
واملزارعــن التونســيني مــن مصــادر رزقهــم .وبعــد االســتقالل لــم تتــم
جـاع هــذه األرايض إىل أصحابهــا ولــم تــدرج يف أي خطــة مــن
عمليــة إر ـ
هــذا ال ـنـوع للتطويــر الزراعــي أو تعزيــز التعاونيــات أو صيغــة أخــرى،
بــل بقيــت – غالبــاً – مصنفــة بمــا هــي أراض ملــك للدولــة ،أو أراض
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خـرة – الغابــات – ال يســمح
مصنفــة غابــات .ففــي هــذه الحالــة األ ـ
للســكان باســتثمارها؛ ويف حالــة أمــاك الدولــة فــإن الحكومــة تقــوم
طـاع خــاص – ل ـقـاء
بتأجريهــا إىل أ ـفـراد مــن املقربــن مــن الســلطة – ق ـ
مبالــغ زهيــدة غالبــاً .وتمثــل حالــة واحــدة حالــة مم ـيـزة حيــث اســتعاد
الســكان املحليــون حقهــم يف االســتفادة التعاونيــة مــن الواحــة
جـرة مــن قبــل الدولــة أل ـفـراد ،وتــم ذلــك مــن خــال
التــي كانــت مؤ ـ
حـرك الشــعبي مــع دعــم ســيايس وقا ـنـوين .اال أن هــذه املشــكلة ال
الت ـ
ـتـزال قائمــة ،وهــي مــن مخلفــات االســتعمار التــي حاولــت ســلطات
االســتقالل أن تحولهــا إىل مصــدر ريــع ،وال ـتـزال وضعيــة األرايض
تعيــق التنميــة الريفيــة واالســتمثار الزراعــي يف أكــر مــن منطقــة،
حيــث تبلــغ مســاحة األرايض مــن هــذا ال ـنـوع حــوايل  10600ألــف هكتــار
مــن مســاحة األرايض القابلــة للزراعــة يف تونــس.
ويف بلدان أخرى فرضت سلطات االستعمار نمط الزراعة األحادية
صـول يف خدمــة صناعاتهــا وأســواقها ،مثــل حالــة القطــن يف
املح ـ
مصــر أو الكرمــة يف الجزائــر أو تربيــة دود القــز املخصــص إلنتــاج
الحريــر يف لبنــان.
خـرة للســيطرة العثمانيــة
ويف الحالــة اللبنانيــة ،ويف العقــود األ ـ
عــى لبنــان (واملشــرق) تنامــى نفــوذ الــدول األوروبيــة الســيما فرنســا،
حيــث تــم تشــجيع زراعــة دود القــز مــن أجــل إنتــاج الحريــر يف جبــل
لبنان لتزويد معامل النسيج يف ليون (فرنسا) بحاجتها .ولم تلبث
أن حلــت منتجــات جديــدة محــل الحريــر ،مــا أدى إىل انهيــار ســريع
ضـاع املزارعــن ،واالنتقــال
يف تربيــة دود القــز يف لبنــان وتدهــور أو ـ
العشوايئ إىل زراعات أخرى ،ال سيما الفواكه (من ضمنها التفاح)
التــي تحولــت إىل املنتجــات الزراعيــة الجديــدة يف مرحلــة االســتقالل
قبل أن تتدهور بدورها نظراً لعدم تطور الجودة واألنواع الجديدة.
غـرات
وقــد أثــر صعــود وانهيــار إنتــاج الحريــر يف لبنــان يف مجمــل الت ـ
جـرة ،وســاهم يف
االجتماعيــة واالقتصاديــة وحفــز موجــات اله ـ
حـول االقتصــادي اللبنــاين الحقــاً نحــو التجــارة والخدمــات (طبعــاً
الت ـ
مــن ضمــن خدمــات أخــرى) .ولكــن ذلــك يشــكل مثــاالً واضحــاً عــى
تكييــف السياســات الزراعيــة (واالقتصاديــة عامــة) يف خدمــة الــدول
الخارجية املسيطرة والتغيريات الهيكلية البعيدة املدى التي نتجت
عــن ذلــك.

المحور الثالث :خالصات عامة :ما
العمل؟
أعــدت هــذا التقريــر شــبكات مدنيــة تنمويــة متعــددة مجــاالت العمــل
عـريف ،يتوســل معــدوه أن يكــون
واالهتمــام .وإىل جانــب الهــدف امل ـ
أداة تحليــل وعمــل يســاعد املتدخلــن عــى مقاربــة قضيــة الحــق يف
الغــذاء مــن منظــور تكامــي ويف ســياق خيــار سياســايت مســاعد عــى
تحقيــق األهــداف .كمــا أن هــذا التقريــر مــن شــأنه أن يســاعد عــى
شـركة تســهل تقــارب وجهــات النظــر
إيجــاد قاعــدة حــوار معرفيــة م ـ
وتســمح بقيــام ائتالفــات بــن منظمــات غــر حكوميــة ونقابيــة تعــر
شـرك
بــن التخصصــات املختلفــة وتصــب يف تكويــن مســار عريــض م ـ
بــن مختلــف فئــات منظمــات املجتمــع املــدين بعيــداً عــن املنطــق
القطاعــي والتخصــي الضيــق.
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عـرض – خالصــات عامــة :مــا العمــل؟ -
وهــذا القســم األخــر مــن ال ـ
جـاء يف التقريــر يف القســم النظــري و ـعـرض املفاهيــم
اســتند إىل مــا ـ
شـاكل والتجــارب التــي
خـرات وامل ـ
مــن جهــة أوىل؛ كمــا اســتند إىل ال ـ
تضمنهــا العــروض الوطنيــة ،مــن جهــة ثانيــة .وطريقــة التحليــل
هنــا تضــع ثالثيــة مفاهيــم الغــذاء – الحــق واألمــان والســيادة – يف
محــور االهتمــام احرتامــاً لخيــار القــارئ املتدخــل وتفضيالتــه ،كمــا
تســتخلص مــن مجمــل العــروض ومــن التحليــل اإلجمــايل مــا هــي
العوامل/املصــادر الضاغطــة عــى الحــق يف الغــذاء والتــي تعيــق
تحقيقــه .
وقــد تــم تحديــد  6عوامل/مصــادر يتكــون كل منهــا مــن مصــدر عاملــي
وآخــر وطنــي عــى النحــو اآليت:
• السياسات االقتصادية العاملية ،والسياسات االقتصادية
الوطنية.
• مصالــح ال ـ
شـركات العمالقــة ،ومصالــح كبــار املســتثمرين
طـاع الخــاص الوطنــي.
والق ـ
• الحــروب واالحتــال والنزاعــات ببعديهــا الخارجــي
وا لدا خــي .
ً
ً
• غياب الديمقراطية والحكومية الرشيدة
ووطنيا.
عامليا
• الضغــوط البيئيــة «الطبيعيــة» والتــي مــن صنــع البشــر،
كونيـ ًـا ووطنيـ ًـا.
• إهمــال البحــث العلمــي املناســب ،وضعــف القــدرات
ا لو طنيــة .
يلخــص الشــكل البيــاين هــذه العوامــل التــي ســوف نتناولهــا تباعــاً
عــى أن نقــرح يف كل منــه وجهــة املوقــف والسياســات البديلــة مــن
منظــور إعمــال الحــق يف الغــذاء وتحقيــق األمــان الغــذايئ مــن خــال
سياســات تلتــزم توجــه الســيادة الغذائيــة.

 .١السياسات االقتصادية العاملية والوطنية
السياســات االقتصاديــة والتجاريــة العامليــة ذات تأثــر حاســم عــى
إعمــال الحــق يف الغــذاء عــى املســتوى الوطنــي يف البلــدان الناميــة
بشــكل خــاص .وقــد بــن ذلــك إثــر ارت ـفـاع أســعار الغــذاء عــى الــدول
شـرات
الناميــة ومنهــا الــدول العربيــة حيــث أثــر ذلــك يف تراجــع مؤ ـ
األمــان الغــذايئ.
آليــات التأثــر متعــددة ،بعضهــا تاريخــي وبعضهــا مســتجد يف ظــل
العوملة الراهنة ،وهي ال تنفصل عن الخيارات النيوليربالية للعوملة
التــي يوجــد إج ـمـاع واســع عــى أنهــا تعيــق تحقيــق التنميــة البشــرية
املســتدامة وهــي تتحمــل جانبــاً رئيســياً مــن التدهــور البيئــي وتفاقــم
مشــكالت الفقــر والالمســاواة ،واالختــاالت الك ـبـرة بــن القطاعــات
االقتصاديــة .وخــال املرحلــة الكولونياليــة تــم ب ـنـاء عالقــات التبعيــة
الغذائيــة للــدول الناميــة مــن خــال مجموعــة مــن السياســات
شـرة أحيانــاً ،أدت إىل توريــث
جـراءات املفروضــة بالقــوة املبا ـ
واإل ـ
الــدول املســتقلة الحديثــة عــبء زراعــة ثنائيــة البنيــة :زراعــات نقديــة
– تصديريــة مرويــة غالبــاً وذات إنتاجيــة متوســطة إىل مرتفعــة؛
وزراعــات تقليديــة ضعيفــة اإلنتاجيــة ،غــر مرويــة غالبــاً وذات
غـرة الحجــم يقــوم بهــا
إنتاجيــة منخفضــة عمومــاً يف مســاحات ص ـ
املزارعــون الصغــار .أمــا وســائل إعــادة إنتــاج هــذه التبعيــة الغذائيــة يف
الوقــت الراهــن فتتــم وفــق القنــوات اآلتيــة:
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مصالح
الشركات
العاملية والقطاع
الخاص الوطني

الحروب
واالحتالل
والنزاعات

سياسيات
اقتصادية عاملية
ووطنية غري مالئمة

غياب
الديمقراطية
والحوكمة
الرشيدة

•األثر املستمر لوضعية التبعية الهيكلية املوروثة واستغالل
الحاجة امللحة إىل الغذاء التي ال تحتمل التأجيل.
•الســيطرة مــن خــال التجــارة العامليــة عــى تجــارة املحاصيــل
الرئيســية املســتخدمة يف التغذيــة ،أو يف املحاصيــل األخ ــرى
املخصصــة لتوفــر العملــة الصعبــة يف الــدول الناميــة.
سـواق العامليــة ،وربــط األســعار
•التحكــم يف األســعار يف األ ـ
الوطنيــة باألســعار العامليــة مــن خــال آليــات التجــارة
واالتفاقيــات التجاريــة واالقتصاديــة.
•التحكــم يف األســعار النســبية بــن املنتجــات املختلفــة يف
غــر صالــح منتجــات صغــار املزارعــن واملنتجــات املخصصــة
لالســتهالك الوطنــي بمــا يعــزز إحــكام التبعيــة.
•االســتحواذ عــى األرايض ذات الجــودة العاليــة مــن قبــل
شـركات أو لــدول «غنيــة» يف دول ف ـقـرة عــى
اســتثمارات لل ـ
حســاب أمانهــا وســيادتها الغذائيــن.
سـاعدات الغذائيــة سـ ً
ـابقا وحاليـ ًـا يف بعــض الــدول
ظـام امل ـ
•ن ـ
الســيما التــي تعــاين مــن ح ــروب وأزمــات.
هــذه الحزمــة مــن السياســات والقنــوات ليســت قابلــة للتحقيــق
طـراف الدوليــة الخاصــة
إال عــى أســاس التحالــف (التبعــي) بــن األ ـ
شـراكة
شـركات خاصــة وطنيــة برعايــة أو ـ
والحكوميــة ،وبــن ـ
حكوميــة أيضــاً ،بمــا يف ذلــك ال ـتـزام الحكومــة توفــر كل الضمانــات
طـاع الخــاص املعولــم مــن خــال التشــريع
مــن أجــل تســهيل عمــل الق ـ
صـوالً إىل الفســاد واملمارســة القمعيــة وتغييــب
وتوقيــع االتفاقيــات و ـ

اهمال
البحث العلمي
املناسب وضعف
القدرات املعرفية
الوطنية

ضغوط بيئية
طبيعية ومن صنع
البشر

املشــاركة الديمقراطيــة التــي يتطلبهــا أحيانــاً ان ـتـزاع األرايض .ل ـقـاء
ذلــك تحصــل الحكومــات علــة حصــة مــن الريــع املــادي والســيايس
املتمثــل يف الدعــم الداخــي والخارجــي لنظــام الحكــم.
محــاور مواجهــة هــذه السياســات  -مــن قبــل شــبكات منظمــات
املجتمــع املــدين اإلقليمــي والوطنيــة  -تتطلــب:
 1 .1الضغط الشــامل من أجل اعتماد سياســات تنموية بديلة
للسياســات النيوليرباليــة الحاليــة ،بمــا يف ذلــك السياســات
حـرص أن تكــون
اإلقليميــة والوطنيــة املتوافقــة معهــا ،وال ـ
الســيادة الغذائيــة وتحقيــق األ ـمـان الغــذايئ يف صلــب هــذا
البديــل.
 2 .2بنــاء ائتــاف عريــض مــن أجــل مراجعــة االتفاقيــات التجاريــة
مع الجهات الدولية ،والعمل عىل فرض مشــاركة املجتمع
املــدين ،يتكــون مــن ممثــي الريــف والفالحــن وصغــار
غـرة واملتوســطة
املزارعــن والصناعــات الغذائيــة والص ـ
والنســاء وممثــي كليــات الزراعــة والباحثــن الزراعيــن ويف
مجــال الصحــة والتغذيــة ومكافحــة الفقــر ،والتعاونيــات
حـوار يتعلــق باالتفاقيــات
وجمعيــات املســتهلكني يف أي ـ
الزراعيــة والغــذاء.
 3 .3العمــل عــى تحويــل هــذا االئتــاف إىل فاعــل مــدين رئيــي
ضاغــط عــى السياســات الوطنيــة يف هــذا املجــال ،والتفاعــل
الضاغــط واملتواصــل مــع الخطــط الزراعيــة ووزارات الزراعــة
وال ــري والصحــة والشــؤون االجتماعيــة وغريهــا مــن
املؤسســات املعنيــة بالغــذاء.
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مـوارد املائيــة
 4العمــل عــى تحقيــق التوزيــع العــادل لل ـ
بشــكل علمــي ومســتدام ،وإزالــة الخلــل يف اســتهالك ا ـملـوارد
املائيــة وغريهــا عــى مســاحات محــدودة مــن األرايض املرويــة
املخصصــة للتصديــر عــى حســاب األرايض األخ ــرى.
 5إعــادة ال ـتـوازن بــن اإلنتــاج املخصــص للتصديــر واملخصــص
لالســتهالك املحــي لصالــح هــذا األخــر؛ واســتعادة ال ـتـوازن
بــن اإلنتــاج الح ـيـواين ومــا يرتبــط بــه مــن إنتــاج األعــاف وبــن
اإلنتــاج النبــايت الســيما املخصــص لالســتهالك البش ــري بمــا
يقلــص االعتمــاد عــى االســترياد.
 6تنظيــم األرايض بشــكل عقــاين لجهــة االســتخدام والحــد
مـران الحض ــري
مــن تراجــع األرايض الزراعيــة لصالــح الع ـ
مـام بإصــاح وضــع الرتبــة
واملضاربــات العقاريــة ،واالهت ـ
والحــد مــن تدهــور نوعيتهــا.
 7وضــع حــد لعمليــات االســتحواذ عــى األرايض مــن قبــل
جهــات خارجيــة لصالــح أشــكال متطــورة تعاونيــة وغــر
تعاونيــة مــن االســتثمارات الوطنيــة املخصصــة لتحســن
الوضــع التغــذوي للنــاس والســيادة الغذائيــة للبــاد.
مـواد الغذائيــة لألســعار
 8فــك اســتتباع األســعار الداخليــة لل ـ
العامليــة دون ضوابــط ،وتنظيــم األســعار النســبية الداخليــة
بــن املنتجــات املختلفــة بمــا ينصــف املزارعــن الصغــار
واملســتهلك يف آن.

طـاع الخــاص
شـركات العمالقــة ،والق ـ
 .٢مصالــح ال ـ
الوطنــي
شـرنا إليــه
مقابــل التحالــف الوطنــي املــدين – االجتماعــي الــذي أ ـ
طـرف مقابــل مكــون مــن املســتفيدين
يف الف ـقـرة الســابقة هنــاك ـ
الرئيســيني مــن النظــام الزراعــي – الغــذايئ الســائد ،ـهـؤالء هــم
بالدرجــة األوىل:
•كبــار املســتثمرين الرأســماليني يف املجــال الزراعــي
املســتفيدون الرئيســيون مــن االســتثمارات الزراعيــة يف
األرايض املرويــة املخصصــة للتصديــر ،وغالبـ ًـا مــا يكونــون
شـركاء أو مقربــن مــن مواقــع النفــوذ يف الســلطة؛
ـ
•كبــار التجــار الذيــن يســتوردون ويوزعــون املدخــات الزراعيــة
مــن بــذور ومخصبــات ومبيــدات حشــرية وآالت ومعــدات...
شـركات عامليــة؛
هـؤالء غالبـ ًـا يكونــون وكالء تجاريــن ل ـ
الــخ ،و ـ
•شــبكة الوســطاء بــن املنتــج واملســتهلك ،بمــا يف ذلــك
شـركات
مؤسســات التمويــل واإل ـقـراض مــن مصــارف أو ـ
ماليــة أو حتــى أ ـفـراد ،واملتحكمــن بالتخزيــن والتربيــد
والنقــل والتوضيــب والتصديــر وتجــار الجملة...الــخ؛
•أصحــاب الصناعــات الغذائيــة الك ـبـرة الســيما التــي تســيطر
عىل حصة كبرية من األسواق بشكل شبه احتكاري ،والتي
تصنــع ـمـواد غــر صحيــة وغــر ضروريــة للتغذيــة الســليمة،
أو تســتخدم مدخــات وســيطة مســتوردة مــن الخــارج ـبـدل
املنتجــات الزراعيــة الطبيعيــة واملحليــة؛
•املؤسســات واألج ـهـزة الحكوميــة (الســيما وزارة الزراعــة
والصحة...الخ) والسلطات الالحصرية أو الالمركزية ذات
الصالحيــة والتأثــر الســيما محافظــي ووالة املناطــق الريفيــة
واملجالــس الجهويــة حيــث لديــه صالحيــات فعليــة يف مجــال
تنظيــم اســتخدام األرايض والزراعــة.
•وســائل اإلعــام الك ـبـرة – الرســمية والخاصــة  -املرتبطــة
بأصحــاب املصالــح والتــي تقــوم – يف مــا تقــوم بــه – بالرتويــج

الدعــايئ ملنتجــات وعــادات غذائيــة ضــارة ،وت ــروج معطيــات
مغلوطــة يف مجــال الزراعــة والصحــة والتغذيــة ،غالبـ ًـا
شـركات املنتجــة أو
مــا تكــون مدفوعــة األجــر مــن قبــل ال ـ
التجار يــة.
ويف ضــوء التحليــل امللمــوس ملكونــات هــذا التحالــف وممارســاته
يف كل بلــد ،ي ـفـرض بالتحالــف املــدين العريــض مــن أجــل الحــق يف
الغــذاء أن يعمــل يف وجهــة مضــادة مــن أجــل تخفيــف األثــر الســلبي
وتدعيــم سياســات وممارســات بديلــة .ويمكــن أن ـتـوىل األهميــة –
عــى ســبيل املثــل – للنقــاط اآلتيــة:
طـاع الخــاص ،الســيما
 1 .1الضغــط مــن أجــل ال ـتـزام الق ـ
شـركات الك ـبـرة العامليــة والوطنيــة ،باملســؤولية البيئيــة
ال ـ
طـاع
واالجتماعيــة كحــد أدىن ،باملبــادئ املوجهــة الل ـتـزام الق ـ
سـان حيــث ذلــك ممكــن .كمــا يمكــن
الخــاص بحقــوق اإلن ـ
الرتكيــز بشــكل خــاص عــى مدخــل محــدد أو أكــر مــن أجــل
ـفـرض الرتاجــع عــن ممارســات فجــة وذات ضــرر واضــح ل ـلـرأي
عـام .ومــن املداخــل املمكنــة:
ال ـ
•الضغــط مــن خــال الحركــة االجتماعيــة يف الشــارع ملواجهــة
الض ــرر الالحــق بمواســم املزارعــن بســبب اإل ـغـراق أو عــدم
حـرام الرزنامــة الزراعيــة،
ا ـ
•اختيار املدخل الصحي والسالمة الغذائية وعدم احرتامها
مــن قبــل التجــار واملصنعــن،
•الضغط من خالل مراقبة األسعار وفرض أسعار متناسبة
مع مســتوى مداخل املواطنني الفعلية.
 2 .2كســر حلقــة الوســطاء التــي ترفــع الكلفــة مــن خــال تدعيــم
إنشــاء شــبكة مــن التعاونيــات اإلنتاجيــة واالســتهالكية
وتعاونيــات الخدمــات الوســيطة (مدخــات وتخزيــن
شـرة بــن املنتــج
وتســويق) ،وبنــاء آليــات لعالقــات مبا ـ
الزراعــي واملســتهلك ،الســيما بــن املــدن واألريــاف املحيطــة
بهــا.
 3 .3تطوير التحالف مع الصناعات الزراعية الوطنية املتوسطة
غـرة املتض ــررة مــن احتــكار القلــة ذات االمتيــازات
والص ـ
واملعرضــة للخســارة والــزوال ،الســيما مــن يســلك منــه
طريــق التعــاون مــن املنتجــن ويلتــزم باملعايــر الصحيــة
طـاع الخــاص الــذي يشــكل
والبيئيــة .وهــذا املكــون مــن الق ـ
الغالبيــة العدديــة ،يمكــن أن يكــون حليفـ ًـا فعــاالً للحركــة
املدنيــة مــن أجــل الحــق يف الغــذاء.
 4 .4مراقبــة اإلطــار التشــريعي الوطنــي وااللتزامــات الدوليــة
شـركات يف املجــال الزراعــي والتغــذوي،
التــي تنظــم عمــل ال ـ
واســتخدام كل الوســائل املتاحــة مــن أجــل ـفـرض عــدم
انتهــاك الســيادة الوطنيــة عــى ا ـملـوارد ،أو عــدم االل ـتـزام
بالشــروط الصحيــة والبيئيــة ومنــع اإل ـغـراق ،بمــا يف ذلــك
األدوات التــي تتيحهــا االتفاقيــات الدوليــة نفســها ،وآليــات
سـان ورصــد اإلنجــاز التنمــوي
مراجعــة االل ـتـزام بحقــوق اإلن ـ
حســب االجنــدات العامليــة (وآخرهــا أجنــدة  2030واملقــررات
الخاصــة بالغــذاء والزراعــة).

 .٣الح ــروب واالحتــال والنزاعــات ببعديهــا الخارجــي
والداخــي
تفاقــم الحــروب والنزاعــات أزمــة الغــذاء ومشــكالت الزراعــة واألرض
وتولــد مشــكالت مــن ـنـوع خــاص .ففــي الــدول العربيــة التــي تعــاين
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حـرب أيضــاً .فالحاجــات
مــن ناحيــة أخــرى ،ثمــة مســتفيدون مــن ال ـ
املتزايــدة لالجئــن والســكان إىل الغــذاء تتــم تلبيتهــا مــن خــال
املســاعدات الغذائيــة التــي تقدمهــا املنظمــات الدوليــة للســكان
والالجئــن .ويمكــن لهــذه املســاعدات أن تلعــب دوراً يف زيــادة
التبعيــة الغذائيــة مــن خــال ضــخ منتجــات محــددة لتلبيــة حاجــات
الســوق بــدل املنتجــات الوطنيــة ،ويمكــن لذلــك أن يــؤدي يف حــال
حـرب أو ال ـنـزاع إىل زرع الحاجــة إىل هــذه املنتجــات التــي
امتــداد ال ـ
حـرب وال ـنـزاع ،وكذلــك تثبيــت ذلــك
تســتمر خــال مرحلــة مــا بعــد ال ـ
يف عالقــات تجاريــة واقتصاديــة مــع املورديــن للمســاعدات اإلنســانية.
مــع العلــم انــه قــد يتــم توفــر هــذه املســاعدات بوســائل مختلفــة
منهــا اســتخدام املنتجــات الوطنيــة للبلــدان املضيفــة لالجئــن
شـركات توريــد خاصــة
(وهــذا أقــل ضــرراً) أو مــن خــال عقــود مــع ـ
الســيما بالنســبة للمــواد الغذائيــة األساســية التــي تســتورد عــادة يف
معظــم البلــدان .كمــا أن شــبكات مــن املهربــن واملجموعــات املســلحة
وموظفــي الســلطات الفاســدة واملتواطئــة يجــدون دائمــاً طريقــاً
لإلفــادة الطفيليــة مــن هــذا الوضــع االســتثنايئ ،بمــا يف ذلــك الفســاد
واإلتجــار باملســاعدات الغذائيــة نفســها ،وتصبــح مصالــح هــذه
الفئــات واحــدة مــن العقبــات أمــام تحقيــق املصالحــات وإيجــاد ح ـلـول
للنزاعــات ،مــا يمكــن أن يشــكل تهديــداً ملصــدر ارتزاقهــم.
مواجهة هذا الواقع ال بد من أن يشمل الرتكيز عىل النقاط اآلتية:
• رغــم كل األهميــة التــي تشــكلها الح ــروب والنزاعــات ،ال
تقتصــر أســباب انتهــاك الحــق يف الغــذاء عــى الحــروب
واألســباب الطارئــة مهمــا كانــت أهميتهــا .فالشــبكات
املدنيــة العاملــة يف مجــال الحــق يف الغــذاء تأخــذ باالعتبــار
حـرب
األســباب والعوامــل الهيكليــة األخ ــرى الســابقة عــى ال ـ
وال ـنـزاع ،وذلــك تالفيـ ًـا لت ـكـرار أنمــاط السياســات نفســها يف
حـرب واملصالحــة .فالظــروف
مراحــل إعــادة البنــاء بعــد ال ـ
االســتثنائية واألكــر صعوبــة تتطلــب سياســات رؤيويــة
الحق يف الغذاء و السيادة الغذائية من خالل البيانات واملؤرشات الدولية «-
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 .٤غيــاب الديمقراطيــة والحكومــة الرشــيدة عامليـ ًـا
وو طنيـ ًـا

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -العرض العام

طـراف
شـرك فيهــا أ ـ
مــن احتــال (فلســطني) أو مــن حــروب معممــة ت ـ
عـراق
خارجيــة وداخليــة (اليمــن ،ســوريا ،ليبيــا ،الصومــال ،ال ـ
ســابقاً ،)...بــرزت مشــكالت حــادة وصلــت إىل حــد املجاعــة وانتشــار
األ ـمـراض نتيجــة امليــاه امللوثــة وســوء التغذيــة بلغــت أقصاهــا يف
اليمن حيث يعاين  4.9ماليــن شــخص 11نقصــاً يف الغــذاء،
وحيــث انتشــر و ـبـاء الكو ـلـرا بأكــر مــن  500000إصابــة .12كمــا أن نســبة
الفقــر ارتفعــت بشــكل كبــر يف ســوريا الســيما بــن النازحــن داخليــاً
والالجئــن حيــث إن  7ماليــن شــخص 13يعانــون مــن نقــص الغــذاء
حـرب يف هــذه
والفقــر الشــديد .وقــد اســتخدم الغــذاء ســاحاً يف ال ـ
البلــدان مــن خــال الحصــار والتجويــع مــن أجــل ـفـرض االستســام،
شـرت تجــارة املــواد الغذائيــة الضروريــة مــن قبــل امليلشــيات
كمــا انت ـ
والعصابــات وأحيانــاً الجهــات الرســمية .مــن جهــة أخــرى فــإن انتشــار
النزاعــات واملواجهــات العســكرية شــمل املســاحات الريفيــة الواســعة
التــي د ـمـرت زراعتهــا أو تضــررت ،وتلوثــت باأللغــام (حالــة لبنــان بعــد
سـرائيلية) وامللوثــات الناجمــة عــن اســتخدام الذخائــر
االعتــداءات اإل ـ
عـراق وســوريا) ،ونــزوح الســكان والقــوى العاملــة مــا أدى
(حالــة ال ـ
إىل تدهــور شــامل يف الزراعــة والعنايــة بــاألرض ،مــا ســيرتك آثــاراً
ك ـبـرة عــى املــدى البعيــد أيضــاً.

متكاملــة أكــر فعاليــة وعــدم االكتفــاء بإلقــاء املســؤولية عــى
حـرب وحدهــا.
ال ـ
صـام بــن التدخــل اإلنســاين
• غالبـ ًـا مــا يكــون هنــاك انف ـ
والتدخــل التنمــوي ،وال تأخــذ غالبيــة التدخــات اإلنســانية
باالعتبــار اآلثــار املتوســطة والبعيــدة املــدى لتقديــم
سـاعدات اإلنســانية والغذائيــة التــي تقتصــر غالبـ ًـا عــى
امل ـ
ســد الحاجــات األكــر إلحاحـ ًـا يف املــدى القصــر دون بعــد
تمكينــي وتنمــوي .يف املقابــل ـفـإن املقاربــة التنمويــة تتطلــب
الربــط الــذيك بــن التدخــل اإلنســاين والتدخــل التنمــوي يف
صـرة واملتوســطة والبعيــدة األمــد ،تالفيـ ًـا لآلثــار
اآلجــال الق ـ
الهيكلية السلبية عىل الزراعة والحق يف الغذاء مستقبالً،
ً
وتالفيا لآلثار الجانبية السلبية عىل جوانب الحياة األخرى
للســكان والالجئــن بمــا يف ذلــك املجتمعــات املضيفــة.
سـاعدات اإلنســانية الســيما
ظـام امل ـ
• مراقبــة وثيقــة ملجمــل ن ـ
الغذائيــة منهــا ،ومشــاركة فعالــة مــن قبــل املجتمــع املــدين
مع املنظمات الدولية والجهات الحكومية وممثيل السكان
النازحــن والالجئــن ،مــن أجــل منــع الفســاد واإلتجــار بغــذاء
سـاعدات عــى كافــة املســتويات،
النــاس ،وســوء إدارة امل ـ
وهــي ممارســات شــائعة يف هــذه الحــاالت وتشــارك فيــه
طـراف كلهــا.
األ ـ

يســاهم غيــاب الديمقراطيــة والعدالــة يف النظــام العاملــي يف تفاقــم
شـركات والــدول صاحبــة
أزمــة الغــذاء حيــث إنهــا تتيــح لحفنــة مــن ال ـ
القــوة السياســية والعســكرية واالقتصاديــة أن تتحكــم يف غــذاء
العالــم وزراعتــه وتجارتــه .يف املقابــل فــإن تمثيــل الــدول الناميــة
وف ـقـراء العالــم ،بمــا يف ذلــك مزارعــوه الصغــار وفالحــوه ومســتهلكو
املــواد الغذائيــة مــن عمــوم النــاس ،يف املؤسســات الدوليــة ضعيــف
وقدرتهــم عــى إســماع صوتهــم والتأثــر يف ال ـقـرارات شــبه معدومــة
بحكم التشتت واحتكار تمثيلهم الضعيف أصالً من قبل حكومات
ال تملــك ـقـراراً مســتقالً وتســتفيد مــن ريــع العوملــة النيوليرباليــة
بأشــكال عــدة.
وعــى الصعيــد الوطنــي ال يختلــف األمــر ك ـثـراً يف البلــدان العربيــة،
ال بــل ربمــا كان الوضــع أكــر ســوءاً .فالقيــود عــى الديمقراطيــة
والحريات شــديدة ،واملجتمع املدين ليس مقيداً يف عمله فحســب،
بــل مالحــق ومضطهــد أحيانــاً ك ـثـرة ،والقاعــدة االجتماعيــة للحكــم
ضيقــة والطبيعــة الغنائميــة للدولــة هــي الطاغيــة حيــث ال ســيادة
للقانون وال دساتري تحرتم ويجري تربير االستبداد والقمع العنيف
بشــتى الذرائــع؛ أولهــا األمــن واالســتقرار ومكافحــة اإلرهــاب .ويف
وضــع كهــذا يجــري اســتضعاف فئــات ك ـثـرة مــن املواطنــن ،وحصــة
األريــاف وســكانه واملزارعــن الصغــار والفالحــن هــي األكــر ،حيــث
يرتكــز االهتمــام يف املراكــز املدينيــة الرئيســية الســيما العواصــم،
وســكان االح ـيـاء الغنيــة فيهــا تحديــداً .لذلــك ليــس غريبــاً أن يتــم
الرتاجــع عــن الكثــر مــن اإلصالحــات الزراعيــة الســابقة – بغــض
النظــر عــن املالحظــات عليهــا – حيــث إن ب ـنـاء الــدول الوطنيــة بعــد
االســتقالل اقتــى االعتمــاد عــى الفالحــن واملزارعــن كقــوى
اجتماعيــة يرتكــز عليهــا النظــام يف ـفـرة «الثــورات واالنقالبــات» التــي
أدت إىل االســتقالل الوطنــي عــن ســلطات االنتــداب أو االســتعمار
املباشــر .لكــن الوضــع الراهــن انقلــب تمامــاً ،واســتعاد كبــار املــاك
العقاريني التقليديني أراضيهم ونفوذهم (حيث شــملهم اإلصالح)
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وانضــم اليهــم املســتثمرون الرأســماليون الكبــار يف الزراعــة،
وتدهــورت أحــوال صغــار املزارعــن والفالحــن يف كل الــدول العربيــة
عـرض ذلــك األوراق الوطنيــة.
تقريبــاً ،كمــا ت ـ
التحوالت يف الزراعة لم تنفصل عن التحوالت يف النظام الســيايس
واالقتصــادي والتحالفــات االجتماعيــة ،وتعزيــز وضــع الزراعــة
املســتجيبة ملتطلبــات التنميــة البشــرية املســتدامة والحــق يف الغــذاء،
ينــدرج أيضــاً يف إطــار التحوالت/اإلصالحــات السياســية واملؤسســية
يف منظومــة الحوكمــة .ويف هــذا الصــدد يمكــن العمــل وفــق املحــاور
واملســتويات اآلتيــة:
حـركات
•عــى املســتوى الــدويل ،تعزيــز حضــور الفالحــن و ـ
املزارعــن واملنظمــات البيئيــة والتنمويــة يف اآلليــات الدوليــة،
وبنــاء ائتالفــات تتجــاوز التخصصــات الضيقــة ،وتصحيــح
التمثيــل يف املنظمــات الدوليــة املعنيــة وفــق مقتضيــات
الهــدف  16مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،مــن أجــل ا ـقـراح
و ـفـرض بدائــل يف مــا يتعلــق بتجــارة الغــذاء واألســعار
وحقــوق صغــار املنتجــن الزراعيــن ،التزامـ ًـا بمتطلبــات
االســتدامة والعدالــة وإعمــال الحــق يف الغــذاء للجميــع.
• عــى املســتوى اإلقليمــي ،إ ـ
شـراك النقابــات الفالحيــة
والتعاونيــات و ـ
حـركات املزارعــن بفعاليــة يف الشــبكات
اإلقليميــة والوطنيــة التنمويــة ،حيــث إنهــا مهمشــة حتــى
حـرص عــى وجــود
ضمــن منظمــات املجتمــع املــدين .وال ـ
ممثلــن عــن هــذه الفئــات يف املنتديــات اإلقليميــة املتخصصــة
(البيئيــة والزراعيــة والنســوية) والعامــة (املنتديــات واآلليــات
الحقوقيــة ومتابعــة أجنــدة  ،)...2030وجعــل قضيــة الحــق يف
عـام.
حـراك التنمــوي ال ـ
شـركة لل ـ
الغــذاء قضيــة م ـ
• يف ســياق اإلصالحــات السياســية واملؤسســية العامــة،
العمــل لتعزيــز الالمركزيــة الديمقراطيــة الســيما يف املناطــق
الريفيــة ،والنــص عــى تمثيــل الفالحــن واملزارعــن – الســيما
النســاء – يف الهيئــات املحليــة واملجالــس البلديــة.
• تعديــل التشــريعات لجهــة إلزاميــة عمليــات التشــاور
مــع ممثــي الفالحــن واملزارعــن والتعاونيــات وجمعيــات
املســتهلكني ،وتعزيــز تمثيلهــم يف املجالــس االقتصاديــة
واالجتماعيــة (والبيئيــة) ،والزاميــة التشــاور ومشــاركتهم يف
املشــاريع الحكوميــة والتنمويــة املمولــة مــن جهــات دوليــة،
والتــي تتعلــق بالغــذاء والزراعــة والصحــة.
• إعــداد وإ ـقـرار مدونــة ســلوك أو مبادئ/قواعــد موجهــة
– ملزمــة إذا أمكــن – تتضمــن املعايــر البيئيــة والصحيــة
واالجتماعيــة التــي يجــب احرتامهــا يف كل مــا يتصــل بإنتــاج
الغــذاء وتجارتــه واســتهالكه.

 .٥الضغــوط البيئيــة «الطبيعيــة» والتــي مــن صنــع
البشــر ،كونيـ ًـا ووطنيـ ًـا
لقــد تراجــع الطابــع «الطبيعــي» للخصائــص والضغــوط البيئيــة
مــع تقــدم الحضــارة البشــرية .فالتفاعــل «الطبيعــي» بــن اإلنســان
والطبيعــة املحيطــة كان يتــم بشــكل متكافــئ بــن الطرفــن بمقــدار مــا
كان اإلنسان ال يملك من األدوات واملؤسسات ما يمكنه من التأثري
الجوهري يف الخصائص الطبيعية ،بل كان يتكيف معها ،ويعدل
فيهــا تعديـاً طفيفــاً ال يغــر مــن خصائصهــا .ولعــل الزراعــة هــي أول
عملية تغيري وتحويل للطبيعة يف خدمة اإلنسان ،وجعلها منتجة
للغــذاء والحقــاً حاجــات أخــرى .وبهــذا املعنــى ،ومنــذ العصــور

القديمــة جــداً ،لــم تعــط البيئــة املحيطــة معطــى طبيعيــاً بحتــاً ،بــل
باتــت مركبــاً مــن معطــى طبيعــي ومعطــى بشــري يف آن.
ويف عصرنــا هــذا الــذي دشــنته الثــورة الصناعيــة منــذ ثالثمايــة
ســنة ،تبــدل األمــر بشــكل نوعــي ،حيــث بــات املعطــى الطبيعــي يف
البيئــة خاضعــاً ومتأ ـثـراً بدرجــة ك ـبـرة باملعطــى البشــري .ولعــل أبــرز
هـرة التغــر املناخــي الــذي ح ـفـزه النمــو الصناعــي
عالمــات ذلــك هــو ظا ـ
ضـرة.
والســلوك غــر املســتدام خــال القــرون املاضيــة ويف أيامنــا الحا ـ
إن املمارســات البشــرية غــر املســتدامة التــي تقودهــا اليــوم العوملــة
النيوليرباليــة ،وضعــت اإلنســان يف مواجهــة الطبيعــة يف دا ـئـرة غــر
حميدة من الفعل (البشري) وردة الفعل (من قبل الطبيعية – إن
صــح التعبــر – الــذي يتخــذ مــا يبــدو انتقامــاً مــن ســلوك اإلنســان يف
شــكل فيضانــات وموجــات حــر وجفــاف وأعاصري...الــخ) ،ال يمكــن
اعتبارهــا ظا ـهـرات طبيعيــة بحتــة .كمــا أن آثارهــا الســلبية ليســت
نتــاج طبيعتهــا نفســها بقــدر مــا هــي أيضــاً نتــاج شــكل التفاعــل بــن
هـرة الطبيعيــة وبــن النــاس ومؤسســاتهم .إن فيضــان النهــر
الظا ـ
هـرة طبيعيــة (بمعنــى مــا) لكــن الكارثــة الناجمــة عنــه مــن تدمــر
ظا ـ
وضحايــا ومجاعــة هــي بالدرجــة األوىل مــن نتائــج ســلوك اإلنســان
صـرة ،أو حتــى املتســببة بهــا.
الرتاكمــي ،ومؤسســاته وسياســاته القا ـ
هــذا التمييــز ضــروري لتــايف املقاربــة «القدريــة» التــي ـيـراد مــن خاللهــا
رفــع املســؤولية التاريخيــة الرتاكميــة عمــن تســبب بهــذا الواقــع،
كمــا ـيـراد أيضــاً رفــع املســؤولية الراهنــة عــن القصــور يف معالجــة آثــار
التدهــور البيئــي ،وتجنــب االل ـتـزام بــأي سياســات للوقايــة مــن تجــدد
مثــل هــذه «الكــوارث» بحجــة أنهــا مــن نتائــج الطبيعــة والقــدر.
انطالقــاً مــن هــذه املقاربــة ،فــإن العمــل مــن أجــل ـفـرض ممارســات
زراعيــة مســتدامة وضمــان الحــق يف الغــذاء للجميــع ،يتطلــب أيضــاً
العمــل عــى املســتويات الدوليــة واإلقليميــة ،كمــا املســتويني الوطنــي
واملحــي .يشــمل ذلــك املحــاور اآلتيــة:
• تشديد الضغط والعمل من أجل التصدي للتغري املناخي
وتبعاتــه عــى املســتوى العاملــي بشــكل خــاص ،باعتبــار ذلــك
شـركة أ ـمـام الجميــع ،وليســت ترفـ ًـا يختــص بــدول
مهمــة م ـ
دون غريهــا.
• أن تؤكــد مقاربــة املجتمــع املــدين يف هــذا املجــال عــى
املســؤولية الرتاكميــة التاريخيــة للــدول الصناعيــة املتقدمــة
يف نشوء وتفاقم ظاهرة التغري املناخي (واالحرتار العاملي)،
وأن عليهــا أن تتحمــل مســؤوليتها كاملــة ،بمــا يف ذلــك
تحمــل العــبء األكــر مــن كلفــة السياســات املطلوبــة لكبــح
هـرة ،والتعويــض عــى الــدول الناميــة املتضــررة،
هــذه الظا ـ
وتحمــل العــبء األكــر يف تمويــل الصناديــق واملبــادرات
والبحوث يف هذا املجال ،بعيداً عن منطق الربح والتجارة.
شـركة لكــن املتفاوتــة
وذلــك التزامـ ًـا بمبــدأ املســؤولية امل ـ
ووضعــه موضــع التنفيــذ الفعــي.
سـاهمة يف االئتالفات العاملية من أجل فرض
شـراك وامل ـ
• اال ـ
االل ـتـزام باتفاقيــة باريــس للمنــاخ ،والضغــط عــى الــدول
التي ال تلتزم بها أو تريد االنسحاب منها .كما العمل عىل
أن ال يج ــري التحايــل عــى متطلبــات وقــف التدهــور البيئــي
مــن خــال ح ـلـول تجاريــة (مثــل بيــع حقــوق التلويــث بــن
الــدول أو نقــل الصناعــات امللوثــة إىل دول أخرى...الــخ).
حـرام خصائــص «املناطــق
•عــى املســتوى اإلقليمــي ا ـ
املناخيــة والطبيعيــة» املتنوعــة يف البلــدان العربيــة (الرتبــة
والتضاريــس وامليــاه واملناخ...الــخ) .وبنــاء عــى ذلــك الضغــط
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البحــث العمــي كمــا كل يشء آخــر يجــري اســتغالله مــن قبــل رأس
املــال وتوظيفــه يف خدمــة منطــق املنافســة والربــح .فالبحــث العلمــي
يرتكــز هــو اآلخــر يف مجــاالت دون أخــرى حيــث احتمــاالت الريــح
أكــر ،وحيــث األولويــات البحثيــة املتناســبة مــع متطلبــات العوملــة
شـركات الكــرى التــي حلــت يف أماكــن ومجــات ك ـثـرة
واألســواق وال ـ
محــل املؤسســات العامــة (الحكوميــة) واألكاديميــة املحايــدة يف
مجــال البحــث .ويشــمل اإلهمــال مســائل هامــة بالنســبة إىل الــدول
الناميــة ،بمــا يف ذلــك تطويــر األبحــاث يف بعــض األ ـمـراض الخاصــة
باملناطق االستوائية – عىل سبيل املثل – التي ال يوجد احتمال قوي
إلدراجهــا ضمــن أولويــات البحــث العلمــي ،وكذلــك األمــر االهتمــام
بالتكنولوجيــات البســيطة نســبياً التــي تســهل نواحــي حيــاة املواطنــن
– بمــا يف ذلــك املزارعــون وســكان األريــاف – يف عيشــهم وتنقلهــم
وحصولهــم عــى حاجاتهــم وتحســن إنتاجيتهــم بطــرق غــر مكلفــة.
فمهمــا بلــغ التطــور يف تكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات التــي تحتــل
اليــوم رأس الهــرم يف البحــث والتطويــر ،فهــي لــن تــزرع ســهل قمــح،
وال تخبــز رغيفــاً ،وال تبنــي مســكناً .األبحــاث الجينيــة تأخــذ منحـ ًـى
طـراً حيــث يتــم توظيــف التعديــات الجينيــة مــن أجــل الســيطرة
خ ـ
الخبيثــة واملد ـمـرة عــى اإلنتــاج الزراعــي يف العالــم وتقويــض الســيادة
الغذائية للدول والقضاء عىل التنوع البيولوجي والجيني ،ما يشكل
خســارة ال تعــوض .أمــا تطويــر الروبوتــات والــذكاء االصطناعــي ،فــا
ـيـزال يف بداياتــه وليــس هنــاك مــا يوحــي أنــه ســيتحول إىل وســائل
متاحــة للجميــع ،الســيما ملاليــن النــاس املنتجــن واملســتهلكني يف
العالــم النامــي حيــث غالبيــة ســكان الكوكــب.
هــذا اإلهمــال والضعــف موجــود أيضــاً يف الــدول الناميــة ومنهــا
الــدول العربيــة ،حيــث مخصصــات البحــث والتطويــر ضئيلــة أصـاً
وال تتجــاوز  %0.56مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل للبلــدان العربيــة.14
كمــا تســود ثقافــة اســتهالكية وتبذيريــة وريعيــة حيــث ال قيمــة ك ـبـرة
للبحث العلمي – إال مرة أخرى ما يخدم أولويات النخب الحاكمة
ومحيطها – والبحث يف مجال الزراعة والتغذية أكرث ضعفاً ،ال بل
حتــى إن كليــات الزراعــة والصحــة العامــة والتغذيــة يف الجامعــات
تعتــر مــن كليــات واختصاصــات الفئــة الثانيــة مقارنــة بالتخصصــات
14
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مــن أجــل سياســات زراعيــة وغذائيــة مســتدامة تأخــذ ذلــك
صـراع قس ــري مــع
باالعتبــار وال تضــع النشــاط البش ــري يف ـ
هــذه الخصائــص ،مــا يــؤدي إىل اســتنزاف ا ـملـوارد ونتائــج غــر
حميــدة.
• لحــظ مصــادر الت ـلـوث البيئــي الخاصــة باملنطقــة العربيــة،
غـام ،ذخائــر،
الســيما مــا تتســبب بــه الح ــروب والنزاعــات (أل ـ
ّ
املنضــب ،التدهــور املزمــن للرتبــة وإهمــال
اليورانيــوم
ً
األرض...الــخ) .فهــذه أيضــا تســتحق األولويــة يف البلــدان
العربيــة.
صـرار عــى التكامــل اإلقليمــي بمــا هــو مســار ض ــروري – ال
• اإل ـ
بــل إلزامــي – لتحقيــق األ ـمـان الغــذايئ والســيادة الغذائيــة،
وهــو أمــر يصعــب تصــور تحقيقهــا عــى مســتوى كل دولــة
منفــردة .عــى أن يكــون ذلــك مندرجـ ًـا يف إطــار تنمــوي
مســتدام وعــادل يحــرم حقــوق النــاس والبلــدان ال مــن
شـركات الخاصــة
خــال االســتحواذ عــى األرض مــن قبــل ال ـ
أو الــدول النافــذة عــى حســاب الــدول الف ـقـرة وأنمــاط حيــاة
الســكان فيهــا.

األخــرى مثــل األعمــال والتجــارة ،واالتصــاالت ،والتخصصــات املاليــة
والتأمــن ،واقتصــاد األعمــال ،والطــب التخصيص...ألــخ.
يف هــذا الصــدد ،فــإن محــاور عمــل الشــبكات املدنيــة العاملــة يف
مجــال الحــق يف الغــذاء يمكــن اختصارهــا يف مــا يــأيت:
سـاهمة يف الشــبكات واالئتالفــات العامليــة
مـام إىل امل ـ
• االنض ـ
التــي تضغــط مــن أجــل أجنــدة بحــث علمــي متوازنــة تأخــذ
باالعتبــار حاجــات البلــدان الناميــة وأولوياتهــا ،وأولويــات
طـاع الزراعــي وتوفــر الغــذاء الصحــي .وتحمــل الــدول
الق ـ
الصناعيــة املتقدمــة عــبء تمويــل البحــث العلمــي يف مجــال
الزراعــة املســتدامة يف إطــار الصناديــق املخصصــة للتصــدي
للتغــر املناخــي.
• عــى املســتوى العربــي ،العمــل عــى ق ـيـام تعــاون إقليمــي
بــن البلــدان العربيــة يف مجــال البحــث الزراعــي بقــدرات
وطنيــة ،ومــن خــال تعــاون ج ـنـوب – ج ـنـوب وبدعــم مــن
املنظمــات األمميــة املعنيــة (أمــم متحــدة ،فــاو ،برنامــج
الغــذاء العاملــي ،ايفاد...الــخ) ،عــى أن يشــمل ذلــك
شـرك ألبحــاث
الجامعــات العربيــة وبنــاء مركــز إقليمــي م ـ
الزراعــة والتغذيــة يف إحــدى الــدول العربيــة ،وإدراج ذلــك
ضمــن أولويــات التنميــة وأجنــدة  2030يف املنطقــة.
•اســتخدام آليــات التشــبيك بــن املنظمــات النقابيــة واملدنيــة
والحقوقيــة العاملــة يف مجــال الحــق يف الغــذاء مــن أجــل
تبــادل التجــارب الحقيقيــة التــي حققــت نجاحـ ًـا ،والتعريــف
باملبــادرات والوســائل البديلــة للزراعــة الصحيــة والبيئيــة
سـاعدة يف نقلهــا إىل بلــدان ومناطــق أخ ــرى وتعميمهــا.
وامل ـ
• عــى املســتوى الوطنــي ،تطويــر القــدرات يف مجــال البحــث
العلمــي واإلرشــاد الزراعــي والتشــبيك بــن املؤسســات
الحكوميــة وكليــات الزراعــة والصحــة – التغذيــة واملنظمــات
الزراعيــة والصناعــات الزراعيــة الوطنيــة ،بمــا يعــزز
مكانــة الزراعــة والبحــث الزراعــي املتالئــم مــع الخصائــص
والحاجــات الوطنيــة الحقيقيــة.
• عمــل توعــوي للشــبكات الوطنيــة مــن أجــل نقــد األنمــاط
الغذائيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن ثقافــة وســلوكيات اســتهالكية
وغــر صحيــة ،وتنظيــم حمــات مضــادة للحمــات
الرتويجيــة ملمارســات ومنتجــات غــر صحيــة ،الســيما
يف وســائل اإلعــام ،ويف املــدارس واملؤسســات العامــة،
والرتكيــز عــى الربــط بــن العــادات الغذائيــة الســيئة وتدهــور
الصحــة (الســمنة والــوزن الزائــد ،واأل ـمـراض املرتبطــة
شـرايني...الخ).
بالتغذيــة كالســكري وأ ـمـراض القلــب وال ـ
يختصــر الشــكل اآليت محــاور العمــل الرئيســية ووجهتهــا (بشــكل
جـزيئ) يف مواجهــة العوامل/املصــادر الســتة التــي ســبق عرضهــا
ـ
والتــي تعتــر عوامــل مؤ ـثـرة وضاغطــة عــى الحــق يف الغــذاء بمــا هــو
أمــان غــذايئ وســيادة غذائيــة عــى حــد ســواء.

البنك الدويل https://data.albankaldawli.org/indicator/GB.XPD.
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المقدمة
اســتنادا إىل أن الغــذاء ،وفقــا ملــا ُّاتفــق عليــه منــذ نشــأة الفكــر
ً
مرتبطــا
االقتصــادي ،هــو ليــس بســلعة كســائر الســلع ،باعتبــاره
بحياة اإلنسان واستمرار الجنس البشري ،تتعرّض هذه الورقة إىل
الحـ ّـق يف الغــذاء ومــا ّ
يتصــل بــه مــن مفاهيــم األمــن البشــري واألمــن
الغــذايئ والســيادة الغذائ ّيــة .وهــي تنتهــج مقاربــة حقوق ّيــة تســعى
إىل البحــث يف كنــه العالقــة الوطيــدة التــي تجمــع بــن هــذه املفاهيــم
والتــي تهــدف يف نهايــة املطــاف إىل تحقيــق كرامــة اإلنســان وتســعى
جـوع والخــوف.
ضـرا ومســتقبال ،مــن الفاقــة وال ـ
إىل تأمينــه ،حا ـ
وقــد تــم تخصيــص القســم األول مــن الورقــة إىل اســتعراض تطـوّر
مفهــوم الحـ ّـق يف الغــذاء يف نطــاق املنظومــة الكون ّيــة لحقــوق
االنســان ،باعتبــاره أحــد الحقــوق األساسـيّة لإلنســان ،وبيــان
األســس القانون ّيــة التــي ينبنــي عليهــا والتــي تلــزم الــدول باحرتامــه
وحمايتــه وإعمالــه لفائــدة ّ
صـاء.
كل األشــخاص دون تمييــز أو إق ـ
كمــا تــم التطــرق يف نفــس القســم إىل العالقــة التــي تربــط بــن األمــن
الغــذايئ ،الــذي يكـوّن أحــد املق ّومــات الســبعة لألمــن البشــري
يف تصــوره الحديــث املتصــل أساســا بأمــن الفــرد وحمايتــه مــن كل
جـوع والخــوف والتهديــد ،وبــن الســيادة الغذائ ّيــة التــي
أشــكال ال ـ
تتأســس كذلــك عــى تكريــس الحــق يف الغــذاء ولكنهــا ال تقتصــر عــى
حــق الفــرد يف الغــذاء الــكايف والصحــي بــل ّ
تؤكــد أيضــا عــى حقــوق
املجموعــات والشــعوب يف ضبــط اختياراتهــا وسياســاتها الغذائيــة
والزراعيــة ويف املحافظــة عــى البيئــة الســليمة وجملــة مــن الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة والسياســية األخــرى.
ضـوح محوريّــة
ومــن خــال تحليــل هذيــن املفهومــن تبــدو بــكل و ـ
الحــق يف الغــذاء الــكايف والتغذيــة ونقطــة االلت ـقـاء املركزيّــة بينهمــا.
كما تم التطرق يف هذا القسم إىل أجندة أهداف التنمية املستدامة
 2030التــي تضمنــت أهدافــا تتصــل بالحــق يف الغــذاء والتــي ،رغــم
التحفظــات بشــأن قدرتهــا عــى أن تكــون قـوّة تغيــر وتحويــل
للمجتمعــات ،فإنهــا قــد تشـ ّـكل إطــارا ،وطن ًّيــا ودول ّيــا ،ال ســيما
عـرف
سـاءلة والت ـ
بالنســبة ملنظمــات املجتمــع املــدين ،للمتابعــة وامل ـ
عــى مــدى التقــدم عــى درب تدعيــم أركان األمــن الغــذايئ وتجســيم
مق ّومــات الســيادة الغذائ ّيــة .كمــا حاولنــا بيــان أبــرز األهــداف
والغايــات التــي تــم ضبطهــا مــن قبــل املجتمــع الــدويل يف هــذا املجــال.
ويتصــل القســم الثــاين بتطــور مفهومــي األمــن الغــذايئ والســيادة
الغذائية يف النقاش التنموي الدويل .فقد تطور األمن الغذايئ منذ
ّ
يتعلــق
نشــأته خــال العقــد الســابع مــن القــرن املــايض مــن مفهــوم
بتأمــن الغــذاء عــى املســتوى العاملــي إىل املســتوى الوطنــي ثــمّ إىل
يجســد بصفــة بليغــة حـ ّـق الشــخص،
سـرة والفــرد بمــا
مســتوى األ ـ
ّ
وذلــك بالتــوازي مــع تطـوّر مفهــوم األمــن البشــري مــن أمــن الوطــن
والدولــة إىل أمــن الفــرد وحمايتــه حتــى مــن الدولــة .وقــد عمدنــا إىل
اســتخدام عبــارة األمــن الغــذايئ البشــري للتأكيــد عــى أن األمــن
الغــذايئ هــو مــن أمــن البشــر وللتأكيــد عــى أهم ّيــة إعمــال حقــوق
كل األ ـفـراد داخــل املجموعــات أو املجتمعــات يف التغذيــة الكافيــة
والصحيــة واملالئمــة ،وفــق األركان األربعــة األساسـيّة التــي يضبطهــا
صـول واســتمرار
التعريــف الــدويل لألمــن الغــذايئ مــن توفــر وو ـ
واســتعمال صحّ ــي.
وتــم يف نفــس القســم بيــان تطــور مفهــوم الســيادة الغذائيــة الــذي
حـركات االجتماع ّيــة للد ـفـاع عــن حقــوق املزارعــن الصغــار
أطلقتــه ال ـ
يف مواجهــة ســيطرة النظــام النيول ـيـرايل وقــوى رأس املــال املعولــم

عــى مفاصــل النظــام الغــذايئ والزراعــي بمــا هـ ّـدم األنظمــة التقليديــة
القائمــة وتســبب يف تجويــع املاليــن مــن املنتجــن الصغــار وســكان
الريــف ونشــر ســوء التغذيــة ودمّ ــر البيئــة واملحيــط ويهــدد مســتقبل
جـاء املعمــورة .فمفهــوم الســيادة
األجيــال القادمــة يف كامــل أر ـ
ينطلــق مــن الحــق يف الغــذاء للجميــع ليؤكــد عــى حقــوق املجموعــات
والشعوب وجملة من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
سـراتيجيات
والبيئيــة األخــرى ويطــرح بدائــل سياســية وحقوق ّيــة وا ـ
مغا ـيـرة ال ســيما مــن خــال الرتكيــز عــى الزراعــة األســرية والبيئ ّيــة
املســتديمة ،وحمايــة صغــار املنتجــن واملســتهلكني والســكان
األصليــن وغريهــم ،وتنفيــذ إصالحــات زراعيــة شــعبية وحقيق ّيــة،
وتعزيــز الديمقراط ّيــة املحل ّيــة ،وإعــادة النظــر يف قواعــد النظــام
التجــاري العاملــي نحــو مزيــد مــن العدالــة واإلنصــاف.
شـرات
أمــا البــاب الثالــث فقــد تــمّ تخصيصــه للبحــث عــن بعــض املؤ ـ
التــي قــد ّ
تمكــن مــن تقييــم ،وفــق البيانــات املتو ـفـرة والشــحيحة يف
الســيادة الغذائ ّيــة مــن
املجــال ،بعــض الجوانــب املتصلــة بمق ّومــات ّ
ضـاع قطاعــات
خــال موقــع صغــار املزارعــن والزراعــة األســريّة وأو ـ
الزراعــة واألريــاف وانعــدام التــوازن يف ملك ّيــة األرايض وتوزيــع
الدخــل وحالــة التشــغيل ومســتوى عيــش الســكان ومــدى حمايتهــم
وقدرتهــم عــى إ ـبـاغ صوتهــم بمــا يمكنهــم مــن تأمــن عيشــهم
واملســاهمة يف نحــت السياســات الغذائيــة ألوطانهــم.
ثــم تــمّ التطــرق يف البــاب الرابــع إىل بعــض محـ ِّـددات الســيادة
الغذائ ّيــة يف املنطقــة العرب ّيــة خاصــة مــن حيــث التطـوّر الســكاين
وتنامــي الســكن الحضــري وانتشــار الفقــر وتغـ ّـر أنمــاط اإلنتــاج
واالســتهالك واالندمــاج يف املنظومــات التجاريــة الدوليــة التــي
شـركات املتعددة الجنســيات والتي زادت يف تعميق
تهيمن عليها ال ـ
التبع ّيــة الغذائ ّيــة للبلــدان املنتميــة لهــذه املنطقــة والتــي مــن املرجــح
أن تــزداد عمقــا بفعــل اإلكراهــات البيئ ّيــة وتغـ ّـر املنــاخ وضعــف
التعــاون البينــي ال ســيما يف ظــل ضعــف املجتمعــات املدنيــة وقدرتهــا
عــى الــوزن عــى التوجهــات والخيــارات السياسـيّة املنتهجــة بصفــة
عامّ ــة يف هــذه البلــدان.
وقــد ُخ ِّ
املتوفـرة
ّـ
شـرات
صــص البــاب الخامــس إىل تقديــم ـقـراءة للمؤ ـ
ضـاع املنطقــة العرب ّيــة مــن زاويــة األمــن الغــذايئ ،وفقــا
لتشــخيص أو ـ
ملقاييــس املنظمــة الدوليــة لألغذيــة والزراعــة ،مــن حيــث التوفــر
جـزء األخــر
صـول واالســتعمال مــع تخصيــص ال ـ
واالســتقرار والو ـ
ضـاع البلــدان العرب ّيــة املعن ّيــة
لتأ ـثـرات الحــروب والنزاعــات عــى أو ـ
شـرة ،وما لذلك من
شـرة أو غري مبا ـ
بهذه النزاعات ســواء بصفة مبا ـ
تهديــد عــى أمنهــا واســتقرارها ومســتقبل أبنائهــا.
وتمثــل هــذه الورقــة مدخــا ملزيــد مــن التعمــق يف حــاالت البلــدان
العربيــة املعنيــة بأكــر دقــة يف إطــار التقاريــر الوطن ّيــة الســتقراء واقــع
إعمــال الحــق يف الغــذاء ،ومــدى تحقيــق األمــن الغــذايئ البشــري
وتجســيم أركان الســيادة الغذائ ّيــة يف املنطقــة .وذلــك بمــا ّ
يمكــن
منظمــات املجتمــع املــدين والناشــطني يف مجــال حقــوق اإلنســان
صـرة واملدافعــة الضروريــة
مــن األدوات املعرفيــة الدنيــا وحجــج املنا ـ
سـايس يف الغــذاء
لفعال ّيــة نشــاطها يف مجــال الد ـفـاع عــن الحــق األ ـ
الــكايف والتغذيــة ومجمــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة والبيئيــة ،الفرديــة منهــا والجماعيــة ،لإلنســان العربــي
أينمــا كان.
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يعتــر الحــق يف الغــذاء مــن أوىل حقــوق اإلنســان التــي ّ
نصــت
عليهــا املواثيــق والص ـكـوك الدول ّيــة باعتبــاره مرتبطــا عضويــا بحيــاة
اإلنســان وظــروف عيشــه وكرامتــه وصحتــه البدنيــة والعقل ّيــة .وقــد
تــم التنصيــص عــى هــذا الحــق يف العديــد مــن النصــوص والص ـكـوك
الدول ّيــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان .كمــا شــهد مفهــوم هــذا الحــق
وتعريفاتــه تطــورا رافــق صــرورة تدعيــم املنظومــة الدوليــة لحقــوق
اإلنســان بمــا ّ
مكــن مــن مزيــد تدقيــق مضمونــه وتوســيعه وضبــط
االلتزامــات املحمولــة عــى الــدول ،كصاحبــة ال ـتـزام ،باحرتامــه
وحمايتــه والعمــل عــى تحقيقــه لجميــع األشــخاص.
جـاء يف املــادة  25مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان أن لــكل
فقــد ـ
شــخص الحــق يف مســتوى معيشــة يكفــي لضمــان الصحــة والرفاهــة
سـرته .وقــد تــم تأكيــد ذلــك خاصــة عــى صعيــد ا ـملـأكل والعنايــة
لــه وأل ـ
الطبيــة.
جـاء العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقاف ّيــة
ثــم ـ
ّ
ليدقــق ذلــك حيــث نصــت املــادة  11عــى أن الــدول تقـ ّر بحــق كل
سـرته يوفــر مــا يفــي
كاف لــه وأل ـ
شــخص يف مســتوى معيــي
ٍ
بحاجتهــم مــن الغــذاء وعــى أنهــا تلتــزم باتخــاذ التدابــر الالزمــة
إلنفــاذ هــذا الحــق .كمــا تنــص الف ـقـرة الثانيــة مــن نفــس املــا ّدة عــى
جـوع
سـايس لــكل األشــخاص بالتحــرر مــن ال ـ
أنّ اال ـعـراف بالحــق األ ـ
يقتيض أن تقوم الدول باتخاذ التدابري والربامج املحددة وامللموسة
لتحســن طــرق إنتــاج وحفــظ وتوزيــع املــواد الغذائ ّيــة .كمــا أشــار هــذا
طـراف بتأمــن التوزيــع العــادل
العهــد إىل ضــرورة قيــام الــدول األ ـ
للمواد الغذائية العاملية يف ضوء االحتياجات واألخذ بعني االعتبار
شـاكل التــي تواجههــا البلــدان املســتوردة لألغذيــة واملصــدرة لهــا.
للم ـ
وهــو مــا يــرز كذلــك مســؤولية املجتمــع الــدويل يف إعمــال الحــق يف
الغــذاء ملختلــف األشــخاص فــوق أرض املعمــورة.
وباســتعراض مختلــف التعريفــات وتطورهــا يمكــن حوصلتهــا يف
التعريف اآليت الذي قدمه املقرر الخاص لألمم املتحدة املكلف باألمن
صـول
الغــذايئ والحــق يف الغــذاء« :الحـ ّـق يف الغــذاء هــو الحـ ّـق يف الو ـ
شـرة أو عن طريق االقتناء
املســتم ّر والدائم والحرّ ،ســواء بصفة مبا ـ
باملــال ،إىل غــذاء ،كم ّيــا ونوع ّيــا ،كايف ومالئــم ومطابــق للتقاليــد
الثقافيّة للشعب الذي ينتمي إليه املستهلك ،ويضمن حياة نفسيّة
وجسديّة ،فرديّة أو جماعيّة ،خالية من الخوف ومرْضيّة وكريمة»
.

سـايس للتطــرق إىل
وعليــه فــإن الحــق يف الغــذاء هــو املدخــل األ ـ
مســألتي األمــن والســيادة الغذائيتــن مــن منظــور حقوقــي يضــع يف
أوىل اهتماماتــه تحقيــق كرامــة اإلنســان وتجســيم حقوقــه وتلبيــة
صـاء أو تمييــز.
حاجياتــه األساســية املاديــة منهــا أو املعنويــة دون إق ـ
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أوالً :الحق في الغذاء :من الحقوق
األساسية لإلنسان
ّ

يف أذهــان الجميــع «الحــق يف الغــذاء املالئــم» كمــا يشــار إليــه مــن
قبــل لجنــة األمــم املتحــدة لألمــن الغــذايئ أو «الحــق يف الغــذاء
حـركات االجتماع ّيــة
الــكايف والتغذيــة» للجميــع كمــا تســتخدمه ال ـ
ومنظمــات حقــوق اإلنســان.

ويتبـ ّـن مــن خــال مختلــف التعاريــف ،أنّ الفــرد ككائــن بشــري هــو
ّ
للحق يف الغذاء الكايف واملالئم واملغذي
سـايس واملركزي
العنصر األ ـ
وفق االختيارات الثقافية لكل شعب .وقد ربط هذا التعريف الحق
يف الغــذاء بكرامــة العنصــر البشــري وبضــرورة مراعــاة خصوصياتــه
الثقافية وبإدراج الصحة النفسية واالطمئنان من الخوف كعناصر
أساســية يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار يف إنفــاذ هــذا الحـ ّـق .وهــو مــا
يشــر إىل أن الحــق يف الغــذاء هــو مــن مقومــات األمــن البشــري يف
مفهومــه الجديــد الــذي بــدأ يــرز يف أدبيــات حقــوق اإلنســان والتنميــة
البشــرية يف منتصــف تســعينات القــرن املــايض .ويجــدر ال ّتأكيــد عــى
أهم ّيــة اســتبطان أنّ مصطلــح الحــق يف الغــذاء يجــب أن يعنــي
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إطار عدد  : 1الحق يف الغذاء يف املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان
•اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (وبخاصة املادة :)25
«لــكل شــخص حــق يف مســتوى معيشــة يكفــي لضمــان الصحــة
سـرته ،وخاصة عىل صعيد املأكل وامللبس واملســكن
والرفاهة له وأل ـ
والعنايــة الطبيــة والخدمــات االجتماعيــة الضروريــة ،ولــه الحــق
يف مــا َ
يؤ ِّمــن بــه الغوائــل يف حــاالت البطالــة أو ا ـملـرض أو العجــز أو
الرتمــل أو الشــيخوخة أو غــر ذلــك مــن الظــروف الخارجــة عــن إرادتــه
والتــي تفقــده أســباب عيشــه».
•العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقاف ّيــة
وبخاصــة املــا ّدة :11
طـراف يف هــذا العهــد بحــق كل شــخص يف مســتوى
 .1تقــر الــدول األ ـ
سـرتهّ ،
يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء
معيــي كاف لــه وأل ـ
سـاء واملــأوى ،وبحقــه يف تحســن متواصــل لظروفــه املعيشــية.
والك ـ
طـراف باتخــاذ التدابــر الالزمــة إلنفــاذ هــذا الحــق،
وتتعهــد الــدول األ ـ
معرتفــة يف هــذا الصــدد باألهميــة األساســية للتعــاون الــدويل القائــم
ضـاء الحــر.
عــى االرت ـ
جـوع،
سـايس يف التحــرر مــن ال ـ
 .2واعرتافــاً بمــا لــكل إنســان مــن حــق أ ـ
طـراف يف هــذا العهــد ،بمجهودهــا الفــردي وعــن
تقــوم الــدول األ ـ
طريــق التعــاون الــدويل ،باتخــاذ التدابــر املشــتملة عــى برامــج
محــددة ملموســة والالزمــة ملــا يــي:
(أ) تحســن طــرق إنتــاج وحفــظ وتوزيــع املــواد الغذائيــة ،عــن طريــق
االســتفادة الكليــة مــن املعــارف التقنيــة والعلميــة ،ونشــر املعرفــة
صـاح نظــم توزيــع األرايض
بمبــادئ التغذيــة ،واســتحداث أو إ ـ
مـاء للمــوارد الطبيعيــة وانت ـفـاع
الزراعيــة بطريقــة تكفــل أفضــل إن ـ
بهــا،
(ب) تأمــن توزيــع املــوارد الغذائيــة العامليــة توزيعــاً عــادالً يف ضــوء
شـاكل التــي تواجههــا البلــدان
االحتياجــات ،يضــع يف اعتبــاره امل ـ
املستوردة لألغذية واملصدرة لها عىل السواء».
•تعريــف املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املكلــف باألمــن الغــذايئ
صـول
الحــق يف الغــذاء كمــا يــي« :الحـ ّـق يف الغــذاء هــو الحـ ّـق يف الو ـ
شـرة أو عن طريق االقتناء
املســتم ّر والدائم والحرّ ،ســواء بصفة مبا ـ
كاف ومالئــم ومطابــق للتقاليــد
باملــال ،إىل غــذاء ،كم ّيــا ونوع ّيــا،
ٍ
الثقاف ّيــة للشــعب الــذي ينتمــي إليــه املســتهلك ،ويضمــن حيــاة
نفسـيّة وجســديّة ،فرد ّيــة أو جماع ّيــة ،خاليــة مــن الخــوف ومرْض ّيــة
وكريمــة».
ّ
العامة عدد  12للجنة الحريات والحقوق االقتصادية
•املالحظة
واالجتماعيــة والثقاف ّيــة ملنظمــة األمــم املتحــدة ،أنّ « :الحــق يف
ّ
ـكل ا ـمـرأة ولـ ّ
ـكل رجــل ولـ ّ
يتحقــق عندمــا يتوفــر لـ ّ
ـكل طفــل،
الغــذاء
صـول املــا ّدي
فــرداً كان أو ضمــن مجموعــة مــع أشــخاص آخريــن ،الو ـ
واالقتصــادي ،ويف ّ
صـول
كل حــن ،تغذيــة كافيــة ووســائل الح ـ
عليهــا.
ّ
القمــة العامل ّيــة للتغذيــة والزراعــة (إعــان رومــا – 17-13
•«إعــان
نوفمــر :)1996
سـاء الــدول والحكومــات أو مــن يمثلنــا ،املجتمعــن برومــا
«نحــن رؤ ـ
يف القمــة العامل ّيــة للتغذيــة والزراعــة بدعــوة مــن منظمــة األمــم
نؤكــد مجـ ّـد ًدا حــق ّ
املتحــدة لألغذيــة والزراعــةّ ،
كل كائــن بشــري يف
ّ
ومغذيــة ً
طبقــا للحــق يف تغذيــة كافيــة
صـول إىل تغذيــة ســليمة
الو ـ
ّ
ّ
جـوع ».
سـايس لــكل شــخص أن يكــون يف مأمــن مــن ال ـ
وللحــق األ ـ

 .١يف إلزاميــة إفعــال حــق األشــخاص يف الغــذاء الــكايف
وتحقيــق األمــن الغــذايئ البش ــري وفــق املعايــر الدوليــة
•وباعتبار الحق يف الغذاء من الحقوق األساسية لإلنسان،
فإنــه ال بــد مــن التأكيــد عــى ضــرورة أن تلتــزم الدولــة
بالواجبــات الثالثــة املحمولــة عليهــا والتــي تتمثــل يف:
حـرام والــذي يســتوجب عــدم اتخــاذ تدابــر مــن
•واجــب اال ـ
شــأنها أن تعيــق أي كان مــن االنت ـفـاع بهــذا الحـ ّـق،
وواجــب الحمايــة الــذي يتطلــب وضــع القوانــن والرتتيبــات املالئمــة
طـرف النتهــاك الحــق يف الغــذاء،
بمــا ـيـرك املجــال ألي ـ
صـول الســكان إىل املــواد
وواجــب تحقيــق نتائــج بمــا يكفــل تعزيــز و ـ
الغذائية بسهولة واالستفادة منها لحياة نشيطة وصحيّة .وهو ما
يقتــي مــن الدولــة القيــام بمــا يتعـ ّـن واتخــاذ كل التدابــر الضروريّــة
مــع اعتمــاد التــدرّج واملرحل ّيــة لتمكــن األشــخاص أو مجموعــات
األشــخاص الذيــن يوجــدون يف وضعيــة اســتحالة االنت ـفـاع بهــذا
الحـ ّـق مــن إعمــال هــذا الحــق.
وتجــاوزا ملبــدأ املرحليــة والتــدرج فقــد ّ
أكــدت املالحظــة عــدد  12للجنــة
الحريــات والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقاف ّيــة ملنظمــة
األمــم املتحــدة عــى أن «االل ـتـزام بضمــان إنفــاذ هــذا الحــق يتطلــب
خـراط بجديــة يف األنشــطة الراميــة إىل زيــادة ـفـرص
مــن الــدول االن ـ
صـول الســكان عــى املــوارد والوســائل التــي تكفــل معيشــتهم ،بمــا
ح ـ
يف ذلــك تحقيــق األمــن الغــذايئ واســتخدام تلــك املــوارد والوســائل.
وكلمــا كان فــرد أو جماعــة غــر قــادر ،ألســباب خارجــة عــن إرادتــه،
عــى ممارســة حقــه يف الغــذاء الــكايف بالوســائل املتاحــة لديــه،
فالدولــة ملزمــة بإنفــاذ هــذا الحــق (توزيــع األغذيــة) .كمــا عليهــا نفــس
االل ـتـزام تجــاه ضحايــا الكــوارث الطبيعيــة أو غريهــا».
فبالنســبة ملنظمة األمــم املتحــدة ،فإنــه ال يمكــن ضمــان الحيــاة أو
الكرامــة أو التمتــع بحقــوق اإلنســان األخــرى دون الحــق يف الغــذاء.
وقــد اعتمــدت اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،يف عــام  1999وثيقــة تنــص عــى أن «الحــق يف الغــذاء
الــكايف يعنــي الحــق يف الغــذاء بكميــة ونوعيــة كافيــة لتلبيــة
االحتياجــات الغذائيــة لأل ـفـراد ،تغذيــة يجــب أن تكــون خاليــة مــن
صـول
املــواد الضــارة وتكــون مقبولــة يف اإلطــار الثقــايف املعـ ّـن ،مــع الو ـ
املســتدام إىل هــذه املــواد الغذائيــة» .وأقـرّت اللجنــة أيضــا أن العهــد
الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة يُعتــر منتهــكا عندمــا ال
تضمــن الدولــة تلبيــة ،عــى األقــل ،الحــد األدىن الضــروري لتح ـرّر
جـوع.
مواطنيهــا مــن ال ـ
وقــد حــددت ،كمــا أســلفنا ،طبيعــة التزامــات الدولــة عــى ثالثــة
حـرام ،والحمايــة والتعبئــة لتجســيد هــذا الحــق.
مســتويات :اال ـ
طـراف
جـاء يف الوثيقــة أنــه يف حــن أن الــدول وحدهــا هــي األ ـ
كمــا ـ
يف العهــد ،وهــي بالتــايل املســؤولة يف النهايــة عــن االمتثــال لهــذه
االلتزامــات ،فــإنّ جميــع أ ـفـراد املجتمــع ...لهــا مســؤوليات كذلــك يف
مجــال إعمــال الحــق يف الغــذاء الــكايف واملغـ ّـذي.
ويشــر دليــل منظمــة األغذيــة والزراعــة املتعلــق بإنفــاذ الحــق يف
الغــذاء وتحقيــق األمــن الغــذايئ إىل أنّ اإلعمــال التدريجــي للحــق يف
الغــذاء الــكايف يســتوجب مــن الــدول الو ـفـاء بالتزاماتهــا ذات الصلــة
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غــر أن عديــد النشــطاء يف مجــال الد ـفـاع عــن حقــوق اإلنســان
ضـاء
يعرتفــون بالضعــف الجماعــي يف مجــال اللجــوء إىل الق ـ
بخصــوص إعمــال الحــق يف الغــذاء كمــا هــو الشــأن بالنســبة ملختلــف
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماع ّيــة حيــث أن املحاكــم والقضــاة يف
عديــد البلــدان ال يزالــون يجهلــون أو يتجاهلــون هــذه الحــق.

 .٢األمــن الغــذايئ املبنــي عــى الحقــوق والحــق يف
ا لتغذ يــة
الحق يف التغذية واألمن الغذايئ
كمــا أوردنــا ســابقا إن إفعــال الحــق يف التغذيــة ي ـفـرض عــى الــدول
الو ـفـاء بالتزاماتهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان كحزمــة مــن الحقــوق
الكون ّيــة املرتابطــة التــي ال تقبــل للتجزئــة ،وبالتــايل ،فــإن األمــن
الغــذايئ املبنــي عــى الحقــوق يعنــي أساســا أن تحقيــق األمــن الغــذايئ
لــكل كائــن بشــري هــو إفعــال لحـ ٍّـق مــن حقــوق اإلنســان وهــو الحــق
جـزيئ أو الـ ّ
ـكل للحــق يف الغــذاء
يف الغــذاء .وبالتــايل فــإن اإلنــكار ال ـ
ّ
جـزيئ أو كل لألمــن
املغــذي والــكايف والســليم واملالئــم يعنــي انعــدام ـ
الغــذايئ لأل ـفـراد .كمــا أن تحقيــق األمــن الغــذايئ ،وفــق املقاربــة
الحقوق ّيــة ،أن يكــون نتيجــة إلعمــال الحقــوق القائمــة وفــق مبــدأ
ضــرورة تمكــن األ ـفـراد مــن إعمــال ّ
حقهــم:

ويجب التأكيد عىل التزامات الدول يف هذا املجال باعتبارها صاحبة
االلتزام ،دون إغفال أدوار مختلف الجهات املعنية ذات الصلة.
ويف إطار هذا النهج القائم عىل الحقوق ،ينبغي أن ُتأخذ يف االعتبار
ضــرورة الرتكيــز عــى الف ـقـراء والضع ـفـاء الذيــن غالبــاً مــا ُيســتبعدون
مــن مســارات تحديــد السياســات الراميــة إىل توفــر األغذيــة .كمــا
سـاء مجتمعــات دامجــة خاليــة مــن التمييــز مــن
تتبـ ّـن الحاجــة إىل إر ـ
حـرام حقــوق اإلنســان.
قبــل الدولــة يف الو ـفـاء بالتزاماتهــا بتعزيــز وا ـ
فــا يمكــن التط ـرّق إىل مســألة الحــق يف الغــذاء الــكايف والتغذيــة
بمعــزل عــن الحقــوق األخــرى .لذلــك فإنــه مــن الضــروري اإلشــارة
إىل عــدم قابليــة الحقــوق للتجزئــة وال ّتأكيــد عــى تكامــل الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والرتابــط الوثيــق بــن الحــق
يف الغــذاء وبق ّيــة الحقــوق وال ســيما الحقــوق يف العمــل الالئــق،
صـرف الصحــي،
واملســتوى املعيــي الالئــق ،واإلســكان ،وامليــاه وال ـ
والحمايــة االجتماعيــة ،والتعليــم وبصفــة أخـ ّ
ـص الحــق يف الصحّ ــة،
شـرة بالتغذيــة ،وحقــوق ا ـملـرأة والطفــل
باعتبارهــا تتصــل مبا ـ
واملزار عــن.
كمــا يتيــح هــذا النهــج الحقوقــي ،للنــاس ،باعتبارهــم أصحــاب
سـاءلة حكوماتهــم ،واملشــاركة يف عمليــة التنميــة
جـراء م ـ
حقــوق ،إ ـ
ّ
متلقــن ســلبيّني .فاملقاربــة
البشــرية ،بــدالً مــن أن يكونــوا مجـرّد
القائمــة عــى حقــوق اإلنســان تتطلــب ليــس ب ـلـوغ الغايــة القصــوى
جـوع فقــط ،ولكــن ،أيضــا ،ا ـقـراح
ضـاء عــى ال ـ
املتمثلــة يف الق ـ
ّ
تمكــن مــن تحقيــق هــذا الهــدف .فتطبيــق
الســبل واألدوات التــي
جـزأ مــن العمليــة التنمويــة
جـزءا ال يت ـ
مبــادئ حقــوق اإلنســان يُعتــر ـ
الشاملة والدامجة .لذلك ال يمكن االكتفاء بتأمني الغذاء كعنصر
مــن عناصــر شــبكات لألمــان االجتماعــي لألشــخاص والفئــات الذيــن
همشــتهم قوانــن وسياســات الســوق ،ولكــن يف إطــار سياســات
تنمويــة بديلــة دامجــة تســعى إىل إعــادة تنظيــم األســواق باتجــاه
املصلحــة العامــة مــن قبــل الدولــة باعتبارهــا صاحبــة ال ـتـزام بإفعــال
الحقــوق.
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ّ

طـراف» يف
بحقــوق اإلنســان بمقتــى القانــون الــدويل .فـ»الــدول األ ـ
«العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية» ملزمة
حـرام وتعزيــز وحمايــة هــذه الحقــوق ومــن بينهــا الحــق يف الغــذاء
با ـ
الــكايف واملغــذي واملالئــم وبــأن تتخــذ الخطــوات املناســبة للتوصــل
تدريجيــا إىل اإلعمــال الكامــل لــذاك الحــق .وينبغــي ،يف هــذا اإلطــار،
أن تحرتم األطراف القائمة واجب الوصول إىل الغذاء الكايف بعدم
اتخاذ أي تدابري من شأنها أن تؤدي إىل منع هذا الوصول ،وينبغي
حمايــة حــق كل فــرد يف غــذاء كاف ومغـ ٍّـذ باتخــاذ خطــوات ال تمكــن
صـول عــى
شـركات وال األ ـفـراد مــن منــع أي شــخص مــن الح ـ
ال ال ـ
طـراف» سياســات تهــدف
الغــذاء الــكايف .وينبغــي أن تعــزز «الــدول األ ـ
إىل اإلســهام يف اإلعمــال التدريجــي لحــق الشــعب يف الغــذاء الــكايف
صـول
خـراط بشــكل اســتباقي يف األنشــطة الهادفــة إىل تعزيــز و ـ
واالن ـ
الناس والســتفادة من املوارد والوســائل لضمان مقومات عيشــهم،
طـراف»،
بمــا يف ذلــك الغــذاء واألمــن .وينبغــي أن تضــع «الــدول األ ـ
بقــدر مــا تســمح بــه املــوارد ،شــبكات لألمــان وغريهــا مــن املســاعدات
والحفاظ عليها لحماية أولئك الذين هم غري قادرين عىل توفري ذلك
.
واعتبــارا لذلــك فــإنّ التصديــق عــى العهــد يصبــح مــن أوكــد خطــوات
الضمــان القا ـنـوين للحــق يف الغــذاء .لذلــك فــإن الــدول التــي ليســت
أطرافا يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافيــة مدعــوة إىل النظــر يف التصديــق عــى العهــد .أمــا
الربوتو ـكـول االختيــاري املتعلــق بهــذا العهــد فإنــه لــم يلقــى مصادقــة
ســوى مــن ثالثــة وعشــرين بلــدا عــى املســتوى الــدويل .وهــو مــا يــرز
مخــاوف أغلــب الــدول مــن االنضمــام إىل هــذا الربوتو ـكـول ومــن
خـول إمكانيــة
االلتزامــات التــي قــد تنجــر عــن ذلــك .خاصــة وأنــه ي ـ
رفــع البالغــات بشــأن االنت ـهـاكات يف مجــال الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة إىل اللجنــة الدوليــة املعنيــة بهــذه الحقــوق
إذا تــمّ اســتنفاد كل ســبل االنصــاف املحل ّيــة ،وهــو مــا ّ
يدعــم قــدرة
األ ـفـراد واملجموعــات عــى االنت ـفـاع بحقوقهــم وفقــا للتشــريعات
واملعايــر الدول ّيــة.

•يف املشاركة يف تسيري الشؤون العامة،
•والحق يف حرية التعبري
صـول عــى املعلومــات وتداولهــا ،بمــا يف
•والحــق يف الح ـ
ذلــك تلــك املتعلقــة بالسياســات املتعلقــة بإعمــال الحــق يف
الغــذاء الــكايف.

العالقة بني الحق يف التنمية والحق يف الغذاء
اعتمــدت الجمع ّيــة العامّ ــة لألمــم املتحــدة ،يــوم  4ديســمرب ،1986
حـول الحـ ّـق يف التنميــة ينـ ّ
ـص يف بنــده األول عــى أنّ الحــق
إعالنــا ـ
يف التنميــة هــو حـ ّـق ـكـوين غــر قابــل للمصــادرة يخـوّل لـ ّ
ـكل شــخص
ولـ ّ
ـكل الشــعوب الحــق يف املشــاركة واملســاهمة يف تنميــة ،اقتصاديــة
واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية ،تحقــق بصفــة كاملــة كافــة حقــوق
اإلنســان بمــا يف ذلــك الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقاف ّيــة
والحريــات األساسـيّة ،واالنت ـفـاع بهــذه التنميــة.
واعتبــارا لذلــك فــإن الحــق يف التنميــة يقتــي ضمــان حــق الشــعوب
يف تقريــر مصريهــا بمــا يعنــي ممارســة حــق الســيادة الكاملــة عــى
ثرواتهــا ومواردهــا الطبيع ّيــة .وباعتبــاره حقــا لــكل األشــخاص
والشــعوب فهــو يشــكل حقــا فرديــا وجماعيــا يف آن واحــد.
وإذ يمثــل الكائــن البشــري الغايــة املركزيــة للتنميــة فــإن العمليــة
التنمويــة يجــب أن تتــم بشــكل يضمــن التحقيــق الكامــل لكافــة
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الحقــوق بمــا يف ذلــك الحــق يف الغــذاء .ويرتتــب عــن ذلــك ضــرورة
ضمــان:
مـرة يف التنميــة لأل ـفـراد
حـرة والفاعلــة واملث ـ
سـاهمة ال ـ
•امل ـ
واملجموعــات البشــرية
•املساواة بما يمكن من التوزيع العادل لثمار التنمية
•عدم التمييز بأي شكل من األشكال
•تقريــر املصــر ،بمــا يعنــي أن للشــعوب الحــق يف الســيادة
الكاملــة عــى ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة.
•وهــو مــا يتوافــق مــع مفهــوم الســيادة الغذائيــة كمــا سـ ّ
ـيتم
بيانــه الحقــا.
حـول الحــق يف
وعــى صعيــد آخــر فــإن اإلعــان وبرنامــج عمــل «فيانــا» ـ
حـول البيئــة والتنميــة ينصــون عــى أن الحــق
التنميــة وإعــان «ريــو» ـ
ّ
يف التنميــة يجــب أن يُفعّ ــل بشــكل يمكــن مــن التحقيــق العــادل
ضـرة واألجيــال القادمــة يف مجــال التنميــة
لحاجيــات األجيــال الحا ـ
والبيئــة.
فبعــد االســتدامة الحاضــن لــكل املجــاالت والقطاعــات ،بمــا يف ذلــك
القطاع الزراعي ،يويل مكانة أساسية للزراعة البيئيّة التي تعترب يف
قلــب دعائــم الســيادة الغذائ ّيــة ،كمــا ســيقع إ ـبـرازه يف ف ـقـرات الحقــة
مــن هــذه الورقــة.
ويف نفــس الســياق فقــد تــمّ االعتمــاد عــى هــذا املفهــوم للحــق يف
التنميــة عنــد إعــداد أجنــدة التنميــة املســتدامة لســنة  2030التــي
عـرف ،بصريــح العبــارة ،بالحــق يف التنميــة .كمــا اســتلهم هــذا
ت ـ
حـول الحــق يف التنميــة وأقـ ّر بأنــه
الربنامــج مــن روح اإلعــان العاملــي ـ
حـرام حقــوق اإلنســان ،بمــا يف ذلــك الحــق يف التنميــة ،ال
«بــدون ا ـ
يمكــن تحقيــق ســام وال أمــن وال تنميــة مســتديمة»

ّ
املقومــات
األمــن الغــذايئ املبنــي عــى الحقــوق مــن
األساسـيّة لألمــن البش ــري
بــرز مفهــوم األمــن البشــري ألول ـمـرة يف تقريــر التنميــة البشــرية
لربنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ لعــام  1994الــذي أشــار إىل أنّ :
صـرا
«مفهــوم األمــن بقــي ملـ ّـدة طويلــة محـ ّـل تفســر ضيــق مقت ـ
عــى مفهــوم األمــن الرتابــي ضــد العــدوان الخارجــي ،وحمايــة
املصالــح الوطنيــة ضــد املصالــح األجنبيــة ،أو ســامة الكوكــب
مــن التهديــد بو ـقـوع محرقــة نوويــة .فقــد كان يعتمــد أكــر
عــى أمــن الدولــة القوميــة أكــر ممــا يتصــل بأمــن الشــعب»
 .وحــدد التقريــر ســبعة عناصــر لألمــن البشــري ،هــي :األمــن
االقتصــادي ،واألمــن الغــذايئ واألمــن الصحــي ،واألمــن البيئــي
واألمــن الشــخيص وأمــن املجتمــع واألمــن الســيايس .وبذلــك توســع
املفهــوم التقليــدي لألمــن الــذي كان يرتكــز عــى أمــن الدولــة ليصبــح
مـاء
سـايس لهــذا املفهــوم بغــض النظــر عــن انت ـ
أمــن الفــرد الكنــه األ ـ
الشــخص لدولــة بعينهــا.
وأصبحــت الــدول بالتــايل مطالبــة بــأن «تعتــر أن الب ـقـاء عــى قيــد
الحيــاة وكســب العيــش وكرامــة األ ـفـراد هــي مق ّومــات أمنهــا».
وأضحــى األمــن البشــري يعنــي «التحــرر مــن الخــوف» و «التحــرر
مــن الفاقــة « عــى حـ ّـد الســواء .فهــذا املفهــوم األوســع لألمــن يشــمل
طائفــة واســعة مــن الظــروف التــي تهــدد الب ـقـاء عــى قيــد الحيــاة
وكســب العيــش وكرامــة أ ـفـراد الشــعب .فقــد كتــب محبــوب الحــق،
شـاء مؤشــر التنميــة البشــرية« :يف النهايــة ،األمــن
الــذي قــام بإن ـ

البشري ،هو طفل لم يمت ،وهو املرض الذي لم ينتشر ،والصراع
العرقــي الــذي لــم ينفجــر ،واملعــارض الــذي لــم يجــر عــى الصمــت،
والفكــر البشــري الــذي لــم يتــم ســحقه».

ويف نفــس االتجــاه فــإن األمــن الغــذايئ ،باعتبــاره
أحــد مق ّومــات األمــن البشــري ،شــهد ،كمــا
أســلفنا ،تطــورا جعــل منــه يتحـوّل مــن تحقيــق
األمــن الغــذايئ للدولــة فحســب ليهتــم بصفــة
أساسـ ّية بحــق الشــخص .ومــن هــذا املنظــور
يحــق لنــا كحقوقيــن أن نؤكــد ،يف إطــار املقاربــة
الحقوقيــة ونشــر مبــادئ األمــن البشــري ،عــى
أننــا نســتخدم عبــارة األمــن الغــذايئ بمفهــوم
ّ
يتعلق باألســاس
األمن الغذايئ البشــري باعتباره
بتحقيــق األمــن الغــذايئ للفــرد.
 .٣أجنــدة التنميــة املســتديمة  : 2030إطــار معيــاري
لقيــاس مــدى ّ
التقـ ّـدم يف إفعــال الحــق يف الغــذاء
حـركات االجتماع ّيــة والحقوق ّيــة
يبــدي عديــد املحللــن واملنظمــات وال ـ
جملة من االحرتازات والتحفظات حول هذه األجندة ،باعتبارها ال
تمثــل أداة تحويل ّيــة للمجتمعــات تقطــع مــع هيمنــة النظــام العاملــي
غــر العــادل وغــر املتــوازن وال تعـ ّـر عــن االحتياجــات الحقيق ّيــة
لعديــد الشــعوب والفئــات الضعيفــة وال تســتجيب ملتطلبــات إلزام ّيــة
حـول إفعــال حقــوق اإلنســان ،الســيما لجهــة عــدم االل ـتـزام الفعــي
ـ
ضـوح الــكايف فيمــا يخــص
بعــدم التجزئــة وترابــط الحقــوق ،وعــدم الو ـ
األســباب الهيكليــة للقصــور التنمويــة وســبل التصــدي لهــا.
ومــن أهــمّ املآخــذات التــي توجّ ــه إىل أهــداف التنميــة املســتديمة،
خاصــة فيمــا يتصــل بحقــوق اإلنســان ،نشــر بالخصــوص إىل مــا يــي:
مـاع عــى اإل ـقـرار بتشــابك وترابــط وعــدم تجزئــة
•رغــم اإلج ـ
سـان ،ـفـإن األجنــدة ال تغطــي إال مجموعــة فقــط
حقــوق اإلن ـ
عـرف بهــا دوليــا والتــي ال ـتـزال إىل حـ ّـد اآلن
مــن الحقــوق امل ـ
فئــات واســعة مــن الف ـقـراء واملعوزيــن محرومــة مــن االنت ـفـاع
بهــا يف مختلــف أنحــاء العالــم.
•أهــداف األجنــدة لــم تتط ـ ّرق إىل األســباب العميقــة
والهيكل ّيــة للقصــور يف مجــال التمتــع بالحقــوق لــدى هــذه
الفئــات الضعيفــة التــي تعــاين الفقــر والحر ـمـان وبالتــايل
فإنه لم ّ
يتم ،يف إطار األجندة ،ضبط اإلصالحات الهيكليّة
الالزمــة ملعالجــة هــذا الوضــع وض ــرورة العمــل عــى أال تكــون
اإلصالحــات عــى هــذا الصعيــد موجهــة لصالــح النخبــة
الضئيلــة التــي تهيمــن عــى الســلطة.
•عــى مســتوى املتابعــة والتقييــم ،لــم تتوفــق املجموعــة
الدوليــة إىل وضــع آليــات للمراقبــة والتقييــم ملــدى تجســيم
أهــداف األجنــدة تأخــذ بعــن االعتبــار بصفــة دقيقــة وذات
مصداقيّة الحيز الجغرايف والديمغرايف التجاهات الحرمان
سـان .كمــا أن تكليــف
والقصــور يف إعمــال حقــوق اإلن ـ
املنظمــات الدول ّيــة التــي تخضــع يف تســيريها إىل الحكومــات
بهــذه امل ـهـام يعيــق موضوعيــة التقييــم ومصداقيتــه وإ ـبـراز
مواطــن الخلــل الحقيق ّيــة وأســبابها.
صـول إىل تجســيم األهــداف ي ـفـرض تحديــد
•إن الو ـ
االلتزامــات والوســائل الضروريــة لتحقيقهــا ،وهــو مــا لــم
يتـ ّـم العمــل بــه ،وذلــك لحمايــة األقويــاء مــن كل التعهــدات
48

حـرازات التــي تحــد مــن فعاليــة األجنــدة
ورغــم اإل ـقـرار بهــذه اال ـ
فإنــه يمكــن أن نعتــر كذلــك أنهــا يمكــن أن تشـ ّـكل إطــارا دوليــا
شـركا بــن الــدول ،عــى اختــاف سياســاتها
للعمــل وقاســما أدىن م ـ
وتوجهاتهــا ،لالل ـتـزام بالســعي إىل تحقيــق حـ ّـد أدىن مــن التنميــة
البشــرية أكــر اســتدامة وإدمــاج.
وعليــهّ ،
فإنــه يكمــن اعتبارهــا مــن هــذا املنظــور ،إطــارا معياريــا ّ
يمكــن
مكوّنات املجتمعات املدنيّة واملدافعني عن حقوق اإلنسان وناشطي
سـاءلة الحكومــات ومتابعــة التقـ ّـدم عــى
التنميــة املســتديمة مــن م ـ
درب تحقيــق األهــداف الكــرى للنهــوض باإلنســان والبيئــة والســلم
شـرات املضبوطــة واملتفــق حولهــا
مــن خــال جملــة الغايــات واملؤ ـ
والتــي ســاهمت منظمــات املجتمــع الــدويل ،إىل حـ ّـد مــا ،يف بلورتهــا
وصياغتهــا .فهــي تعتــر أداة لل ـقـراءة يف السياســات وتحليلهــا .وهــي
شـراكات والتشــابك والتضامــن بــن
تمثــل عامــا مــن عوامــل ب ـنـاء ال ـ
العديــد مــن املنظمــات عــى الصعيديــن الــدويل واإلقليمــي أو الوطنــي
للعمــل عــى مزيــد دفــع الحكومــات عــى االل ـتـزام بهــذه األهــداف
والســعي إىل تجســيمها بمــا يمكــن مــن مزيــد االرت ـقـاء بالتنميــة
البشــرية وتكريــس حقــوق الفئــات الضعيفــة واألجيــال القادمــة.
وقــد أولــت هــذه األجنــدة مســألة الحــق يف الغــذاء واألمــن الغــذايئ،
أهم ّيــة ملحوظــة تتبــن بالخصــوص مــن خــال:
جـزأ مــن األجنــدة واإلطــار
•الديباجــة التــي تمثــل جــزءا ال يت ـ
عـام الــذي يضبــط األهــداف العامــة والقصــوى« :لقــد
ال ـ
عقدنــا العــزم عــى إنهــاء الفقــر والجــوع ،بجميــع صورهمــا
وأبعادهمــا ،وكفالــة أن يمكــن لجميــع البشــر تفعيــل
طاقاتهــم الكامنــة يف إطــار مــن الكرامــة واملســاواة ويف ظــل
منــاخ صحــي».
•اإلعــان الــذي يؤكــد ال ـتـزام الــدول بالعمــل عــى
التقــدم يف تحقيــق األهــداف والغايــات :وبخاصــة:
 البنــد « :7ونحــن نصبــو إىل عالــم خــال مــن الفقــروالجــوع وا ـملـرض والعــوز ...عالــم نؤكــد فيــه مــن جديــد
صـول
سـان يف الح ـ
التزاماتنــا فيمــا يتعلــق بحــق اإلن ـ
صـرف الصحــي،
شـرب املأمونــة وخدمــات ال ـ
عــل ميــاه ال ـ
وتتوافــر فيــه ســبل محســنة للنظافــة الصحيــة وتتــاح فيــه
األغذيــة الكافيــة واملأمونــة وامليســورة التكلفــة واملغذيــة».
ِّ
مصممــون أيضــا عــل القضــاء عــى
 البنــد « :24ونحــنالجــوع وتحقيــق األمــن الغــذايئ عــى ســبيل األولويــة،
وعــى وضــع حــد لجميــع أشــكال ووق التغذيــة ،ويف هــذا
الصــدد ،نؤكــد مــن جديــد الــدور املهــم والطابــع الشــامل
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امللموســة امللزمــة وفقــا ملســتوى ثروتهــم ونفوذهــم والــذي
مــن املف ــروض أن يحملهــم مســؤولية توفــر ا ـملـوارد الالزمــة
وتنفيــذ إصــاح املؤسســات واملنظومــات التــي مــن شــأنها أن
تعالج األســباب الهيكلية ملســألة الفقر .فلنئ تعرب الجهات
الحكوم ّيــة عــن رغبتهــا يف تكريــس حقــوق الف ـقـراء فإنهــا
لــم تضــع يف أغلبهــا مخططــات وبرامــج واضحــة ومدققــة
لتحقيــق ذلــك ولكنهــا ترتكــه غالبــا كنتيجــة لعوامــل أخ ــرى
سـاعدات الخرييــة .وهــو مــا ال
كالنمــو واالســتثمارات وامل ـ
يتمــاىش واملنطــق الحقوقــي.
•إن تمكــن الفئــات الضعيفــة مــن التمتــع بحقوقهــم يف أجــل
سـواء
منظــور وقريــب لــن يتـ ّـم يف ظــل تفاقــم عــدم املســاواة ـ
بــن الــدول فيمــا بينهــا أو داخــل ّ
كل دولــة ال ســيما مــع تطــور
التقنيــات الجديــدة.

شـأن
للجنــة األمــن الغــذايئ العاملــي ونرحــب بإعــان رومــا ب ـ
التغذية وبإطار العمل سوف نكرس املوارد لتنمية املناطق
الريفيــة والزراعــة ومصائــد األســماك املســتدامة ،ولدعــم
صغــار املزارعــن ،وال ســيما املزارعــات ،وال ُّرعــاة والصياديــن
م ّـوا».
يف البلــدان الناميــة ،وبخاصــة أقــل البلــدان ن ـ
•أهــداف األجنــدة :خاصــة مــن خــال األهــداف والغايــات
شـرة أو غــر
التاليــة التــي تتصــل بصفــة وثيقــة ،مبا ـ
شـرة ،بمجمــل أوجــه األمــن الغــذايئ يف مفهومــه
مبا ـ
املتصــل بأمــن الفــرد وببعــض عناصــر الســيادة الغذائ ّيــة:
 الهــدف  « :2القضــاء عــى الجــوع وتوفــر األمــنالغــذايئ والتغذيــة املحســنة وتعزيــز الزراعــة
املســتديمة» بمجمــل غاياتــه الثمانيــة .وهــي:
صـول
مـان ح ـ
 الغايــة « :1-2القضــاء عــى الجــوع وض ـالجميــع ،وال ســيما الف ـقـراء والفئــات الضعيفــة،
بمــن فيهــم الرضــع ،عــى مــا يكفيهــم مــن الغــذاء
عـام بح ـلـول ســنة » .2030
طـوال ال ـ
املأمــون واملغـ ّـذي ـ
 الغايــة « : 2-2إنهــاء جميــع أشــكال ســوء التغذيــة بح ـلـولعـام  2030بمــا يف ذلــك تحقيــق األهــداف املتفــق عليهــا دوليــا
ـ
شـأن توقــف النمــو وال ـهـزال لــدى األطفــال دون الخامســة،
ب ـ
ومعالجــة االحتياجــات التغذويــة للمراهقــات والنســاء
عـام » .2025
الحوامــل واملراضــع وكبــار الســن بح ـلـول ـ
 الغايــة « : 3-2مضاعفــة اإلنتاجيــة الزراعيــة ودخــلصغــار منتجــي األغذيــة ،وأ ـفـراد الشــعوب األصل ّيــة
واملزارعــن األســريني والرعــاة والصياديــن ،بمــا يف ذلــك مــن
مـان املســاواة يف حصولهــم عــى األرايض وعــى
خــال ض ـ
ـمـوارد اإلنتــاج األخ ــرى واملدخــات واملعــارف والخدمــات
سـواق وحصولهــم
املاليــة وإمكانيــة وصولهــم إىل األ ـ
عــى ال ـفـرص لتحقيــق قيمــة مضافــة وحصولهــم
عـام » .2030
عــى ـفـرص عمــل غــر زراع ّيــة بح ـلـول ـ
مـان وجــود نظــم إنتــاج غــذايئ
 الغايــة « : 4-2ض ـمســتدامة ،وتنفيــذ ممارســات زراع ّيــة متينــة تــؤ ّدي إىل
سـاعد عــى الحفــاظ عــى
زيــادة اإلنتــاج واملحاصيــل ،وت ـ
النظــم اإليكولوج ّيــة ،وتع ـ ّـزز القــدرة عــى التك ّيــف مــع تغـ ّـر
حـوال الطقــس الشــديدة وحــاالت
املنــاخ وعــى مواجهــة أ ـ
ّ
وتحســن
الجفــاف والفيضانــات وغريهــا مــن ال ـكـوارث
عـام » .2030
تدريج ّيــا نوع ّيــة األرايض والرتبــة بح ـلـول ـ
 الغايــة « : 5-2الحفــاظ عــى التنــوع الجينــي للبــذوروالنباتــات املزروعــة والحيوانــات األليفــة ومــا يتصــل بهــا
مــن األ ـنـواع ال ّ
ربيــة بمــا يف ذلــك مــن خــال ب ـنـوك البــذور
والنباتــات املتنوعــة التــي تــد ّر إدارة ســليمة عــى كل مــن
صـول
مـان الو ـ
الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والــدويل ،وض ـ
إليهــا وتقاســم املنافــع الناشــئة عــن اســتخدام ا ـملـوارد
عـدل
الجين ّيــة ومــا يتصــل بهــا مــن معــارف تقليد ّيــة ب ـ
عـام ».2020
وإنصــاف عــى النحــو املتفــق عليــه دول ّيــا بح ـلـول ـ
 الغايــة -2أ « :زيــادة االســتثمار ،بمــا يف ذلــك عــن طريــقالتعــاون الــدويل املعــزز ،يف البنــى التحتيــة الريفيــة،
حـوث والزراعيــة وخدمــات اإلرشــاد الزراعــي،
ويف الب ـ
ويف تطويــر التكنولوجيــا وب ـنـوك الجينــات الحيوانيــة
والنباتيــة مــن أجــل تعزيــز القــدرة االنتاجيــة الــز راعيــة
م ّـوا» .
يف البلــدان الناميــة ،وال وســيما يف أقــل البلــدان ن ـ
 الغايــة  -2ب « :منــع القيــود املفروضــة عــى التجــارةسـواق الزراعيــة العامليــة،
وتصحيــح التشــوهات يف األ ـ
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بمــا يف ذلــك عــن طريــق اإللغــاء ا ـملـوازي لجميــع أشــكال
إعانــات الصــادرات الزراعيــة ،وجميــع تدابــر التصديــر ذات
األثــر املماثــل ،ووفقــا لتكليــف جولــة الدوحــة اإلنمائيــة» .
سـواق
مـان ســامة أداء أ ـ
 الغايــة -2ج « :اعتمــاد تدابــر لض ـصـول عــل
الســلع األساســية ومشــتقاتها وتيســر الح ـ
سـواق يف الوقــت املناســب ،بمــا يف ذلــك
املعلومــات عــن األ ـ
عــن االحتياطــات مــن األغذيــة ،وذلــك للم ـ
سـاعدة عــى
الحــدد مــن شــدة تقلــب أســعارها» .
ويرتبــط تحقيــق هــذا الهــدف بشــكل وثيــق بأهــداف أخــرى ،الســيما
ضـاء عــى الفقــر بجميــع اشــكاله يف كل مــكان)
الهــدف األول (الق ـ
ضـاء عــى الفقــر املدقــع الــذي يشــمل
وتحديــدا املقصــد األول أي الق ـ
الجوع ،وكذلك الهدف العاشر الذي يدعو اىل املساواة بني الجميع
ومعــه الهــدف الخامــس املخصــص للمســاواة بــن الجنســن.
كمــا يبــدو مــن الواضــح والبديهــي أن إعمــال الحــق يف الغــذاء يبقــى
رهــن التقـ ّـدم يف تحقيــق جملــة مــن األهــداف األخــرى املتصلــة
ّ
بالتنميــة االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة العادلــة
والدامجــة والعمــل
الالئق والحماية االجتماعيّة وتغيري أنماط اإلنتاج واالستهالك ،يف
اتجــاه املزيــد مــن االســتدامة ،واملحافظــة عــى املحيــط وعــى حقــوق
األجيــال القادمــة وكل فئــات املجتمــع ،باإلضافــة إىل ضــرورة إعــادة
النظــر يف قواعــد التجــارة الدوليــة والنظــم الغذائيــة عــى املســتويني
الوطنــي والــدويل.
كمــا يمكــن أن نعتــر أنّ بعــض الف ـقـرات يتضمــن بصفــة ضمن ّيــة
جـاء يف البنــد  24مــن اإلعــان:
بعــض عناصــر الســيادة الغذائ ّيــة .فقــد ـ
«ســوف ن ـكـرس املــوارد لتنميــة املناطــق الريفيــة والزراعــة وملصائــد
األســماك ،ولدعــم صغــار املزارعــن وال ســيما املزارعــات والرعــاة
والصياديــن يف البلــدان الناميــة وبخاصــة البلــدان األقـ ّـل نمـوّا».
كما نصت الغايات عىل عدد من أركان الســيادة الغذائية عىل غرار
مضاعفــة اإلنتاجيــة الزراعيــة ودخــل صغــار منتجــي األغذيــة ،وأ ـفـراد
الشعوب األصليّة واملزارعني األسريني والرعاة والصيادين ،وبنظم
اإلنتــاج املســتدامة والحفــاظ عــى الت ـنـوع البيئــي للبــذور والنباتــات
والحيوانــات وزيــادة االســتثمار  ...يف البنــى التحتيــة الريفيــة ،ومنــع
القيــود املفروضــة عــى التجــارة وتصحيــح التشــوهات يف األســواق
الزراعيــة العامليــة واعتمــاد تدابــر لضمــان ســامة أداء أســواق
صـول عــى املعلومــات عــن
الســلع األساســية ومشــتقاتها وتيســر الح ـ
األســواق و األمــن العقــاري ومخططــات العمــل الوطنيــة التــي تتعلــق
بأنمــاط اســتهالك وإنتــاج مســتديمة.
شـرات متابعــة أهــداف األجنــدة وغاياتهــا إىل
وإذ يمكــن تصنيــف مؤ ـ
ثالثــة أصنــاف:
•مؤ ـ
شـرات كم ّيــة منهجيــة قياســها واضحــة ومتفــق عليهــا
ّ
بصفــة ّ
وتتوفــر بشــأنها املعطيــات،
عامــة
•مؤ ـ
شـرات كم ّيــة ال ـتـزال منهج ّيــة تحديدهــا ضباب ّيــة
واملعطيــات بشــأنها غــر كاملــة،
•مؤ ـ
شـرات نوع ّيــة تتصــل بالخصــوص بالسياســات العامــة
وال تخضع إىل قياسات مضبوطة بما يجعل من متابعتها
جـراء املقارنــات بشــأنها غــر يســر،
وإ ـ
فإن الجوانب املتصلة بالسيادة الغذائيّة تبقى من قبيل التوصيات
العامــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا يف رســم السياســات غــر أن
شـرات متابعتهــا ُيعـ ّـد أغلبهــا مــن الصنــف الثالــث.
مؤ ـ

حـول مــدى قــدرة الــدول وخاصــة الناميــة
و يبقــى التســاؤل قائمــا ـ
منهــا عــى تجســيم أهــداف هــذه األجنــدة املتصلــة بتأمــن الحـ ّـق يف
الغــذاء للجميــع ،ووضــع اإلصالحــات الهيكل ّيــة الضروريــة لبلوغهــا
شـراتها الدالــة عــى التقـ ّـدم يف
عــاوة عــى مصداقيــة بياناتهــا ومؤ ـ
الســائدة.
ـة
ـ
ي
والوطن
ـة
ـ
ي
الدول
إنجازهــا يف إطــار موازيــن القــوى
ّ
ّ
ّ

تطور المفاهيم
ثانيًا :في
ّ
ّ .١
تطور تعريف األمن الغذايئ:

شــهد مفهــوم األمــن الغــذايئ منــذ نشــأته خــال الســبعينات تطـوّرا
هامــا اقــرن بتحـوّل يف التعاطــي معــه مــن مفهــوم ذي أبعــاد
اقتصاديــة وكم ّيــة بحتــة إىل مفهــوم مرتبــط بالحقــوق وبمقاربــات
إنســانيّة ونوع ّيــة.
ويربز تطور هذه املفاهيم ّانه تمّ االنتقال:
•مــن املســتوى الـ ّ
ـكل إىل املســتوى ال ـ
ح ّـول
جـزيئ حيــث ت ـ
مـام مــن املســتوى الوطنــي لتوفــر ا ـملـوارد الغذائ ّيــة
االهت ـ
وتقييمهــا إىل املســتوى األس ــري انطالقــا مــن إدراك أهم ّيــة
آل ّيــات النفــاذ إىل الغــذاء.
ّ
الكمــي للمســألة وض ـ
مـام بالجانــب
•مــن االهت ـ
مـان املســتوى
عـرض إىل جانــب تلبيــة الطلــب عــى ا ـملـواد الغذائيــة
الــكايف لل ـ
صـول املــادي
وذلــك بض ــرورة التســاؤل عــن ش ــروط الو ـ
واالقتصــادي إىل ا ـملـواد الغذائيــة هــل هــي كافيــة أم ال .ممــا
سـرة.
ُيوجــب األخــذ بعــن االعتبــار ملســتوى عيــش األ ـ
ّ
•مــن املســتوى
الكمــي اىل املســتوى النوعــي لألخــذ بعــن
االعتبــار لنوع ّيــة الغــذاء ومــدى تحقيقــه للتغذيــة الســليمة
واملغذيــة واملتوازنــة والتــي توفــر االمــدادات الضروريــة مــن
الســعرات الحراريــة واملغذيــات الرقيقــة.
ّ
سـرة
•مــن مســتوى األ ـ
ككل إىل مســتوى الفــرد إذ بينــت
الدراســات هشاشــة بعــض الفئــات كاألطفــال واملســنني
حـوث والدراســات مــن األمــن
والنســاء فقــد تطــورت الب ـ
سـرة إىل مســتوى أفرادهــا.
الغــذايئ يف مســتوى األ ـ
•مــن املــدى القصــر إىل املــدى الطويــل وذلــك لألخــذ بعــن
االعتبــار ملفهــوم االســتدامة وتطــوره وارتباطــه بحمايــة البيئــة
حـرام حقــوق األجيــال القادمــةَ .
وا ـ

ويــرز هــذا التطـوّر يف اإلدراك التدريجــي ملختلــف هــذه الجوانــب
ومــن خــال تطـوّر التعاريــف بمــرور الزمــن ،والتــي يحصيهــا البعــض
بحــوايل  30تعريفــا ،والتــي تــرز كذلــك اختالفــات عــى مســتوى
الخلف ّيــات االيديولوج ّيــة والسياسـيّة التــي تنبنــي عليهــا .وقــد نشــأ
مفهــوم األمــن الغــذايئ وبــدأ تداولــه خــال القمــة العامليــة للغــذاء
التــي تلــت األزمــة الغذائيــة العامل ّيــة خــال ال ـفـرة .1974-1973
ويعتــر تعريــف األمــن الغــذايئ الــذي تــم تبنيــه خــال القمــة العامليــة
للغذاء سنة  1996التعريف األكرث تداوال والذي يأخذ بعني االعتبار
التطــور الهــام يف إدراك مختلــف األبعــاد التــي تتصــل بهــذا املفهــوم.
ّ
يتحقــق عندمــا يصــل ّ
وهــو ينـ ّ
كل
ـص عــى مــا يــي« :األمــن الغــذايئ
األشــخاص ،ويف كل وقــت ،ماد ًّيــا واقتصاد ًّيــا ،إىل غــذاء كايف
وســليم ومغـ ٍّـذي يل ّبــي حاجياتهــم التغذويّــة واختياراتهــم الغذائيــة
بمــا ّ
ضـاء حيــاة نشــيطة وصح ّيــة».
يمكنهــم مــن ق ـ
وإذ يبــدو مــن البديهــي أن لــكل تعريــف تداعياتــه عــى اختيــار
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األركان األساسيّة األربعة لألمن الغذايئ:
واعتبارا لهذا التطور يف املفهوم والذي أصبح يستوجب األخذ بعني
االعتبــار إىل أن املــواد الزراعيــة والغذائيــة ليســت كســائر الســلع رغــم
أن هــذه الخصوصيــة قــد تــم إقرارهــا منــذ نشــأة الفكــر االقتصــادي
وأن الحق يف الغذاء هو من أوىل الحقوق األساسية لإلنسان ،فإن
حـول املرت ـكـزات األساســية
سـايس يتأســس اليــوم ـ
مفهــوم األمــن األ ـ
التاليــة:
الت ّ
• ّ
وفــر (الكم ّيــة) وتعرفــه منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم
ّ
املتحدة بتوفر األغذية بكميّة كافية ،وبجودة ُمالئمة ،عىل
أن ُت َّ
ؤمــن إمداداتهــا عــر اإلنتــاج الوطنــي أو ا ـلـواردات (بمــا
ّ
ّ
فيهــا املعونــة الغذائ ّيــة) .غــر أن التوفــر عــى املســتوى الــكل
ال يعنــي عــدم وجــود هشاشــة فهــو قــد يــؤ ّدي إىل التبع ّيــة يف
سـاعدات الدول ّيــة.
صــورة االعتمــاد عــى التوريــد أو امل ـ
•الوصول (بكلفة ميســورة) وهو وصول الشــخص إىل املوارد
صـول) التــي تمكنــه مــن
الغذائيــة الكافيــة (أو الحــق يف الو ـ
صـول عــى غــذاء مالئــم ومغــذي.
الح ـ
•االســتقرار أو االســتمرارية (مأمونــة /االســتدامة) بمــا يعنــي
صـول إىل األغذيــة حتــى يف
اســتمرار التوفــر الغــذايئ والو ـ
حالــة صدمــة مفاجئــة (كاألزمــة اقتصاديــة أو املناخ ّيــة) أو
حــدث دوري (كالنقــص الغــذايئ املوســمي)
•االســتعمال الصحــي ( ـمـواد صحيّة/النوعيــة) أي اســتعمال
الغذاء بصفة صحية من خالل تغذية مالئمة ،وماء نقي،
وصرف صحي وعالج كافيني بشكل يسمح بالحصول عىل
حالــة مــن الرفــاه التغــذوي ّ
يمكــن مــن تلبيــة ّ
كل االحتياجــات
الفيزيولوجية.
شـرات
وقــد طــورت منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة عــددا مــن املؤ ـ
املتعلقــة بتقييــم األمــن الغــذايئ وفــق هــذه الركائــز األساســية
لهــذا املفهــوم (انظــر ف ـقـرات الحقــة بالبــاب الخامــس).
كمــا أدرجــت املنظمــة ،مقياســا جديــدا لتقديــر مــدى انعــدام األمــن
الغــذايئ باســتخدام مقاربــة ترتكــز عــى سـ ّـلم مبنــي عــى التجربــة
الشــخصية .وهــي مقاربــة تســتخدم عــادة يف املجــال الســيكولوجي
والرتبــوي.
وإذ شــهد مفهــوم األمــن الغــذايئ البشــري تطــورا توســعت وفقــه
األهمية من ركن التوفر عىل املستوى العاملي إىل التوفر عىل املستوى
الــكيل الوطنــي ،فقــد أصبحــت السياســات العموم ّيــة الزراعيــة
تتبــوأ مكانــة متقدمــة يف ســلم األولويــات .غــر أنّ هــذه السياســات
ّ
جـوع وســوء
تتمكــن ،يف عديــد البلــدان الناميــة ،مــن مجابهــة ال ـ
لــم
التغذية وأصبحت هذه البلدان يف وضعية تبعيّة لألسواق العاملية
شـركات متعــددة الجنســيات .واعتبــارا لذلــك
وتخضــع لهيمنــة ال ـ
ضـاع األ ـفـراد واملجموعــات
انتقلــت األهميــة لتشــمل كذلــك أو ـ
ووصولهــم إىل األغذيــة .وأصبــح التعريــف الحــايل الــذي يتأســس
سـايس الــذي تتب ّنــاه املنظمــات
عــى هــذه املقاربــة الجديــدة املفهــوم األ ـ
السياســات
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ع
مجمو
األمم ّيــة عــى اختالفهــا والتــي طـوّرت
ّ

 .٢من األمن الغذايئ إىل السيادة الغذائيّة:
تعريف مفهوم السيادة الغذائية
نشــأ مفهــوم الســيادة الغذائ ّيــة يف أواســط التســعينات .وقــد أطلقتــه
حـركات االجتماع ّيــة للمزارعــن بمناســبة القمــة العامل ّيــة للغــذاء
ال ـ
لســنة  ،1996أي ســنة بعــد إحــداث املنظمــة العامل ّيــة للتجــارة .وتــمّ
جـوع،
تقديمــه كبديــل للسياســات الليربال ّيــة ،وأداة أنجــع ملقاومــة ال ـ
ومناهــض لهيمنــة القــوى الرأســمالية العامليــة عــى النظــم التجاريــة
والزراع ّيــة يف ســياق العوملــة .وقــد أصبــح هــذا املفهــوم ،الجديــد
حـول التنميــة
نســبيّا ،موضوعــا أساسـيّا يف النقاشــات الدول ّيــة ـ
الزراع ّيــة والغــذاء ومجابهــة الفقــر والحفــاظ عــى البيئــة.
ويعـرّف مفهــوم الســيادة الغذائيــة وفــق «إعــان نيــاالين»
الصادر عن منتدى السيادة الغذائية سنة  2007كما ييل « :السيادة
الغذائيــة هــي حـ ّـق الشــعوب يف التغذيــة الســليمة املالئمــة لثقافتهــم
وامل ُْن َتجــة بطــرق بيئ ّيــة ناجعــة ومســتدامة ،وكذلــك يف تحديــد أنمــاط
التغذيــة واملنظومــات الزراع ّيــة .وهــي تضــع يف املقــام األول ألولويــات
ِّ
واملوزعني واملســتهلكني عوضا عن طلب
األنظمة الغذائيّة :املنتجني
ّ
متعددة الجنســيات».
شـركات
الســوق وال ـ
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ّ

سـراتيجيات والسياســات الكفيلــة بتأمــن ّ
توفــر املــواد الغذائ ّيــة
اال ـ
للجميــع عــى املســتوى الوطنــي ،فــإنّ هنــاك إج ـمـاع اليــوم عــى أن
صـول إليهــا واســتقرارها واســتعمالها أصبحــت
توفــر األغذيــة والو ـ
تكتــي نفــس القــدر مــن األهم ّيــة.

جـوع وســوء التغذيــة.
التــي تمكــن للحكومــات انتهاجهــا ملقاومــة ال ـ
بيــد أن هــذه املنظومــة تفتقــر إىل األدوات القانونيــة امللزمــة للــدول
لتنفيذهــا .وهــو مــا يفقدهــا الكثــر مــن النجاعــة والفاعليــة .وعــاوة
صـول األ ـفـراد
عــى ذلــك ،فــإن تركيــز مفهــوم األمــن الغــذايئ عــى و ـ
صـول
واألســر واملجموعــات إىل الغــذاء دون االهتمــام بجوانــب الو ـ
إىل املــوارد اإلنتاجيــة واألســواق والســيطرة عليهــا يبقــى محـ ّـل العديــد
مــن املآخــذات املوجهــة لهــذا املفهــوم ،الــذي يعتــر لــدى العديــد مــن
النشــطاء والحقوقيــن مفهومــا متصــا بالسياســات النيوليربال ّيــة
القائمــة واملهيمنــة .كمــا أنّ االقتصــار عــى اعتبــار األمــن الغــذايئ
عــى املســتوى الـ ّ
ّ
محققــا يف صــورة القــدرة العاليــة عــى تغطيــة
ـكل
الــواردات الغذائ ّيــة بالصــادرات يخفــي ،يف الواقــع ،مســتويات
مرتفعة من الهشاشة والتبعيّة وال ّ
يحقق بالضرورة األمن الغذايئ
لجميــع الســكان.

ويطــرح هــذا املفهــوم عـ ّـدة مســائل عــى غايــة مــن األهم ّيــة تتعلــق
بالخصــوص بضــرورة األخــذ بعــن االعتبــار يف املقــام األوّل حــق ّ
كل
صـول عــى تغذيــة كافيــة ومغذيــة وســليمة تتــاءم
األ ـفـراد يف الح ـ
وعاداتهــم وتقاليدهــم الغذائيــة والصحيــة واملحافظــة عــى أنمــاط
اإلنتــاج واالســتهالك املســتديمني وتســتجيب يف آن واحــد ألولويــات
ّ
وبخاصــة صغــار
كامــل سلســلة اإلنتــاج والتوزيــع واالســتهالك
املنتجــن والتجــار والفئــات الضعيفــة مــن املجتمــع دون نســيان
األجيــال القادمــة بمــا يتطلــب املحافظــة عــى البيئــة وعــدم اســتنزاف
الــروات الطبيع ّيــة .كمــا يرتبــط مفهــوم الســيادة الغذائ ّيــة بمفهــوم
املشــاركة يف تحديــد السياســات وضبــط الخيــارات املتعلقــة باألمــن
شـراك مختلــف فئــات املنتجــن
والســيادة الغذائيتــن وضــرورة إ ـ
الصغار وسكان الريف يف ذلك بما يضمن املحافظة عىل املنظومات
الغذائيــة وضمــان اســتدامتها وقدرتهــا عــى تأمــن األمــن الغــذايئ
للجميــع .
وينــدرج مفهــوم الســيادة الغذائيــة ،الــذي يعتــر مفهومــا بديــا تــم
تطو ـيـره مــن قبــل الحركــة الزراع ّيــة العامليــة منــذ ســنة  ،1996يف إطــار
مقاربــة حقوقيــة ومقاربــة سياسـيّة متعـ ّـددة األبعــاد.
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املقاربة الحقوقيّة للسيادة الغذائيّة
تنطلق من حق كل األفراد يف الغذاء الكاف واملغذي والسليم الذي
يكفــل التنشــئة الســليمة والصح ّيــة باعتبــاره ّ
حقــا وليــس بســلعة
ّ
والقطــع مــع املفاهيــم النيوليربال ّيــة التــي ال تعتنــي إل بالجوانــب
شـركات املتعـ ّـددة الجنسـيّات
الكم ّيــة الكل ّيــة التــي تكـرّس هيمنــة ال ـ
عــى سالســل اإلنتــاج والتوزيــع والبــذور والتــي فرضــت أنماطــا
وأشــكاال جديــدة مــن اإلنتــاج واالســتهالك ســاهمت إىل حــد كبــر
يف تدمــر املنظومــات التقليديــة القائمــة وتغيــر العــادات الغذائيــة
وتنميطهــا وعمّ قــت مــن التبع ّيــة الغذائ ّيــة خاصــة للبلــدان الناميــة.
حـرص عــى املحافظــة عــى مصالــح وظــروف عيــش
وتتبـوّأ مســألة ال ـ
ودخــل صغــار املنتجــن واملزارعــن والتجــار واملســتهلكني وتشــريكهم
يف مختلــف املســارات واالختيــارات املتصلــة بالتنميــة الزراعيــة وإنتــاج
وترويــج الغــذاء مكانــة أساســية ومحوريــة يف مفهــوم الســيادة
الغذائ ّيــة الــذي يقتــي كذلــك املحافظــة عــى املــوارد الطبيعيــة
والت ـنـوع البيئــي واألنمــاط التقليديــة والثقافيــة لإلنتــاج واالســتهالك
وعــى حقــوق األجيــال القادمــة مــن خــال اســتدامة مختلــف
املنظومــات البيئيــة.
ويقــوم مفهــوم الســيادة الغذائيــة ،الــذي يكـرّس الحــق يف الغــذاء،
عــى القواعــد التاليــة:
•حــق االختيــار الحــر للسياســات الزراعيــة لــكل بلــد والتــي
ي ـفـرض أن تكــون نابعــة مــن مشــاركة حقيقيــة وفاعلــة
لجملــة املواطنــن وصغــار املزارعــن والتجــار واملســتهلكني.
•الحــق ،يف إطــار العالقــات التجاريــة بــن الــدول ،يف حمايــة
الحــدود لحمايــة صغــار املزارعــن .علمــا ـبـأن هــذا الحــق قــد
وقــع اســتعماله مــن قبــل البلــدان املتقدمــة ويجــب الق ـبـول
بــه لــكل البلــدان.
•منــع ممارســات اإل ـغـراق مــع ضــرورة اعتبــار الكلفــة
االجتماعيــة والبيئيــة للمنتوجــات.
ّ
يمكــن مــن
•مواجهــة التغــر الهيــكيل لألســعار العامل ّيــة بمــا
اســتقرار دخــل املزارعــن فيمــا يخــص املنتوجــات املصــدرة
سـواق العامليــة بأســعار
مـان ش ــروط الت ــزود عــى األ ـ
وض ـ
مـواد الغذائيــة.
معقولــة للبلــدان املــوردة هيكليــا لل ـ
•النهــوض باملمارســات الزراعيــة لــي تكــون مســتدامة
مــع األخــذ بعــن االعتبــار لإلكراهــات املحليــة البيئيــة
و اال جتما عيــة .
•الحــق يف رفــض املمارســات أو التكنولوجيــات غــر املالئمــة
والحــق يف تطبيــق قواعــد الحــذر خاصــة فيمــا يتصــل
باملنتوجــات املحــورة جينيــا أو هرمونــات النمــو للحيوانــات أو
ا ـملـواد الســامة.

ّ
الستة للسيادة الغذائيّة ( -وفق إعالن نياالين )2007 -
األركان
.1إيالء األولويّة لتغذية السكان:
السيادة الغذائيّة تضع يف قلب السياسات ،الغذائية والزراعية والغابية
والبحريــة ،الحــق يف الغــذاء الــكايف والســليم (الصحــي) الــذي يحــرم
الثقافــات ،ملختلــف األ ـفـراد والســكان واملجموعــات ،بمــا يف ذلــك مــن
جـوع أو يخضعــون لالحتــال يف مناطــق النزاعــات أو املناطــق
يعانــون مــن ال ـ
ّ
يتحكــم
املهمّ شــة .وهــي ترفــض االد ـعـاء بــأنّ الغــذاء ســلعة كبق ّيــة الســلع
طـاع الغــذايئ والزراعــي.
فيهــا الق ـ
.2تثمني منتجي األغذية:
الســيادة الغذائيــة تثمّ ــن وتدعــم املمارســات وكذلــك حقــوق الرجــال
سـاء ،واملزارعــن الصغــار واألســريّني ،ومر ّبــي املاشــية ،والصياديــن
والن ـ
البحريــن التقليد ّيــن ،وســكان الغابــات والســكان األصل ّيــن ،والعمــال
الزراع ّيــن ،وعمّ ــال البحــر ومــن بينهــم املهاجــرون ،الذيــن يزرعــون وينمّ ــون
ويجنــون ويح ّولــون األغذيــة .وهــي ترفــض السياســات واألنشــطة والربامــج
التــي تحـ ّ
ـط مــن ـهـؤالء وتهــدد ســبل عيشــهم وتســهم يف اختفائهــم.
.3إقامة نظم محليّة لإلنتاج:
الســيادة الغذائيــة تقـرّب بــن املنتجــن واملســتهلكني وتضعهــم يف قلــب
حـول املســائل الغذائ ّيــة .فهــي تحمــي ،يف األســواق
منظومــة اتخــاذ ال ـقـرار ـ
ّ
املحل ّيــة ،املنتجــن مــن اإل ـغـراق الناجــم عــن الــواردات ،وتحمــي املســتهلكني
مــن الغــذاء الفقــر وغــر الســليم عــن قصــد ،ومــن املســاعدات الغذائ ّيــة
غــر املالئمــة ومــن املــواد املل ّوثــة بالكائنــات املحـوّرة جين ّيــا .وهــي ّ
تمكــن مــن
التصـ ّـدي للمؤسســات واملعاهــدات واملمارســات التــي تخضــع للتجــارة
العامليــة غــر املســتدامة وغــر العادلــة والتــي تعطــي ســلطة هائلــة وغــر
مشــروعة للمنشــآت فــوق الوطن ّيــة.
ّ
املحليّة:
.4تعزيز املراقبة
صـرف يف اإلقليــم واألرايض واملراعــي وا ـملـاء
الســيادة الغذائ ّيــة تضــع الت ـ
والبــذور واملــوايش ومــوارد البحــر بيــد املنتجــن املحل ّيــن وتحــرم حقوقهــم.
ويمكــن ل ـهـؤالء اســتعمال هــذا الحــق وتوزيعــه وفــق نظــم اجتماع ّيــة وبيئ ّيــة
ّ
مســتدامة ّ
املحل ّيــة
تمكــن مــن املحافظــة عــى الت ـنوّع .وهــي تقـ ّر بــأن األقاليــم
يمكــن أن ال تحــرم ،يف بعــض األحيــان ،الحــدود الجغراسياسـيّة ،وتتيــح
للمجموعــات املحل ّيــة ســكنى واســتخدام ـتـراب أقاليمهــم .وهــي تســعى
للنهــوض بالتشــاور والعمــل الجماعــي بــن املنتجــن ،املنتمــن لجهــات
وأقاليــم وقطاعــات نشــاط مختلفــة ،للمســاهمة يف فــض النزاعــات
الداخل ّيــة أو النزاعــات مــع الســلطات املحل ّيــة أو الوطن ّيــة .وهــي ترفــض
خصخصــة املــوارد الطبيع ّيــة ،حتــى وإن كانــت تســمح بهــا القوانــن أو
العقــود التجاريّــة أو أنظمــة امللك ّيــة الفكريــة.
.5بناء املعارف واملهارات:
الســيادة الغذائ ّيــة تنبنــي عــى املعــارف واملهــارات املحل ّيــة للمنتجــن وعــى
منظماتهم املحليّة التي تحافظ عىل نظم اإلنتاج والزراعة املحليّة وتنميها
وتتصـرّف فيهــا .لذلــك فهــي تســمح بتنميــة برامــج البحــث العلمــي املالئمــة
والتــي ال تهـ ّـدد أجيــال املســتقبل .وهــي ترفــض التكنولوجيــات التــي ُتخضــع
ّ
وتهددهــا أو تلوّثهــا عــى ـغـرار الهندســة الجين ّيــة.
هــذه األجيــال
.6العمل مع الطبيعة:
الســيادة الغذائ ّيــة تســتخدم مســاهمات املحيــط وفــق املمارســات الزراع ّيــة
واإلنتاجيــة البيئ ّيــة املتن ّوعــة وضعيفــة اســتعمال املدخــات ،والتــي ّ
ترفــع
وتحســن القــدرة عــى الصمــود والتــاؤم
مــن مســاهمة النظــم البيئ ّيــة،
ّ
ال ســيما إزاء تغــر املنــاخ .وهــي تبحــث عــى معالجــة كوكــب األرض ح ّتــى
ّ
يتمكــن مــن مداواتنــا .وهــي ترفــض املمارســات التــي تــيء إىل النظــم
البيئيّة ،والزراعات األحادية ،والرتبية املكثفة للماشية وذات االستخدام
ّ
الهدامــة وبق ّيــة أنمــاط اإلنتــاج
املشــط للطاقــة ،وممارســات الصيــد البحــري
حـراري يف العالــم.
الصناعــي التــي تدمّ ــر املحيــط وتســهم يف االرت ـفـاع ال ـ
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صـول إليــه ضــرورة أساسـيّة لب ـقـاء
إنّ الغــذاء حاجــة أساســية والو ـ
ّ
وحق أسايس من حقوق اإلنسان األساسية .ففي البلدان
اإلنسانية
ّ
جـزيئ أو الــكل إلنفــاذ هــذا الحــق
الناميــة فــإن وضــع الحرمــان ال ـ
ّ
املتقدمــة جـ ّـدا،
متواجــد ب ـكـرة ومتعـ ّـدد الوجــوه .أمــا يف البلــدان
ومجســدا،
والتــي مــن امل ـفـرض أن يكــون هــذا الحــق فيهــا مك ّرســا
ّ
حيــث أن الغــذاء يبــدو و ـفـرا ،فــإنّ هــذه الو ـفـرة تســتند عــى ه ـيـاكل
ّ
هشــة ،وبيئــة مدمّ ــرة للغايــة ،وتخضــع لســيطرة القــوى الفاعلــة
املهيمنــة عــى النظــام الغــذايئ والزراعــي العاملــي.
فالغــذاء لــه أيضــا بعــد ســيايس .فإنتــاج املــواد الغذائيــة ووصولهــا
ّ
التحكــم
وتوزيعهــا ضروريــة لعمــل املجتمــع وتفاعلــه ،ولضمــان
يف النظــام الغــذايئ .وقــد عملــت قــوات اقتصاد ّيــة وسياسـيّة عاتيــة
لســنوات عديــدة للســيطرة عــى جميــع جوانــب نظــم اإلنتــاج بصفــة
جعلــت دورة اإلنتــاج الغــذايئ ،بدايــة مــن البــذور واملدخــات،
واألرايض وغريهــا مــن الضروريــات ،تكــون أكــر تركيــز وأكــر
خصخصــة .
وعــى مســتوى تجــارة املــواد الغذائيــة مــن تبــادل ونقــل األغذيــة
فقــد أصبحــت هــي أيضــا تبــدو عمليــة مس ّيســة للغايــة ومعقــدة.
فالســيطرة عــى القواعــد والرتتيبــات التــي تنظــم التجــارة الدوليــة
واإلقليميــة أصبحــت ـتـويل قــوة ووزن أكــر لهــذه القــوات املهيمنــة.
ويف مجابهــة ذلــك ،فــإنّ املجتمعــات املدنيــة ر ّدت الفعــل وأصبحــت
تقــدم بدائــل لهــذا النظــام القائــم غــر العــادل.
إنّ الســيادة الغذائيــة ولــدت مــن رحــم منظمــات املزارعــن التــي
تنظمــت عــى املســتوى عــر الوطنــي الــذي اســتحدثت طريقــة
لإلنســانية إلعــادة النظــر يف طريقــة مغا ـيـرة لتنظيــم إنتــاج األغذيــة
والزراعــة والتوزيــع والتجــارة واســتخدام األرايض واملــوارد املائيــة
وطــرق التفاعــل والتبــادل والتنظيــم.
فهي ليست مجموعة بسيطة من الحلول التقنية أو وصفة جاهزة
قابلــة للتنفيــذ ،إنهــا بــدالً عــن ذلــك «صــرورة عمــل» ،إنهــا دعــوة
للمواطنــن إىل ممارســة قدرتهــم مــع بعضهــم عــى تنظيــم وتحســن
ضـاع املجتمعــات.
أو ـ
فالســيادة الغذائ ّيــة تســعى لــي تكــون تغ ـيـرا للنظــام ،يمــارس فيــه
شـرة وبصفــة ديمقراطيــة عــى العناصــر األكــر
البشــر الســيطرة املبا ـ
أهميــة ملجتمعاتهــم ،وعــى الكيفيــة التــي ُنغـ ّـذي ونتغـ ّـذى بهــا ،وعــى
كيفيــة اســتخدام واملحافظــة عــى األرض ،وامليــاه وغريهــا مــن املــوارد
املتو ـفـرة مــع التفكــر يف األجيــال املقبلــة .وكذلــك كيفيــة التفاعــل
مــع الغــر مــن الجماعــات والشــعوب والثقافــات .فاألمــر ال يتعلــق
حـول :كيــف
بإنتــاج الغــذاء فقــط ،ولكــن يتعـ ّـدى أيضــا إىل التســاؤل ـ
حـول كيــف يقــع التوزيــع بأكــر
يتــمّ االنتــاج؟ ومــن ِق َبــل مــن؟ وأيضــا ـ
إنصــاف؟
فهــي تطــرح القضايــا الجوهريــة للســلطة والديمقراطيــة .فمــن الــذي
يتحكــم يف املــوارد الغذائيــة املنتجــة مثــل األرض وامليــاه ،والبــذور،
وعلــم الوراثــة ،ومــن أجــل مــاذا؟ مــن الــذي يمكــن أن يقــرر مــا ُيــزرع؟
وكيــف ُيــزرع ومــن ِق َبــل مــن؟ ولفائــدة مَ ــن؟
لذلــك أتــت الحاجــة لهــذا املفهــوم الجديــد الــذي يعــر عــن األبعــاد

كمــا يتبـ ّـن مــن عديــد الدراســات أن الســيادة
الغذائ ّيــة هــي طريــق إىل ب ـلـوغ العدالــة الغذائ ّيــة
وتعزيــز الديمقراط ّيــة الغذائ ّيــة والديمقراطيــة املحل ّيــة وحوكمــة
صـرف يف الغــذاء .وهــي تتيــح الرتابــط بــن الحــق يف الغــذاء الــكايف
الت ـ
والتغذيــة مــع األبعــاد السياسـيّة والبيئ ّيــة واالجتماع ّيــة والثقاف ّيــة.

حركة السيادة الغذائيّة كمسار سيايس بديل
حـركات
تقــدم حركــة الســيادة الغذائيــة نفســها عــى أنهــا عمليــة ب ـنـاء ـ
اجتماعيــة وتمكــن الشــعوب بغايــة تنظيــم مجتمعاتهــا بمــا يتيــح
لهــا تجــاوز الرؤيــة الليرباليــة الجديــدة لعالــم الســلع واألســواق
والفاعلــن االقتصاد ّيــن األنان ّيــن .فالســيادة الغذائيــة هــي ال ـتـزام
ّ
والتنظــم وخلــق حقائــق جديــدة
ضـاع بالعمــل
النــاس بتحســن األو ـ
معــا.
فــا وجــود اليــوم أليّ حـ ّـل عاملــي وحيــد لعديــد القضايــا املعقــدة التــي
يواجههــا العالــم حاليــا .ومــن هــذا املنظــور ،فــإنّ الســيادة الغذائيــة
عمليــة تتكيــف مــع األشــخاص واألماكــن التــي هــي موضــع التنفيــذ.
وهــي تعنــي التضامــن عــوض املنافســة ،والب ـنـاء لعالــم أكــر عــدالً.
واعتبارا لذلك يمكن أن تستنتج أن:
السيادة الغذائية تكرس الحق يف الغذاء:
إذ يمثــل حــق الشــعوب يف تغذيــة ســليمة ومناســبة ثقاف ّيــا ،منتجــة
بوســائل وســبل مســتديمة ،مــن قواعــد الســيادة الغذائيــة ،فهــي
ُتعتــر ،عــى املســتوى الــدويل ،أحــد مبــادئ حمايــة الحــق يف الغــذاء،
صـول إىل تغذيــة كافيــة وســليمة
وتتويجــا للجهــود الراميــة إىل «الو ـ
ومغذيــة لــكل األشــخاص ».كمــا يُعتــر مفهــوم الســيادة الغذائيــة
شـرط مســبق لتحقيــق األمــن الغــذايئ ثــم «كحــق
سـايس وك ـ
كحـ ّـق أ ـ
الشــعوب واملجموعــات والبلــدان يف ضبــط سياســاتها املتصلــة
بالزراعــة بصفــة تجعــل منهــا بيئيــا واجتماعيــا واقتصاديــا وثقافيــا
مالئمــة لخصوصياتهــا».
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ّ

املقاربة السياسية للسيادة الغذائية

السياســية للحــق يف الغــذاء ،والــذي يعيــد إدراج األغذيــة يف
الســياقات السياســية االجتماعيــة ،واإليكولوجيــة والثقافيــة
واملحليــة .وهــو مفهــوم يحيــل كذلــك عــى مفهــوم العدالــة الغذائ ّيــة
ّ
تتلخص يف الوصول إىل الغذاء أو األمن الغذايئ بل تتعداه
الذي ال
سـايس لتشــمل العدالــة
شـرط أ ـ
لتنطلــق مــن العدالــة االجتماع ّيــة ك ـ
غـرايف ويف
يف األنظمــة الزراع ّيــة والغذائ ّيــة والعدالــة يف املجــال الج ـ
الرتبيــة والتمكــن واألخــذ بعــن االعتبــار للعوامــل الســيكولوجية
والثقاف ّيــة والحوكمــة ،ال ســيما املحل ّيــة منهــا ،ويف السياســات
العموم ّيــة وبخاصــة عــى مســتوى التنفيــذ واإلنجــاز.

السيادة الغذائية هي بديل للعوملة النيوليرباليّة:
ُتطــرح اليــوم عــى الصعيــد الزراعــي والغــذايئ نظرتــان متباينتــان.
تتمثــل إحداهمــا يف فتــح األســواق يف إطــار إدمــاج الزراعــة يف نطــاق
املنظمــة العامليــة للتجــارة ،أمــا الثانيــة فهــي الســيادة الغذائ ّيــة
باعتبارهــا تجســم حــق البلــدان أو التجمعــات اإلقليميــة يف ضبــط،
بصفة ديمقراطيّة ،سياساتها الزراعيّة والغذائية وحماية أسواقها
شــريطة تج ّنــب الفوائــض الهيكليــة يف االنتــاج التــي تقــود إىل إ ـغـراق
األســواق األخــرى.
سـراتيجيّة مقاومــة
فتمكــن الســيادة الغذائيــة بذلــك مــن ب ـنـاء ا ـ
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وتفكيــك للنظــام القائــم عــى انعــدام املســاواة وعــدم االســتدامة
والــذي يقــود أيضــا إىل نقــص التغذيــة املزمــن واالنتشــار الكبــر
والســريع للبدانــة.
فاملنظمــة الدوليــة للتجــارة تضــع سياســات التبــادل الحـ ّر والتنافــس
بــن الــدول كإحــدى األولويــات لب ـلـوغ األمــن الغــذايئ .ونتيجــة لذلــك
فــإن االقتصــادات املحليــة واإلنتــاج الزراعــي املوجــه لالكت ـفـاء الــذايت
تصبــح غــر قــادرة عــى مواجهــة املمارســات النيوليرباليــة التــي تســيئ
إىل األمــن الغــذايئ للســكان املحليــن .وقــد أدت محدوديــة هــذا
شـركات متعــددة الجنســيات إىل البحــث
النظــام الــذي تقــوده ال ـ
عــن ح ـلـول بديلــة ومســتديمة لتأمــن األمــن الغــذايئ عــى املســتوى
العاملــي .وأصبحــت الســيادة الغذائيــة التــي تحملهــا منظمــات
املجتمــع املــدين أداة لتغيــر وجهــة االتجاهــات املهيمنــة للتبــادل الحــر
التي تحملها املنظمة الدولية للتجارة بما يمكن الدول من تحسني
تغذيــة مواطنيهــا .فالســيادة الغذائيــة تصبــح ،بالتــايل ،بديــا
للسياســات النيوليربال ّيــة التــي تسـ ّـر إنتــاج املــواد الغذائ ّيــة وتجارتهــا.
الســيادة الغذائيــة تعطــى األولويــة للمزارعــن الصغــار والزراعــة
األســريّة:
فالســيادة الغذائيــة ـتـويل اإلنتــاج الزراعــي املوجــه لتغذيــة الســكان
صـول إىل األرض واملــوارد (امليــاه والبــذور واألســمدة  )...لصغــار
والو ـ
شـرطا ال غنــى عنــه
املزارعــن واملزارعــات األولويّــة املطلقــة وتعتربهــا ـ
هـرة االســتحواذ عــى
لب ـلـوغ هــدف تحقيقهــا .لذلــك فإنهــا تعــارض ظا ـ
شـركات أو ممارســات زراعة املنتوجات
األرايض من قبل الدولة أو ال ـ
الوحيــدة غــر املســتديمة التــي مــن شــأنها أن تهـ ّـدد الحقــوق العقاريــة
للســكان األصليــن الذيــن ال يصبــح بإمكانهــم اإلنتــاج فــوق أراضيهــم
الخاصة .فالحق يف األرض مرتبط ارتباطا عضويا بالحق يف الغذاء.
صـول عــى الدخــل
فبــدون األرض ال يمكــن إنتــاج الغــذاء وال الح ـ
سـايس الــذي تضطلــع بــه
الالئــق .فالســيادة الغذائيــة تــرز الــدور األ ـ
الزراعــة األســرية بوصفهــا كذلــك تحيــل إىل صنــف الزراعــة املتنوعــة
واملســتديمة التــي تمكــن مــن تغذيــة متعاطيهــا وتوفــر اإلمــدادات
لألســواق املحل ّيــة مــع املحافظــة ،يف نفــس الوقــت ،عــى البيئــة .وهــي
بذلــك تتناقــض مــع الزراعــة الصناعيــة التــي تتجــه نحــو صنــف وحيــد
مــن املنتــوج املوجــه باألســاس إىل التصديــر.
تعزيــز حقــوق النســاء مــن صغــار املزارعــات مــن أوكــد أولويــات
الســيادة الغذائيــة:
سـاء املشــتغالت يف الزراعــة األســرية أغلبيــة صغــار املزارعــن
تمثــل الن ـ
يف بلــدان الجنــوب ومــن بــن الفئــات املحرومــة واملقصــاة مــن قبــل
السياســات الزراع ّيــة .فهــن ال يملكــن األرايض أو يكتســن عــادة
األرايض األقل جودة والبعيدة عن سكناهم .كما أنه ال يتسنى لهن
صـول إىل القــروض واملدخــات الزراعيــة ،كاألســمدة والبــذور
الو ـ
املحســنة ،وال يتلقــن اال مــا نـ َـد َر مــن املســاعدات املاليــة الحكوم ّيــة.
شرَّكن يف ال ـقـرارات الجماعيــة خاصــة يف غيــاب ه ـيـاكل
كمــا أنهــن ال ي ـ
تمثيل ّيــة لصغــار املزارعــن.
ورغــم ذلــك فهــن يســهمن يف اإلنتــاج الغــذايئ ويف توفــر الغــذاء
صـول إىل
ألســرهن .لذلــك فــإن تمكينهــن وتعزيــز حقوقهــن يف الو ـ
األرايض واملــوارد يصبــح مــن أوكــد أهــداف تعزيــز األمــن الغــذايئ
وتحقيــق الســيادة الغذائ ّيــة.
السيادة الغذائيّة والزراعة املستديمة:
ّ
تتطلــب االنتقــال نحــو زراعــة قليلــة اإل ـفـراز
الســيادة الغذائيــة
الكر ـبـوين وتكــون مقتصــدة يف اســتعمال املــوارد الطبيعيــة والتــي مــن

شأنها أن تكون مفيدة ملداخيل صغار املزارعني .كما يجب أن تكون
سـراتيجيات وبرامــج تدعمهــا إرادة سياســية حقيقيــة
نابعــة مــن ا ـ
تأخــذ بعــن االعتبــار الحــق يف الغــذاء.
السيادة الغذائية واالستقاللية الوطنية:
ولتمكــن الزراعــة مــن أداء مختلــف أدوارهــا ،ويف طليعتهــا األمــن
الغــذايئ ،فإنــه ال بـ ّـد لـ ّ
ـكل بلــد أن يختــار بــكل حريّــة التدابــر التــي
تناســبه لتأمــن مصالحــه الوطنيــة والجهويــة .ويجــب أن تتــاح
هــذه الحريــة للجميــع وهــو مــا يفتــح الحــق للجميــع الختيــار أدوات
السياســة الزراعيــة التــي تناســبه شــريطة عــدم اللجــوء إىل اإل ـغـراق
حـرام القواعــد
حـرام الســيادة الغذائيــة لآلخريــن .ويقتــي ذلــك ا ـ
وا ـ
السـ ّتة املشــار إليهــا آنفــا.

نقد السيادة الغذائية
مــن أبــرز املآخــذات التــي توجــه ملفهــوم الســيادة الغذائيــة هــي ال ـقـول
بأنهــا تضــع يف أوىل اهتماماتهــا بديــا يعـ ّـر عــن خيــار الطريــق الريفــي
ويقطــع مــع الطريــق الرأســمايل دون أن تطــرح بصفــة دقيقــة مســألة
االنتقــال مــن النمــط الرأســمايل إىل النمــط الريفــي .فيجــدر التســاؤل
يف هذا ّ
الصدد هل يجب يف إطار هذه الرؤية إعادة ترييف املجتمع؟
وهــل أن هــذا النمــط ّ
يمكــن فعــا مــن توفــر الغــذاء للعــدد املتصاعــد
سـاءل بعــض املعارضــن لهــذا التصــور هــل
لســكان العالــم؟ كمــا يت ـ
أن إعــادة االعتبــار إىل الزراعــة األســرية هــو عــودة لتكريــس الطبيعــة
األبويــة الذكوريــة للمجتمعــات التــي كان يتأســس عليهــا هــذا النمــط
الزراعي؟ غري أنّ تطوّر مفهوم السيادة الغذائية ومواقف املدافعني
طـاع
عنهــا وإ ـبـراز حقــوق ا ـملـرأة ومختلــف الفئــات العاملــة يف الق ـ
الزراعــي قــد قدمــت اإلجابــة لعديــد هــذه التســاؤالت ،خاصــة بالنظــر
إىل مســاعيهم الهادفــة إىل وضــع اتفاقيــة دوليــة لحقــوق العاملــن
حـركات
طـاع الزراعــي ودعوتهــم إىل تحقيــق تحالــف بــن ال ـ
يف الق ـ
االجتماعيــة يف الريــف ويف الحضــر والســعي إىل إ ـبـراز املنافــع التــي
تنجــر للبشــر والطبيعــة مــن خــال االعتمــاد عــى النظــام الغــذايئ
غـرة والبيئ ّيــة.
الزراعــي املتأســس عــى الزراعــة الص ـ
جـاء عــى لســان املديــر العــام ملنظمــة
وقــد أقـ ّر الجميــع اليــوم ،مثلمــا ـ
األغذيــة والزراعــة يــوم  3أفريــل  ،2018أن الزراعــة البيئ ّيــة قــادرة
عــى تغذيــة العالــم مؤكــدا عــى «الحاجــة امللحــة ألنظمــة غذائيــة
مســتديمة ...تمكــن مــن حمايــة البيئــة ،وأنّ الزراعــة البيئ ّيــة تتيــح
ضـراء ،املتأسســة عــى الزراعــة
ذلــك» .فبعــد أن فشــلت الثــورة الخ ـ
املكثفــة وذات االســتخدام امل ـفـرط للمبيــدات واالســمدة الكيميائيــة
ضـاء عــى
دمـرت املحيــط واســتنزفت املــوارد الطبيع ّيــة ،يف الق ـ
والتــي ّ ـ
جـوع ،فــا بـ ّـد مــن تغيــر جــذري ألنمــاط اإلنتــاج والتوجــه نحــو
ال ـ
الزراعــة البيئ ّيــة .وبهــذا التوجــه الجديــد ملنظمــة األمــم املتحــدة تتســع
حـول مركزيــة الزراعــة البيئ ّيــة يف
مســاحة التقــارب بــن املفهومــن ـ
مجــال تحقيــق األمــن الغــذايئ وتدعيــم الســيادة الغذائيــة.
وإذ شــهد مفهــوم األمــن الغــذايئ البشــري تطـوّرا عــى املســتوى
الــدويل ليأخــذ بعــن االعتبــار مجمــل مقومــات القانــون الــدويل
التــي تتأســس عليهــا املنظومــة الكونيــة لحقــوق اإلنســان ،فــإن
مفهــوم الســيادة الغذائ ّيــة تطــور كذلــك ولــم يبقــي متــداوال عــى
مســتوى الخطــاب أو نضــاالت املجتمــع املــدين املناهضــة للتوجــه
النيول ـيـرايل فحســب ،بــل بــدأ يأخــذ أيضــا طريقــه إىل املأسســة
عــى املســتوى الــدويل .ويبــدو مــن امللــحّ أن تتكثــف هــذه النضــاالت
وأن تتظافــر الجهــود مــع القــوى السياســية واالجتماع ّيــة التقدميــة
لوضــع آليــات وممارســات جديــدة عــى املســتوى الــدويل ل ـفـرض
54

مسار مأسسة السيادة الغذائيّة
تــم التقــدم عــى درب تكريــس الحــق يف الغــذاء وفــق مفهــوم
الســيادة الغذائيــة وتكريــس جملــة الحقــوق الجديــدة املتصلــة بهــا
وماسســتها .ويتم الســعي ،حاليّا ،إىل اعتماد إعالن لألمم املتحدة
بشــأن حقــوق الفالحــن وأشــخاص آخريــن يعملــون يف املناطــق
الريفيــة ،فقــد نجحــت «فيــا كامبيســينا» ،بتحالــف مــع جماعــات
ريفيــة أخــرى ومنظمــات غــر حكوم ّيــة للد ـفـاع عــن حقــوق اإلنســان
والعدالة االجتماعية ،يف إقناع «مجلس حقوق اإلنسان» للشروع
يف التفــاوض بشــأن وضــع صـ ّ
ـك دويل جديــد لحمايــة حقــوق املزارعــن
وغريهــم مــن العاملــن يف املناطــق الريفيــة .هــذا الصــك ،إذا تــمّ
اعتمــاده ،ســوف يقـ ّر بحقــوق جديــدة لإلنســان :حقــوق املزارعــن
والعمــال الريفيــن اآلخريــن ،بمــا يف ذلــك الحــق يف األرض ،والحــق
يف البــذور ،والحــق يف الت ـنـوع البيولوجــي ،والحــق يف دخــل الئــق،
والحــق يف وســائل العيــش واإلنتــاج ،والحــق يف الســيادة الغذائيــة.
وســيقر هــذا النــص بالحقــوق الفرديــة والجماعيــة« .
وقد جاء يف اإلعالن الذي أطلقته منظمة فيا كامبيزينا أن املزارعني
يحتاجــون إىل اتفاقيــة دوليــة تتعلــق بحقــوق املزارعــن واملزارعــات
عـرض لهــا حقوقهــم بمــا يضطرهــم إىل
ظـرا لالنت ـهـاكات التــي تت ـ
ن ـ
التخـ ّـي عــن نشــاطهم وفقــدان أراضيهــم وســبل كســب عيشــهم.
واعتبــارا ملــا تمثلــه السياســات النيوليرباليــة والنظــام االقتصــادي
واملايل والتجاري العاملي من تهديدات ضاعفت من هذه االنتهاكات
حيــث أن منطــق الرتاكــم الرأســمايل فـ ّـكك أنظمــة االنتــاج الزراعــي،
فــإن مقاومــة املزارعــن واملزارعــات مــن أجــل حمايــة حقوقهــم ومــوارد
عيشــهم وكرامتهــم أصبحــت أ ـمـرا ضروريــا عــى املســتوى الــدويل.
وإذ أمكــن إىل حـ ّـد اآلن االعتمــاد عــى املنظومــة الدوليــة لحقــوق
االنســان وعــى املدافعــن عــن الحقــوق البشــرية ،فــإن الص ـكـوك
حـركات
الدوليــة لألمــم املتحــدة ال تتيــح حاليــا ،وفــق هــذه ال ـ
عـرض لهــا
االجتماع ّيــة ،بتغطيــة شــاملة لالنت ـهـاكات التــي يت ـ
املزارعــون وأخفقــت يف حمايتهــم مــن السياســات الدوليــة لتحريــر
االقتصــاد .لذلــك فــإن الحاجــة أصبحــت ملحّ ــة إىل اعتمــاد اتفاق ّيــة
دوليــة خصوصيــة عــى ـغـرار العديــد مــن الفئــات األخــرى.
وقــد اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان ،يف أيلول/ســبتمرب ،2012
شـاء مجموعــة عمــل حكوميــة دوليــة تــم تكليفهــا بوضــع
ـقـرارا بإن ـ
مشــروع «إعــان لألمــم املتحــدة بشــأن حقــوق الفالحــن وأشــخاص
آخريــن يعملــون يف املناطــق الريفيــة» .وبعــد مســار عمــل طويــل
دام قربــة  20ســنة انتظــم يف جنيــف ،مــع أربــع مجموعــات عمــل
حكوميــة دوليــة ومشــاريع جديــدة تســتخدم «لغــة متفــق عليهــا»
ومراجــع لنصــوص مرجع ّيــة رســمية أخــرى ،توجــت مجهــودات
املجتمــع املــدين بمبــادرة مــن فيــا كامبيزينــا وحــوايل  160منظمــة
للمزارعــن باعتمــاد الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،يــوم 17
ديســمرب  ،2018إلعــان األمــم املتحــدة لحقــوق املزارعــن واألشــخاص
اآلخريــن العاملــن يف املناطــق الريف ّيــة عــى أســاس املعايــر الدول ّيــة.

الدســاتري والتشــريعات الوطنيــة :نحــو تدعيــم األطــر
املرجعيــة لتجســيم الســيادة الغذائيــة:
تشــر منظمــة «فيــا كامبيزينــا» (صــوت صغــار املزارعــن – Via
 )compesinaأن عـ ّـدة بلــدان اعتمــدت الســيادة الغذائيــة كإطــار
ســيايس يف دســاتريها لوضــع السياســات والربامــج .وقــد بــادرت
بذلــك دولــة اإلكــوادور ســنة  2008ثــم نســجت عــى منوالهــا كل مــن
الســينغال ومــايل وبوليفيــا والنيبــال وفينزويــا ومصــر ســواء بصفــة
حرْف ّيــة أو ضمنيــة.
ويعتــر مثــال بوليفيــا جد ـيـرا باالهتمــام حيــث يشــر» الدســتور
البوليفــي لســنة  2009إىل الســيادة واألمــن الغذائيتــن يف املعاهــدات
الدوليــة .فوفقــا للمــادة  ،255يوجــب الدســتور أن تحــرم املعاهــدات
الدوليــة األمــن والســيادة الغذائيــة لــكل الســكان؛ فضــا عــن حظــر
االســترياد وإنتــاج وتســويق الكائنــات املعدلــة جينيــا واملــواد الســامة
التــي تضــر بالصحــة والبيئــة .وفيمــا يتعلــق بالتنميــة املســتديمة
يف املناطــق الريفيــة يعتــر «( )...ضمــان األمــن الغــذايئ والســيادة
طـاء األولويــة الســتهالك املنتجــات الغذائيــة
الغذائيــة ،مــع إع ـ
الزراعيــة يف أقاليــم لبوليفيــا «هدفــا دســتوريا صريحــا (البنــد .)407.2
كمــا يتضمــن الدســتور مفهــوم الحــق يف الغــذاء واألمــن الغــذايئ
حيــت ينــص البنــد  16عــى أن «لـ ّ
ـكل شــخص الحــق يف الغــذاء وا ـملـاء»
كاف
وأنّ «الدولــة ملزمــة بضمــان األمــن الغــذايئ مــن خــال غــذاء ٍ
ومالئــم وصحــي للســكان».
كما تجدر اإلشــارة أيضا إىل أن عددا من بنود الدســتور ال تســتخدم
صراحــة مصطلــح الســيادة الغذائيــة ،ولكنهــا تحتــوي عــى بعــض
الركائــز إلعــان  ،Nyéléniحيــث تهــدف املــادة  ،302عــى ســبيل
املثــال ،إىل ضمــان الغــذاء الصحــي وذي الجــودة ،وتنــص عــى أنّ
ّ
تشدد أيضا عىل
املوارد الطبيعية هي ملك للشعب البوليفي .وهي
أهميــة املراقبــة عــى املــوارد البيولوجيــة والجينيــة ،وإنتــاج وتســويق
املنتجــات اإليكولوجيــة الزراعيــة (املــادة  407.3و.)407.11
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ّ

مفهــوم الســيادة الغذائيــة وإعطائــه تعريفــا دوليــا ومرجع ّيــا لــدى
املؤسســات األمم ّيــة يأخــذ بعــن االعتبــار مجمــل مكوناتــه ومرتكزاتــه
 .وهــو مــا ّ
يمكــن مــن سـ ّـد ال ـفـراغ املعيــاري املتصــل بهــذا الحــق يف
القانــون الــدويل ويكــون قاعــدة لب ـنـاء السياســات والربامــج واآلليــات
ّ
محل مساءلة عىل الصعيدين
الرامية إىل تأمينه وتكريسه ويصبح
الوطنــي والــدويل.

وإذ يبقــى هــذا اإلعــان غــر ملــزم ،فإنــه يشــكل أداة هامّ ــة ملكونــات
صـرة لرتســيخ وإفعــال حقــوق هــذه
املجتمــع املــدين للمدافعــة واملنا ـ
الفئــات املهمّ شــة وكذلــك ملســاعدة الــدول عــى إدراج هــذه الحقــوق
بدســاتريها وتشــريعاتها الوطن ّيــة.

ال بـ ّـد مــن اإلشــارة يف هــذا ّ
ضـوع
حـول املو ـ
الصــدد إىل الجــدل القائــم ـ
والــذي ال يخلــو مــن شــحنة إيديولوج ّيــة نحــاول تج ّنبهــا يف هــذه
الورقــة .فبالرغــم مــن وجــود نقــاط الت ـقـاء بــن املفهومــن ،فــإن هنــاك
فــوارق بينهمــا يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار .ولــن يذهــب البعــض إىل
إبراز عالقة تنافر أو تباين بني املفهومني باعتبار أن كال منهما يحيل
عــى نمــط اقتصــادي واجتماعــي قــد يتناقــض مــع اآلخــر ،فــإن ذلــك
يصــحّ تمامــا عندمــا نتحــدث عــن األمــن الغــذايئ يف مســتوى الــدول أو
عىل املستوى ّ
الكل الذي ال يحقق بالضرورة األمن الغذايئ لجميع
األ ـفـراد والــذي ال يخلــو مــن مظاهــر الهشاشــة وانعــدام التــوازن
واملساواة .أما إذا ما اعتربنا األمن الغذايئ يف مفهومه امل ّتصل بأمن
األشــخاص ،والــذي اعتمدنــاه يف هــذه الورقــة ،فإننــا نقــف عــى نقــاط
اختــاف جوهريــة ولكــن وكذلــك عــى عــدد مــن نقــاط االلت ـقـاء تتمثــل
أبرزهــا يف:
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•إن كال املفهومني يلتقيان يف محوريّة الحق يف الغذاء،
•أنهمــا يؤكــدان عــى الحاجــة إىل زيــادة اإلنتــاج الغــذايئ
واإلنتاجيــة لتلبيــة الطلــب عــى ا ـملـواد الغذائيــة يف املســتقبل،
ولكــن بسياســات وأدوات ورؤى مغا ـيـرة،
•أن كالهمــا ينطلــق مــن أن املشــكلة املركزيــة اليــوم هــي
صـول املــادي واالقتصــادي إىل الغــذاء ،الــكايف
إمكانيــة الو ـ
كميــا ونوعيــا واملالئــم ثقافيــا والســليم صحيــا ،وهــو مــا
يقتيض سياسات عموميّة إلعادة التوزيع من حيث الدخل
و ـفـرص العمــل،
•أن كل منهمــا يأخــذ يف االعتبــار أيضــا الصلــة الضروريــة بــن
ظـام الغــذايئ والتغذيــة،
الن ـ
•كمــا أن كال النهجــن يقتض ـيـان أيضــا مقرتحــات تتعلــق
بالحمايــة االجتماعيــة ملجابهــة األزمــات املحتملــة مــع إنشــاء
برامــج للمنــح النقديــة املش ــروطة وبرامــج الســتئصال الفقــر.
فبالتعمّ ــق يف تحليــل أوجــه االختــاف أو االلت ـقـاء بــن املفهومــن ال
يمكن أال نق ّر بوجود أرضية مشرتكة عىل أرض الواقع بني املفهومني
تتمثــل يف مركزيّــة تكريــس الحــق يف الغــذاء الــكايف والصحــي واملالئــم
ثقافيــا للجميــع والتوجّ ــه نحــو االعتمــاد عــى نهــج الزراعــة البيئيــة
املســتديمة ،ولكــن مــع األربــع فــوارق األساسـيّة التاليــة:
شـركة وهــي محوريّــة
1 .1لــن يرتكــز املفهو ـمـان عــى مرجع ّيــة م ـ
الحــق يف الغــذاء ،ـفـإن مفهــوم الســيادة الغذائ ّيــة يتجــاوز
ّ
ليؤكد عىل الحقوق
حق األشخاص يف الوصول إىل الغذاء
الجماعيــة للمجموعــات والشــعوب ،وبالخصــوص
صـول إىل
املزارعــن الصغــار والعاملــن بالريــف ،يف الو ـ
الغذاء وكذلك عىل حقهم يف الوصول إىل املوارد االنتاجيّة
سـواق والســيطرة عليهــا ويف اختيــار أنظمــة االنتــاج
واأل ـ
واالســتهالك التــي تتمــاىش وخصوصياتهــم وثقافاتهــم.
2 .2إذ يتحــد املفهو ـمـان يف اعتبــار التنميــة الزراع ّيــة البيئيــة
املســتديمة أحــد أركان تجســيد الحــق يف الغــذاء الصحــي
والســليم وتكريــس الحقــوق البيئ ّيــة ،ـفـإن الســيادة
الغذائ ّيــة تقتــي زيــادة عــى ذلــك ض ــرورة االعتمــاد عــى
غـرة والزراعــة األســريّة وعــى تثمــن املعــارف
الزراعــة الص ـ
واملمارســات التقليديــة.
3 .3أن مفهــوم األمــن الغــذايئ ،الــذي اعتمدتــه الــدول األعضــاء
يف منظمــة األغذيــة والزراعــة ،يعتــر مفهومــا محايــدا
مــن حيــث عالقــات القــوة .فهــو ال يهتـ ّـم برتكيــز الســلطة
االقتصاديــة يف السلســلة الغذائيــة ،أويف مجــال التجــارة
الدوليــة لألغذيــة ،أو ملكيــة وســائل اإلنتــاج الرئيســية مثــل
سـواق
صـول إىل املعلومــات واأل ـ
األرض ،أو إمكانيــة الو ـ
ويكتفــي باإلشــارة إىل تجــارة عامل ّيــة عادلــة .وباملقابــل،
يشـ ّـدد مفهوم الســيادة الغذائية ّ
بالذات عىل عدم التماثل
سـواق األغذيــة ويف دوائــر القــوى وموازيــن القــوى غــر
يف أ ـ
املتكافئة التي تقود سالسل الغذاء ،واملفاوضات التجارية
املتعددة األطراف ،ويتخذ موقفا راديكاليا مناهضا لقواعد
ظـام التجــاري العاملــي القائــم.
الن ـ
أن الســيادة الغذائيــة ّ
ّ 4 .4
تركــز باألســاس وتعطــي األولويّــة
للمنتجــن الصغــار مــن املزارعــن الصغــار واألســريّني،
ومر ّبــي املاشــية ،والصياديــن البحريــن التقليد ّيــن ،وســكان
ّ
وعمــال
الغابــات والســكان األصل ّيــن ،والعمــال الزراع ّيــن،
ّ
وينمــون
البحــر ومــن بينهــم املهاجريــن ،الذيــن يزرعــون
ّ
صـرف يف
ويحولــون األغذيــة وتســتوجب وضــع الت ـ
ويجنــون
اإلقليــم واألرايض واملراعــي واملــاء والبــذور وا ـملـوايش و ـمـوارد

حـرام مجمــل حقوقهــم.
البحــر بيــد املنتجــن املحل ّيــن وا ـ
فاإلطــار االقتصــادي والســيايس الــذي تتبنــاه يبــدو أكــر
دقــة ويقـ ّـدم نفســه كبديــل مناهــض للتوجــه النيول ـيـرايل
املهيمــن ،ويؤكــد عــى املشــاركة الفاعلــة لهــذه الفئــات يف
اختيــارات وسياســات تامــن الغــذاء ويتموقــع يف مســار
ريفــي باعتبــاره نمطــا للتنميــة الريف ّيــة .ولكــن مفهــوم األمــن
الغــذايئ يقتصــر عــى التأكيــد عــى أن األنظمــة الديمقراطيــة
ضروريــة لتحقيــق التنميــة الشــاملة.
حـول هذيــن املفهومــن أن النقــاش
ويتبــن مــن األطروحــات املختلفــة ـ
إيديولوجي ،حيث أن كل منهما يندرج يف إطار رؤية
يبقى ذا طابع
ّ
وإطــار تحليليــي مختلــف رغــم عديــد النقــاط التــي تجمــع بينهمــا.
ويمكــن أن نســتخلص مــن كل ذلــك أن املفهومــن يتصــان بالحــق
يف التغذيــة للجميــع وأن االنتقــال إىل نمــط الزراعــة املســتديمة
يعتــر نقطــة الت ـقـاء أخــرى بينهــا .غــر أن الســيادة الغذائ ّيــة تقتــي،
زيــادة عــى ذلــك ،ضمــان حقــوق املنتجــن السياســية واالقتصاديــة
والثقافيــة والبيئيــة و ـتـويل أهم ّيــة بالغــة إىل كيف ّيــة إنتــاج الغــذاء
وتوزيعــه بمــا يســتوجب القطــع مــع النمــط النيول ـيـرايل املهيمــن
وإعــادة النظــر يف قواعــد النظــام التجــاري العاملــي الحــايل التابــع لهــذا
النمــط.
ويمكــن ال ـقـول إن الحــق يف الغــذاء يبقــى يف كنهــه مفهومــا
قانون ّيــا شــامال لــه أبعــاد اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وبيئيــة
وأخالقيــة وسياســية ،وأن مفهــوم األمــن الغــذايئ البشــري قــد
يُعَ ـ ُّـد ،لــدى البعــض ،مفهومــا محايــدا يســتند إىل ضــرورة تجســيم
الحــق يف الغــذاء دون البحــث يف عالقــات القــوة وموازيــن القــوى
غــر املتكافئــة التــي تســوس األنظمــة الغذائيــة ،ولكنــه يُعتــر
ّ
التقدم ّيــة مفهومــا غــر محايــد باعتبــاره
لــدى الناشــطني والقــوى
مرتبطــا باقتصــاد الســوق .بينمــا ُتعتــر الســيادة الغذائ ّيــة مفهومــا
مرتبطــاً ،يف ذات الوقــت ،بتكريــس الحــق يف الغــذاء يف إطــار
التشــابك والتكامــل مــع عــدد مــن الحقــوق األخــرى ،وكذلــك
بمشــروع ســيايس بديــل تحملــه الحركــة االجتماعيــة للمزارعــن.

واعتبــارا ألهم ّيــة تجســيم مبــادئ حقــوق اإلنســان
املتأســس عــى الرتابــط والتشــابك
يف مفهومهــا
ّ
وعــدم التجزئــة ،فــإن التطـ ّرق إىل مســألة الحــق
يف الغــذاء ينبغــي أن تطــرح مــن قبــل املجتمــع
حـركات الحقوق ّيــة مــن زاويــة الســيادة
املــدين وال ـ
ضـاع
الغذائ ّيــة .ويقتــي ذلــك تحليــل األو ـ
وتشــخيصها بصفــة شــاملة وبشــبكات تحليــل
حقوق ّيــة تشــمل مختلــف األبعــاد .كمــا ينبغــي
الســعي إىل مزيــد الضغــط مــن أجــل مزيــد ترســيخ
مفاهيــم الســيادة الغذائيــة ومأسســتها والعمــل
عــى تكريســها كإطــار عــام ودويل لتقييــم مــدى
تجســيم الحــق يف الغــذاء وبقيــة الحقــوق األخــرى
املرتبطــة بهــا.
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لقد أصبح من الواضح ّأننا نشهد اليوم ضغطا متزايدا عىل تصنيع
الزراعــة وعوملتهــا وكذلــك عوملــة اإلمــدادات الغذائ ّيــة .ويف ذلــك
تهديــد ملســتقبل البشــرية والبيئــة عــى املســتوى العاملــي .فالزراعــة
شـركات التــي تعتمــد عــى الكيمياويــات
التــي تســيطر عليهــا ال ـ
الزراعيــة وعــى الزراعــات الوحيــدة وعــى التصديــر لهــا تأثــر ســلبي
عــى الصحــة وعــى ســامة النظــم البيئ ّيــة وجــودة األغذيــة ووســائل
العيــش التقليديــة وثقافــات وأســاليب عيــش األجــداد باملــوازاة مــع
تســريع تدايــن املزارعــن الصغــار ومصــادرة أمالكهــم مــن األرايض،
رغــم أنهــم وفــروا الغــذاء عــى امتــداد العصــور ملجتمعاتهــم
وأســرهم .وباإلضافــة إىل ذلــك فــإن هــذا النهــج الجديــد يســاهم يف
تحطيــم املحيــط الحيــوي واألســس الثقافيــة للمجتمعــات ويهــدد
األمــن والســلم ويوفــر املنــاخ املالئــم للتفــكك االجتماعــي وبالتــايل
للعنــف واالضطرابــات االجتماعيــة.

املزارعون الصغار يف العالم
يقــدر عــدد املســتغالت الزراعيــة يف العالــم حــوايل  570مليــون أغلبهــا مــن
املســتغالت الص ـ
غـرة .ويوفــر صغــار املنتجــن (املزارعــن والحرفيــن،
والصياديــن ،واملزارعــن ،الفالحــن دون األرض وأ ـفـراد الســكان األصليــن)
حـراء
حــوايل  % 80مــن املــواد الغذائيــة املنتجــة يف آســيا وجنــوب الص ـ
األفريقيــة وأمريــكا الالتينيــة.
ويعيــش  % 70مــن الســكان الذيــن يعانــون يف فقــر مدقــع  -والذيــن يبلــغ
عددهــم اإلجمــايل  1.4مليــار شــخص  -يف املناطــق الريفيــة .و % 75مــن
الف ـقـراء الذيــن يقطنــون باملناطــق الريفيــة هــم مــن أصحــاب الحيــازات
غـرة.
الص ـ
ويف أمريــكا الجنوبيــة يملــك صغــار املزارعــن يف املتوســط أقــل مــن 1.8
هكتــار ،وهــم يســتغلون  % 34.5مــن األرايض الصالحــة للزراعــة ويمثلــون
ثلثــي اليــد العاملــة الريفيــة أيــن ينتشــر الفقــر أكــر .وهــم يســاهمون بـ % 41
مــن االســتهالك املحــي.
ويف أفريقيــا  %80مــن املزارعــن هــم مــن صغــار املزارعــن وأغلبهــم ()% 66
يســتغلون حيــازات تقـ ّـل مســاحتها عــن هكتاريــن.

الزراعة الصغرية والبيئيّة
تتكاثــر املبــادرات البديلــة للنهــوض بزراعــة مغا ـيـرة ّ
تمكــن مــن تحقيــق
الســيادة الغذائ ّيــة ،زراعــة بيئ ّيــة تحافــظ عــى اإلنتــاج املعيــي
للمزارعــن الصغــار وتمكــن مــن إنتــاج أغذيــة ســليمة ومتن ّوعــة ثقاف ّيــا
وتتيــح التبــادل والتجــارة عــى املســتوى املحـ ّـي .ففــي مختلــف البلــدان
الناميــة ،بمــا يف ذلــك البلــدان العربيــة ،يمتلــك ـهـؤالء املزارعــون
الصغــار ،عـ ً
ـادة ،تجــارب عريقــة ونمــاذج زراعيــة ناجحــة مرتبطــة
باملجتمعــات املحليــة ومتجــذرة يف وســطها البيئــي .فالزراعــة التــي
سـونها دون منتجــات كيميائيــة تعتمــد عــى تنـوّع املنتجــات
يمار ـ
ْيض ،ال ســيما بفضــل
وتمكــن إجمــاال مــن الح ـ
صـول عــى مــردود مـر ّ
هــذا الت ـنـوع .فهــذه النظــم غـ ّـذت عديــد مناطــق العالــم لعـ ّـدة قــرون
مــع املحافظــة عــى البيئــة الطبيعيــة بتطبيــق نظــم املعــارف األصليــة
املرتاكمــة .ويتواصــل ذلــك إىل حـ ّـد اآلن يف عديــد جهــات املعمــورة.
حـركات زراع ّيــة ومنظمــات غــر حكوميــة
واليــوم ،فــإنّ عــدة ـ
ومؤسســات حكوميــة أصبحــت تنــادي بانتهــاج هــذه املقاربــات
الجديــدة وتحمــل مبــدأ الســيادة الغذائيــة وتدفــع إىل إعــادة
االعتبــار إىل الزراعــة الصغــرى وتدعيمهــا للتأســيس إىل نمــط

وهــذا النمــط الزراعــي ليــس ممكنــا فحســب ،بــل أصبــح
يأخــذ العديــد مــن األشــكال والتع ـبـرات لزراعــة بديلــة،
تقليديــة ،يف عديــد األحيــان ،ولكنهــا مطعّ مــة بمعــارف بيئيــة
جديــدة ،بمــا يجعلهــا قــادرة عــى املســاهمة بصفــة أساســية
يف ضمــان الحــق يف الغــذاء وتحقيــق الســيادة الغذائ ّيــة.
وتبــن الدراســات أن الثنائيــة الوظيفيــة للزراعــة الرأســمالية
ضـراء الجديــدة لتحويــل املزارعــن الصغــار
اســتخدمت الثــورة الخ ـ
واإليكولوجيــا الزراعيــة إىل وســائل ،بــدالً مــن حواجــز ،لتوســيع نمــط
الزراعــة الصناعيــة.
ومــن املحتمــل أن تــؤدي االحتــكارات النيوليرباليــة للبــذور واألرايض
واألســواق إىل تدمــر ســبل عيــش معظــم أصحــاب الحيــازات
غـرة يف العالــم ،املقــدر عددهــم بـ  2.5مليــار نســمة ،وهــو مــا
الص ـ
ســيقلل بدرجــة أكــر مــن الت ـنـوع البيولوجــي الزراعــي ويضعــف بشــدة
قــدرة صمــود النظــام العاملــي للزراعــة البيئيــة .وســيؤدي ذلــك إىل
جـوع يف العالــم ويحـ ّـد مــن القــدرة عــى التخفيــف مــن
املزيــد مــن ال ـ
آثــار تغــر املنــاخ والتغلــب عليــه.
ولعلــوم البيولوجيــا الزراعيــة دور محــوري يمكــن أن تلعبــه يف
مـاء الزراعــة البيئيــة
مســتقبل نظمنــا الغذائيــة الســيما اذا قــام عل ـ
حـركات الراديكال ّيــة املناديــة
سـراتيجية مــع ال ـ
بب ـنـاء تحالفــات ا ـ
بالســيادة الغذائيــة ،فإنــه يمكــن تقويــة الحركــة املناهضــة لنظــام
شـركات .ويمكــن لهــذه الحركــة املضــادة القويــة أن ّ
تولــد
األغذيــة لل ـ
صـاح التحويــي لألنظمــة الغذائيــة.
إرادة سياســية ك ـبـرة لإل ـ
جـوع ،واســتعادة
ضـاء عــى ال ـ
وإنّ ســبل عيــش صغــار املزارعــن ،والق ـ
الت ـنـوع البيولوجــي الزراعــي يف كوكــب األرض ،وقــدرة صمــود النظــام
اإليكولوجــي الزراعــي ،ســتكون أفضــل يف ظــل هــذا الســيناريو.
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غـرة والزراعــة البيئيــة واإلصــاح
 .٤الزراعــة الص ـ
الزراعــي  :بدائــل لتحقيــق األمــن الغــذايئ البش ــري
وإرســاء مقومــات الســيادة الغذائ ّيــة

مــن الزراعــة بديــل للنمــط املهيمــن حاليــا .نمــط يســتعمل أســاليب
تكنولوجية تعتمد عىل مبادئ الزراعة البيئيّة مع الرتكيز عىل تنوع
املنتجــات والتــآزر والتدوير(التــداول) واإلدمــاج بمــا يف ذلــك اإلدمــاج
االجتماعــي ،وانتهــاج مقاربــات تثمّ ــن املشــاركة والتمكــن وتــؤدي إىل
الرفــع مــن مردوديــة املنتوجــات واســتقرار اإلنتــاج الزراعــي وتســهم
يف املحافظــة عــى الت ـنـوع البيئــي واألرايض وامليــاه ،وتحقــق جــدوى
أفضــل يف مجــال املقاومــة البيولوجيــة لآلفــات بقطــع النظــر عــن
حجــم املســتغالت.

النظام اإلنتاجي املكثف واالستهالك املفرط وهدر املنتوجات الغذائيّة
تشــر البيانــات اإلحصائيــة إىل أن  %30مــن اإلنتــاج الغــذايئ املوجــه إىل
االســتهالك يتــمّ هــدره ســنويّا .أي أن  222مليــون طــن مــن املــواد الغذائيــة
يتــم إتالفهــا ســنوياً يف البلــدان املتقدمــة وهــو مــا يكفــي لتغذيــة  230مليــون
حـراء.
شــخص أي مــا يعــادل عــدد ســكان بلــدان إفريقيــا جنــوب الص ـ
ويستدعي هذا مزيداً من الجهد والتج ّند من قبل منظمات املجتمع املدين
ملجابهــة نظــام اإلنتــاج الزراعــي املكثــف والحـ ّـد مــن الهــدر وتطويــر املبــادرات
وتعميــم التجــارب الناجحــة املجــال يف إطــار مســار تحـوّل ديمقراطــي نحــو
سـاء مجتمعــات بيئيــاً مســتدامة واجتماعيــاً عادلــة.
إر ـ
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وتجــدر اإلشــارة إىل أن املشــاورات بشــأن الزراعــة البيئيــة قــد انطلقــت
يف صلــب املنظمــة الدوليــة لألغذيــة والزراعــة .كمــا صــدر تقريــر
حـول «مقاربــات الزراعــة البيئيــة
خـراء رفيعــي املســتوى ـ
مجموعــة ال ـ
تحســن األمــن
والتحديــات مــن ألجــل زراعــة مســتديمة ونظــم غذائ ّيــة
ّ
الغــذايئ والتغذيــة» وتمــت املصادقــة عليــه ،ولــن يعتــر ذلــك تقدمــا
عــى درب التوجــه نحــو انتهــاج الزراعــة البيئيــة ،فــإن املؤسســات
ظـرة تقنيــة
الدوليــة ال ـتـزال ،وفــق منظمــة فيــا كامبزينــا ،تتب ّنــى ن ـ
للزراعــة البيئيــة عــى اعتبارهــا مجموعــة مــن املمارســات الزراع ّيــة
تتأســس عــى زراعــة املزارعــن .وتؤكــد
وليســت ن ـ
ظـرة أوســع لسياســة ّ
هــذه املنظمــة عــى ضــرورة أن تقــر املؤسســات الدوليــة املعنيــة بأهم ّيــة
الجانــب التحويــي للمجتمعــات املتصــل بالزراعــة البيئ ّيــة.

البعد الثقايف للزراعة املستديمة
وتعترب الثقافة إحدى الركائز األساسية لديمومة األنظمة الزراعيّة
حـول
الغذائ ّيــة .وتجــدر اإلشــارة إىل أن االستشــارة الدوليــة الثانيــة ـ
الحــق يف الغــذاء واألمــن والســيادة الغذائيتــن للشــعوب األصل ّيــة
التــي التأمــت بنيكارغــوا مــن  7إىل  9ســبتمرب  2006ســعت إىل االتفــاق
حـول وضــع تعريفــات وأولويــات تتعلــق بالخصــوص بأهميــة الثقافــة
ـ
األصليــة يف الزراعــة املســتديمة واألنظمــة الغذائيــة والتــي كرســها
سـايس يف ديمومــة األنظمــة
إعــان أتيــان لســنة  2002كعمــاد أ ـ
الزراعيــة والغذائ ّيــة.
وقــد تــم يف هــذا اإلطــار وضــع تعريفــات وأولويــات مكنــت مــن االتفــاق
شـرا كان قــد وقــع اقرتاحهــا .وهــي:
شـرات مــن بــن  11مؤ ـ
حـول  5مؤ ـ
ـ
صـول إىل األرايض وا ـملـوارد الطبيعيــة واملواقــع املقدســة
•الو ـ
واملناطــق املخصصــة إلقامــة املناســبات التقليديــة،
•و ـفـرة أو نــدرة املخاطــر التــي تهــدد البــذور التقليديــة للغــذاء
واألدويــة النباتيــة وحيوانــات الرتبيــة وأنمــاط االنتــاج
املرتبطــة بذلــك،
•اســتعمال وتبليــغ املعــارف والط ــرق واللغــات ورقصــات
املناســبات والص ـلـوات والتاريــخ الشــفوي املتصلــة باألغذيــة
والنظم الزراعية والغذائيّة التقليدية أو كذلك االستعمال
املتواصــل لألغذيــة التقليديــة يف الوجبــات اليوميــة،
•القــدرة عــى التــاؤم وعــى الصمــود أو العــودة عــى
اســتعمال األغذيــة التقليديــة وإنتاجهــا،
•القــدرة عــى تجســيم الحقــوق يف تقريــر املصــر واملوافقــة
الحـ ّرة واملســبقة يف الد ـفـاع عــن الســيادة الغائيــة والتنميــة
الذاتيــة.
ومن شأن هذه املؤشرات أن تمكن من إرساء فهم وشفافيّة أفضل
وعالقــة ثقــة بــن الســكان األصليــن والفاعلــن يف ميــدان التنميــة
 .وبالخصوص:
•تمكــن الســكان األصليــن مــن متابعــة آثــار برامــج التنميــة
عــى حياتهــم،
سـاعدة املصالــح العموميــة والفاعلــن يف املجــال التنمــوي
•م ـ
والحكومــات واملنظمــات غــر الحكوميــة وا ـلـوكاالت الدول ّيــة
مــن فهــم الوســائل الهامــة لعيــش الســكان األصليــن ومزيــد
عـرف عليهــا واحرتامهــا،
الت ـ
•تحقيــق املواءمــة بــن األنشــطة واألهــداف والنتائــج واملعايــر
الدنيــا يف مجــال السياســات والربامــج املوجهــة للســكان
شـراكة تنمويّــة أكــر
األصليــن مــن أحــل التأســيس لنمــط ـ
احرتامــا للحقــوق والثقافــات،

طـراف الفاعلــة
شـرعية ومســؤولية إزاء كل األ ـ
•تحقيــق ـ
مــن خــال التعـ ّرف عــى املمارســات الجيــدة والــدروس
املســتخلصة منهــا ،ويف نفــس الوقــت قيــاس مــدى التقــدم
واإلنجــاز.

ح ّـول الريفــي عامــل أســايس ملقاومــة الفقــر وتحقيــق
الت ـ
األمــن الغــذايئ وتدعيــم الســيادة الغذائ ّيــة
لــن تفيــد البيانــات أن الفقــر ّ
تقلــص يف الريــف عــى املســتوى العاملــي
فإنــه يبقــى أرفــع بكثــر ممــا هــو عليــه يف املناطــق الحضريــة .وبفعــل
الضغــط الســكاين وهشاشــة الوضــع البيئــي وتدهــوره (خاصــة مــن
جـراء شــح امليــاه واالســتغالل امل ـفـرط للغابــات وتحويــل صبغــة
ـ
األرايض الفالحيــة للتوســع الع ـمـراين والحضــري )...فــإن ســكان
الريــف يلجــؤون عنــد الضــرورة إىل أنظمــة زراعيــة غــر مســتدامة ممــا
يعــزز الحلقــة املفرغــة للفقــر .لذلــك فــإن مــا يســمى بالتحـوّل الريفــي
يعتــر رك ـيـزة أساســية لتعزيــز األمــن والســيادة الغذائيتــن وأحــد
أدوات مقاومــة الفقــر ورفــع إنتاجيــة املزارعــن الصغــار بمــا يحســن
مــن دخلهــم ويدمجهــم يف حركيــة االقتصــاد.
هــذا ،وإذ نؤكــد عــى عالقــة الفقــر باألمــن الغــذايئ فــإن العمــل عــى
التقليــص مــن الفقــر يف الريــف مــن شــأنه أن يســهم يف تحســن
ســبل الكســب والعيــش يف املناطــق الريفيــة وتعزيــز األمــن الغــذايئ
صـاء
وتجســيد أهــداف التنميــة املســتديمة  ،2030والتقليــص مــن االق ـ
االجتماعــي ( )social exclusionوانعــدام املســاواة.
وتفيــد عديــد الدراســات ،أن نمـ ّو االنتــاج الزراعــي املبنــي عــى ارت ـفـاع
االنتاجية يؤدي إىل ّ
تقلص ســوء التغذية وبالتايل الفقر .لذلك فإن
مقاومــة الفقــر يف الريــف وتحســن األمــن الغــذايئ البشــري وتقليــص
الفــوارق بــن الريــف والحضــر يســتوجب سياســات إراديــة قويّــة
وفاعلــة.
ويف هــذا االتجــاه تجــدر اإلشــارة إىل أن التجــارب الدوليــة تفيــد أن
التوزيــع أكــر مســاواة لــأرض وإثبــات حقــوق امللكيــة للمزارعــن
سـايس يف الدفــع نحــو االدمــاج املــايل (financial
الصغــار عامــل أ ـ
 )inclusionبمــا يتيحــه مــن إمكانيــة اال ـقـراض االســتثمار وتحســن
املردوديــة والرفــع مــن االنتــاج بكلفــة أقــل ممــا يحســن مــن األمــن
الغــذايئ .فعــى السياســات أن تتوخــى هــذا املنحــى وأال ترتكــز فقــط،
كمــا هــو الشــأن يف عديــد التجــارب ،عــى املزارعــن الكبــار وأصحــاب
شـركات التجاريــة الزراعيــة للرفــع مــن إنتــاج
الضيعــات الكــرى وال ـ
طـاع الزراعــي .فطاملــا أن عمــوم املزارعــن الصغــار
وانتاجيــة الق ـ
مُ ْقصــن مــن املعادلــة الزراعيــة وطاملــا لــم تتحســن االنتاجيــة لديهــم
فال يمكن حصول إقالع اقتصادي وتقلص ملحوظ يف الفقر خاصة
يف األريــاف.
وقضيــة إثبــات حقــوق امللكيــة تقــرن ،حســب التجــارب الدوليــة،
بسياســات إراديــة إلعــادة توزيــع األرايض يف اتجــاه أكــر عــدل.
وعــى ســبيل املثــال ،فــإن بلدانــا كجنــوب إفريقيــا والربازيــل تنــص
صـاح الزراعــي والتوزيــع العــادل لــأرض .كمــا
يف دســاتريها عــى اإل ـ
صـاح زراعــي ّ
مكــن الف ـقـراء يف الريــف مــن الرفــع مــن
قامــت الهنــد بإ ـ
إنتاجهــم ومداخيلهــم ممــا ســاهم إىل حـ ّـد كبــر يف تقليــص الفقــر
وتعزيــز األمــن الغــذايئ.
حـول مــن
وتعـ ّـد ملك ّيــة األرض عائقــا أمــام صغــار الفالحــن بمــا ي ـ
إمكانيــة وصولهــم إىل اال ـقـراض واالســتثمار وتحســن انتاجيتهــم
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جـراءات
غــر أن ملكيــة األرض يف البلــدان العربيــة تخضــع إىل إ ـ
وتراتيــب قانونيــة وغــر قانونيــة موروثــة وتقليديــة (عــى ـغـرار األرايض
شـراكية )...ممــا يتطلــب مــن املصالــح العقاريــة أن تأخذهــا بعــن
اال ـ
االعتبــار وأن تعمــل عــى تكييــف القوانــن والتشــريعات وتراتيــب
صـاح
إثبــات امللكيــة حتــى تسـ ِّـهل عمل ّيــة التملــك الضروريــة لإل ـ
الزراعــي املنشــود .وعــى هــذا الصعيــد تفيــد التجــارب الدوليــة أن
عديــد البلــدان أقدمــت عــى إصالحــات زراعيــة ناجحــة خاصــة يف
آســيا (الجيــل األوّل) .وكانــت وال ـتـزال قضيــة إعــادة توزيــع األرايض
مطروحــة ومحـ ّـل جــدل وصراعــات سياســية قائمــة .وذلــك ال يتعلــق
بامللكيــة الخاصــة لكبــار املزارعــن فقــط بــل وكذلــك بالنســبة لــأرايض
َّ
الد ْول ّيــة.
وخالفــا ملــا يدعيــه البعــض مــن أن تمكــن صغــار الفالحــن الف ـقـراء
غـرة غــر مجديــة اقتصاديــا ،فتبـ ّـن عديــد
مــن قطــع أرض ص ـ
الدراســات عكــس ذلــك وتــرز وجــود عالقــة ترابــط قويــة بــن صغــر
املســتغالت الزراع ّيــة واإلنتاجيــة املرتفعــة .وذلــك ناتــج عمــا تقتضيــه
َّ
الض ْيعــات الزراعيــة ذات الحجــم الكبــر مــن تكاليــف تســيري باهظــة
ناجمــة عــن عــدة عوامــل مــن بينهــا مراقبــة العمــال املشــتغلني بهــا
بأجــر مــن جهــة ،وعــن أهم ّيــة التنـوّع الزراعــي يف تحقيــق مردوديــة
جمليّة أفضل ،عىل م ّر السنني ،يف املستغالت الصغرية ،من جهة
أخــرى.
صـاح الزراعــي فهــو يتمثــل فيمــا يســمى
أمــا الجديــد يف قضيــة اإل ـ
ّ
تخلــت
بالجيــل الثــاين مــن اإلصالحــات (بعــد التســعينات) التــي
عــن األســلوب العمــودي املسـ ّـلط (املفــروض) الــذي ّ
يولــد الصراعــات
صـاح
والنزاعــات .وأصبــح االشــكال يتمثــل يف كيفيــة جعــل اإل ـ
الزراعــي محـ ّـل تفــاوض بــن البائعــن (مــن كبــار املالكــن والدولــة)
واملشــرين (صغــار الفالحــن) .فتصبــح العمليــة مرتبطــة بمــدى
قــدرة الدولــة عــى خلــق املنــاخ املالئــم يف الســوق العقاريــة وأخــذ
التدابــر الضروريــة وضبــط السياســات التــي تســهل عمليــة انتقــال
امللكيــة وتمكــن صغــار املزارعــن مــن اقت ـنـاء األرض وإثبــات ملكيّتهــا
خـول األســواق.
صـول إىل بقيــة الوســائل الضروريــة لإلنتــاج ود ـ
والو ـ
ونؤكــد يف هــذا املجــال عــى أن عمليــة إعــادة التوزيــع غــر كافيــة
سـراتيجية
جـزءً ا مــن ا ـ
يف حــد ذاتهــا حيــث أنهــا يجــب أن تكــون ـ
تحويل ّيــة طويلــة املــدى للنهــوض بالريــف وصغــار املزارعــن الف ـقـراء.
وتــأيت تجربــة الربازيــل الجديــدة نســبيا لتســلط األضــواء عــى أهميــة
حوكمــة املســار اإلصالحــي حيــث ك ّونــت الربازيــل ســنة  1996وزارة
صـاح الزراعــي بميزانيــة معينــة (وبمســاعدات دوليــة)
خاصــة لإل ـ
واعتمــدت عــى الالمركزيــة يف تنظيــم الحــوار والتفــاوض بــن ممثــي
صغــار املزارعــن وكبــار املالكــن والدولــة .وتعهــدت الهيئــات املحليــة
بتحديد صغار الفالحني املؤهلني لالنتفاع باإلصالح وضبط األرايض
املرشحة للتوزيع بدون ضغوط تسلطية .كما ّ
مكنت السلط صغار
املزارعــن مــن تســهيالت ك ـبـرة يف القــروض القت ـنـاء األرايض وتأجيــل
صـول الضيعــة إىل االســتقاللية املال ّيــة مــع
اســتخالصها حتــى و ـ
حـول التدريجــي للملكيــة (وفــق عقــود قرض-بيــع) .كمــا أنشــأت
الت ـ
هيئــة مســتقلة لفــض النزاعــات ورافقــت سياســة التوزيــع جملــة مــن

صـاح الزراعــي والتحـوّل الريفــي
هــذا ويجــدر أن ُتــدرج عمل ّيــة اإل ـ
ضـاع ا ـملـرأة الريفيــة
ضمــن أبــرز أهدافهــا مســألة النهــوض بأو ـ
وتثمــن مســاهمتها يف النشــاط الزراعــي يف الريــف وتمكينهــا ودعــم
اســتقالليتها االقتصاديــة ومعالجــة انعــدام املســاواة بــن ا ـملـرأة
صـول والدخــل.
والرجــل ال ســيما يف مجــال ملكيــة األرض واأل ـ
صـاح الزراعــي يع ـتـران
فهــذا التحّ ـوّل يف الريــف العربــي ومســألة اإل ـ
مــن أكــر التحديــات ألن انتشــار الفقــر وفقــدان االنســجام والوئــام
االجتماعــي وتواصــل انعــدام األمــن الغــذايئ البشــري يهـ ّـدد بصفــة
كــرى أمــن املنطقــة وســيادتها واســتقرارها.
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ّ

واالندمــاج يف الحركــة االقتصاديــة .وتفيــد التجــارب الدوليــة أن
غـرة أنجــع بكثــر مــن شــبكات
التمكــن الفعــي مــن قطــع أرض ص ـ
التأمــن االجتماعيــة حيــث ّ
تمكــن هــذه األرايض مــن تأمــن الغــذاء
لألســر املنتفعــة وتســهم بالتــايل يف تعزيــز األمــن الغــذايئ عــى
سـرة واملجتمــع املحــي وكذلــك يف اســتقرار املزارعــن
مســتويي األ ـ
الصغــار باملناطــق الريفيــة الضعيفــة.

التدخــات الحكوميــة لفائــدة املنتفعــن والضروريــة لضمــان نجــاح
عمليــة التوزيــع (التدريــب – اإلعانــات العينيــة – البنيــة التحتيــة –
اإلرشــاد والتوجيــه الفنــي.)...
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اإلصالح الزراعي الشعبي وفق فيا كامبيسينا
خـرات العامّ ــة» الضروريّــة
تشــر هــذه املنظمــة إىل أن الســيطرة عــى «ال ـ
لحيــاة البشــر والطبيعــة أصبحــت متمر ـكـزة بــن أيــدي بعــض القــوى
ضـاع
الفاعلــة التــي لهــا نفــاذ واســع إىل رأس املــال بمــا أثــر بعمــق عــى أو ـ
جـاء املعمــورة .فقــد وجــد صغــار املنتجــن
الســكان وحقوقهــم يف مختلــف أر ـ
الزراعيــن أنفســهم مقص ّيــن مــن دا ـئـرة اإلنتــاج لعــدم وصولهــم إىل
املدخــات واألســواق .وهــو مــا يســتدعي بالضــرورة تحـوّال ًجذريًّــا ينبغــي
أن يدخــل عــى النمــط الزراعــي الغــذايئ الســائد .فالــدول أصبحــت اليــوم
حتى ،إن توفرت لها الرغبة ،عاجزة عن حماية مواطنيها من التجاوزات
واالنتهاكات التي يقرتفها كبار الفاعلني االقتصاديني الذين يحرّكون هذا
النظــام العاملــي ويدعمونــه.
فالنظــام الزراعــي الشــامل والحقيقــي ،الــذي يســتوجبه هــذا التحـوّل
ضـاء
الضــروري ،ينبغــي أن يتأســس عــى حمايــة وإعــادة ب ـنـاء مجمــل الف ـ
ّ
صـاح
يحقــق هــذا اإل ـ
الرتابــي عــى مفهــوم الســيادة الغذائ ّيــة .وينبغــي أن
الجوهــري تغ ـيـراً يضمــن ال الديمقراط ّيــة العقاريّــة فقــط ،بــل يجــب أن
يأخــذ يف االعتبــار كذلــك ّ
كل عناصــر الحيــاة الكريمــة والالئقــة لألســر ،مــن
ـمـاء وبحــر ومســتنقعات وميــاه جوف ّيــة وبــذور والت ـنـوع بمختلــف وجوهــه،
ّ
التحكــم يف الســواق وإيقــاف االســتحواذ عــى األرايض .كمــا
باإلضافــة إىل
يســتوجب أيضــا تشــجيع اإلنتــاج البيئــي وتكثيفــه باعتبــاره نمطــاً انتاج ّيــاً
صـول والــدورة الطبيع ّيــة وقــادرًا عــى التقليــص مــن تغـ ّـر املنــاخ
يحــرم الف ـ
واملحافظــة عــى التنـوّع ومقاومــة التلـوّث.
حـركات
ويف املناطــق التــي يكــون فيهــا توزيــع األرض غــر عــادل ،فــإن جهــود ـ
املقاومــة يجــب أن تتجــه نحــو إعــادة التوزيــع بان ـتـزاع أرايض املســتغالت
صـول إىل األرض،
الشاســعة .أمــا يف املناطــق التــي يمكــن للســكان فيهــا الو ـ
فإنــه يجــب الد ـفـاع عــن املجــال الرتابــي وإيقــاف االســتحواذ عــى األرايض.
صـاح
وكمــا أســلفنا يف الف ـقـرات الســابقة بخصــوص دور الدولــة يف اإل ـ
الزراعــي وتطــوره املنشــود ،فــإن فيــا كامبيســينا تــرى كذلــك أنّ للحكومــات،
النابعــة عــن أنظمــة ديمقراط ّيــة ،دوراً فاعـاً يف هــذا التحـوّل ،غــر أن
تجربــة الســنوات األلفــن أثبتــت أنــه يبقــى غــر كاف وأدى إىل عــدم تــوازن
صـاح مدفوعــة ومســندة مــن ِق َبــل
يف القــوى بمــا يح ّتــم أن تكــون عمل ّيــة اإل ـ
حركات اجتماعيّة فاعلة وترتكز عىل ّ
عدة أوجه من أشكال النضال وعىل
ديمقراط ّيــة املعرفــة وعالقــات اجتماع ّيــة متح ـرّرة مــن كل مظاهــر التسـ ّـلط
والهيمنــة ،وتســعى إىل قلــب البنيــة الهرميــة والعرقيــة للمجتمعــات.
سـراتيجيات جديــدة للتواصــل اإلعالمــي مخالفــة
صـاح ا ـ
ويســتدعي اإل ـ
لإلعــام النمطــي الســائد ونمطــاً مغا ـيـراً للبحــث العلمــي ينطلــق مــن املجــال
الرتابــي املحـ ّـي.
فمــن منظــور املقاومــة مــن أجــل مفهــوم الســيادة الغذائ ّيــة يــرز التالقــي
حـركات املقاومــة االجتماع ّيــة الهادفــة إىل إحــداث م ـيـزان قــوى
بــن ـ
شـركة
خـرات امل ـ
حـول «ال ـ
يســمح بالتقـ ّـدم نحــو نظــام ســيايس يتمحــور ـ
صـاح الزراعــي الشــامل والشــعبي
(أو العامــة)» .ويف هــذا االتجــاه يبــدو اإل ـ
كمســار هــامّ لب ـنـاء الســيادة الغذائ ّيــة وتحقيــق كرامــة الشــعوب.
سـاء
شـركة بــن الن ـ
صـاح عــى ف ـكـرة املقاومــة امل ـ
ويرتكــز هــذا النمــط مــن اإل ـ
غـرة أو تربيــة املاشــية أو الرحــل
والرجــال الذيــن يعملــون يف الزراعــة الص ـ
أو الصياديــن البحريــن أو العمــال الزراعيــن أو الســكان األصليــن
والقطاعــات األخــرى للمجتمــع الريفــي أو الحضــري مــن أجــل مجــال ترابــي
يُن َتــج فيــه الغــذاء الســليم والصحــي يف وئــام مــع الطبيعــة ُ
وتســتخدم فيــه
الزراعــة البيئ ّيــة واملمارســات واملعــارف الشــعبيّة املتوارثــة .ولــن يبــدو هــذا
التحالــف أ ـمـرا ضروريــاً ،فإنــه ال يجــب أن يتــم مــع قطاعــات رأس املــال .غــر
أن التحالــف املفقــود اليــوم هــو ذلــك الــذي يجمــع بــن الســكان الريفيــن
وســكان املــدن .لذلــك فإنــه يجــدر التوجــه نحــو اإلنتــاج بطريقــة إيكولوجيــة
تبـ ّـن ُ
سـرجاعها مــن قبــل الســكان هــي
ضـوح أن األرايض التــي يتــمّ ا ـ
وتــرز بو ـ

ّ
مغذيــة وإيكولوج ّيــة وهــي أفضــل للمجتمــع ككل ولكوكبنــا األمّ ،
أراض
ٍ
سـرجعة
خالفــا لــأرايض املســتغلة مــن قبــل رأس املــال .وأن األرايض امل ـ
تســتزرع الحيــاة الالئقــة وتنتــج أغذيــة ســليمة وصح ّيــة وتعتنــي باملــوارد
الطبيعيــة كاألرض وا ـملـاء والغابــات والت ـنـوع البيئــي وتقلــص مــن إ ـفـراز
غازات االنحباس الحراري .أما األرايض املستغلة من قبل راس املال فإنها
مغطــاة بزراعــات أحاديــة عــى مــدى واســع أو بمناجــم ذات ســماء مف ـتـوح
وتســتخدم املبيــدات واملزروعــات املحولــة جينيــا وتفــرز النفايــات والبــؤس
حـرارة وتغــر املنــاخ.
جـرة وتســهم يف ارت ـفـاع ال ـ
واله ـ

60

املؤشــر هــو حجــم كمّ ــي محـ ّـدد قابــل للمالحظــة والقيــاس ،يمكــن
اســتخدامه إل ـبـراز التغ ـيـرات التــي تحققــت أو التقــدم املحــرز يف
مجــال معـ ّـن .فهــو أداة للتقييــم واملســاعدة عــى اتخــاذ ال ـقـرار
بالنســبة للفاعلــن العموميــن والخــواص وكذلــك وســيلة هامــة
للمدافعة واملناصرة ملكوّنات املجتمع املدين .ويجمع املختصون عىل
أن الخصائــص التــي يجــب أن يتأســس عليهــا املؤشــر هــي:
•دقة العبارات وتجنب كل غموض يف التعريف،
•ســهولة وقابل ّيــة االســتخدام مــن قبــل مختلــف املعن ّيــن عــى
م ــرور الزمــن،
•إضافــة معلومــات مفيــدة وذات صلــة بالهــدف املنشــود
مــن اســتخدامه ،بمــا ّ
يمكــن مــن ب ـيـان التقــدم الحاصــل يف
تحقيــق الغايــات املرســومة يف املجــال املعنــي،
•إعطــاء ف ـكـرة جيــدة نســبيا عــن املعطيــات الضروريّــة التخــاذ
جـراءات الالزمــة وال ـقـرارات املتعلقــة بالفعــل واالنجــاز.
اال ـ
غ ّـرا يصــف أو باألحــرى يعـ ّـر عــن أحــد
وإذ يعـرَّف املؤشــر بكونــه مت ـ
عناصــر وضع ّيــة أو حالــة أو تطـوّر مــن الناحيــة الكمّ ّيــةّ ،
فإنــه ال بـ ّـد
مــن اإل ـقـرار بــأنّ األرقــام ال تتحـ ّـدث بنفســها ّ
وبأنــه ال وجــود لحقيقــة
هـرة أو
حـول تطــور حالــة أو ظا ـ
للرقــم .فاملؤشــر يــديل ببيانــات مفيــدة ـ
ّ
إخالالت ولكنها تبقى معلومات منقوصة وغري مكتملة .فال بد من
الوعــي بنســبيّة املؤشــر وبأنــه يبقــى أداة تقريب ّيــة بمــا يدعــو إىل الحــذر
يف تأويلــه واالســتنتاجات املســتخلصة منــه خاصــة باعتبــاره معطـ ًـى
كم ًّيــا يف كل الحــاالت.
حـول املعلومــة
لذلــك ،فلــن يســهم املؤشــر يف تقديــم بيانــات ـ
املنشــودة فــا بـ ّـد مــن ال ّتأكيــد عــى أنــه يجــب أن يقــرن اســتخدامه
بعناصــر أخــرى ذات خصائــص نوع ّيــة أو تتصــل بالســياق الخـ ّ
ـاص
بالوضع ّيــة املعن ّيــة.
فاملعلومــات الضروريّــة لحســن فهــم حالــة أو وضع ّيــة وتقييمهــا،
ّ
شـرات ومقاطعــة
تتطلــب غالبــا ،اللجــوء إىل اســتخدام عــدة مؤ ـ
عناصرهــا ،باإلضافــة إىل املزيــد مــن العناصــر ذات الصبغــة النوعيــة.
وعــاوة عــى ذلــك ،فإنــه يجــب األخــذ بعــن االعتبــار لالنحرافــات
املمكنــة عنــد تأويــل املؤ ـ
شـرات وال ســيما عنــد التطــرق إىل العالقــات
الســببية التــي تــؤدي إىل النتائــج املســجلة .ولــن كان ذلــك ال يبطــل
املؤشــر ،فإنــه ال بـ ّـد مــن التشــديد عــى أهم ّيــة أخــذ االحتياطــات
الضروريــة عنــد التحليــل والتفســر والتأويــل ،وبصفــة أخـ ّ
ـص عنــد
الســعي إىل إقامــة عالقــات الرتابــط بــن األســباب والنتائــج.
شـرات
ويــؤدي ذلــك أيضــا إىل ضــرورة معرفــة حــدود اســتخدام املؤ ـ
غـرات التــي مــن شــأنها
للمقارنــة بــن البلــدان فيمــا بينهــا .فجملــة املت ـ
أن تؤثــر عــى النتيجــة يمكــن أن تجعــل مــن عمليــة املقارنــة أ ـمـرا غــر
هـ ّـن وتطــرح العديــد مــن االشــكاليّات .فعــى صعيــد الواقــع كلمــا
ارتفــع عــدد املت ـ
غـرات املتصلــة بمســألة مــا ،كلمــا تضاعــف خطــر
سـرات املختلفــة وذلــك بغــض النظــر عــن عــدم
االنحرافــات ،والتف ـ
ّ
متدخلــة تميــل إىل
تجانــس جمــع املعلومــات .فــكل بلــد أو كل جهــة
التفســر الــذي يت ـمـاىش وغاياتهــا وتجنــح يف بعــض األحيــان حتــى إىل

فباعتبــاره معطـ ًـى كم ًّيــا ،يجــب أن نعــي أن املؤشــر ،عنــد حســن
احتســابه ،يــديل فعــا بمعلومــات مفيــدة ولكنهــا تبقــى دومــا غــر
ّ
املتاتيــة منــه ،اتخــاذ العديــد
مكتملــة ،ويتطلــب اســتخدام العناصــر
مــن االحتياطــات املنهجيــة.
وبغـ ّ
ـض النظــر عــن املســائل املتعلقــة بالتعاريــف ،يتطلــب تقييــم
غـرض املنشــود مــن وراء احداثــه.
حـول ال ـ
جــودة املؤشــر التســاؤل ـ
فاملؤشــر ال معنى له يف حد ذاته ،ولكن داللته ومدى فائدته ترتبط
بالغايــة املنشــودة مــن وراء اســتخدامه.
حـول اتخــاذ موقــف لصالــح
فالجــدل القائــم اليــوم ال يتمحــور ـ
ّ
ضدهــا .ألنــه ال أحــد
شـرات واملعطيــات الكم ّيــة أو
اســتعمال املؤ ـ
شـرات هــي أدوات للمعرفــة تســهم يف إض ـفـاء صبغــة
ينكــر أنّ املؤ ـ
ش ُ
ـرطا أساسـيًّا للتحليــل
املوضوع ّيــة عــى عناصــر محـ ّـددة باعتبارهــا ـ
شـرات ونســبيتها
حـول محدود ّيــة داللــة املؤ ـ
والتقييــم لكنــه يتمحــور ـ
وضــرورة الحــذر يف التحليــل والتأويــل.
لــذا ال بـ ّـد مــن ال ّتأكيــد عــى ضــرورة تج ّنــب مط ّبـ ْـن اثنــن ،وفــق فيليــب
لومــار ،رئيــس الجمع ّيــة الفرنسـيّة للتقييــم .األول يحيــل عــى
حـول سياســة القيــاس الكمــي يف حــد ذاتهــا .فبالنســبة
نقــاش مبــديئ ـ
للبعــض ،امليــدان االجتماعــي ،ال يســتجيب عــى نطــاق واســع لـ ّ
ـكل
ّ
طـاء قيمــة
يتمثــل يف املبالغــة يف إع ـ
قيــاس كمّ ــي .والثــاين باملقابــل،
إىل األرقــام .فالقيــاس أمــر ضــروري ومفيــد يف ذات الحــن .غــر أنــه
باإلضافة إىل أنه ال يمكن قياس ّ
كل يشء ،فإنّ القياس يبقى دائما
نســبيّا .وال يعنــي ذلــك أنــه ال يجــب اســتخدام املعطيــات الكم ّيــة كلمــا
كان ذلــك ممكنــا ويقـ ّـدم عناصــر إعــام أو معرفــة مفيــدة ملختلــف
الجهــات املعن ّيــة ،ولكــن يجــب الوعــي بحــدود القيــاس وعــدم إيــاء
الرقــم قيمــة أرفــع ممــا يجــب مــع ضــرورة إكمــال املعطيــات الكم ّيــة
بمعلومــات ومعــارف أخــرى ذات صبغــة نوع ّيــة تخضــع إىل حـ ّـد أدىن
مــن الدقــة املنهج ّيــة.
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ثالثًا :هل من مؤشرات لتحليل
أو قياس تجسيم مبادئ السيادة
الغذائية؟

حجــب البيانــات أو نشــر مــا تختــاره وفــق مصالحهــا .كمــا أنــه ال يجــب
تجاهــل عناصــر الســياق التــي يمكــن أن تؤثــر بصفــة ك ـبـرة عــى هــذه
البيانــات وعــى النتائــج الناجمــة وبالتــايل عــى االســتنتاجات التــي
شـرات .لذلــك ،فعنــد املقارنــة ،يتعـ ّـن
يمكــن أن تســتخلص مــن املؤ ـ
أن يتــم األخــذ بعــن االعتبــار لالحتياطــات واملخاطــر املنهجيــة ،بمــا
ّ
يمكــن مــن الحــذر يف تفســر النتائــج وتحليلهــا.

إطار عدد  :6التوازن بني املقاربتني الكميّة والنوعيّة
إن االدعاء بحقيقة لألرقام يعكس توجها يتصف بعقالنيّة مفرطة:
خـرة ويبعــد
رغبــة يف اليقــن واالتســاق يهمــل الجوانــب النوع ّيــة وال ـ
النقــاش والنقــد وإعــادة النظــر ،بمــا يؤشــر ،يف رأي ناشــطي املجتمــع
املدين ،عىل انحرافات خطرية .كما يحق التساؤل ،بالنسبة لهؤالء
شـرات يف ارت ـفـاع
النشــطاء ،ملــاذا يبــدو اللجــوء إىل اســتخدام املؤ ـ
حـرازات املمارســن والباحثــن .ويف الواقــع ،تبقــى
مســتمر رغــم ا ـ
هنــاك إمكانيــة لعكــس هــذا التوجــه .وذلــك بدايــة يف شــكل وعــي
أكــر بأهم ّيــة التــوازن بــن املعــارف الف ّن ّيــة واملقاربــة الكم ّيــة واملهــارات
التطبيق ّيــة مــن جهــة واملقاربــة النوع ّيــة مــن جهــة أخــرى.
شـرات حقــوق اإلنســان وســيادة التقنيــة» -
عــن دافيــد مــاك قروقــان – «مؤ ـ
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شـرات املتعلقــة بالحــق يف الغــذاء عــن هــذه الخصائــص
وال تشـ ّـذ املؤ ـ
والقواعد املتصلة بالدالالت والحدود ،بل تزداد تعقيدا بالنظر إىل
حـول مفهومــي األمــن الغــذايئ والســيادة الغذائ ّيــة
الجــدل الحاصــل ـ
لتقييم مدى إفعال الحق يف الغذاء .فلنئ طوّرت املنظمات الدولية
شـرات لتقييــم األمــن الغــذايئ أو انعدامــه،
املعنيــة جملــة مــن املؤ ـ
يــرى الناشــطون واملدافعــون عــن مفهــوم الســيادة الغذائ ّيــة ان هــذه
شـرات تكـرّس مفهــوم األمــن الغــذايئ كمفهــوم تقنــي ال ينفــذ إىل
املؤ ـ
ظـرة الرأســماليّة والليرباليــة
تحليــل موازيــن القــوى وال يقطــع مــع الن ـ
شـركات متعــددة الجنســيات عــى
ومــع هيمنــة القــوى العظمــى وال ـ
النظــم الغذائيــة الدوليــة .كمــا يــرون أن مــدى إفعــال الحــق يف
شـرات كم ّيــة بــل باســتخدام
الغــذاء ال يتــم مــن خــال اســتخدام مؤ ـ
أســاليب تحليــل االقتصــاد الســيايس التــي مــن شــأنها أن تــرز مــن هــم
َ
واملستغلني يف املنظومات القائمة،
املستفيدين ومن هم الخاسرين
وتنفــذ إىل البحــث عــن البدائــل والســبل واآلليــات الضروريــة للقطــع
ضـاع القائمــة والحــد مــن انعــدام املســاواة وعــدم التــوازي يف
مــع األو ـ
موازيــن القــوى\ .
شـرات ،فإنــه ال منــاص مــن
حـول املؤ ـ
حـرازات ـ
غــر أنــه ومــع كل اال ـ
اســتخدام عــدد مختــار مــن البيانــات املتو ـفـرة ،والتــي تبقــى شــحيحة
يف بلــدان املنطقــة العرب ّيــة ،لالســتدالل عــى حالــة إفعــال الحــق يف
الغــذاء يف املنطقــة ،والتــي يمكــن أن تتــم مقاطعتهــا مــع البيانــات
النوع ّيــة والتحليل ّيــة خاصــة منهــا املتأتيــة مــن التقاريــر الوطنيــة
باعتبارهــا تتعمّ ــق بصفــة ّ
أدق يف خصوص ّيــات كل بلــد .وقــد تفادينــا
شـرات املركبــة التــي تســتخدمها
يف هــذه الورقــة اســتخدام املؤ ـ
املنظمــات الدوليــة أو بعــض الباحثــن أو الجهــات الخاصــة ،لنــورد
ّ
املتعلقــة
شـرات التــي تنشــرها منظمــة الزراعــة واألغذيــة
أهــم املؤ ـ
باألمن الغذايئ ويعض املؤشرات األخرى من املنظمات الدولية مع
الســعي إىل تحليلهــا مــن زاويــة الســيادة الغذائيــة ،ذلــك أنــه لــم يتــم
شـرات خصوص ّيــة بمفهــوم الســيادة لســببني أساســيني
تطويــر مؤ ـ
ّ
يتعلــق األوّل بعــدم مأسســة هــذا املفهــوم عــى مســتوى
يف نظرنــا،
ّ
حـراز ناشــطي الســيادة
املنظمــات الدوليــة ،فيمــا يتصــل الثــاين با ـ
شـرات الكم ّيــة كمــا أســلفنا أعــاه.
حـول اســتخدام املؤ ـ
الغذائيــة ـ

ويقــدر عــدد املســتغالت الزراعيــة بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال
1
إفريقيــا بحــوايل  3باملائــة مــن مج ـمـوع املســتغالت بالعالــم.
ويربز الجدول التايل توزيع املستغالت الزراعية يف عدد من البلدان
حـول «حجــم ا ـملـزارع
العربيــة ،وفــق البيانــات التــي وردت بدراســة ـ
واملزارعــن الصغــار وا ـملـزارع األســرية وتوزيعهــا يف العالــم»
ّ
ويتبي من هذا التوزيع أنّ عدد املستغالت التي ال تتجاوز مساحتها
 2هــك تمثــل  %95مــن مج ـمـوع املســتغالت بمصــر و %86بلبنــان
واألردن و %83باليمــن .بينمــا يقــدر عددهــا بحــوايل ثلــث املســتغالت
غـرب .غــر أن هــذه ا ـملـزارع ال تســتغل ســوى
يف كل مــن الجزائــر وامل ـ
 %44مــن األرايض الزراعيــة بمصــر وحــوايل ربــع األرايض بلبنــان
غـرب ويف
واألردن ،بينمــا ال يتجــاوز نصيبهــا مــن األرض  %7يف امل ـ
الجزائــر .ولــن يتصــل هــذا التوزيــع بطبيعــة االســتغالل الزراعــي وفــق
العوامــل الرتابيــة واملناخيــة والســياق التاريخــي لــكل بلــد ،فإنــه يــرز
كذلك جانبا من عدم املســاواة يف توزيع األرايض الزراعية ويحد من
إمكانيــة املزارعــن الصغــار مــن اســتغالل يضمــن دخــا كافيــا وتغذيــة
جـوع والخصاصــة
كافيــة ومغذيــة ألســرهم بمــا يقيهــم مــن مخاطــر ال ـ
وســوء التغذيــة.

وإذ يتأســس مفهــوم الســيادة الغذائيــة عــى مبــدإ إيــاء األولويــة
املطلقــة يف سياســات وأنظمــة الغــذاء إىل املنتجــن الصغــار
وبخاصــة صغــار املزارعــن الذيــن يتعاطــون الزراعــة األســرية وزراعــة
سـاكني األريــاف والغابــات واملناطــق املهمشــة وتثمــن
ال ـقـرب ومت ـ
مســاهمتهم يف توفــر الغــذاء ألســرهم ومجتمعاتهــم واملحافظــة
عــى املحيــط وعــى املــوارد الطبيعيــة بمــا يؤمــن ،إىل جانــب الحــق
يف الغــذاء ،الحــق يف العيــش يف محيــط ســليم وحقــوق األجيــال
ضـاع
القادمــة ،فــإن البيانــات التــي مــن شــأنها أن تعطــي صــورة عــن أو ـ
ضـاع الســيادة
هــذه الفئــات يمكــن أن تســهم يف االســتدالل عــى أو ـ
الغذائيــة يف كل بلــد وتــرز التقــدم والنقائــص عــى طريــق تدعيــم
مبــادئ الســيادة الغذائيــة وإفعــال الحــق يف الغــذاء الصحــي والــكايف
واملالئــم للجميــع.

 .١موقع املزارعني الصغار وانعدام املساواة يف األرض
يعـ ّـد العالــم حال ّيــا حــوايل  570مليــون مسـ ّ
ـتغلة زراع ّيــة أغلبهــا مــن
غـرة واألســرية .فاملســتغالت األســرية تقــدر بحــوايل
املســتغالت الص ـ
75باملائــة مــن مج ـمـوع األرايض الزراعيــة يف العالــم .ويقــدر عــدد
الحيــازات التــي ال تتجــاوز مســاحتها هكتاريــن حــوايل  475مليــون
حيــازة أي حــوايل  83.3باملائــة مــن مج ـمـوع املســتغالت .غــر أن هــذه
الحيازات الصغرية ال تستأثر سوى بـ  12باملائة من األرايض الزراعية.

 Sarch K. Lowder, Jacob Skoet, Terry Raney - “The number,1
size and distribution of farms, smalldholder farms, and falimy farms
.2016 November ,87 worldwide”, in World development, volume
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ويــرز الجــدول املــوايل انعــدام املســاواة يف توزيــع األرايض يف البلــدان
العربيــة مــن خــال احتســاب معامــل جينــي عــى هــذا التوزيــع مــع
مقارنــة حالــة بعــض البلــدان العربيــة مــع بلــدان أخــرى يف مناطــق
مختلفــة مــن العالــم.
جدول رقم  :٢انعدام املساواة يف استهالك الطاقة الغذائيّة والدخل وتوزيع األرايض يف دول مختارة
انعدام املساواة يف استهالك
الطاقة الغذائية

سنة املسح

) (%معامل جيني

سنة املسح

) (%معامل جيني

سنة املسح
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16
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34

2000/1999

69

1999/1998

69
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90

الجزائر

1988
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1985

مصر

لبنان
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1997
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14

1997
1998

40

13
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14
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15
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35

36
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36
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1999/1998
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2000
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2000-1999

27
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1999

12

1999

36
31

2000

2000/1999

57

الرنويج

2000

12

2000

26

1999

18

السويد

1996

2000

12

12

1996

2000

25

2000/1999

44

32

املصدر :عن قاعدة بيانات منظمة الزراعة واألغذية  -الكتاب
اإلحصايئ 2008 - 2007

كانون

ويــرز الرســم البيــاين املــوايل مــدى انعــدام املســاواة يف الدخــل ويف
توزيع األرض حســب الدول .ومما يالحظ يف هذا الشــأن أن البلدان
االســكندنافية تســجل نســبا ضعيفــة جــدا مــن انعــدام املســاواة يف
جانبيهــا املتعلــق بالدخــل أو توزيــع األرض .غــر أن البلــدان العربيــة
الخمســة التــي تو ـفـرت بشــأنها البيانــات يف هــذا املجــال تســجل نســبا
عليــا مــن انعــدام املســاواة عــى الواجهتــن اإلثنتــن .فــإذ تســجل
الجزائر نسبة معادلة للمستوى الوسيط الدويل يف توزيع الدخل،
فــإن معامــل جينــي لتوزيــع األرض يبقــى مرتفعــا نســبيا ولكنــه دون
٢٠١٩ـن انعــدام املســاواة يف توزيــع األرض الــذي يالحــظ
الثانيعــايل مـ
املســتوى ال
ّ
أخص .ولنئ يسجل املغرب
يف كل من تونس ومصر واألردن بصفة
نســبة أعــى عــى مســتوى انعــدام املســاواة يف الدخــل ،فإنــه يتم ّيــز
بالنســبة األدىن يف عــدم املســاواة يف توزيــع األرض مقارنــة ببقيــة
البلــدان العربيــة املعنيــة.
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ضـاع املزارعــن الصغــار مــن أبــرز أولويــات الســيادة الغذائ ّيــة
تعتــر أو ـ
التي تشدد عىل أهمية تدعيم مكانة املزارعني الصغار يف املنظومات
غـرة مــن أبــرز مقومــات
الغذائيــة وعــى أن الزراعــة األســرية الص ـ
التنميــة املحليــة والنهــوض باألريــاف واملحافظــة عــى البيئــة واملــوارد
الطبيعيــة بمــا يحقــق مبــادئ التنميــة الدامجــة واملســتديمة.
واســتنادا إىل دراســة أجرتهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة ومركــز
التعــاون الــدويل يف البحــوث الزراعيــة للتنميــة واملركــز الــدويل
حـول «الزراعــة األســرية
للدراســات املتوســطية الزراعيــة املتقدمــة ـ
غـرة يف منطقــة الشــرق األدىن وشــمال إفريقيا» يمكــن
الص ـ
اســتخالص مــا يــي:

عىل مستوى التعريف:

املصدر :احتساب الباحثني وفق بيانات منظمة األغذية والزراعة.
ويتبـ ّـن مــن هــذا الرســم أن كل مــن الجزائــر ومصــر تســجل نســبة
منخفضــة نســبيا (أقــل مــن مســتوى الوســيط) مــن انعــدام املســاواة
غـرب وتونــس نســبا مــن
ونقــص التغذيــة بينمــا تســجل كل مــن امل ـ
انعــدام املســاواة يف الدخــل أرفــع بقليــل مــن مســتوى الوســيط ولكــن
نســبة نقــص التغذيــة بهــا تبقــى دون الوســيط .وباملقابــل فــإن األردن
رغــم تســجيلها نســبة تعــادل تقريبــا مســتوى الوســيط فيمــا يخــص
انعــدام املســاواة يف الدخــل فــإن نســبة نقــص التغذيــة تبقــى فيهــا
مرتفعــة باملقارنــة مــع بقيــة البلــدان العربيــة الخمســة املعن ّيــة.
هــذا ،ويجــب التأكيــد عــى أن بعــض البلــدان العربيــة تعيــش
صـرف يف بعــض األرايض
إشــكاليات خصوصيــة تكمــن يف كيفيــة الت ـ
شـركة ولهــا سياســات مختلفــة يف املجــال ،يمكــن
ذات امللكيــة امل ـ
طـراف إىل
إبرازهــا يف التقاريــر الوطن ّيــة ،وإذ تســعى بعــض األ ـ
إدماجهــا يف إطــار امللكيــة الخاصــة أو يف أمــاك ِّ
الد ْولــة ،فــإن مســار
الســيادة الغذائيــة يقتــي العمــل عــى املحافظــة عــى طابعهــا
صـرف الرأســمايل.
شـرك وحمايتهــا مــن املضاربــن ومــن أشــكال الت ـ
امل ـ
وقــد يكــون اســتغاللها يف إطــار التعاونيــات واالقتصــاد االجتماعــي
والتضامنــي ،عــى ـغـرار تجربــة واحــة جمنــة بتونــس ،وجهــا مــن
وجــوه تدعيــم أركان الســيادة الغذائ ّيــة .كمــا يجــدر التذكــر بــأن جيــا
صـاح الزراعــي التشــاريك يمثــل ،وفقــا ملــا تــم بيانــه يف
جديــدا مــن اإل ـ
الورقــة املرجعيــة لهــذا التقريــر ،عامــا أساســيا مــن عوامــل االرت ـقـاء
طـاع الزراعــي يف تدعيــم
باألريــاف العربيــة وتدعيــم مســاهمة الق ـ
سـاكني املناطــق
مقومــات الســيادة الغذائ ّيــة وإفعــال حقــوق مت ـ
الريفيــة يف مختلــف املجــاالت.

ال بــد مــن اإلشــارة أوال إىل أن التعاريــف املســتخدمة لتحديــد الزراعــة
غـرة يف إحصائيــات مختلــف البلــدان تبقــى ضباب ّيــة أو
األســريّة الص ـ
غامضــة واملعايــر املســتخدمة لتحديدهــا تختلــف حســب اختــاف
أصنــاف البحــوث والباحثــن والبلــدان خاصــة وأنّ تعريــف الزراعــة
األســرية ينبغــي أن يســتند إىل معايــر تتيــح التمييــز بــن هــذا ال ـنـوع
مــن الزراعــة وغريهــا مــن أشــكال تنظيــم اإلنتــاج الزراعــي فضــا عــن
معايــر لوصــف الت ـنـوع املالحــظ يف ا ـملـزارع العائليــة .غــر أن البيانــات
الوطنيــة غــر متو ـفـرة يف بعــض األحيــان ،وإن وجــدت فقــد يكــون
تجاوزهــا الزمــن وال تســمح ،بالتــايل ،بالتعريــف بطريقــة دقيقــة.
غـرة مرتبــط
وإضافــة إىل ذلــك فــإنّ مفهــوم الزراعــة األســرية الص ـ
بالســياق الوطنــي أو اإلقليمــي وبظــروف اإلنتــاج بمــا يجعــل مــن
الصعــب القيــام باملقارنــات بــن الســياقات الدوليــة.
ووفقــا للتعريــف الواســع للزراعــة األســرية الــذي اقرتحتــه منظمــة
سـرة عــام  ،2014فالزراعــة
األغذيــة والزراعــة خــال الســنة الدوليــة لأل ـ
األســرية تشــمل جميــع األنشــطة الزراعيــة األســرية ،التــي تتصــل
بالعديــد مــن مجــاالت التنميــة الريفيــة .وهــي وســيلة لتنظيــم اإلنتــاج
الزراعــي والغابــي وصيــد األســماك ،والرعــي وإنتــاج وتربيــة األح ـيـاء
سـرة والتــي تعتمــد
املائيــة التــي تتــم إدارتهــا وتشــغيلها مــن قبــل األ ـ
أساســا عــى عمــل أفرادهــا.
وعــادة مــا يتــم تعريــف املزرعــة األســريّة كوحــدة إنتــاج تكــون فيهــا
سـرة .فالرتابــط بــن
امللكيــة والعمــل مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــا باأل ـ
سـرة ،ينــئ
العوامــل الثالثــة ،أي ملك ّيــة األرض والعمــل واأل ـ
مفاهيــم أكــر تعقيــداً تتصــل بنقــل ا ـلـراث ،وأنمــاط األعمــال
الزراعية .فاملزرعة هو كائن معقد يجسد ترابط األبعاد االقتصادية
والتقنيــة ،واالجتماعيــة والثقافيــة املختلفــة.
وقــد اقــرح باليــار 2تعريفــا يشــمل الثالثــة أنــواع الرئيســية لل ـمـزارع
تتحوصــل يف الجــدول التــايل:
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ويؤشــر الرســم املــوايل الــذي يتعلــق ببيانــات  25دولــة ناميــة ( مــن
غـرب والجزائــر وتونــس ومصــر واألردن)
بينهــا  5دول عربيــة هــي امل ـ
تتوفــر حولهــا البيانــات الخاصــة بمتغــري معامــل جينــي النعــدام
املســاواة يف الدخــل ونســبة انتشــار نقــص التغذيــة ،عــى إمكان ّيــة
وجــود عالقــة ترابــط إيجابــي بــن هذيــن املتغرييــن حيــث أن نســبة
انتشــار نقــص التغذيــة ترتفــع كلمــا ارتفعــت نســبة عــدم املســاواة يف
الد خــل.

 .٢وضعية الزراعة األسرية الصغرية

 Les agricultures familiales du monde : définitions,2
contributions et politiques publiques,J.F. Bélières, P. Bonnal, P.M. Bosc, B.
2014 ,Losch, J. Marzin, J.M. Sourisseau, AFD-Cirad
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جدول عدد  :3األنواع الرئيسية الثالثة للحيازات الزراعية
األشكال األسرية

أسري باألساس بدون أجراء قارين

أشكال األعمال

مختلط ،مع أجراء قارين

سـرة (بمــا يف ذلــك الحيــازات ذات رأس املــال أسري أو مجموعات أسريّة
األ ـ
الصغــر جــداً ،مثــل الحيــازات التــي ال تملــك
أراض)
أسري

غري مهيكل أو حسب وضعية املستغل

غري مهيكل أو حسب وضعية املستغل

أسري  /تقني

املتبقي (الفواضل)

األشكال االستثمارية

عمال أجراء ال غري

املساهمون
تقني

العمل

رأس املال
التصرف

االستهالك

شـركات عامــة محــدودة الوضعيّة القانونية
وضعية املستغل  ،أشكال أخرى ـ
أو أشــكال أخــرى مــن
من التشــارك
شـركات
ال ـ

شـرة أو رســمية أو غــر ملكيــة أو حيــازة رســمية غــر وضعيّة حيازة األرض
ملكيــة أو حيــازة غــر مبا ـ
شـر ة
مبا ـ
ر ســمية
املصدر :باليار وآخرون .2014
ويســتخلص مــن ذلــك أن الزراعــة األســرية هــي أحــد أشــكال تنظيــم
سـرة ووحــدة
اإلنتــاج الزراعــي ،تتســم بالروابــط العضويــة بــن األ ـ
سـرة يف عملهــا واســتبعاد املســتخدمني الدائمــن.
إلنتــاج وتعبئــة األ ـ
وتتجسم هذه االرتباطات يف إدراج رأس املال اإلنتاجي يف ممتلكات
سـرة ويف الجمــع بــن منطــق التســيري العائــي واملنطــق التجــاري يف
األ ـ
العمليــة االنتاج ّيــة ويف توزيــع العمــل األســري والتأجــر وكذلــك يف
توزيــع املنتجــات بــن االســتهالك النهــايئ واســتعمال املدخــات وبــن
االســتثمار والرتاكــم.
وباملقابل فإن األشكال األخرى تتضمن عموما:
•املن ـ
شـآت العائلية تشــر إىل أشــكال تنظيم اإلنتاج الزراعية
سـرة والعمالــة الدائمــة ،التــي
التــي تجمــع بــن عمــل األ ـ
صـرف يف األجــور يف العمليــة الزراعيــة .ويحيــل
أدرجــت الت ـ
منطق التصرف إىل البحث عن أشكال اإلنتاج التي تسمح
بتأجــر املســتخدمني الدائمــن ،واقتنــاء املدخــات مــن
الســوق ،وتأجــر إجمــايل للعمالــة األســرية.
•الزراعــة التجاريــة والــذي يشــر إىل أشــكال تنظيــم اإلنتــاج
صـرا العمــل املأجــور .والتــي
الزراعــي التــي تســتخدم ح ـ
يمتلــك رؤوس أموالهــا جهــات عامــة أو خاصــة وأيــن يتــم
سـرة .ويف هــذه
الفصــل فيهــا بــن منطــق املنشــأة ومنطــق األ ـ
الحالــة ،ـفـإن التأجــر يصبــح الســمة األساسـيّة ،مــع تفريــق
بــن مســتوى املهــارات ،وتسلســل هرمــي بــن املسـ َ
ـتخدمني.

تأخــذ بعــن االعتبــار مســاحة األرايض الزراعيــة ،أو حجــم الــروة
غـرة.
الحيوانيــة ،كمعيــار يف تعريــف ا ـملـزارع العائليــة الص ـ

مساهمات الزراعة األسرية الصغرية
بالرغــم مــن عــدم توفــر البيانــات الكميــة الدقيقــة لــكل مــن البلــدان
خـرة تــرز بأمــان أن ا ـملـزارع
التــي أدرجــت بالدراســة ،فــإن هــذه األ ـ
جـزءا هامــا مــن املنتجــات الغذائيــة يف
غـرة توفــر ـ
األســرية الص ـ
األســواق الوطنيــة ،وال ســيما يف املناطــق الحضريــة والضواحــي،
ولكن أيضا يف املناطق املهمشة وذات اإلمكانات الزراعية الضعيفة.
فالزراعة األســرية الصغرية تنشــط بصفة خاصة يف سالســل القيمة
صـرة اعتبــارا للم ـيـزات التفاضليــة التــي تكتســبها يف البيــع املباشــر
الق ـ
ْ
غـرة لتحويــل األغذيــة .وهــي
أو يف توفــر املــواد األوليــة للمصانــع الص ـ
قــادرة أيضــا عــى التموقــع يف مســارات التصديــر يف صــورة توفــر
البيئــة الداعمــة والرقابــة الكافيــة (عــى ـغـرار التبــغ يف لبنــان والنع ـنـاع
غـرب ،والحمضيــات يف تونــس والصمــغ العربــي يف الســودان
يف امل ـ
واألغنــام يف موريتانيــا) .انظــر الجــدول املــوايل

مســألة الحجــم الصغــر يف التصنيــف اإلحصــايئ
غـرة
للزراعــة األســرية الص ـ
ومــن املفيــد أن نؤكــد عــى أن أن مســألة الحجــم تخفــي العديــد مــن
االختالفــات يف الخصائــص الوظيفيــة ويف أنمــاط االســتغالل املرتبطــة
بتنميــة وتطويــر نفــس القطعــة مــن األرض الزراعيــة .فاســتعمال
خاص ّيــة الحجــم لوحدهــا غــر كاف لتحديــد كل شــكل مــن أشــكال
غـرة أو ك ـبـرة وذلــك اعتبــارا لت ـنـوع
االســتغالل الزراعــي لحيــازات ص ـ
تاريــخ األنظمــة الزراع ّيــة وأنمــاط االنتقــال بــن األجيــال ومســتوى
امليكنــة ونظــم االنتــاج.
غــر أن التعاريــف التــي تــم تحليلهــا يف الدراســة املشــار إليهــا
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الزراعة األسرية :املحاصيل السنوية (املوسمية) بما يف ذلك املحاصيل الدائمة ،منتجات الغابات
النسبة من اإلنتاج املحاصيل الغذائية ومحاصيل العلف
أو من األرايض
الصالحة للزراعة
موريتانيا

نظام املحاصيل الغذائية يف املناطق املطرية
أو الرملية أو غري املكثفة ،وتنتج السرغم
.والدخن والذرة والخضروات

لبنان

اإلنتاج الغذايئ األسايس (الحبوب
والخضروات والبطاطا) والفواكه
،والخضروات
 %20من األرايض الصالحة للزراعة
للمحاصيل املوسمية و %2ملحاصيل الدفيئة
 %5.3من األرايض الصالحة للزراعة
للمحاصيل الصناعية السنوية و%5.1
للحبوب ،و %3.8للخضروات املزهرة
و %2.1للبقوليات و %1.9للدرنات و%1.5
.للخضار الورقية

تونس

 %33من األرايض الصالحة لزراعة
الحبوب ،و %2.2لزراعة الحدائق و%3.8
للخضروات ،و  %28ألنظمة الرعي ،و%1.9
ملحاصيل العلف

املغرب

املحاصيل الغذائية واألعالف (الفصفصة)
املقرتنة برتبية املوايش عىل نطاق صغري
الحبوب( :القمح الصلب والقمح اللني
والشعري) والبقوليات (العدس والحمص،
) ...الفول

السودان

إنتاج الغذاء 5 :محاصيل غذائية رئيسية:
الذرة الرفيعة والسمسم والدخن والفول
السوداين والقمح
القطاع التقليدي املطري يغطي  %95من
إنتاج الدخن %38 ،من الذرة الرفيعة،
 %67من الفول السوداين و  %38من
السمسم

مصر

 %59من األرايض الصالحة للزراعة
لزراعة األشجار
زيت الزيتون
 %78من األرايض الصالحة للزراعة
للمحاصيل الدائمة ،و  %43.6ألشجار
الزيتون ،و %10للفاكهة والفاكهة ذات
النوى %3.9 ،من أشجار الفاكهة،
.و %2.9لكرم العنب والحمضيات

تربية املاشية

القطاع الرئييس يتمثل يف
الزراعة األسرية صغرية الحجم
.والتصدير

املاشية الصغرية %83.5 :من
مجموع الرثوة الحيوانية%67 ،
من املاشية %52 ،من الغنم و%59
.من املاعز
يوفر اإلنتاج املسوق من اللحوم .
والبيض والحليب الدخل
للمزارعني األسريني

جميع املوايش

زيادة املساهمة يف إنتاج الحبوب والبقوليات انخفاض مساهمتها يف إنتاج الفاكهة
والبذور الزيتية واأللياف :زيادة من  %34.2من  %14.3إىل %11.1
سنة  1990إىل  %47.2سنة 2010
.انخفاض الخضار من  %24.2إىل %23
تصدير الصمغ العربي( ،إىل جانب
الفول السوداين والسمسم والذرة
الرفيعة 663.5 :مليون دوالر أمرييك)
يتأىت بشكل رئييس من الزراعة األسرية
عىل نطاق صغري

زيادة اإلنتاج الحيواين من
 %52.6إىل  %61.3للماشية
والجاموس ومن  %50.2إىل
 %59.3لألغنام واملاعز
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جدول رقم  :٤بعض األمثلة عىل مساهمة الزراعة العائلية الصغرية يف أنواع مختلفة من اإلنتاج واألسواق

.عىل نطاق صغري
تصدير األغنام واإلبل واملاعز
) 856.3مليون دوالر أمرييك(

غـرة يف الشــرق األدىن وشــمال إفريقيــا» - ،جــاك مارزيــن وباســكال بونيــه ( )CIRADو عمــر بالســعود
حـول «الزراعــة االســرية الص ـ
املصــدر :دراســة ـ
وكريســتني تون-نــو ( - )CIHEAM-IAMMمايــو 2016
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الزراعة األسرية الصغرية والبيئة
شـرات،
أشــارت الدراســة إىل أن هنــاك القليــل جــداً مــن البيانــات واملؤ ـ
حـول البعــد
النــي يمكــن أن تســاعد عــى اســتخالص اســتنتاجات ـ
البيئــي للزراعــة عــى نطــاق صغــر يف البلــدان املعنيــة ،غــر أنــه ال بــد
مــن اإلشــارة إىل أنّ املزارعــن الصغــار أقــل ارتباطــاً بأســواق املدخــات
(املبيــدات واألســمدة) مــن الزراعــة املتخصصــة أو الصناعيــة ،وأنهــم
يحافظون عموما عىل املمارسات املستدامة التي تسهم يف املحافظة
عــى الت ـنـوع البيولوجــي الزراعــي بإنتاجهــم ملجموعــة متنوعــة مــن
املحاصيــل التــي تتطلــب عــددا أقــل مــن املدخــات الكيميائيــة .وعــى

جـاء يف الدراســة ،أن ا ـملـزارع
هــذا األســاس ،يمكــن ال ـقـول ،وفــق مــا ـ
غـرة لهــا أثــر إيجابــي عــى البيئــة.
األســرية الص ـ
بيــد أنــه يجــب التنبيــه إىل أنّ ا ـقـران الضغــط عــى املــوارد املائ ّيــة،
وتواصــل انعــدام مصــادر أخــرى للدخــل ،وتغــر املنــاخ يمكــن أن
تــؤدي إىل االســتخدام غــر املســتدام للمــوارد الطبيعيــة ،وإىل
غـرة.
ممارســات غــر مســتدامة للزراعــة األســرية الص ـ
غـرة يف
طـاع الزراعــة الص ـ
حـول وضع ّيــة ق ـ
ويقــدم الجــدول التــايل ـ
البلــدان العربيــة الســتة الــواردة بالدراســة املذكــورة ومســاهمتها يف
إنتــاج الغــذاء يف هــذه البلــدان.

جدول رقم  :٥وضعيّة الزراعة األسرية الصغرية يف القطاع الزراعي يف ست دول عربيّة
البلد
لبنان

متوسط خصائص العناصر األخرى:

متوسط خصائص زراعة املحصوالت

الخصائص االجتماعية لألسر ،يف

األرض/املاشية وجمع أنشطة اإلنتاج

املتصلة بملكية وخصائص األرض

األرايض الصالحة للزراعة هي أقل من 10

 5أشخاص لكل أسرة زراعية (عائلية)

املزارع األسرية الصغرية هي املزارع دون

يف سنة  ،2010كان  %50من املزارعني

متوسط حجم املزرعة انخفض إىل
 13.6.دونماً

ال يعد اكتساب األرايض معيارًا أساسيًا لتنمية

أغلبية الحيازات مختلطة (املحاصيل والرثوة

يمارسون الزراعة فقط ،دون أي
مصدر آخر للدخل خارج املزارع

تجزئة األرايض الناتجة عن أنظمة

.أرايض زراعية

الغابي

 %70من املزارع التي تشغل  %18.2من
دونمات (دونم = هكتار) يف لبنان.

متوسط العتبة الوطنية.

الحيوانية) حيث إن  %57تمارس كذلك تربية

.يف املتوسط

الزراعة ،وذات األنشطة املتعددة

ميزات الزراعة األسرية الصغرية :النسبة من

.الوراثة والوراثة

الحيوانات.

األرايض الصالحة للزراعة ،الوضع النسبي يف

القطاع ،االتجاهات

يمثل مربو الحيوانات  %9من إجمايل رقم

.املزارعني

الرثوة الحيوانية ،فال يمتلك  %19من املربني
.النسبة املئوية للماشية بقيت مستقرة

متوسط حجم القطيع هو  7أبقار ( %60من
منتجات األلبان) و 70-60رأساً من األغنام (أو

انخفضت النسبة املئوية للمزارع التي تقل

).املاعز

الحيازات يف عام ( 2010بنسبة  ،)%2.7كما

تربي األغنام ،و %37تربي املاعز ،و %40تربي

عن  10دونمات بشكل ملحوظ من إجمايل

 %54من املزارع الصغرية تربي األبقار ،و%35

انخفضت حصتها يف األرايض الصالحة

.الخنازير

للزراعة (بنسبة .)%1.3

تعترب مزارع الدواجن الصغرية متخصصة

بدرجة عالية يف الرتبية التقليدية (،)%88

وعندما تمارس الرتبية الحديثة ،فهي تتخصص

املغرب

يشمل قطاع الزراعة 1.5 :مليون مزرعة%70 ،

ينطوي قطاع الزراعة عىل  %46من

هكتارات؛ و %55دون  3هكتارات (تستغل

العاملة يف املناطق الريفية.

أراض صالحة للزراعة تقل عن 5
منها لديها
ٍ
 %12األرايض الصالحة للزراعة).

الزراعة االجتماعية» 601000 :مزرعة صغرية،

تمثل  %8من األرايض الصالحة للزراعة،

القوى العاملة ،و %80من القوى

حوايل  5.5ماليني شخص يعملون يف
املزارع األسرية الصغرية.

الحبوب بشكل رئييس تستأثر بـ% 75

.يف تربية الدجاج يف املقام األول

انخفض رقم املزارعني بدون أرض يف الفرتة بني

من األرايض الصالحة للزراعة ،ولكن

) 1974و( 1996التعداد الزراعي

قطاع الزراعة ،و 5إىل  %10من

الذي يوفر الدخل يف املزارع ذات االستخدام
.املحدود جداً لألرض ورؤوس األموال

فقط  10إىل  %15من رقم معامالت
العمالة.

غالبًا ما تظل تربية املاشية هي البديل الوحيد

مقارنة بـ 875000مزرعة صغرية ومتوسطة،

تمثل  %92من األرايض الصالحة للزراعة.

النسبة املئوية للمزارع التي تقل مساحتها

عن الحد األدىن للقدرة عىل البقاء هي بني

 %58و ،%99.5حسب املناطق.

يغطي الري  %19من األرايض الزراعية ،وتمثل

الزراعة األسرية الصغرية  % 5من الزراعة
املروية.

الثنائيات:

حديثة  -تقليدية،

كبرية  -صغرية،

مروية  -بعلية.
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 %66.8من املزارع العائلية الصغرية تمتلك

 1975.إىل  4.3يف عام 2014

مروية

.الزراعية اإلجمالية

مساحة أقل من  5هكتارات و %86.7أقل من

من  5.7أشخاص لكل أسرة يف عام

هي بعليّة %12.4 ،مختلطة ،و%10.8

 10.هكتارات

:الصغرية

يف سنة ،2005-2004كان  %73من مزارعي

املاشية ،و %70من مزارعي األغنام ،و%67

من مزارعي املاعز يمتلكون حيازات أقل من 10

.هكتارات

تمثل املزارع الصغرية ( 3-2من األبقار و 14من

األغنام و 3من املاعز)  %83.5من إجمايل املزارع

و %67من املاشية ،و  %52من األغنام و%59

موريتانيا

مجموعة واسعة من املحاصيل

األشكال األسرية والتقليدية للزراعة

.البعلية

(البعلية ،ومخلفات الفيضانات ،واألرايض

املنخفضة،

وراء السدود والواحات) واملحاصيل املروية

.من املاعز

يقوم املزارعون بدون أرض بأنشطة تجميع

يتم دمج إنتاجهم يف نظام اإلنتاج والنشاط

(منتجات الغابات:

الحطب ومواد البناء وإلنتاج الفواكه ،ولتحسني

تشكل الزراعة األسرية الصغرية).

خصوبة الرتبة ،وعلف للحيوانات).

تربية الحيوانات :مع تدهور النظم البيئية والحد

من املراعي واملاشية ،يتم الرتكيز عىل املناطق

مصر

بلغ رقم املستغالت الزراعة األسرية الصغرية

تهمّ الزراعة األسرية الصغرية 24.23

انخفض متوسط حجم املزرعة بني

املجموعة األوىل من عديمي األرض:

املزارعون بدون أرض ،أو  %87.2من املزارع

(األسر الريفية) أو  57يف املائة من

زيادة تجزئة املؤامرات بني آخر

سنة  ،1990مقابل  965000مزارع ،أو %17.9

 4.7ماليني حيازة سنة  ،2010بما يف ذلك

( %84.3من املزارعني ذوي األرايض)،

و %35.2من األرايض الصالحة للزراعة.

املجموعة الثانية :قدر رقم صغار املزارعني

الذين يمتلكون األرايض  2.3مليوين شخص

يف عام  ،1990ازداد حجمهم ونسبتهم إىل

مليون شخص يعملون يف القطاع

.سكان الريف

املزرعة األسرية الصغرية تغذي عائلة

واسعة تتكوّن من حوايل  6أشخاص

 3.7ماليني يف عام 2010

السودان

الصغرية.

تمثل املزارع األسرية الصغرية  %70من الناتج
وتسهم الزراعة البعلية بنسبة  %11والغابات

.عىل الزراعة يف معيشتهم

يف منطقة الخرطوم ،تمثل الزراعة األسرية

الزراعة البعلية و %12فقط يف الزراعة

%1.5.

الصغرية (أقل من  10فدادين)  %56.54من
.املزارع

.تعدادين زراعيني

األرايض الصالحة للزراعة ارتفعت من
 3297281هكتاراً سنة  1990إىل 3750699

يف سنة ( 2010بما يف ذلك رقم كبري من مربي

املاشية).

هكتاراً سنة ( 2000أو بنسبة )%13

نتيجة لتنمية األرايض املستصلحة من

الصحراء
 %58من القوى العاملة تعمل يف

املحيل اإلجمايل الزراعي (القيمة املضافة)،

 1990.و 2010من  1.14إىل  0.91فدان

زيادة يف العدد والنسبة %16.3 ،من املزارعني

الخلفية لتقرير الراصد العربي لسنة 2019-2018
راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -الورقة
ّ

تونس

تغطي الزراعة األسرية الصغرية  %78من

إجمايل رقم املزارع ،ولكن  %43من املساحة

انخفض متوسط حجم األسرة الريفية

 %76.8من املزارع األسرية الصغرية

تتكون أغلبية املزارعني من أصحاب الحيازات

الزراعة البعلية تغطي  %71من

تربية املاشية املتكاملة يف الزراعة كنشاط ثانوي،

الزراعة و %83من السكان يعتمدون

.األرايض الزراعية املزروعة يف السودان

ولكن املراعي املتخصصة هي الغالبة.

 %70من القوى العاملة تشتغل يف

الذرة والسمسم والدخن والفول

أهمية منتجات الغابات (عىل سبيل املثال

املروية

 5:إنتاجات رئيسية
.السوداين والقمح

التنوع الهام للمزارع العائلية

الصمغ العربي).

الصغرية الحجم :البصل والطماطم
.والعلف

يربز تفتيت األرايض نتيجة لقواعد نقل

.األرايض

املصدر :جاك مارزان وباسكال بوناي وعمر بالسعود وكريستني تون نو ،دراسة حول «الزراعة األسرية الصغرية يف منطقة الشرق األدىن وشمال إفريقيا» – منظمة األغذية والزراعة
ومركز التعاون الدويل يف البحوث الزراعية للتنمية واملركز الدويل للدراسات املتوسطية الزراعية املتقدمة – مايو  – 2016امللحق رقم 5
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طـاع الزراعــي وتهميــش األريــاف ّ
عامــة:
 .٣وضعيــة الق ـ
التشــغيل والهيكلــة والدخــل
طـاع الزراعــي عمــاد منظومــات توفــر الغــذاء وأوىل
يعتــر الق ـ
القطاعــات املعن ّيــة بتوفــر اإلمــدادات الوطنيــة مــن املــواد الغذائيــة.
غري أن املنطقة العربيّة تعرف ،بالنظر إىل املجال الطبيعي واملناخي
واالجتماعــي واالقتصــادي الــذي يم ّيــز مجمــل مكوناتهــا ،اختالفــات
طـاع الزراعــي وتطـوّره وخصوصياتــه.
كــرى مــن حيــث مكانــة الق ـ
طـاع الزراعــي مطالــب بتوفــر الغــذاء ملــا يقــارب
ومــع ذلــك فــإن الق ـ
سـاكن يف أفــق
 399مليــون نســمة اليــوم ومــا يقــارب نصــف مليــار ـ
سـايس لكســب العيــش
 .2030وعــاوة عــى ذلــك فهــو يمثــل املصــدر األ ـ
والدخل للسكان الريفيني والذي يمثلون حوايل  % 42من السكان.
ويشــر التقريــر العربــي للتنميــة لســنة  2016الــذي يصــدره املعهــد
العربــي للتخطيــط أن نصيــب الزراعــة مــن الناتــج العربــي قــد شــهد
تراجعــا مــن  % 8.3ســنة  2000إىل  % 5.1ســنة .2012

ملكيــة األرض مــن أبــرز وجــوه انعــدام املســاواة بــن ا ـملـرأة والرجــل
ويجــب إيالءهــا عنايــة خاصــة لتمكــن ا ـملـرأة مــن ممارســة حقهــا يف
امللكيــة واســتثمار قدراتهــا يف تنميــة الدخــل األســري ومزيــد دفــع
الزراعة األسرية .وتفيد البيانات املتوفرة يف املجال أن نسبة األرايض
سـاء ضعيفــة جــدا بأغلــب البلــدان العرب ّيــة باملقارنــة
التــي تملكهــا الن ـ
مــع جهــات أخــرى مــن العالــم .يف ـتـراوح بــن  %0.8باململكــة العربيــة
الســعودية و  % 7.1بلبنــان ،يف حــن تصــل بجــزر القمــر إىل %32.6
مقابــل نســب تصــل إىل  % 50.5با ـلـرأس األخضــر أو بحــوايل %47
بلتوانيــا والتفيــا.

طـاع
وعــى مســتوى التشــغيل ،فقــد تراجعــت نســبة املشــتغلني بالق ـ
الزراعــي ،وفــق قاعــدة بيانــات البنــك الــدويل ،إىل % 21.1ســنة 2016
3
مقابــل  %22.5ســنة  2008و %28.8ســنة .2000
وتشري قاعدة بيانات منظمة العمل الدوليّة إىل أن عدد املشتغالت
سـاء
طـاع الزراعــي يقـ ّـدر بـ  % 28.6مــن العــدد الجمــي للن ـ
بالق ـ
طـاع الزراعــي بالــدول
سـاء املشــتغلدات يف الق ـ
املشــتغالت ،وأن الن ـ
طـاع،
العربيــة ( )22يمثلــن  % 26.6مــن جملــة املشــتغلني يف هــذا الق ـ
وهي نسبة أرفع من نسبة النساء املشتغالت يف مجمل القطاعات
مــن مجمــل الســكان املشــتغلني والتــي ال تتعــدى  % 19.7يف املنطقــة
العرب ّيــة.
سـاء يف العمــل الزراعــي تبــدو أرفــع بكثــر ،ال
ـغـرأن مســاهمة الن ـ
يف إطــار العمــل األســري فحســب ،ولكــن حتــى يف نطــاق العمــل
املأجــور .ولكــن جـ ّـل هــذا العمــل يتــم يف إطــار غــر مهيــكل وال يظهــر
يف اإلحصائيــات ســوى بصفــة جزئ ّيــة ومتشــتتة .ويطــرح ذلــك بـ ّ
ـكل
طـاع الزراعــي
إلحــاح مســألة العمــل الالئــق للمشــتغلني يف الق ـ
وضــرورة العمــل عــى إعمــال حقوقهــم األساســية املتصلــة بالعمــل
عــى مســتوى األجــور والحمايــة االجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة
والتأمــن مــن حــوادث الشــغل وشــروط العمــل بصفــة عامّ ــة .وهــذه
املســائل والقضايــا تعتــر كذلــك مــن أهــم القضايــا التــي تتبناهــا
حـركات الحاملــة لقضيــة الســيادة الغذائيــة واملطالبــة
املنظمــات وال ـ
بتغيــر أنمــاط التنميــة النيوليرباليــة التــي ت ـكـرس هيمنــة رأس
املــال واســتغالل الطبقــات الضعيفــة وانتهــاك حقوقهــا يف العمــل
والعيــش الكريــم.
كمــا يجــب إ ـبـراز مســألة حقــوق ا ـملـرأة بصفــة خاصــة ،والحاجــة امللحّ ــة
عـرض إليــه مــن انعــدام للمســاواة واســتغالل
إىل مقاومــة مــا تت ـ
وانتهــاك للحقــوق ،وضــرورة تثمــن مســاهمتها يف االنتــاج ويف
سـرة
مداخيــل عائلتهــا وتحقيــق األمــن الغــذايئ عــى مســتوى األ ـ
واملجتمــع املحـ ّـي والتــي تبقــى محـ ّـل تجاهــل أوتعتيــم يف عديــد
ضـاع ا ـملـرأة الريفيــة وتثمــن مســاهمتها يف
األوســاط .فالنهــوض بأو ـ
النشاط الزراعي يف الريف وتمكينها ودعم استقالليتها االقتصادية
ومعالجــة انعــدام املســاواة بينهــا وبــن الرجــل تعتــر مــن أوىل
األولويــات ومــن ركائــز مســار الســيادة الغذائيــة .وتعتــر مســألة
3

طـاع الزراعــي واملجتمعــات الريف ّيــة والتــي
ويتبـ ّـن تهميــش الق ـ
تعتربإحــدى الســمات البــارزة لألريــاف يف البلــدان العربيــة مــن خــال
إحصائيــات العمــل غــر املهيــكل حيــث تــرز أحــدث إالبيانــات التــي
أصدرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة أن نســبة العمــل غــر املهيــكل أرفــع
بكثــر يف املناطــق الريف ّيــة باملقارنــة مــع املناطــق الحضريــة .ويصــل
الفــارق بــن الوســطني إىل  21.1نقطــة يف مصــر و  18.7نقطــة بــاألردن
غـرب.
و  18.6نقطــة بتونــس و  16.6نقطــة بامل ـ
طـاع
جــدول رقــم  :6نســبة العمــل غــر املهيــكل اإلجمــايل (بمــا يف ذلــك الق ـ
الزراعــي) حســب الوســط وحســب الجنــس
البلدان

نسبة
العمل
غري
املهيكل
لدى
النساء

تونس

54,7

املغرب

73,9

مصر

57,3

جزر القمر 93,8

األردن

العراق

فلسطني
سوريا
اليمن

26,9
49,0

68,3

61,6

نسبة
العمل
غري
املهيكل
لدى
الذكور
81,1

60,0

نسبة
العمل
غري
املهيكل
يف
الريف

نسبة
العمل
غري
املهيكل
يف
الحضر

71,8

53,2

93,4

77,8

89,2

76,8

62,7

66,9

64,0

67,1

70,1

89,1

64,8

72,1

48,5

48,1

63,4

67,2

86,2

69,9

71,9

77,5

72,5

51,0

29,4

63,1

نسبة
العمل
غري
املهيكل
الجميل
79,9

58,8

63,3
44,9
64,3
68,5
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طـاع الزراعــي إىل االنتقــال املتســارع
وقــد أدى ضعــف الدخــل يف الق ـ
للســكان مــن الوســط الريفــي إىل الوســط الحضــري للعمــل يف
القطاعــات غــر الزراع ّيــة ممــا يتســبب يف ضغــوط ك ـبـرة عــى طلبــات
طـاع غــر الزراعــي ويحــرم الزراعــة مــن العمالــة
الشــغل يف الق ـ
الضروريــة خاصــة يف القطاعــات التــي تعتمــد عــى اليــد العاملــة.
ويكفــي للداللــة عــى ذلــك مــن اإلشــارة إىل أن نســبة نمـ ّو الســكان
بالريــف أصبحــت ســلبيّة يف كل مــن الجزائــر وقطــر واإلمــارات وليبيــا
وتعــادل الصفــر بلبنــان وتبقــى دون  % 1يف كل مــن األردن والبحريــن
غـرب والســعودية وتونــس وموريتانيــا.
وامل ـ
وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن مجلس األمم املتحدة لحقوق
اإلنســان قــد صــادق يــوم  28ســبتمرب  2018عــى اعتمــاد إعــان األمــم
حـول حقــوق املزارعــن وبق ّيــة العاملــن يف املناطــق الريفيــة
املتحــدة ـ
والتــي ســيتم عرضهــا للمصادقــة عــى الــدورة القادمــة للجمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة بمــا يمكــن مــن تعزيــز حقــوق هــذه الفئــات
ويتيــح مزيــد التقــدم عــى طريــق العدالــة ويتيــح صياغــة سياســات
غـرة
مــن أجــل تحقيــق الســيادة الغذائيــة والزراعــة البيئيــة والص ـ
واملحافظــة عــى البــذور والســاالت واألرض.

 .4الزراعة واالكتفاء الذايت الغذايئ
طـاع الزراعــي
كمــا تحيــل البيانــات املتعلقــة باالنتــاج والتشــغيل يف الق ـ
يف املنطقــة العرب ّيــة إىل قض ّيــة ضعــف االنتاجيــة حيــث أن اإلنتاجيــة
طـاع الزراعــي يف املنطقــة العرب ّيــة تتأثــر أيضــا بعوامــل
العامــة للق ـ
طـاع يف الناتــج
عديــدة تحــد مــن تطورهــا ومــن مــدى مســاهمة الق ـ
املحــي اإلجمــايل .ومــن بــن هــذه العوامــل نذكــر بالخصــوص ّ
قلــة
األرايض الصالحــة وشــح امليــاه ،وضعــف البنيــة التحتيــة ومــا تتســبب
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ونتيجــة الرت ـفـاع الطلــب بفعــل النمــو الســكاين الكبــر وارت ـفـاع
االســتهالك الناجــم عــن عــدة عوامــل أخــرى كدعــم املــواد األساســية
واالســتعمال املتزايــد للحبــوب الصلبــة كأعــاف إلنتــاج اللحــوم
واأللبــان ،والــذي يتزامــن مــع محدوديــة تطــور اإلنتاجيــة ،فقــد
أصبحــت البلــدان العربيــة تســتورد حــوايل نصــف حاجياتهــا مــن املــواد
الغذائ ّيــة.
ففي مجال الحبوب تراجعت نسبة االكتفاء الذايت من  % 50خالل
ال ـفـرة  2006-2004إىل  % 35خــال ال ـفـرة  .2016-2014وأصبحــت واردات
الزيــوت النباتيــة والبــذور الزيتيــة تمثــل  % 80مــن الحاجيــات .ولــن
غـرب العربــي مــن ب ـلـوغ اكتفائهــا الــذايت تقريبــا يف
تمكنــت بلــدان امل ـ
مجــال اللحــوم واأللبــان فــإن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي ال
تصــل إال إىل تحقيــق  % 28مــن اكتفائهــا الــذايت مــن اللحــوم و% 51
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مــن حاجياتهــا يف مجــال األلبــان.
طـاع الزراعــة يف املنطقــة العربيــة
واعتبــارا للنقائــص التــي تشــوب ق ـ
وتعيق تنميته بفعل تراجع مكانته يف أولويات الحكومات وتذبذب
نمـوّه وضعــف تطــور انتاج ّيتــه باملقارنــة مــع مناطــق أخــرى مــن
العالــم واإلكراهــات املســلطة عليــه ،فإنــه ال بـ ّـد مــن إيالئــه املزيــد مــن
االهتمــام وإعطائــه أولويّــة أكــر ضمــن أنمــاط التنميــة واالختيــارات
الكــرى ملختلــف البلــدان ،بمــا ّ
يمكــن مــن مزيــد االرت ـقـاء بمســاهمته
سـاكنني ودخــل
يف توفــر الغــذاء الــكايف واملالئــم والصحــي لجميــع املت ـ
أفضــل للمزارعــن والعاملــن بــه وخاصــة املزارعــن الصغــار والعمــال
الزراعيــن بمــا يدعــم أركان الســيادة الغذائيــة التــي يتعـ ّـن أن تصبــح
اإلطــار املرجعــي للسياســات التنمويّــة لــكل دول املنطقــة.

الخلفية لتقرير الراصد العربي لسنة 2019-2018
راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -الورقة
ّ

ونتيجة ملختلف هذه العوامل مجتمعة فإنّ دخل الفرد يف القطاع
الزراعــي يف البلــدان العرب ّيــة ال ّ
يمثــل ســوى  % 25مــن دخــل الفــرد
يف القطاعــات األخــرى ،كمــا أن ســكان الريــف ال يزالــون ،بالنظــر إىل
تقاعــس الحكومــات عــن إيــاء املناطــق الريفيــة العنايــة الالزمــة،
يواجهــون تــدين الخدمــات حيــث ال يحصــل منهــم ســوى % 50عــى
صـرف الصحّ ــي و %60
شـراب و %30عــى خدمــات ال ـ
ا ـملـاء الصالــح لل ـ
عــى الخدمــات الطب ّيــة 4باإلضافــة إىل تمركــز الفقــر والعمالــة غــر
طـاع الزراعــة،
املهيكلــة ،5التــي تعتــر الســمة األساســية للعمــل يف ق ـ
ال ســيما عنــد ضعــف أو انعــدام نظــم حمايــة اجتماع ّيــة شــاملة توفــر
التغطيــة ضـ ّـد مختلــف املخاطــر االجتماع ّيــة .6ويمثــل ذلــك قصــورا
كبريا وعجزا يف تأمني الحقوق االجتماعيّة واالقتصادية لهذه الفئة
جـوع انعــدام املســاواة االجتماع ّيــة واختــال التــوازن
ووجــه مــن و ـ
الجهــوي بمــا يهــدد التماســك االجتماعــي واالســتقرار الســيايس
صـول العــادل واملنصــف ،اقتصاديــا
حـول دون الو ـ
واألمنــي وي ـ
وماد ّيــا ،إىل الغــذاء الــكايف والســليم .ويســهم ذلــك يف التنشــئة غــر
الســليمة لألطفــال ويؤثــر ســلبيا عــى الحالــة الصحيــة للســكان وعــى
قــدرة املــوارد البشــرية ومــدى مســاهمتها يف تنميــة قدراتهــا واالرت ـقـاء
باالنتاجيــة ،وهــو مــا يعيــد انتــاج الفقــر يف هــذه األوســاط ويعــزز
الحلقــة املفرغــة للفقــر والخصاصــة والتهميــش.

فيــه مــن هــدر لإلنتــاج ،وضعــف حلقــات السالســل اللوجيســتية
ومســالك التوزيــع ،وتـ ّ
صـول إىل القــروض خاصــة
ـدن نســب الو ـ
صـول عــى وثائــق
حـول دون الح ـ
لصغــار املزارعــن ،والحواجــز التــي ت ـ
امللكيــة التــي تمكنهــم مــن ذلــك ،وضعــف البحــث العلمــي واســتثماره
يف االرت ـقـاء بمردوديــة املحاصيــل ،وكذلــك ضعــف وقصــور مصالــح
اإلرشــاد ،وعــدم القــدرة عــى الحمايــة مــن املنافســة األجنب ّيــة ومــدى
تأ ـثـره عــى تحقيــق الســيادة الغذائ ّيــة ،وتراجــع الدعــم العمومــي
طـاع الزراعــي عامّ ــة
واالنفــاق العمومــي والتشــجيعات املمنوحــة للق ـ
واملزارعــن الصغــار بصفــة عامّ ــة.

صـوت صغــار املزارعــن واملنتجــن
 .5املشــاركة وإ ـبـاغ ـ
واملوز عــن
تعترب املشاركة يف رسم السياسات املتعلقة بالزراعة وتوفري الغذاء
وتنفيذهــا مــن أبــرز مقومــات الســيادة الغذائ ّيــة ومــن أهــم آليــات
تفعيــل حــق الفئــات يف تحديــد مصريهــا.
غري أن ضعف التنظم واملشاركة يف الحياة العامة ويف مسارات أخذ
ال ـقـرار تالقــي إشــكاالت ك ـبـرة يف املنطقــة العربيــة ليــس عــى مســتوى
الفئــات الضعيفــة واملهمشــة فحســب بــل حتــى عــى املســتويات
الوطنية عامة .ويتبني ذلك ،عىل سبيل املثال ،من خالل املؤشرات
الدوليــة للحوكمــة وال ســيما مؤشــر املشــاركة وإ ـبـاغ الصــوت والــذي
تســجل فيــه جــل بلــدان املنطقــة مســتويات جــد ضعيفــة ويغلــب
خـرة .فحتــى تونــس ،التــي ســجلت
عليهــا الرتاجــع يف الســنوات األ ـ
ق ـفـزة هامــة يف هــذا املضمــار بعــد اإلطاحــة بالنظــام القائــم ســنة 2011
بمــا مكنهــا مــن ب ـلـوغ مســتوى متقــدم يف بــاب إ ـبـاغ الصــوت ،قــد
7
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تكــون ســجلت تراجعــا خــال الســنتني األخريتــن.
ولــن يتبـ ّـن ضعــف املشــاركة ملختلــف فئــات املجتمعــات العربيــة
بصفة عامة ،فإنه من املؤكد أن األمر أسوأ ملا يتعلق األمر بالسكان
الريفــن وصغــار املزارعــن واملنتجــن وتجــار الغــذاء بمــا يجعلهــم
خــارج دا ـئـرة ال ـقـرار يف تحديــد السياســات الغذائيــة والتوجهــات
الكــرى للخيــارات والسياســات الزراع ّيــة والتــي مــن املفــروض أن
يســهموا فيهــا بــكل قــوة لتأمــن الســيادة عــى الغــذاء.

جدول عدد  :7مؤشرات الحوكمة املتعلق باملشاركة وإبالغ الصوت
البلدان
األردن

اإلمارات

السنوات
2010

27,0

2015

25,6

2017

26,6

28,9

23,6

23,2

13,3

61,6

58,1

جزر القمر

41,2

45,8

43,8

السعودية

6,6

4,9

7,9

البحرين
تونس

الجزائر

جيبويت

السودان

سوريا

28,0
25,0

18,9
7,1

5,9

7,1

الصومال

عمان

25,6

28,0

فلسطني

29,9

الكويت

36,0

ليبيا

3,8

قطر

لبنان

مصر

املغرب

موريتانيا

اليمن

28,1

16,3

3,3

العراق

20,2

4,4

3,4

22,7
24,6

27,1

15,8

28,1

15,8
5,9

4,4
5,9

23,6
23,6
24,6

26,5

22,7

22,2

42,2

37,9

34,5

21,7

19,7

19,0

31,0

17,2

30,8

31,0

13,7

12,8

28,0

27,6

34,5
13,3
32,0
31,0
7,9
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المحددة للسيادة
رابعًا :العوامل
ّ
العربية
الغذائية في البلدان
ّ
ّ
 .1العوامل السكانيّة وإشكاليات الفقر والبطالة:

بلــغ عــدد ســكان البلــدان العربيــة ،وفــق التقد ـيـرات الــواردة بقاعــدة
بيانــات منظمــة األغذيــة والزراعــة ،ســنة  2016مــا يفــوق  399مليــون
سـاكن باملناطــق الحضريّــة و165
سـاكن يتوزعــون إىل  234ملــون ـ
ـ
سـاكن باملناطــق الريف ّيــة أي  41.4مــن مج ـمـوع الســكان .%
مليــون ـ
حـول «أفــق املنطقــة العربيــة ســنة  »2030فقــد
ووفــق دراســة اإلســكوا ـ
تضاعــف عــدد ســكان الــدول العربيــة  5ـمـرات بــن ســنتي  1950و2010

يف حــن أن ســكان العالــم تضاعــف ثــاث ـمـرات وذلــك نتيجــة التزايــد
السكاين املرتفع والذي يبلغ متوسط نسبته  )2015-2010( %2.2مقابل
 %1.2كمتوســط عاملــي .ويمثــل هــذا التزايــد الســكاين املرتفــع ضغطــا
ك ـبـرا عــى طلــب الغــذاء خاصــة بالنظــر إىل االرت ـفـاع املتواصــل لنســبة
التحضــر حيــث يتوقــع أن يتواصــل ارت ـفـاع ســكان املناطــق الحضريــة
إىل حــدود ســتة  2040وأن نســبة الســكان بهــذه املناطــق ســتبلغ %70
ســنة .2050
سـرعة نســق
وال شــك يف أنّ ا ـقـران التزايــد الســكاين املرتفــع و ـ
نســبة التحضــر سيتســبب ،باإلضافــة إىل عــدد الالجئــن وتزايــد
عــدد الســياح ،يف مضاعفــة الضغــوط عــى طلــب املــواد الغذائيــة
والتقليــص مــن توفــر العناصــر األساســية الضروريــة لإلنتــاج الزراعــي
وهــي األرايض وامليــاه والتــي تســتلزمها ضــرورة مجابهــة التطــور
الحضــري .كمــا أن تراجــع عــدد الســكان الريفيــن قــد يتســبب يف
طـاع الزراعــي ممــا يــؤدي إىل تناقــص اإلنتــاج
تراجــع املشــتغلني يف الق ـ
طـاع الــذي
الزراعــي يف صــورة عــدم ارت ـفـاع مــواز لإلنتاجيــة يف هــذا الق ـ
سـايس يف عديــد البلــدان إلمــدادات املــواد الغذائ ّيــة
يعتــر امل ـمـول األ ـ
وعمــاد الســيادة الغذائ ّيــة بهــا.
هــذا ،وتســجل البلــدان العربيــة يف مجملهــا أعــى نســب البطالــة يف
العالم وأقل نســب املشــاركة يف القوى العاملة حيث تشــر مختلف
التقد ـيـرات أن نســبة البطالــة يف البلــدان العربيــة تقــارب ضعــف
املتوســط العاملــي .وتصــل نســبة البطالــة لــدى اإلنــاث يف عــدد مــن
البلدان العربية إىل ما يزيد عن  .% 40ووفق بيانات منظمة العمل
الدوليــة فــإن متوســط نســبة املشــاركة يف القــوى العاملــة 8يف البلــدان
العربيــة يقــدر بـ  % 48.1مقابــل  % 69.2كمتوســط عاملــي .أمــا عنــد
ا ـملـرأة فــإن هــذه النســبة ال تتجــاوز  % 21.4مقابــل متوســط عاملــي بـ
 % 56.2وهــي تبلــغ يف البلــدان األقــل نمـوّا  % 66.6أي ثالثــة أضعــاف
نســبة البلــدان العربيــة.
ويُــرز ذلــك مســتوى الهــدر يف أحــد العوامــل األساســية لإلنتــاج
وخلق الرثوة ومدى القصور يف مجال الكسب وتوفري الدخل الذي
يعترب من أبرز مقومات الوصول االقتصادي إىل الغذاء والخدمات
الصحيــة الضروريــة للتنشــئة الســليمة والحيــاة النشــيطة والكريمــة
للسكان حيث أن الشغل والكسب من املحددات األساسية للقدرة
صـول للغــذاء والخدمــات الصحيــة والخــروج مــن دا ـئـرة
عــى الو ـ
جـوع.
الفقــر وال ـ
ويشــر الجــدول رقــم  ،٨املتعلــق بنســب الفقــر املتعــدد األبعــاد وفــق
تقريــر التنميــة البشــرية الــذي أصــدره برنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة
سـاكن يف الخمســة عشــر بلــدا
ســنة  2018إىل أن أكــر مــن  68مليــون ـ
مــن البلــدان العرب ّيــة الــوارد بشــأنها بيانــات بالتقريــر يعيشــون يف
حالــة فقــر متعــدد األبعــاد ،وأنّ نســبة الفقــر املتعــدد األبعــاد تفــوق
 % 50يف كل مــن موريتانيــا والســودان والصومــال .علمــا أن البيانــات
حـرب.
بشــأن اليمــن تعــود إىل مــا قبــل ال ـ
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البلدان

مؤشر الفقر متعدد األبعاد

سنة املسح

فلسطني

2014

مؤشر الفقر
متعدد
األبعاد
0,004

السكان يف حالة فقر متعدد األبعاد

نسبة الفقر

شدة الحرمان

0,99

37,59

عدد الفقراء
سنة املسح
)(باآلالف
45

عدد الفقراء
سنة 2016
)(باآلالف

نسبة السكان نسبة السكان
يف حالة فقر
يف حالة
مدقع متعدد
هشاشة
األبعاد

47

5,42

0,07

األردن

2012

0,005

1,30

35,50

104

123

0,95

0,09

تونس

2012/2011

0,005

1,32

39,69

144

151

3,75

0,19

ليبيا

2014

0,007

1,97

37,05

122

124

11,30

0,08

الجزائر

2013/2012

0,008

2,11

38,80

811

858

5,90

0,28

مصر

2014

0,020

5,22

37,58

790 4

992 4

6,08

0,58

سوريا

2009

0,029

7,39

38,93

539 1

362 1

7,75

1,23

العراق

2011

0,059

14,66

40,00

650 4

453 5

7,90

3,00

املغرب

2011

0,085

18,57

45,68

101 6

550 6

13,15

6,49

جيبويت

2006

0,170

34,63

48,99

276

326

18,50

15,68

جزر القمر

2012

0,181

37,37

48,54

270

297

22,21

16,21

اليمن

2013

0,241

47,77

50,48

219 12

178 13

22,06

23,90

موريتانيا

2015

0,261

50,60

51,59

116 2

176 2

18,56

26,44

السودان

2014

0,280

52,40

53,41

773 19

738 20

17,65

30,89

الصومال

2006

0,518

82,22

62,95

813 8

773 11

8,72

67,47

774 61

149 68

املجموع
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ويؤشــر الرســم التــايل ،رغــم قلــة البلــدان التــي تتوفــر بشــأنها البيانــات ،إىل وجــود ترابــط إيجابــي بــن نســب الفقــر متعــدد األبعــاد ونســب انتشــار نقــص الغــذاء.
صـول إىل الخدمــات العامــة الضروريــة.
وهــذه نتيجــة بديهيــة باعتبــار أن توفــر الغــذاء الــكايف والصحــي ي ـفـرض حـ ّـدا أدىن مــن الدخــل ووســائل العيــش والو ـ

املصدر :احتساب الباحثني عن بيانات منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للتنمية

الخلفية لتقرير الراصد العربي لسنة 2019-2018
راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -الورقة
ّ
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ولــن توجــد اغلــب البلــدان العربيــة املعنيــة قريبــة مــن خــط الرتابــط
بــن املتغرييــن فإنــه ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن موريتانيــا وجي ـبـويت رغــم
ارت ـفـاع نســب الفقــر املتعــدد األبعــاد فيهــا ،فإنهــا تســجل معــدالت
عـراق
نســبيا منخفضــة مــن انتشــار نقــص التغذيــة باملقارنــة مــع ال ـ
أو فلســطني والتــي تســجل نســبا عاليــة مــن نقــص التغذيــة رغــم
متوســطات الفقــر متعــدد األبعــاد املنخفضــة نســبيا.

 .٢تغري نمط االستهالك و نمط اإلنتاج والهيمنة عىل
املبادالت الدولية للمنتوجات الزراعيّة

تكتيس املشاكل املتصلة بسوء التغذية وجهان:
صـول عــى
•القصــور أو العجــز ،الناتــج عــن العجــز يف الح ـ
الســعرات الحراريــة الكافيــة املتأتيــة مــن الربوتينــات؛
صـول عــى
•ســوء التغذيــة بســبب أوجــه القصــور يف الح ـ
الكميــات الكافيــة مــن الفيتامينــات واألمــاح املعدنيــة أو
املغذيــات الدقيقــة.

ظـرا للتغ ـيـرات الحاصلــة يف االســتهالك الغــذايئ ،فــإن معظــم
ون ـ
شـاكل نقــص التغذيــة،
البلــدان العربيــة تشــهد ،باإلضافــة إىل م ـ
شـاكل ســوء تغذيــة منهــا مــا هــي ناتجــة كذلــك عــن الو ـفـرة تبعــث
م ـ
شـاكل ســريعة املتطــورة وتــؤدي
أكــر فأكــر عــى القلــق ،فهــذه امل ـ
شــيئا فشــيئا إىل أ ـمـراض التغذيــة باهظــة التكلفــة (أ ـمـراض القلــب
شـرايني ،الجلطات الدماغيّة ،ومرض الســكري ،وضغط الدم،
وال ـ
سـرطان .)...فهــذه
و ـفـرط التوتــر ،والســمنة ،وأنــواع معينــة مــن ال ـ
األ ـمـراض التــي تســمى بأ ـمـراض البدانــة أصبحــت اليــوم تتجــاوز يف
انتشــارها األ ـمـراض املعديــة.
فأنمــاط االســتهالك الغــذايئ يف العديــد مــن البلــدان العربيــة
اصبحــت تتطــور يف اتجــاه التشــابه مــع أنمــاط االســتهالك الغــذايئ
الســائدة يف البلــدان املتقدمــة؛ فالرتابــط والتشــابك العاملــي وعوملــة
اقتصــاد الســوق ،واســتقطاب مراكــز القــوى االقتصاديــة عــى
الصعيــد العاملــي العالــم ،تكمــن وراء الهيمنــة وانتشــار االســتهالك
حـاء العالــم.
الســائد يف البلــدان الصناعيــة يف جميــع أن ـ
لذلــك ،يمكــن أن نتحــدث اليــوم عــن أســلوب اســتهالك وحيــد يتجــه
إىل الســيطرة عــى الصعيــد العاملــي.
هــذا النمــط مــن االســتهالك الغــذايئ ينطــوي عــى عديــد االختــاالت
حيث أن نصيب السعرات الحرارية املتأتية من الحبوب قد ارتفعت
وأصبحــت هامــة يف نفــس الوقــت الــذي تزايــد فيــه نصيــب الســعرات
الحراريــة والربوتينــات الحيوانيــة املنشــأ.
وهكــذا ،فــإن املنتجــات الحيوانيــة (اللحــوم ومنتجــات األلبــان
والبيــض) اصبحــت تحتــل مكانــة بــارزة ومتزايــدة يف غــذاء األســر
العربيــة .فقــد شــهد العديــد مــن البلــدان العربيــة اســتبدال بعــض
املنتجــات بأخــرى ذات قيمــة غذائيــة ليســت بالضــرورة أرفــع ولكنهــا
ذات نوعيــات مختلفــة عــى ـغـرار اســتبدال:
•القمح الصلب والشعري بالقمح اللني والخبز الصناعي.
•زيت الزيتون بالزيوت املختلطة (فول الصويا)
ح ّـول .با ـملـوازاة مــع
•الحليــب الطــازج بالحليــب الصناعــي وامل ـ
النمــو الكبــر الــذي يشــهده اســتهالك األل ـبـان ومشــتقاتها.
•الخضروات الطازجة منها والجافة بالدرنات (البطاطس).
•اللحوم الحمراء باللحوم البيضاء.
كمــا تجــدر اإلشــارة ،عــاوة عــى ذلــك ،إىل أن متوســط كميــة الســكر
املســتهلكة قــد ازدادت بصفــة ك ـبـرة وبالتــايل كميــة الســعرات
الحراريــة الناتجــة عنهــا.

ويف الواقــع ،فقــد شــهدنا عــى امتــداد العقــود األربعــة املاضيــة
امل َـزارع التقليديــة مقابــل ارت ـفـاع ملحــوظ
تراجعــا يف اســتهالك منتــوج ـ
الســتهالك اللحــوم ذات الزراعــة املكثفــة املنشــأ والتــي تعتمــد إىل حــد
كبــر عــى املدخــات املســتوردة.
فالتغيــر يف نمــط االســتهالك الغــذايئ مرتبــط يف الواقــع ارتباطــاً
غـرات يف أســلوب اإلنتــاج الزراعــي.
عضويّــا بالت ـ
فوضــع االســتهالك الغــذايئ العاملــي املهيمــن مرتبــط ارتباطــاً وثيقــا
بأســلوب اإلنتــاج الــذي نشــأ يف الواليــات املتحــدة ثــم انتشــر يف جميــع
أنحاء العالم .وهو أســلوب إنتاج زراعي مكثف يســتند إىل الزوجني
الــذرة و ـفـول الصويــا ،وعــى إنتــاج كميــات ك ـبـرة مــن املنتجــات
الحيوانيــة .وهــو يعتمــد كذلــك عــى االســتخدام املكثــف للمــواد
الطاقيــة والكيميائ ّيــة.
ونتيجــة لذلــك فــإن ـفـول الصويــا ،الــذي كان يف الســابق مــن األعــاف
النباتيــة للحيوانــات ،أصبــح منتجــاً للزيــوت النباتيــة ومشــتقاتها.
واصبحــت الرتبيــة املكثفــة للحيوانــات ومنتجاتهــا تقــوم عــى زوجــي
الذرة -ـفـول الصويــا؛ وأصبــح إنتــاج لحــم الدجــاج هــو رمــز هــذا
الوضــع الجديــد لإلنتــاج املكثــف الــذي يعتــر ،عــاوة عــى ذلــك،
انتاجــا مبــذرا للطاقــة حيــث أنّ مــردود تحويــل الســعرات الحراريــة
النباتية إىل السعرات الحرارية الحيوانية ضعيف جدا ويقدر بـ %10
بمعنــى أنــه يجــب اســتهالك  10ســعرات حراريــة نبات ّيــة املنشــأ إلنتــاج
ســعرة حراريــة واحــدة ذات منشــأ حيــواين .كمــا يعتمــد هــذا النمــط
مــن اإلنتــاج عــى االســتخدام املكثــف للمــواد الكيميائيــة (األســمدة
االصطناعيــة واملبيــدات) والتغذيــة الصناعيــة للحيوانــات.
ظـره مــن االســتهالك قــد توســعا عــى
هــذا النمــط مــن اإلنتــاج ون ـ
شـركات املتعــددة الجنســيات الك ـبـرة
الصعيــد العاملــي بفعــل ال ـ
الناشــطة يف قطاعــات إنتــاج وصناعــة وتجــارة املــواد الغذائيــة
واملهيمنــة عليهــا ،وذلــك ،بالخصــوص ،مــن خــال اعتمــاد اســتهالك
هــذه األصنــاف مــن الغــذاء مــن قبــل الطبقــات امليســورة مــن ســكان
املناطق الحضرية ومن ثمّ ة ،وبفعل املحاكاة ،يتوسع إىل الطبقات
األخــرى مــن املجتمــع.
وبــدون أدىن شـ ّ
شـركات العاملــة يف مجــاالت
ـك ،فــإنّ هــذه ال ـ
إنتــاج البــذور وصناعــة مــواد الصحــة الحيوانيــة وحمايــة النباتــات،
ّ
تتحكــم يف النظــام
واألســمدة واآلالت الزراعيــة هــي التــي أصبحــت
الغــذايئ العاملــي وتط ّوعــه بمــا يت ـمـاىش ومصالحهــا وأرباحهــا.
فالشركات املهيمنة هي ،يف الواقع ،املجموعات الكربى الكيميائية
وامليكانيكيــة ولصناعــة األدويــة .فهــي التــي تشـ ّـكل بشــكل مرتابــط
طـاع الزراعــي ومــا تــاه ،والنظــام الغــذايئ بأكملــه عــى الصعيــد
ق ـ
العا ملــي.
فالنظــام الغــذايئ العاملــي يخضــع ،يف الواقــع ،إىل هيمنــة ك ـبـرة جــداً

شـركات املتعــددة الجنســيات التــي تتقاســم بصفــة
مــن قبــل كــرى ال ـ
شــبه متوازنــة يف العــدد بــن اإلمــدادات الزراعيــة وصناعــة األغذيــة
وتوزيــع األغذيــة واإلطعــام .ووفقــا ملنظمــة أوكســفام (،)Oxfam
شـركات فقــط تســيطر عــى معظــم األغذيــة واملشــروبات
توجــد  10ـ
شـركات نســتيل وبيبــي ـكـوال و ـكـوكا
املســتهلكة .وتشــمل هــذه ال ـ
جـرال ميلــز وكي ـلـوغ ومــارس وأشوســياتد
ـكـوال ويونيليفــر ودانــون و ـ
بريتيــش فــودس ومونديليــز.
وتحقــق ّ
شـركات إ ـيـرادات تقـ ّـدر بمليــارات الــدوالرات
كل مــن هــذه ال ـ
حـول العالــم .ويف
يف الســنة وهــي متواجــدة يف العديــد مــن البلــدان ـ
شـركات األربــاح الطائلــة وتراكــم فيــه
الوقــت الــذي تغنــم فيــه هــذه ال ـ
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جدول عدد  :9أبرز الشركات املهيمنة عىل االنتاج الزراعي يف العالم
املنتوج

تســيطر
شـركة
ـ
12
عــى ســاالت اللحــوم
األبقــار،
(الدواجــن،
الخنزيــر وأســماك الرتبيــة)
وجعلــت مــن تربيــة
املاشــية تتحـوّل إىل صناعــة
بيو تكنو لو ج ّيــة

العلــف الحيــواين10 :
شركات تستأثر بـ  % 16من
اإلنتــاج العاملــي للعلــف.
وأصبــح إنتــاج العلــف
املكثــف يســتأثر بثلــث
األرايض الزراعيــة يف
ا لعا لــم .

أهم الشركات املهيمنة عىل السوق وجنسياتها ونصيبها

( Hendrix-geneticsهولندا  -الدواجن)
( Erich-Wesjohann gruppeأملانيا – الدواجن – األسماك)
( Monsantoالواليات املتحدة األمريكية – املواد املعدلة جينيا – سالالت الخنزير واألبقار)
( Genusاململكة املتحدة – سالالت األبقار والخنزير)
( Groupe Grimaudفرنسا – الدواجن)
( Pigture groupهولندا – الخنزير)
( Kopeanهولندا – األبقار)
( Tysonالواليات املتحدة األمريكية – تحويل اللحوم)
( Danbredهولندا – الخنزير)
( Willmarالواليات املتحدة األمريكية – الديك الرومي)
( Semexكندا – األبقار)
( Dansireالدنمارك – األبقار)

( Charoen Pokphand groupتايلندا) % 3.4 :
% 2.3
( Cargillالواليات املتحدة األمريكية) :
% 1.8
( Land O’Lakes Purinaالصني) :
( Tyson foodsالواليات املتحدة األمريكية) % 1.5 :
% 1.5
( Brasil Foodsالربازيل) :
% 1.3
( Nutrico Holding NVهولندا) :
% 1.0
( Zen-noh-Cooperativeاليابان) :
% 1.0
( East Hope Groupالصني) :
% 0.7
( Hunan Tansgrenshanالصني) :

% 27
شـركات العشــر الكــرى ( Monsantoالواليات املتحدة األمريكية) :
ال ـ
% 17
إلنتــاج البــذور تســيطر عــى ( DuPontالواليات املتحدة األمريكية) :
%9
 %74مــن الســوق العامل ّيــة ( Syngentaسويسرا) :
%5
( Limagrainفرنسا) :
للبــذور
%4
( KWSأملانيا) :
( Land O’Lakesالواليات املتحدة األمريكية) % 4 :
%3
( Bayerأملانيا) :
%2
( DOWالواليات املتحدة األمريكية) :
% 1.5
( ,%1.5 Sakataاليابان) :
% 0.5
( %0.5 AgrEvoالدنمارك) :

ال ـ
% 12.0
شـركات العشــر الكــرى ( Yaraالرنويج) :
% 11.4
لألســمدة تســيطر عــى ( Mosaicالواليات املتحدة األمريكية):
% 10.0
 %55مــن الســوق العامل ّيــة ( Agriumالواليات املتحدة األمريكية) :
% 5.5
( K+S groupأملانيا) :
لأل ســمد ة
% 5.0
( Israel chemicalإسرائيل) :
% 4.4
( Potashcorpكندا) :
( CF industriesالواليات املتحدة األمريكية) % 4.3 :
% 1.3
( ,%1.3 JSC Uralkaliروسيا) :
% 0.6
( ,%0.6 Arab Potashcorpاألردن) :
% 0.4
( .%0.4 Mineria da Chiliالشييل) :

1

مالحظات

بقيــة
نصيــب
مــن
العالــم
االنتــاج العلفــي :
% 84

رقــم معامالتهــا
الســنوي27.4 :
مليــار دوالر

الخلفية لتقرير الراصد العربي لسنة 2019-2018
راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -الورقة
ّ

الرثوات ّ
لقلة من املالكني ،فإن مئات املاليني من البشر يعانون من الفقر املدقع والجوع.
وكمثــال لهــذا التمركــز الــدويل والهيمنــة عــى النظــم الزراعيــة والغذائيــة عــى املســتوى العاملــي نقــدم بعــض البيانــات التــي أوردتهــا نشــريّة «نحــو تنميــة
متضامنــة « ،1ســنة  ،2011والتــي يحوصلهــا الجــدول التــايل :

رقــم

يبلــغ
معامالتها
الســنوي 90.2 :
دوالر
مليــار
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% 19
% 17

شـركات العشــر الكــرى ( Syngentaسويسرا) :
ال ـ
للمبيــدات تســيطر عــى ( Bayer corp scienceأملانيا) :
% 11
 % 90مــن الســوق العامليــة ( BASFأملانيا) :
% 10
( Monsantoالواليات املتحدة األمريكية) :
للمبيــد ا ت
%9
( DOW agroscienceالواليات املتحدة) :
%5
( Sumitomoاليابان) :
%5
( DuPontالواليات املتحدة األمريكية) :
% 4.5
( Nufarmالنمسا) :
( Makhtesim Agan Industriesإيرلندا) % 4.5 :
% 3.5
( Arysta Life Scienceاليابان) :

شـركات األربعــة الكــرى
ال ـ
يف مجــال التجــارة الدوليــة
للقمــح و ـفـول الصويــا
تهيمــن عــى  % 75مــن
الســوق العامليــة يف املجــال

شـركات الكــرى
العشــر ـ
يف مجــال الصناعــات
الغذائ ّيــة
التحويل ّيــة
تســتأثر بـ  % 28مــن الســوق
ا لعا مل ّيــة

شـرة الكــرى
شـركات الع ـ
ال ـ
الكــرى
للمســاحات
تســتأثر بـ  % 10.5 :مــن
الســوق العامل ّيــة للتجــارة
بالتفصيــل .وقــد ســاهمت
يف إفــاس العديــد مــن
صغــار التجــار

,Cargill
,Archer Daniels Midland
,Bunge
.Dreyfus

%7
( Nestléسويسرا) :
( PepsiCoالواليات املتحدة األمريكية) % 3 :
%3
( Kraftالواليات املتحدة األمريكية) :
%3
( ABinBaveبلجيكا) :
%2
( ADMالواليات املتحدة األمريكية) :
( Coca Colaالواليات املتحدة األمريكية) % 2 :
( Mars Incالواليات املتحدة األمريكية) % 2 :
%2
( Unileverهولندا) :
( Tyson foodsالواليات املتحدة األمريكية) % 2 :
%2
( Cargillالواليات املتحدة األمريكية) :
( Walmartالواليات املتحدة األمريكية) % 2.7 :
% 1.5
( Carrefourفرنسا) :
% 0.9
( Schwarz groupأملانيا) :
% 0.9
( Tescoاململكة املتحدة) :
% 0.85
( Aldiأملانيا) :
( Krogerالواليات املتحدة األمريكية) % 0.85 :
% 0.7
( AEONاليابان) :
% 0.7
( Edekaأملانيا) :
% 0.7
( Reweأملانيا) :
% 0.7
( Aholdاململكة املتحدة) :

رقــم

يقــدر
معامالتها
الســنوي بـ 44
دوالر
مليــار

ّ
تتحكــم يف
وهــي
أســعار املنتجــات
الزراع ّيــة
بقية الشركات يف
العالــم تـتـقاس ــم
% 72

رقــم
يبلــغ
معامالتهــا 7180
دوالر
مليــار

76

ويشــر نفــس التقريــر إىل أن املق ـرّر الخــاص ملنظمــة األمــم املتحــدة
حـول الحــق يف الغــذاء يســتنكر الضغــوط املســلطة عــى األســعار
ـ
والتــي أصبحــت تهــدد األمــن االجتماعــي .وطالــب الواليــات املتحــدة
ّ
للتحكــم يف املمارســات غــر املنصفــة ملؤسســات
جـراءات
باتخــاذ إ ـ
التجــارة والعمــل عــى مقاومــة انعــدام التــوازن يف ســوق الغــذاء.
ويــرز الجــدول التــايل تمركــز اإلنتــاج الزراعــي عــى املســتوى الــدويل
شـرة مــواد زراع ّيــة األوىل ،ونصيــب املنتــج األول مــن
بالنســبة للع ـ
اإلنتــاج العاملــي وهيمنــة الواليــات املتحــدة وصعــود الصــن يف
املنظومــة الغذائ ّيــة الدوليــة:
جدول عدد  :10قيمة إنتاج العشرة مواد زراعيّة األوىل – سنة 2012
املواد

قيمة اإلنتاج بمليارات
الدوالرات سنة 2012

الحليب الطازج

183.5

لحم الخنزير

167.0

القمح

84.3

األرز

لحم األبقار

لحم الدجاج

186.6
170.2

املنتج األول

قيمة إنتاج املنتج األول
بمليارات الدوالرات

نصيب املنتج األول
من اإلنتاج العاملي

الواليات املتحدة

27.6

% 15.0

77.9

% 46.6

13.7

% 16.3

49.6

الصني

30.6

الواليات املتحدة

الصني

128.2

الواليات املتحدة

24.4

فول الصويا

65.9

الواليات املتحدة

21.8

ّ
السكر
قصب

56.9

الربازيل

23.9

الطماطم
الذرّة

املصدر :موسوعة
ويكيبيديا

الصني

58.2

الصني

55.5

الواليات املتحدة

% 26.6

% 17.9
% 19.0

% 33.1
% 30.7

17.9

% 42.0

% 47.6

26.4

الخلفية لتقرير الراصد العربي لسنة 2019-2018
راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -الورقة
ّ

شـركات يالحــظ وأن العديــد منهــا تهيمــن عــى
واملتأمــل يف أســماء ال ـ
عدد من مجاالت وسالسل النظم الغذائيّة عىل غرار Monsanto
و  Cargillو … Tyson foods

أمــا عــى مســتوى مبــادالت املــواد الزراع ّيــة ،فيــرز تقريــر منظمــة التجــارة العامليــة ـ
حـول إحصائيــات التجــارة الدوليــة لســنة  ،2 2015أن قيمــة جملــة
صادرات املواد الزراعيّة قد بلغت  1765مليار دوالر سنة  2014مقابل  414مليار دوالر سنة  .1990وهو ما يمثل  % 9.5من جملة الصادرات العاملية.
ويتبـ ّـن ،وفــق نفــس املصــدر ،أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة واالتحــاد األوربــي (دون احتســاب الصــادرات البينيــة لــدول االتحــاد) والربازيــل والصــن
وكنــدا يســتأثرون بحــوايل ثلــث الصــادرات /الــواردات العامليــة.
جدول عدد  10مك ّرر :البلدان الخمسة األوىل املصدرة للمنتوجات الزراعيّة 2014 -
البلدان

قيمــة صــادرات ا ـملـواد الزراع ّيــة نســبة الزيــادة بــن  2014النســبة
ا ـلـواردات
بمليــارات الــدوالرات ســنة  2014و2010

الواليات املتحدة األمريكية

182

الربازيل

88

االتحاد األوربي ()28

الصني

178

%9

% 10.1

74

% 10

% 4.2

68
كندا
املصدر :إحصائيات التجارة الدولية  – 2015املنظمة العاملية للتجارة
2

www.wto.org/statistiques -

%6

% 10.3

%6

%7

الصــادرات/
مــن
الزراعيــة العامليــة

% 5.0

% 3.9
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وتفيــد دراســة أصدرتهــا نشــرية «تحليــل» التــي يصدرهــا مركــز
شـراف بفرنســا ،3يف عددهــا  102لشــهر يونيــو 2017
الدراســات واالست ـ
خـرة تبـ ّـن أن:
أن أهــم التطــورات املرصــودة خــال الســنوات األ ـ
•صــادرات ا ـملـواد الغذائ ّيــة تتجــاوز  1200مليــار دوالر ســنة 2017
وهــي تمثــل بالعملــة القــارة  7ألمثالهــا باملقرتنــة مــع مــا كانــت
عليــه قبــل خمســن ســنة ،وهــو مــا يمثــل تطــورا ســنويا
بنســبة تقـ ّـدر بـ  .% 3.8غــر أن نصيــب ا ـملـواد الغذائيــة مــن
حـوايل  % 8خــال
التجــارة العامل ّيــة قــد تراجــع مــن  % 20إىل ـ
نفــس ال ـفـرة.
•ارت ـفـاع نصيــب البلــدان الصاعــدة مــع تراجــع البلــدان األوربيــة
م ّـوا.
واليا ـبـان واســتقرار البلــدان األقــل ن ـ
•تعـ ّـدد مراحــل إنتــاج املنتــوج النهــايئ والتــي أصبحــت تشــهد
تداخــل عديــد البلــدان .كمــا أن نســبة ّ
هامــة مــن التجــارة
شـركة املتعــددة
الدول ّيــة أصبحــت تتـ ّـم داخــل نفــس ال ـ
الجنسـيّات أو بني املنشــأة وفروعها .وعىل ســبيل املثال فإن
 % 48مــن واردات الواليــات املتحــدة األمريك ّيــة و % 30مــن
صادراتهــا تنــدرج يف هــذا اإلطــار.
•تصاعــد متواصــل لنســبة القيمــة املضافــة للخدمــات
التجاريــة (التســويق – البحــث والتنميــة – النقــل –
شـركات والتــي
التأمينــات  )...والتــي تســيطر عليهــا هــذه ال ـ
جعلــت مــن كلفــة هــذه الخدمــات التجاريــة عــى قيمــة
م ّـوا باملقارنــة
املبــادالت التجاريــة أرفــع بكثــر للبلــدان األقــل ن ـ
مــع البلــدان املتقدمة (حيــث تفــوق كلفــة التجــارة ثــاث ـمـرات
قيمــة ا ـملـواد الزراعيــة يف البلــدان ذات الدخــل الضعيــف ومــا
بــن ـمـرة ومرتــن يف البلــدان ذات الدخــل املتوســط) .وأن
الفارق بني البلدان األقل ّ
نموا والبلدان ذات الدخل املرتفع
يف هــذا املجــال يف تصاعــد مســتمر عــى امتــداد الخمســة
عشــر ســنة املاضيــة.
أمــا عــى مســتوى املــواد الغذائ ّيــة املح ّولــة فيــرز تمركــز الصناعــات
الغذائيــة وصادراتهــا لــدى البلــدان الصناعيــة وبعــض البلــدان
الصاعــدة واملرتبطــة بالنظــم الغذائيــة املهيمنــة عــى النظــام الغــذايئ
الدويل حيث أنّ نصيب الدول من صادرات املواد الغذائية املصنعة
حـول املبــادالت التجاريــة للمــواد
يتــوزع ســنة  ،20164وفــق تقريــر ـ
الغذائ ّيــة املح ّولــة أصدرتــه مؤسســة التمويــل الزراعــي بكنــدا ســنة
 ،2017كمــا يــي:
الواليات
املتحدة
األمريك ّيــة:

% 7.9

هولندا:

% 8.8

أملانيا:

% 8.2

الربازيل:

% 5.9

الصني:

% 4.3

فرنسا:

بلجيكا:

% 4.3

إندونيسيا:

% 4.1

إيطاليا:

إسبانيا:

% 3.6

كندا:

% 3.2

بقيــة بلــدان % 41
العالــم:

% 4.4
3.9
%

ّ
يتعلــق بالبلــدان العرب ّيــة ،فــإن املدرجــة منهــا برتتيــب البلــدان
وفيمــا
Centre d’études et prospectives. ,2017 juin ,102 °Analyse » n « -

3
France
 Classement des échanges commerciaux de produits4
Financement Agricole – 2017 – 11 – 7 alimentaires transformés publié le
.Canada

املصـ ّـدرة للمــواد الزراع ّيــة للمنظمــة العامليــة للتجــارة ،ســنة  ،2014ال
يتجــاوز عددهــا األربعــة وهــي:
•اإلمارات العربية املتحدة :بـ  8045مليون دوالر ،وهو ما
يمثل  % 2.2من جملة صادراتها‘
•مصر :بـ  5066مليون دوالر ،وهو ما يمثل  % 18.7من
جملة صادراتها،
•املغرب :بـ  4611مليون دوالر ،وهو ما يمثل  % 19.5من
جملة صادراتها،
•تونس :بـ  1675مليون دوالر ،وهو ما يمثل  % 10.0من
جملة صادراتها.
أمــا باملقابــل فــإن البلــدان العربيــة املــوردة للمــواد الغذائيــة املدرجــة
برتتيــب البلــدان املــوردة لهــذه املــواد ســنة  ،2014فهــي تتــوزع كمــا يبينــه
الجــدول عــدد :١١
هــذا النمــط مــن االســتهالك وأســاليب اإلنتــاج واملبــادالت املتصلــة
بــه ،أ ّدى يف البلــدان العربيــة إىل التبع ّيــة بمــا تســبب فيــه مــن
ضــرورة اســترياد كميــات ضخمــة مــن الحبــوب والــذرة والقمــح
و ـفـول الصويــا واملبيــدات إلنتــاج املكونــات األساســية لهــذا املعيــار
لالســتهالك الغــذايئ الدخيــل.
هــذا التطــور ،الــذي يعتــر يف قلــب انعــدام األمــن الغــذايئ يف
البلــدان العربيــة ليــس مســتديما عــى املــدى الطويــل .إنــه يطــرح
تحديــات جســيمة ملزارعــي هــذه البلــدان حيــث أنــه ي ـفـرض تكثيفــا
قويــا للزراعــات ،ويتسـبّب يف ضغــط أكــر عــى امليــاه والرتبــة ،إىل
جانب االستخدام املتزايد للمدخالت املستوردة أو اضطرار صغار
املزارعــن لكســب قوتهــم باســتخدام ممارســات غــر بيئ ّيــة تهــدد
اســتدامة املــوارد الطبيع ّيــة أو النــزوح والتخــي عــن أنمــاط الزراعــة
التقليديــة واملوجهــة إىل تأمــن غــذاء أســرهم ومجتمعاتهــم
املحل ّيــة.
وباإلضافــة إىل الضغــط عــى املــوارد (الرتبــة وامليــاه) ،والتدهــور
البيئــي ،خاصــة بفعــل االســتخدام امل ـفـرط واملتزايــد للمــواد
الكيميائيــة واملبيــدات ،كمــا ســبق ذ ـكـره ،فــإن هــذا النمــط يتسـبّب
يف األ ـمـراض املســماة بأ ـمـراض الو ـفـرة ،باهظــة التكاليــف ،بســبب
اإلمــدادات املفرطــة أو غــر املتوازنــة ،للربوتينــات الحيوانيــة املنشــأ.
ومــن ناحيــة أخــرى ،ي ـكـرس هــذا النمــط مــن االســتهالك التبعيــة
الغذائيــة إىل الخــارج ،ويتعــارض مــع مفهومــي الســيادة الغذائيــة
والتنميــة املســتديمة.
واعتبــارا لذلــك فإنــه مــن الضــروري وامللــحّ أن تضــع البلــدان العرب ّيــة
سـراتيجيات زراعيــة وطنيــة مســتديمة ،تســتند إىل سياســات
ا ـ
غذائ ّيــة مالئمــة ومضبوطــة ّ
ضـوح مــا هــي املــواد
بدقــة وتحــدد بو ـ
الغذائ ّيــة؟ وهــي موجهــة ملــن؟ ومنتجــة مــن قبــل مــن؟ وبذلــك
يأخــذ مفهــوم الســيادة الغذائيــة الزراعيــة معنــاه بالكامــل ويُ ـكرَّس
شـرطا
بوصفــه فعــا «حقــاً مــن حقــوق اإلنســان األساســية» و» ـ
يجســم كذلــك
مسـب ًّقا لألمــن الغــذايئ البشــري الحقيقــي» ،وبمــا
ّ
« حـ ّـق الســكان واملجتمعــات املحليــة والبلــدان ،يف وضــع سياســاتها
الخاصــة بهــا يف الزراعــة ...بصفــة تتناســب ،بيئيــاً واجتماعيــاً،
ويجســم « حــق الشــعوب يف
واقتصاديــاً ،مــع خصوصياتهــا»،
ّ
الغــذاء الســليم « وفقــا ملفهــوم الســيادة الغذائ ّيــة.
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قيمة واردات املواد الزراعية
باملليون دوالر

نســبة واردات املــواد الزراعيــة
مــن جملــة الــواردات ســنة
2014

البلدان

اململكة العربيّة السعوديّة

3487

24818

مصر

اإلمارات العربية املتحدة

سنة 1990

سنة 2014

1726

17849

% 15.2
% 6.8

4793

17234

% 25.5

الكويت

589

5105

% 16.2

اليمن
ُعمان

-

3809

املغرب
األردن

تونس

سوريا

السودان

1096

709

506

819

791

376

6427
4307

% 14.0

% 18.8

% 29.4

3766

% 12.4

1566

% 23.4

2908
1001
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% 11.7

% 10.9

الخلفية لتقرير الراصد العربي لسنة 2019-2018
راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -الورقة
ّ

جدول عدد  :11البلدان العربية املوردة لإلنتاج الزراعي
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ّ
وتغي املناخ
 .3اإلكراهات البيئيّة
عــى مســتوى طبيعــة األرض فــإن املنطقــة العربيــة تتصــف عامّ ــة بقلــة
األرايض الصالحــة للزراعــة ومحدوديــة تطورهــا ســوى يف حــاالت جــد
قليلــة (الســودان) باإلضافــة إىل ضغــط التوســع الع ـمـراين املســلط
عليهــا .ويتبــن مــن خــال البيانــات املتو ـفـرة يف الكتــاب اإلحصــايئ
للزراعــة العربيــة لســنة  2017أن املســاحة الجغرافيــة للبلــدان العربيــة
تبلــغ  1343946.23كلــم 2يف حــن أن املســاحة املزروعــة لــم تتعـ ّـدى
 70131.43كلــم 2أي  .% 5.2وهــو مــا يفيــد أن نصيــب الفــرد مــن
ّ
يتعدى  0.18هك من
املساحة الجغرافية يبلغ  3.47هكتار بينما ال
املســاحة املزروعــة.
وال تبلــغ نســبة األرايض الزراعيــة املرويــة ســوى  % 2.7مــن مجمــل
األرايض الزراع ّيــة منهــا  % 1.97تســتخدم يف الزراعــات املوســمية
و % 0.73للمحاصيــل الدائمــة.
وعــاوة عــى ذلــك فــإن املنطقــة العربيــة تواجــه يف أغلبهــا هشاشــة
يف الرتبــة وهــي مهـ ّـددة بالتصحّ ــر ،فمــن الطبيعــي أن تــؤدي كل
طـاع الزراعــي وقدرتــه
هــذه العوامــل أو بعضهــا إىل تــدين نمــو الق ـ
عــى تحقيــق اإلكت ـفـاء الــذايت والســيادة الغذائيــة ويتســبب يف غــاء
املعيشــة وارتفاع الواردات الزراعيّة بما يقلل من توفري االحتياجات
الضروريــة للحيــاة النشــيطة ويف صحــة ج ّيــدة.
حـول « :خريطــة
ويشــر تقريــر برنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة ـ
تهديــدات تغــر املنــاخ وآثــار التنميــة البشــرية يف املنطقــة العربيــة»
الصــادر ســنة  2014أن املنطقــة العربيــة ستشــهد ،رغــم مســاهمتها
الضعيفــة واملتفاوتــة بــن البلــدان يف إ ـفـرازات غــازات االنحبــاس
حـراري والتــي ال تتعــدى  % 5مــن اال ـفـرازات العامليــة ،تأ ـثـرات
ال ـ
هامــة لتغـ ّـر املنــاخ خاصــة يف مجــال امليــاه والزراعــة والصحــة وعيــد
القطاعــات االقتصاد ّيــة.

ويتضــح مــن توقعــات ســيناريوهات تغــر املنــاخ أن املنطقــة ســتعرف
تزايــدا يف ـغـزارة تهاطــل األمطــار ولكــن ـفـرات الجفــاف ســتمتد
حـرارة بمــا قــد
اكرثوســتزداد حـ ّـدة .ومــن املتوقــع أن ترتفــع درجــات ال ـ
يفــوق  4درجــات خــال فصــل الصيــف ببعــض أقاليــم شــمال املنطقــة
وأن كميــات األمطــار ســتتقلص بحــوايل  % 30يف بعــض الجهــات
وفــق أحــد الســيناريوهات .وســيضاعف ذلــك مــن حـ ّـدة املخاطــر
املحدقــة بالتنميــة الزراع ّيــة واألمــن الغــذايئ لهــذه البلــدان ويزيــد يف
هشاشتها وعمق اإلكراهات املناخيّة بما قد يؤ ّدي إىل عدم استقرار
طـرة.
أمنــي واقتصــادي واجتماعــي إىل جانــب تأ ـثـرات بيئ ّيــة خ ـ
وتكــون هــذه التأ ـثـرات أكــر حـ ّـدة يف املناطــق التــي تعيــش الهشاشــة
والنزاعات ويكون وقعها أكربعىل الفئات الضعيفة والفقرية والتي
يصعــب وصولهــا إىل مــوارد الكســب والغــذاء والخدمــات الصحيــة
والعموميــة.
فالبلــدان العربيــة تعتــر مــن أكــر البلــدان يف العالــم التــي تشــكو مــن
شــحّ امليــاه .ويف العديــد مــن املناطــق العرب ّيــة يفــوق ،حال ّيــا ،الطلــب
عـرض .هــذا وقــد شــهدت بعــض البلــدان تراجعــا يف
عــى امليــاه ال ـ
مناطــق تواجــد امليــاه ويف االحتياطــات الجوفيــة للميــاه وكذلــك تكاثــر
غـرب خــال الثالثــن ســنة التــي مضــت) .كمــا أنّ
الفيضانــات (مثــال امل ـ
مصــر واألردن ولبنــان وفلســطني ســتعرف ّ
تقلصــا يف األمطــار .وهــو
مــا سيتســبب يف منســوب األنهــار التــي تعتمــد عليهــا هــذه البلــدان.
وباملقابــل فــإن النمــو الســكاين وارت ـفـاع نســبة التحضــر والنشــاط
الصناعــي مــن شــأنها أن تزيــد يف الضغــط املســلط عــى طلــب امليــاه.
ويتنـ ّـن مــن إحصائيــات املعهــد الــدويل للمــوارد املائ ّيــة ،أن  13بلــدا
عرب ّيــا تواحــه حاليــا إجهــادا مائ ّيــا حــا ّدا مــن بينهــا  5تعيــش إجهــادا
مائ ّيــا حــا ّدا جـ ّـدا يف حــن أن البلــدان التــي تســجل إجهــادا مائيــا
منخفضا ال يتعدى عددها األربعة .ويف أفق سنة  2040سيزداد عدد
البلــدان العرب ّيــة التــي ستشــهد إجهــادا مائيــا حــادا جــدا ليبلــغ  16بلــدا
منها  5بلدان ستحتل املرتبة األوىل يف الرتتيب الدويل يف هذا املجال

خارطة ارتفاع أو انخفاض اإلنتاج الزراعي يف أفق  2050ويف ّ
ظل تغري املناخ
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حـول
وتــرز توقعــات املنظمــة العامليــة لألغذيــة والزراعــة يف تقريرهــا ـ
غـرات املناخيــة
«وضع ّيــة أســواق املــواد الغذائ ّيــة» أنــه يف ظــل الت ـ
ّ
أن كل البلــدان العرب ّيــة (مــا عــدا الســودان بصفــة أقــل) ستشــهد
انخفاضــا مهمــا يف إنتاجهــا الزراعــي يف أفــق  ،2050وإذا أخذنــا بعــن
االعتبــار التطــور السـ ّـكاين بهــا ،فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يعمّ ــق مــن
التبع ّيــة الغذائ ّيــة واألمــن والســيادة الغذائيــة بهــذه البلــدان .وتــرز
جـاءت يف هــذا التقريــر املناطــق النــي ستشــهد
الخارطــة املواليــة التــي ـ
تراجعــا يف إنتاجهــا الزراعــي يف أفــق .2050
ظـرة لتغــر املنــاخ والتــي
ويســتوجب كل ذلــك ،يف ظــل التطــورات املنت ـ
شـاكل التصحــر وتــدين الرتبــة وشــح امليــاه ،إعــادة
ســتزيد يف حـ ّـدة م ـ
ّ
وتبصــر يف السياســات املائيــة واالختيــارات املتعلقــة
النظــر بــكل جديــة
باملنتوجــات الزراع ّيــة وتقنيــات الرتشــيد ومزيــد التعــاون عــى صعيــد
البحــث العلمــي ،يف مجــال الزراعــة والبيئــة ،وتثمينــه بــن الــدول
العرب ّيــة أو عــى األقــل عــى مســتوى تجمعانهــا اإلقليم ّيــة .كمــا
يتطلــب مزيــد تثمــن املعــارف التقليديــة املتوارثــة للمزارعــن الصغــار
بمــا يتيــح االنتقــال نحــو الزراعــة البيئيــة املســتديمة.

 .4السياسات ذات الصلة بالحق يف الغذاء والسيادة
الغذائيّة
صـاح الهيــكيل القتصاديــات عديــد مــن البلــدان
مــع ح ـلـول برامــج اإل ـ
العربيّة خالل الثمانينات وتنفيذ برامج التحرر االقتصادي وانفتاح
األســواق تغـ ّـر نمــوذج توفــر اإلمــدادات الغذائيــة عــى املســتوى
الــكيل ،ويف إطــار الســعي إىل تطويــر الصــادرات واالنت ـفـاع بامل ـيـزات
التفاضل ّيــة اتجهــت هــذه البلــدان ،والتــي كانــت تســعى إىل تحقيــق
االكت ـفـاء الــذايت الزراعــي ،إىل التصديــر ال ســيما بعــد إ ـبـرام اتفاقيــات
تبــادل حـ ّر مــع االتحــاد األوروبــي أو الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
واتجــه الســعي يف عــدد مــن البلــدان العربيــة ،عــى ـغـرار مصــر
غـرب وتونــس واألردن وســوريا ،إىل تأمــن االمــدادات الغذائيــة
وامل ـ
من خالل توريد املنتوجات الغذائية االساسية من األسواق العاملية
ّ
والتخصــص يف إنتــاج املحاصيــل الزراع ّيــة غــر الحياتيــة املنتجــة مــن
قبــل مــا يســمى «بزراعــة املســتثمرين» املوجهــة للتصديــر والتــي تمثــل
مَ ْ
صــدرا للعملــة الصعبــة.
يف هــذه املرحلــة الجديــدة أصبــح النهــوض باالســتثمارات الزراع ّيــة
الخاصــة (ملســتثمرين وطنيــن أو أجانــب يف بعــض األحيــان) التــي
غـرب
تســتند عــى الســوق هــو النمــوذج الســائد ال ســيما يف كل مــن امل ـ
وتونــس وســوريا ومصــر ولبنــان وحتــى يف فلســطني .وهــو مــا أ ّدى
شــيئا فشــيئا إىل تهميــش الزراعــة األســريّة وبصفــة أخـ ّ
ـص الزراعــة
املعيشــية .وقــد تطـوّر هــذا الصنــف مــن الزراعــة يف شــمال لبنــان
مــن قبــل مســتثمرين تجــار تمكنــوا مــن االســتحواذ عــى األرايض

امــا اململكــة العربيــة الســعودية فبعــد تأ ـثـرات األزمــة الغذائ ّيــة
العامليــة لســنة  ،2008التــي زادت يف ثقــل فاتــورة الــواردات الغذائ ّيــة
وهـ ّـددت أمنهــا الغــذايئ ،فقــد أعــادت النظــر يف سياســتها املتمثلــة
يف الزراعــات املكثفــة املســتخدمة للميــاه األحفوريــة التــي انتهجتهــا
ســابقا وبرمجــت إيقــاف انتاجهــا املحـ ّـي مــن الحبــوب ســنة .2016
وبالتــايل شــهدت البلــدان العرب ّيــة تطــورا يف سياســاتها املتصلــة
بتوفــر املــواد الغذائيــة ّ
تمثــل بالخصــوص يف النمــو التدريجــي لزراعــة
املنشــآت التــي أصبحــت صيغــة متداولــة ولــو بأشــكال تختلــف مــن
الباعث الزراعي-املستثمر إىل الشركات الكربى ذات الطاقات املاليّة
العالية وذلك عىل حساب املزارعني الصغار والزراعة األسريّة .ففي
البلــدان ذات التقاليــد الزراع ّيــة وذات املســاحات الصالحــة للزراعــة
املتوفـرة فقــد توســعت زراعــة املنشــأة يف شــكل الباعــث الزراعــي-
ّـ
املســتثمر مســتفيدة مــن سياســات التحــرر االقتصــادي واســتغالل
امل ـيـزات التفاضل ّيــة.
شـركات الكــرى
أمــا يف البلــدان النفطيــة فقــد تطــور شــكل زراعــة ال ـ
التــي اســتخدمت قدراتهــا املال ّيــة الضخمــة لإلنتــاج الزراعــي يف
األرايض القاحلة ببلدانها أو اللجوء إىل االستثمار الزراعي وإحداث
شركات انتاج زراعي كربى ببلدان أخرى لتأمني اإلمدادات الزراعية
لتلبيــة حاجــات بلدانهــا األصل ّيــة.
ّ
جـزء
يمكــن هــذا التوجــه الجديــد البلــدان املعن ّيــة مــن تأمــن ـ
وإذ
مــن إمداداتهــا الغذائيــة بفضــل طاقاتهــا املال ّيــة فإنــه يبقــى ّ
هشــا
سـراتيجيّة والنزاعــات وعــدم االســتقرار
حـوالت الجيو ـ
ورهــن الت ـ
الســيايس .ولك ّنــه يمثــل فــوق ذلــك تهديــدا لألمــن الغــذايئ وانت ـهـاكا
لســيادة البلــدان التــي يتــم فيهــا االســتحواذ عــى األرايض ويضــع
مســتقبل مزارعيها وســبل كســبهم وممارســاتهم الزراعية التقليدية
املســتديمة يف خطــر كبــر.
فيعتــر االســتحواذ عــى األرايض بالخــارج شــكال مــن أشــكال هيمنــة
رأس املــال األجنبــي عــى مقــدرات البلــدان الف ـقـرة وتفقــر مزارعيهــا
وتهديــم بناهــا البيئيــة .وهــو مــن املســائل التــي تنـ ّـدد بهــا بشــدة
ه ـيـاكل املجتمــع املــدين الناشــطة يف مجــال تعزيــز الســيادة الغذائ ّيــة
ومناهضــة العوملــة الليرباليــة الوحشـيّة.
وتقــدر األمــوال التــي تــم اســتثمارها يف مجــال اإلســتحواذ عــى
األرايض الزراعيــة عــى املســتوى العاملــي بحــوايل  39000مليــار دوالر
تتــوزع حســب أبــرز صناديــق االســتثمار كمــا يــي:
		
•صناديق جرايات التقاعد (:)pension funds
 30000مليار دوالر
		
•الصناديق السياد ّية (:)sovereign funds
 4700مليار دوالر
ّ
الخاصة (: )private equity funds
•صناديق األسهم
 2400مليار دوالر
ّ
			
التحوط (:)hedge funds
•صناديق
 1900مليار دوالر.
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ّ

سـرتب
وهــي البحريــن وقطــر واإلمــارات والكويــت وفلســطني .و ـ
البلــدان العرب ّيــة الســتة عشــر ضمــن الثالثــن بلــدا األوىل يف العالــم
املعرضــة لإلجهــاد املــايئ الحــاد جــدا وهــو مــا يمثــل تحديــا ك ـبـرا عــى
شـراب وتواصــل األنشــطة الزراع ّيــة
مســتوى توفــر ا ـملـاء الضــوري لل ـ
ال ســيما يف املناطــة الضعيفــة والتــي تشــهد تمر ـكـزا للبطالــة والفقــر
وضعــف الخدمــات الصحيــة .وقــد ينجــر عــن ذلــك مزيــد الج ـنـوح إىل
التخــي عــن بعــض األنشــطة الزراعيــة املوجهــة للتغذيــة األســرية
واملحليــة والنــزوح وبالتــايل مزيــد مــن الضغــط عــى أســواق العمــل
غــر الزراعــي والســكن باملناطــق الحضريــة واالنتصــاب بالعشــوائيات
والتقليــص مــن املســاحات الصالحــة للزراعــة.

واســتصالح األرايض عــن طريــق الــريّ مــن اآلبــار العميقــة بفضــل
االســتثمارات الك ـبـرة التــي قامــوا بهــا يف هــذا املجــال.

وتــرز بعــض الدراســات أنــه ،منــذ أزمــة  ،2008-2007انتقلــت حــوايل
 80مليــون هكتــار مــن األرايض الزراع ّيــة إىل مالكــن أو مســتغلني
جــدد ،مــع االســتحواذ عــى املــوارد املائيــة التــي تكتنزهــا .وينتمــي
ـهـؤالء املســتثمرون إىل عــدد مــن البلــدان (الواليــات املتحــدة
81

والربازيــل واإلمــارات العربيــة وقطــر والهنــد واململكــة املتحــدة ومصــر
شـركات متعـ ّـددة الجنســيات وب ـنـوك
والصــن )...وكذلــك مــن قبــل ـ
اســتثمار وصناديــق اســتثماريّة .وتمثــل إفريقيــا املنطقــة األكــر تضــررا
سـرت حــوايل  33مليــون هكتــار مــن أراضيهــا الصالحــة
حيــث أنهــا خ ـ
للزراعــة عــى حســاب ســكانها ومواطنيهــا .وتعتربالســودان البلــد
العربــي األكــر تضــررا مــن االســتحواذ عــى األرايض ،حيــث أن %8
مــن أراضيــه الزراعيــة تــم االســتحواذ عليهــا يف هــذا اإلطــار.

 .5السياسات الدولية واملعاهدات التجارية
تعترب سياسات االنفتاح االقتصادي واالندماج يف االقتصاد العاملي
إحــدى التوجهــات الكــرى التــي فرضتهــا مراكــز القـوّة يف ســلطات
ال ـقـرار االقتصــادي العاملــي يف نهايــة القــرن العشــرين.
ويكـرّس النظــام التجــاري العاملــي ،وال ســيما مــن خــال القواعــد
املعتمــدة مــن قبــل منظمــة التجــارة العامليــة ،ســيطرة القــوى الكــرى
والنافذة يف العالم وســعيها الدائم إىل تواصل بســط هيمنة الدول
شـركات متعــددة الجنســيات عــى التجــارة العامليــة
املتقدمــة وال ـ
واملحافظــة عــى مصالــح املزارعــن والتجــار الكبــار يف البلــدان املتقدمــة
وعــدم األخــذ بعــن االعتبــار للتأ ـثـرات الوخيمــة لهــذا النظــام غــر
املتكافئ عىل أوضاع املزارعني الصغار والزراعة األسريّة وعىل األمن
والســيادة الغذائيتــن يف البلــدان الناميــة.
فالقواعــد الحال ّيــة ملنظمــة التجــارة العامليــة ،ال تتيــح للــدول الناميــة
بدعــم زراعتهــا ومزارعيهــا ،خالفــا ملــا تتمتــع بــه الزراعــة واملزارعــون
يف البلــدان املتقدمــة وبخاصــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة واالتحــاد
األوروبــي ،وهــو مــا يــؤدي ويشــجع عــى اإل ـفـراط يف اإلنتــاج ويخفــض
األســعار العامليــة بصــورة مصطنعــة ويعيــق قــدرة املزارعــن الصغــار
عــى املنافســة وعــى الكســب وإبقائهــم يف حالــة فقــر وتهميــش
ويضطــر بعضهــم للتخــي عــن النشــاط الزراعــي الــذي كان يســهم يف
تأمــن غذائهــم عــى املســتوى األســري واملحــي.
ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذه القواعــد ال ّ
تمكــن البلــدان الناميــة مــن
جـراءات االحتياطيــة والحمائ ّيــة بالرتفيــع يف التعريفــات
اتخــاذ اإل ـ

واملعاليــم الجمرك ّيــة عنــد حــدوث تقلبــات طارئــة او هيكل ّيــة تضطرهــا
ّ
يخل بالتوازنات
تؤدي إىل تفاقم كبري يف مستوى الواردات .وهو ما
املاليــة الهشــة لهــذه البلــدان .كمــا ال تتيــح القواعــد الحاليــة للمنظمــة
البلــدان الناميــة إمكانيــة إحــداث صناديــق للمخزونــات املحليــة التــي
مــن شــأنها أن تســاعدها عــى مواجهــة تقلــب األســعار وحمايــة
املزارعــن الصغــار.
واعتبــارا لذلــك فــإن املفاوضــات الجاريــة يف إطــار املنظمــة ،والتــي
تنــدرج فيمــا يســمى بجولــة الدوحــة ،والتــي كان مــن املفــروض أن
تكون دورة التنمية لم تتقدم وتشهد مراوحة فيما يتعلق بالقطاع
الزراعي وفتح السواق يف ظل تصلب مواقف البلدان املتقدمة ومن
شـركات املهيمنــة عــى االقتصــاد الزراعــي والتجــارة
ورائهــا لوبيــات ال ـ
ضـاع املزارعــن الصغــار
الغذائيــة وعــدم األخــذ بعــن االعتبــار ألو ـ
ومستقبلهم يف البلدان النامية بصفة عامة وليس يف البلدان القل
نمــوا فحســب.
وملعالجــة الالمســاواة وانعــدام املــوازاة يف النظــام التجــاري العاملــي
الــذي يمؤســس املســاعدات والتدابــر الحمائيــة للمنتجــن الزراعيــن
خـرة
يف البلــدان املتقدمــة والــذي يطالــب ،يف ذات الحــن ،هــذه األ ـ
جـراءات حمائيــة
بفتــح األســواق للمنتجــات الزراعيــة وعــدم اتخــاذ إ ـ
لتفــادي تأثرياتهــا عــى ســياتها الغذائيــة ،ال بــد مــن صياغــة قواعــد
طـراف تمكــن البلــدان الناميــة عامــة والبلــدان
جديــدة متعــددة األ ـ
العربيــة مــن اســتخدام مجموعــة واســعة مــن األدوات لضمــان
صـول كافــة الشــخاص ويف كل األوقــات إىل الغــذاء الــكايف
الو ـ
والصحــي واملغــذي.
طـراف لضمــان
صـاح هــذا النظــام املتعــدد األ ـ
لــذاك فــا بــد مــن إ ـ
حـول توســع ال ـفـرص ولتحقيــق
اســتجابته للتطلعــات املتمحــورة ـ
خـاء لجميــع البلــدان .وإن لتظافــر جهــود القــوى
مزيــد مــن الر ـ
التقدميــة ومنظمــات املجتمــع املــدين دور كبــر يف حلحلــة املواقــف
ومجابهــة هجمــة قــوى الهيمنــة واالســتعمار الجديــد يف العالــم.
هــذا ،وحيــث تجــري بعــض البلــدان العربيــة مباحثــات ومفاوضــات
مــع بعــض املجموعــات اإلقليميــة األخــرى كاالتحــاد األوروبــي
 ،فإنهــا تالقــي ضغوطــا ك ـبـرة لفتــح أســواقها للمنتجــات الزراعيــة
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ومــن جهــة أخــرى ،ال بــد مــن اإلشــارة إىل ضعــف التجــارة البينيــة بــن
البلدان العربية وضعف التنسيق بينها سواء عىل مستوى املواقف
جـوالت املباحثــات واملفاوضــات الدوليــة أو عــى مســتوى
يف مختلــف ـ
شـراءات األدويــة واملدخــات واملــواد
التعــاون يف مجــاالت تجميــع ـ
الغذائيــة وتخزينهــا أو يف توحيــد جهــود البحــث العلمــي ال ســيما
يف مجــاالت ترشــيد اســتعمال امليــاه وتحليتهــا ،والتصحــر ،وتقنيــات
اإلنتــاج الزراعــي ،واملحافظــة عــى الســاالت والبــذور وغريهــا .وذلــك
من شأنه أن يسهم يف مزيد االرتقاء بأوضاع زراعتها ومزارعيها بما
يؤمــن حقوقهــم وحــق املواطــن العربــي يف الغــذاء ويدعــم مق ّومــات
الســيادة الغذائيــة لهــذه البلــدان.

خامسًا :تشخيص وضع األمن
العربية من
الغذائي في البلدان
ّ
الدولية
خالل المؤشرات
ّ

 .1عىل مستوى انتشار نقص التغذية وتوفر اإلمدادات
الغذائيّة

وبخصــوص املنطقــة العرب ّيــة ،فقــد بلــغ عــدد األشــخاص الذيــن
يعانــون مــن نقــص التغذيــة يف  14بلــدا عربيــا (دون اعتبــار كل مــن
ليبيــا والصومــال وســوريا والكويــت والبحريــن وقطــر وجــزر القمــر)
 39.6مليــون شــخص خــال ال ـفـرة  .2016-2014و ـتـراوح نســبة انتشــار
نقــص التغذيــة يف هــذه البلــدان بــن مســتويات مرتفعــة يف واليمــن
( )% 28.8والعراق ( )%27.8والسودان ( )%25.6وجيبويت ()%12.8
ومســتويات منخفضــة يف البلــدان العربيــة ذات الدخــل املرتفــع أو
املتوســط والتــي تســجل نســبا دون املتوســط العاملــي ( .)%10.7وتبـ ّـن
املعطيــات املتو ـفـرة يف هــذا املجــال أن أغلــب البلــدان العرب ّيــة ســجلت
تراجعــا يف نســبة انتشــار نقــص التغذيــة بــن ال ـفـرة  2006-2004و-2014
 2016مــا عــدا يف لبنــان حيــث ارتفعــت هــذه النســبة مــن  %3.5إىل
ُفســر إىل حـ ّـد كبــر
 %5.4ويف األردن مــن  3.4إىل  .%4.2وهــو مــا ي َّ
حـرب يف ســوريا والعــدد الهــام لالجئــن الســوريني الذيــن
بتأ ـثـرات ال ـ
حـول هــذه
احتضنهمــا هــذان البلــدان .علمــا أنــه ال تتوفــر بيانــات ـ
النســبة يف ســوريا

نسبة انتشار نقص التغذية
ّ
تتوفــر لهــم االمــدادات
يقيــس هــذا املؤشــر نســبة الســكان التــي ال
الغذائ ّيــة الكافيــة لتلبيــة حاجاتهــم مــن الطاقــة الغذائ ّيــة بصفــة
متواصلــة.
وتــرز إحصائ ّيــات منظمــة التغذيــة والزراعــة ،عــى هــذا الصعيــد
جـوع يف العالــم عــاد لريتفــع مــن جديــد خــال الســنوات
أنّ ال ـ
خـرة حيــث تــرز تقد ـيـرات عــدد األشــخاص الذيــن
الثــاث األ ـ
يعانــون مــن نقــص التغذيــة قــد ارتفــع مــن  784.4مليــون ســنة 2015
إىل  804.2مليــون ســنة  2016ثــمّ إىل  820.8مليــون شــخص ســنة
 ،2017مقابل  945مليون نسمة سنة  .2005وإذ يربز التقرير أن نسبة
الســكان الذيــن يعانــون نقصــا يف التغذيــة قــد تراجعــت يف العالــم،
رغم النم ّو الســكاين ،من  %18.6ســنة  1990إىل  % 14.7ســنة  2000ثمّ
إىل  % 10.8ســنة  ،2013فــإن هــذا الرتاجــع قــد انخفــض نســقه وشــهد
شبه استقرار بني  2013و .2015ثم ارتفعت نسبة انتشار نقص التغذية
لتبلــغ مســتوى  % 10.9ســنة  2017أي أنهــا عــادت تقريبــا ملســتواها
لســنة .2013

وقــد أدرجــت منظمــة األغذيــة والزراعــة ضمــن تقريرهــا لســنة 2017
شـرا جديــدا ،يضــاف إىل مؤشــر انتشــار نقــص التغذيــة لقيــاس
مؤ ـ
مــدى التعـرّض النعــدام األمــن الغــذايئ ،يتمثــل يف مقيــاس مبنــي
عــى التجربــة لقيــاس انعــدام األمــن الغــذايئ بمــا ّ
يمكــن مــن تحســن
إدراك نقــص التغذيــة عــى املســتوى الفــردي.

ّ
ككل،
وترجع األسباب الرئيسيّة لهذا التطوّر ،عىل مستوى العالم
إىل ّ
ّ
وتغي املناخ .كما تدهورت وضعيّة
حد بعيد إىل تكاثر النزاعات
األمــن الغــذايئ يف عديــد املناطــق التــي ال تشــهد نزاعــات (كإفريقيــا
حـراء وجنــوب شــرق آســيا) وذلــك نتيجــة تباطــؤ النمــو
جنــوب الص ـ
ّ
صـول إىل الغــذاء.
صـول الف ـقـراء إىل الو ـ
االقتصــادي الــذي يحــد مــن و ـ

وقــد أبــرزت البيانــات املســتقاة مــن  150بلــدا خــال ســنوات  2014و2015
شـرة أشــخاص ( )% 9.3قــد
و ،2016أنّ حــوايل شــخصا مــن كل ع ـ
تعرّض إىل انعدام أمن غذايئ حا ّد وهو ما ّ
يمثل حوايل  689مليون
شــخص .وب ّينــت هــذه التقد ـيـرات املتأسســة عــى التجربــة الفرد ّيــة
سـاء يف مختلــف
لألشــخاص أن انعــدام األمــن الغــذايئ أرفــع لــدى الن ـ

الخلفية لتقرير الراصد العربي لسنة 2019-2018
راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -الورقة
ّ

ضـاع
طـرة أو ـ
لهــذه البلــدان وهــو مــا يهــدد بصــورة جديــة وخ ـ
مزارعيهــا ونشــاطها الزراعــي وأمنهــا وســيادتها الغذائيتــن.
وتشــهد هــذه املفاوضــات معارضــة شــديدة مــن قبــل عــدة منظمــات
للمجتمــع املــدين ممــا أجــر الحكومــات عــى تعطيــل ســرها ريثمــا
يتــم مزيــد التعمــق يف تبعاتهــا عــى اقتصــادات البلــدان املعن ّيــة،
شـراكة القائمــة حاليــا أ ّدت إىل
خاصــة وأن تجربــة اتفاقيــات ال ـ
تدعيــم صــادرات املجموعــة األوروبيــة نحــو هــذه البلــدان أكــر
ممــا ســاهمت يف تطويــر صــادرات بلــدان الجنــوب ،وتسـبّبت
إىل ،حـ ّـد مــا ،يف إعاقــة االندمــاج األفقــي بــن هــذه البلــدان.

فعــى مســتوى األقاليــم يشــار إىل أن نســبة األشــخاص يف وضعيــة
نقــص التغذيــة قــد شــملت بالخصــوص منطقــة إفريقيــا جنــوب
حـراء يف حــن شــهدت انخفاضــا متواصــا بآســيا خــال نفــس
الص ـ
ال ـفـرة .أمــا خــال ســنة  2016فقــد تــم تســجيل ارت ـفـاع لهــذه النســبة
حـاء العالــم مــا عــدا شــمال إفريقيــا وجنــوب آســيا
يف مختلــف أن ـ
وشــرق آســيا وأمريــكا الالتينيــة والكاراييــب .وتجــدر اإلشــارة إىل أن
عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون نقــص التغذيــة بآســيا هــو األرفــع
حيــث يبلــغ  519.6مليــون شــخص ( ،)% 11.7يف حــن تســجل القــارة
اإلفريق ّيــة أعــى نســبة انتشــار نقــص التغذيــة أي  % 21بـ  256مليــون
شــخص .
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حـاء املعمــورة ،مــرزة وجهــا آخــر مــن وجــوه انعــدام التــوازن
أن ـ
سـرة حتى أمام الغذاء ،حيث كان يقدر بـ:
وهشاشــة املرأة داخل األ ـ
• % 7.9مقابل  % 7.3لدى الرجال عىل املستوى العاملي
• % 25.2مقابل  % 23.7لدى الرجال بإفريقيا
• % 6.6مقابل  % 6.0لدى الرجال يف آسيا
• % 5.0مقابل  % 4.3لدى الرجال بأمريكا الالتينيّة
• % 1.4مقابــل  % 1.3لــدى الرجــال بأوروبــا وأمريــكا
ا لشــما ليّة .
غــر أن املعطيــات املبنيــة عــى هــذا الســلم ال تتوفــر بالنســبة للبلــدان
العرب ّيــة إال يف ثالثــة بلــدان هــي اليمــن واألردن وفلســطني حيــث
يتبـ ّـن مــن خاللهــا أن عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون انعدامــا لألمــن
الغــذايئ الحــاد (أو الخطــر) فيهــا يقــدر ،عــى التــوايل خــال ال ـفـرة
 ،2014- 2004بـ  3.4مليــون شــخص و1.0مليــون شــخص و 400ألــف
شــخص مــن ســكان هــذه البلــدان.

كفاية إمدادات الطاقة الغذائيّة
وفيما يخص املؤشرات املتعلقة بتوفر األغذية ،فإن متوسط مقياس
كفاية إمدادات الطاقة الغذائية للبلدان العربية قد بلغ  134أي أن
توفر إمدادات الطاقة الغذائية يفوق بـ  34باملائة الحاجيات الضرورية
 .وهــو متوســط يقــارب مســتوى الــدول املتقدمــة ويتجــاوز املتوســط
العاملــي الــذي يقــدر بـ ( 126والــذي تطــور مــن  113ســنة  1990إىل 116
ســنة  2000ثــم إىل  123ســنة  )2014ومتوســط البلــدان الناميــة الــذي
يقــدر بـ .120

ويــرز الرســم الســابق الرتابــط بــن مؤشــري نســبة انتشــار
نقــص التغذيــة ومتوســط كفايــة إمــدادات الطاقــة الغذائيــة.
ففــي حــن يقيــس األول متوســط نســبة األشــخاص
الذيــن يســتهلكون كم ّيــة مــن الســعرات الحراريّــة غــر
كافيــة لتغطيــة حاجياتهــم مــن الطاقــة لحيــاة نشــيطة وصح ّيــة وفــق
عتبــة دنيــا تســمى الحـ ّـد األدىن مــن متطلبــات الطاقــة الغذائ ّيــة،
والــذي ال ّ
يمكــن ،لوحــده ،مــن إدراك الطبيعــة متعـ ّـددة األبعــاد
لألمــن الغــذايئ ،فــإن مؤشــر كفايــة إمــدادات الطاقــة الغذائ ّيــة
يؤشــر إىل ّ
توفــر إمــدادات الطاقــة الغذائ ّيــة كنســبة مــن متوســط
ّ
يفخــم مــن قيمــة االســتهالك الحقيقــي
الحاجيــات الطاق ّيــة وهــو
للفئات الضعيفة حيث أنه ال يأخذ بعني االعتبار التوزيع الحقيقي
لالســتهالك الغــذايئ بــن مختلــف فئــات الســكان.
أمــا الرســم املــوايل فإنــه يــرز الحــدود الدنيــا ( 2000ســعرات حراريــة
يف اليــوم للفــرد ) واملتوســطة ( )2500والكافيــة ( )3000مــن اإلمــدادات
واإلنتــاج الغــذايئ التــي حددتهــا املنظمــات الدوليــة املعنيــة.

غــر أن هــذا املؤشــر يخفــي ،مــن ناحيــة ،تفاوتــا هامــا بــن الــدول
العرب ّيــة فهــو ضعيــف جــدا ويبعــث عــى االنشــغال بالصومــال
حيــث ال يصــل إىل مســتوى الحاجيــات الضروريــة ( )88ويبقــى
ضعيفــا ودون متوســط الــدول الناميــة بــكل اليمــن ( )101والســودان
عـراق ( )110وجي ـبـويت ( .)118كمــا تجــدر
( )105وجــزر القمــر ( )106وال ـ
اإلشارة إىل ضرورة مزيد التعمق ضمن التقارير الوطنيّة يف مسألة
التفاوت بني املناطق داخل البلد الواحد حيث أن املعدالت الوطنية
تخفــي باألكيــد تفاوتــا ك ـبـرا بــن الريــف والحضــر وبــن املناطــق األكــر
حظــا وبعــض املناطــق الضعيفــة أو املحرومــة واملهمّ شــة.
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن توفــر اإلمــدادات قــد يكــون مرتفعــا نتيجــة
لتوفــر املــوارد املاليــة القت ـنـاء املــواد الزراعيــة والغذائيــة ولكتــه يــرز
هشاشــة البلــدان التــي تؤمــن غذاءهــا عــن طريــق الــواردات يف هــذا
سـراتيجيا وماليــا ومناخيــا.
الوضــع العاملــي املتقلــب أمنيــا وا ـ

قيمة اإلنتاج الغذايئ:
ّ
التوفــر
شـرات
تعتــر قيمــة اإلنتــاج الغــذايئ حســب الفــرد أحــد مؤ ـ
وهــي تــرز مســاهمة االنتــاج الوطنــي لــكل بلــد ،يف تأمــن الغــذاء
ملواطنيــه .وعــى هــذا الصعيــد ،فــإنّ بلــدان شــمال إفريقيــا وســوريا
طـاع الزراعــي فيهــا وت ـنوّع اقتصاديّاتهــا
ولبنــان ،بالنظــر إىل أهم ّيــة الق ـ
نســبيّا ،تســجل معــدالت أرفــع باملقارنــة مــع بق ّيــة البلــدان العرب ّيــة
(مــا يفــوق  200دوالر للفــرد) ،وهــي معــدالت تشــابه تقريبيــا معــدل
دولــة املكســيك ولكنهــا تبقــى ضعيفــة باملقارنــة مــع تركيــا .أمــا بلــدان
الخليــج فــا يتجــاوز متوســط اإلنتــاج الغــذايئ الفــردي بهــا  100دوالر
وهو مستوى ضعيف جدا ويبقى دون مستوى بلدان إفريقية ذات
الدخــل الضعيــف عــى ـغـرار مدغشــقر .ويــرز ذلــك مــدى هشاشــة
ضـاع لبلــدان ذات اإلنتــاج الغــذايئ الضعيــف ال ســيما يف صــورة
أو ـ
سـراتيجية.
تضــاؤل املــوارد املاليــة أو عنــد األزمــات السياســية والجيو ـ
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جملة
الواردات
الواردات
الزراعية

الواردات
الغذائيّة

 .2عىل مستوى مؤشرات االستقرار

تفيــد البيانــات املتو ـفـرة أهم ّيــة نســب تغـ ّـر اإلنتــاج الفــردي والتــي
تمثــل تبايــن قيمــة اإلنتــاج الغــذايئ الصــايف للفــرد املحتســبة بالــدوالر
الثابــت .و ـتـراوح قيمــة هــذا املؤشــر بــن متوســطات دنيــا ال تتجــاوز 4
نقــاط يف كل مــن الســعودية واليمــن وجــزر القمــر وليبيــا وجي ـبـويت
وقطر ومســتويات مرتفعة تصل إىل  21.7بســوريا و  18.7باإلمارات
غـرب و 14.3بلبنــان.
و  15بتونــس و 14.4بامل ـ
غ ّـره تغـ ّـر يف مســتوى
وينتــج عــن ضعــف اإلنتــاج الغــذايئ ونســب ت ـ
إمدادات الطاقة الغذائيّة وتقلبات يف األسعار واللجوء إىل التوريد
لتغطيــة الحاجيــات االســتهالكية للســكان .ولــن ال يطــرح ذلــك
إشــكاال عــى مســتوى القــدرة املاليــة للبلــدان النفطيــة ذات املــوارد
املاليــة الهامــة ،فــإن ذلــك ينهــك ميزانيــات بقيــة البلــدان العربيــة
وخاصــة البلــدان ذات الدخــل الضعيــف وذات القــدرات التصديريــة
املحــدودة .وهــو مــا ّ
يؤكــد أهم ّيــة التنميــة الزراعيــة كعامــل محــوري
سـراتيجي يف تحقيــق الســيادة الغذائيــة ال ســيما مــن خــال
وا ـ
الســعي إىل تأمــن االكت ـفـاء الــذايت واالســتقاللية الغذائيــة خاصــة
بالنســبة للمــواد األساســية .فحتــى البلــدان الغن ّيــة ذات القــدرات
التصديريــة الكــرى للمــواد الطاقيــة ،والتــي لهــا مــن االحتياطــات
املاليــة مــا يكفــي ،تبقــى رهينــة أيضــا يف إمداداتهــا إىل الخــارج ويف
وضع ّيــة تبع ّيــة وهشاشــة ممــا يحــد مــن ســيادتها وأمنهــا الغذائيــن
سـراتيجية ولتقلبــات
ويجعلهــا عرضــة ملخاطــر العوامــل الجيو ـ
أســعار الغــذاء عــى الســوق العامليــة.
ويتبـ ّـن كذلــك مــن خــال مؤشــر نســبة قيمــة الــواردات الغذائيــة مــن
الصــادرات الجمليــة التفــاوت الكبــر بــن وضعيــة البلــدان املصــدرة
للنفــط والتــي ـتـراوح هــذه النســبة فيهــا بــن  % 2يف الكويــت وقطــر
و % 4يف اإلمــارات و % 5يف الســعودية وعمــان والبلــدان األقـ ّـل نمـوّا
والتي تصل هذه النسبة فيها إىل  % 661يف جيبويت و  % 281يف جزر
القمــر و % 124يف الصومــال.

نسبة
الواردات
الغذائيّة
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جملة
الصادرات
الصادرات
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الغذائيّة
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الغذائيّة من
الصادرات
الغذائيّة

نسبة تغطية
الواردات
الغذائية
بالصادرات
الغذائيّة

2015

متوسط 2012-08

التطور بني  2015و
2012-08

766835

631479

29,9%

98342

75684

7,9%-
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ويــرز الجــدول  ١٢املتعلــق بتطــور الــواردات والصــادرات ملجموعــة
الــدول العرب ّيــة 5أنّ :
•قيمــة ا ـلـواردات الغذائيــة للبلــدان العرب ّيــة قــد شــهدت
خـرة حيــث تراجعــت
انخفاضــا متواصــا يف الســنوات األ ـ
مــن متوســط  62.1مليــار دوالر خــال ال ـفـرة  2012-2008إىل 60
مليــار دوالر ســنة  2014ثــم إىل  57.2مليــار دوالر ســنة ،2015
مســجلة بذلــك نســق انخفــاض يقــدر بـ  % 7.9باملقارنــة مــع
متوســط .2012-2008
•وتراجعــت نســبة ا ـلـواردات الغذائيــة مــن جملــة ا ـلـواردت
حيــث انخفضــت مــن  % 9.8خــال ال ـفـرة  2012-2008إىل 7.5
 %ســنة .2015
•وإذ تراجعــت قيمــة الصــادرات الغذائيــة بـ  % 4.1ـفـإن
نصيبهــا مــن جملــة الصــادرات ســجل ارتفاعــا طفيفــا حيــث
تعدت من  % 2.1إىل  .% 2.7وذلك ناتج عن الرتاجع الهام
لقيمــة الصــادرات الجمليــة  ،الــذي يقــدر بـ  ،% 25و الناتــج
عــن تقلبــات اســعار ا ـملـواد البرتوليــة.
•وقــد نتــج عــن ذلــك ّ
تقلــص يف حجــم العجــز يف الســلع
الغذائيــة مــن  44.7مليــار دوالر إىل  40.5مليــار دوالر خــال
نفــس ال ـفـرة ،وهــو مــا يمثــل تراجعــا بـ % 9.4
•كمــا تراجــع متوســط نســبة ا ـلـواردات الغذائيــة مــن جملــة
الصــادرات مــن  % 9.8إىل % 9.1
•وارتفعــت نســبة تغطيــة ا ـلـواردات الغذائيــة بالصــادرات
الغذائيــة مــن  % 28إىل .% 29
•

حــن ســجلت كل مــن قطــر واإلمــارات (قبــل ال ـنـزاع املســجل بينهمــا
شـرا إيجابيــا يقــدر عــى التــوايل بـ  0.98و0.76
خـرا) وعمــان مؤ ـ
مؤ ـ
و .0.69وهــو مــا ســتتم العــودة إىل بيــان تأثرياتــه عــى مختلــف
شـرات األمــن الغــذايئ يف البــاب املتعلــق بتأثــر النزاعــات.
مؤ ـ

 .3عىل مستوى الوصول إىل الغذاء
صـول
واعتبــارا بــأن التوفــر ال معنــى لــه إذا لــم يقــرن بســهولة و ـ
الجميــع إىل األغذيــة بمــا ي ـكـرس حــق كل فــرد يف الغــذاء ،فــإن
شـرات املتو ـفـرة تبـ ّـن أن الفقــر والبطالــة وعــدم املســاواة وضعــف
املؤ ـ
الدخــل وعــدم توفــر البنيــة التحتيــة املالئمــة وتقلبــات أســعار املــواد
شـرائية ،خاصــة يف غيــاب نظــم حمايــة
الغذائ ّيــة وتدهــور املقــدرة ال ـ
اجتماعيــة ناجعــة ،تعيــق ماليــن األشــخاص يف املنطقــة العربيــة مــن
التمتــع الكامــل بحقهــم يف الغــذاء الــكايف واملالئــم لحيــاة نشــيطة ويف
صحــة ج ّيــدة .وهــو مــا يتبـ ّـن ،مثــا ،مــن خــال عمــق العجــز الغــذايئ
الذي تسجله العديد من البلدان العربية والذي يصل إىل ّ
حد 235
عـراق و 201ألــف يف اليمــن و184
ألــف وحــدة حراريــة يوميــة للفــرد يف ال ـ
ألــف يف الســودان و 96ألــف يف جي ـبـويت.
ويعترب ضعف الدخل وانعدام املساواة يف التوزيع من أبرز معيقات
الوصول االقتصادي إىل الغذاء للفئات الفقرية ومحدودة الدخل.
ويــرز توزيــع متوســط الناتــج املحــي الفــردي يف البلــدان العربيــة
فــوارق هامــة بــن البلــدان النفطيــة والبلــدان ذات الدخــل املتوســط
والضعيــف .غــر أنــه ال يــرز الفــوارق الداخليــة بــن فئــات املجتمــع أو
بــن الجهــات داخــل نفــس البلــد.

ويجــدر مزيــد التعمــق يف هــذه املوازنــات ويف ثقــل حجــم الــواردات
الغذائيــة يف موازيــن التجاريــة للبلــدان العربيــة يف إطــار التقاريــر
الوطنيــة إل ـبـراز مــدى تأثــر ذلــك خاصــة عــى البلــدان ذات القــدرة
التصديريــة املحــدودة.
كمــا يمثــل االســتقرار الســيايس وغيــاب العنــف مــن أبــرز عوامــل
اســتدامة األمــن الغــذايئ ،لذلــك فقــد أدرجتهــا منظمــة األغذيــة
شـراتها .ويف هــذا املجــال فقــد ســجلت 19
والزراعــة ضمــن أبــرز مؤ ـ
شـرا ســلبيا بمــا يــدل عــى عــدم
بلــدا مــن مج ـمـوع  22بلــدا عربيــا مؤ ـ
اســتقرارها الســيايس واألمنــي وخاصــة منهــا البلــدان التــي تشــهد
نزاعــات كســوريا ( )2.64-واليمــن ( )2.63-والصومــال ( .)2.47-يف

و ـيـراوح الناتــج املحــي اإلجمــايل الفــردي ســنة  2016بالــدوالر الثابــت
شـرائية لســنة  2011بــن  2325.1دوالر يف اليمــن
املعــادل للقــوة ال ـ
و 118215.3دوالر يف قطــر(أي مــا يفــوق  50أضعــاف متوســط اليمــن).
وتســجل  12دولــة عرب ّيــة ،مــن بــن  20دولــة تتوفــر بشــأنها املعطيــات،
ناتجــا فرديــا دون املتوســط العاملــي لســنة  2014والبلــغ  13915دوالر.
ويــرز الرســم املــوايل تمركــز كوكبــة البلــدان ذات الدخــل املتوســط
يف منطقــة تتســم بالضعــف النســبي النتشــار نقــص التغذيــة بينمــا
تتواجــد البلــدان ضعيفــة الدخــل يف منطقــة ارت ـفـاع نقــص التغذيــة
عـراق مــع مســتوى دخلهــا ويف ذلــك داللــة
بينمــا ال تتناســب حالــة ال ـ
حـرب عــى وضــع أمنهــا الغــذايئ.
عــى تأ ـثـرات ال ـ
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تشــر البيانــات عــى املســتوى العاملــي أن ارت ـفـاع مؤشــر انتشــار نقــص
شـرات املتعلقــة بســوء
التغذيــة لــم ينجـ ّر عنــه تراجــع هــام يف املؤ ـ
عامّ
تغذيــة األطفــال ،رغــم تواصــل انخفاضهــا بصفــة ــة عــى املســتوى
العاملــي ..ويتبـ ّـن ذلــك بالخصــوص مــن خــال البيانــات التاليــة:
•ال ـهـزال ال ـيـزال يمـ ّ
ـس  % 8مــن األطفــال دون سـ ّـن الخامســة
أي  52مليــون طفــل عــى املســتوى العاملــي .أمــا يف املنطقــة
العربيــة ،ـف ّ
ـإن هــذه النســبة ال تتجــاوز املتوســط العاملــي
لســنة  ،2016والتــي تقــدر بـ  % 7.7ســنة  ،2016ســوى يف
جي ـبـويت والســودان واليمــن وموريتانيــا حيــث بلغــت عــى
ال ـتـوايل  % 21.5و % 21.5و % 16.3و.%14.8
•انتشــار التقـ ّـزم لــدى األطفــال تراجــع باملقارنــة مــع ســنة 2005
ّ
يمس  % 22,9من األطفال دون سن
( )% 29.5ولكنه ال يزال
الخامســة ،يف العالــم ســنة  ،2016وهــم بالتــايل مهـ ّـددون
باإلصابــة بعجــز يف قدراتهــم الذهن ّيــة واملعرف ّيــة وبصعوبــات
يف مســاراتهم التعليميــة أو املهن ّيــة الحقــا .أمــا يف البلــدان
العربيــة ـفـإن الــدول ذات الدخــل الضعيــف منهــا ال ـتـزال
تســجل ّ
عامــة نســبا مرتفعــة مــن التقــزم لــدى األطفــال دون
ّ
ّ
عـدل العاملــي بــكل مــن
الخامســة حيــث تفــوق هــذه النســبة امل ـ
اليمــن ( ،)%46.5والســودان ( )%38.2وجي ـبـويت ()%33.5
وجــزر القمــر ( )%32.1وموريتانيــا ( .)% 27.9هــذا ،وتجــدر
اإلشارة إىل أن  4بلدان عربيّة سجلت تراجعا عىل مستوى
هــذا املؤشــر املتعلــق بتغذيــة األطفــال وصحتهــم بــن ســنة
عـراق التــي ارتفعــت فيهــا هــذه النســبة مــن
 2005و 2016وهــي ال ـ
 % 20إىل  ،%22.1وتونــس مــن  % 9إىل  ،% 10.2وجي ـبـويت
مــن  % 32.6إىل % ،33.5والكويــت مــن  % 4.5إىل .% 4.9
•عديــد البلــدان أصبحــت تواجــه يف ذات الحــن نســبا مرتفعــة
من نقص التغذية لدى األطفال ومن البدانة لدى الكهول.
كمــا ّ
أن زيــادة الــوزن لــدى األطفــال والبدانــة لــدى الك ـهـول

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الخلفية لتقرير الراصد العربي لسنة 2019-2018
راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -الورقة
ّ

 .4عىل مستوى مؤشرات االستعمال وسوء التغذية

سـاع حتــى يف البلــدان ذات الدخــل الضعيــف
آخــذة يف االت ـ
واملتوســط .فمــن املفارقــات أن يواجــه العالــم ،مــن جهــة،
تدهورا يف وضعيّة األمن الغذايئ (من حيث تقديرات كفاية
إمــدادات الطاقــة الغذائيــة) ،ومــن جهــة أخ ــرى ـفـإن ســوء
التغذيــة لــدى األطفــال ترتاجــع يف حــن أن زيــادة الــوزن لــدى
األطفــال والبدانــة لــدى الك ـهـول أخــذت منحـ ًـى تصاعد ّيــا.
وي ــرز ذلــك ّ
أن األمــن الغــذايئ ليــس هــو العامــل الوحيــد
ّ
ّ
املحـ ّـدد للنتائــج املتصلــة بالتغذيــة والصحــة ال ســيما فيمــا
يخـ ّ
ـص األطفــال .فهنــاك ،وفــق منظمــة األغذيــة والزراعــة،
عـ ّـدة عوامــل أخ ــرى تلعــب دورا هامــا يف ذلــك منهــا:
1املستوى التعليمي لألمهات،
2ا ـملـوارد املخصصــة للربامــج الوطن ّيــة لتغذيــة األم والرضيــع
والطفو لــة،
3الوصول إىل املاء النقي والصرف الصحي،
4الوصول إىل املصالح الطبية والصحيّة،
5طرق العيش،
6املحيط الغذايئ،
7الثقافة...
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جدول رقم  :13نسبة انتشار العجز يف املغذيات الرقيقة
البلدان
v
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33,9
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اليود
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63

31,2
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29,8
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56,6
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5,5

49,8
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35,9
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11,8

3,9

43,6

اليود

30,2

37,7

 - ESCWA, Arab horizon 2030: Prospects for enhancing food security in the Arab region - 2017املصدر :اإلسكوا
وقــد تطـوّرت نســبة انتشــار زيــادة الــوزن لــدى األطفــال دون ســن
الخامسة يف العالم من  % 5.3سنة  2005إىل  % 6.0سنة  .2016وإذ
ســجلت  9بــدان عربيــة مــن بــن  14بلــدا تتوفــر بشــأنها البيانــات نســبا
تعــادل أو تفــوق املتوســط العاملــي لزيــادة الــوزن عنــد األطفــال دون
غـرب
عـراق وجــزر القمــر وامل ـ
الخامســة (مصــر وتونــس والجزائــر وال ـ
وجي ـبـويت وفلســطني والكويــت) ،فــإن ّ
كل مــن تونــس ومصــر قــد
ســجلتا ارتفاعــا ملحوظــا يف هــذه النســبة (عــى التــوايل مــن %8.8
إىل  % 14.3ومــن  % 14.1إىل  )% 15.7بــن ســنتي  2005و 2016بينمــا
شــهدت بقيــة البلــدان العربيــة انخفاضــا متفــاوت النســق عــى هــذا
الصعيــد.
أمــا عــى مســتوى نســبة البدانــة لــدى الك ـهـول فقــد ارتفــع متوســط
انتشــارها عــى املســتوى العاملــي مــن  % 9.6ســنة  2005إىل % 12.8
ســنة  2016أي مــا يمثــل حــوايل  640.9مليــون شــخص .وقــد ارتفعــت
نســبة انتشــار البدانــة لــدى الك ـهـول بــكل البلــدان العربيــة (مــا عــدا
فلســطني حيــث ال تتوفــر بشــأنها بيانــات) باملقارنــة مــع ســنة  .2005غــر
أن بعــض البلــدان العربيــة ال ـتـزال تســجل نســبا ضعيفــة عــى هــذا
الصعيــد بفعــل حـ ّـدة نقــص الغــذاء بهــا عــى ـغـرار الصومــال وجــزر
القمــر والســودان خالفــا للبلــدان ذات الدخــل املرتفــع والتــي تتعــدى
هــذه النســبة فيهــا  % 30وهــي الكويــت وقطــر واململكــة العرب ّيــة
الســعودية.
وإذ ال يقتصــر األمــن الغــذايئ عــى نقــص التغذيــة ولكــن كذلــك عــى
ســوء التغذيــة ،فــإن املنطقــة العرب ّيــة أصبحــت تعــاين ،كالعديــد مــن
مناطــق العالــم ،مــن التأ ـثـرات الســلبيّة لنقــص التغذيــة الــذي ال
يتمثل يف عدم كفايتها من حيث الطاقة فحسب ولكن وكذلك من
حيــث العجــز يف املغذيــات الدقيقــة كالفيتامينــات واأل ـمـاح املعدنيــة.
ويشــار إىل وجــود ثالثــن مــن هــذه املغذيــات الدقيقــة الضروريــة
لحيــاة اإلنســان وال ســيما األطفــال .وقــد تعهــدت كل بلــدان العالــم
يف بدايــة التســعينات بــأن تقــي عــى العجــز يف «الفيتامــن أ»
و»اليــود» والتقليــص مــن العجــز يف «الحديــد» يف أفــق ســنة  .2000غــر
أن العجــز ال ـيـزال متفشــيا خاصــة يف البلــدان الناميــة.
وتشــر البيانات املتعلقة بانتشــار العجز يف هذه املغذيات الثالثة يف
البلدان العربية إىل أن متوسط نسبة انتشار العجز يف الحديد من

خــال نســبة فقــر الــدم لــدى األطفــال دون الخامســة تبلــغ % 43.6
وهــي ولــن تبــدو دون املتوســط العاملــي فهــي ال ـتـزال شــديدة االرت ـفـاع
باملقارنــة مــع متوســط البلــدان املتقدمــة الــذي يقـ ّـدر بـ  % 11.8عــاوة
عــى التفــاوت الشــديد بــن مختلــف بلــدان املنطقــة حيــث أنهــا تصــل
إىل  % 84.6بالســودان و % 68.3باليمــن و % 68.2بموريتانيــا
و 65.8بجي ـبـويت و% 65.4بجــزر القمــر .وهــي ال تتجــاوز ربــع الســكان
يف ّ
كل مــن تونــس ( )% 21.7والبحريــن (.)% 24.7
هذا ،ويشار إىل أنّ ثلث النساء يف سن اإلنجاب يف العالم يشتكني
مــن فقــر الــدم الــذي يهــدد حيــاة الحوامــل وتغذيــة عديــد األطفــال
وصحتهــم الحقــا .وقــد شــهد متوســط هــذه النســبة ارتفاعــا ملحوظــا
عىل العاملي حيث بلغ  % 32.8سنة  2016أي ما يقارب  613.2مليون
امرأة مقابل  % 30.6أي  517.8مليون امرأة سنة .2005وشهد انتشار
سـاء يف ســن اإلنجــاب يف املنطقــة العرب ّيــة ،عــى
فقــر الــدم لــدى الن ـ
ـغـرار مــا تمــت مالحظتــه عــى الصعيــد العاملــي ،ارتفاعــا متفاوتــا ،بــن
غـرب
ســنتي  2005و ،2016يف  12بلــدا عرب ّيــا (الجزائــر وليبيــا وتونــس وامل ـ
واألردن وفلســطني ولبنــان والكويــت واإلمــارات وقطــر وعمــان
واليمــن) .وتتجــاوز نســبة االنتشــار يف كل مــن اليمــن والصومــال
غـرب والجزائــر وســوريا املتوســط
والســعودية والبحريــن وعمــان وامل ـ
املســجل عــى الصعيــد العاملــي.
ّ
للرضــع دون ســنّ
وإذ ارتفعــت نســبة الرضاعــة مــن الصــدر فحســب
الســتة أشــهر مــن  % 35.2ســنة  2005إىل  % 43.2ســنة  ،2015والتــي
تعتــر مــن العوامــل التــي مــن شــأنها أن تســهم يف تحســن تغذيــة
الرضــع وحســن تنشــئتهم وال ســيما خــال األلــف يــوم األوىل مــن
حياتهــم ،فــإن  6بلــدان عربيــة تمكنــت مــن الرتفيــع يف هــذه النســبة
يف نفــس ال ـفـرة وهــي الجزائــر ومصــر وموريتانيــا وتونــس وفلســطني
عـراق واليمــن تراجعــا يف
غـرب وال ـ
واألردن ،بينمــا شــهدت كل مــن امل ـ
هــذا املجــال .ورغــم التحســن املســجل يف البلــدان العربيــة املعن ّيــة،
فــإن نســبة الرضاعــة مــن الصــدر تبقــى دون املســتوى املأ ـمـول ودن
النســبة املتوســطة املســجلة عــى الصعيــد الــدويل وإن البلــد العربــي
الوحيــد (مــن بــن  13تتوفــر بشــأنها البيانــات) هــو الســودان حيــث
تبلــغ فيــه هــذه النســبة .% 55.4
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أمــا املؤشــر الثالــث الخــاص باملغذيــات الرقيقــة فهــو نســبة انتشــار
العجــز يف «اليــود» والتــي بلــغ متوسـ ُـطها يف البلــدان العربيــة 35.9
 %مقابــل متوســط عاملــي بـ  .% 30.3وعــى هــذا الصعيــد فــإن عجــز
البلــدان املتقدمــة عــى هــذا الصعيــد يبــدو أرفــع حيــث يبلــغ .% 37.7
غــر أنّ املتوســط العربــي يخفــي تفاوتــا ك ـبـرا حيــث يفــوق مســتوى
غـرب
هــذا العجــز  % 50يف كل مــن الجزائــر ( )% 77.7وموريتانيــا وامل ـ
والســودان واإلمــارات ولبنــان.

 .5تأثري النزاعات عىل تجسيم الحق يف الغذاء:
شـرة عــى
نعتــر النزاعــات مــن أبــرز العوامــل التــي تؤثــر بصفــة مبا ـ
إعمــال الحــق يف الغــذاء .ويقـ ّـدر عــدد األشــخاص الذيــن يعيشــون
يف وضعيــة نقــص تغذيــة بالبلــدان التــي تشــهد نزاعــات 489 :مليــون
شــخص مــن مج ـمـوع  815مليــون شــخص يف وضعيــة نقــص تغذيــة
يف العالــم .كمــا يتضــح أن املناطــق الريف ّيــة كانــت املتضــررة األكــر
بانعدام األمن الغذايئ الناتج عن النزاعات وأنّ طول ّ
مدة النزاعات
وضعف القدرات املؤسسيّة للمواجهة أ ّدت إىل التهديدات الناجمة
عــن عــودة ظهــور املجاعــات.
ولــن أصبحــت تأ ـثـرات النزاعــات عــى األمــن الغــذايئ ب ّينــة ْ
ومث َب َتــة
فإنهــا تبقــى متنوعــة باختــاف الســياقات .وهــي تأ ـثـرات وتداعيــات
شـرة وتتمظهــر مــن خــال
شـرة وغــر مبا ـ
متعـ ّـددة وعميقــة ومبا ـ
ّ
أوجــه عديــدة .فالنزاعــات بمــا تســببه مــن أزمــات اقتصاديــة عميقــة
وتسارع يف نسق التضخم املايل واضطرابات سوق الشغل وتقلص
يف االعتمــادات املوجهــة للحمايــة االجتماعيــة والصحــة تؤثــر ال عــى
صـول املــواد الغذائيــة لألســواق فحســب بــل وكذلــك
توفــر األغذيــة وو ـ
صـول إىل األغذيــة والخدمــات الطبيــة والصحيــة .ويمكــن
إىل الو ـ
طـرة عــى وســائل عيــش
للتأ ـثـرات عــى النظــم الغذائ ّيــة أن تكــون خ ـ
خـرة ترتكــز عــى الزراعــة ألنّ التأ ـثـرات
الســكان إذا كانــت هــذه األ ـ
ـس مختلــف حلقــات سلســلة القيــم الغذائ ّيــة مــن اإلنتــاج والجمــع
تمـ ّ
إىل التحويــل والنقــل والتمويــل والتســويق.
فالنزاعــات تنســف القــدرة عــى ّ
الصمــود وتجــر أحيانــا األشــخاص
سـراتيجيات مالءمــة ور ّد فعــل مضـرّة ومــن
واألســر عــى اتخــاذ ا ـ
شــأنها أن تعـرّض وســائل عيشــهم وقدرتهــم عــى تأمــن غذائهــم
للخطــر عــى املــدى الطويــل.
جـوع وســوء التغذيــة يف العالــم يتجهــان للتمركــز
ويالحــظ أن ال ـ
يف البلــدان التــي تشــهد النزاعــات حيــث تشــر التقد ـيـرات
جـوع ونقــص
 ،أن  60باملائــة مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن ال ـ
التغذية يعيشــون يف هذه البلدان ،وأن  122مليون طفل من جملة
 155طفــا الذيــن يعانــون مــن التقـ ّزم ينتمــون إىل البلــدان التــي تشــهد
نزاعــات وهــو مــا يمثــل  78.7باملائــة.
طـول
جـوع وســوء التغذيــة يتســببان يف كــوارث عندمــا ت ـ
كمــا أنّ ال ـ
هــذه النزاعــات والتــي تــزداد تداعياتهــا خطــورة مــع ضعــف القــدرات
املؤسســاتيّة أو بحــدوث أحــداث مناخ ّيــة مضـرّة.

ووفــق تقد ـيـرات مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن فــإن عــدد
الالجئــن قــد بلــغ  64مليــون شــخصا ســنة  2016منهــم  36.4مليــون
مهجّ ريــن داخــل بلدانهــم و 16مليــون شــخص ببلــدان أخــرى .ويشــر
حـول األزمــة الغذائيــة لســنة  2017إىل أن أكــر مــن
التقريــر العاملــي ـ
 15.3مليون شخص تعرض للهجرة نتيجة األزمات الغذائية الستة
األسوأ والناجمة عن النزاعات التي أدت إىل النزوح املباشر بما أدى
إىل انهيــار وســائل العيــش والقــدرة عــى الكســب وتفــي األ ـمـراض
نتيجــة العيــش يف بيئــة غــر ســليمة يف مالجــئ مكتظــة ال تتوفــر فيهــا
صـرف الصحــي.
بشــكل مناســب امليــاه النق ّيــة والخدمــات الصحيــة وال ـ
وتتمركز أربعة من هذه األزمات الستة األسوأ يف بلدان عربيّة وهي
سوريا واليمن والعراق والصومال .وقد أدت إىل نزوح حوايل 13.2
مليــون شــخصا( .ســوريا 4.8 :مليــون – اليمــن 3.2 :مليــون –
عـراق 3.1 :مليــون – الصومــال 2.1 :مليــون).
ال ـ

* النزاعات واألمن الغذايئ يف البلدان العربيّة

ويقــدم تقريــر منظمــة األغذيــة والزراعــة لســنة  2017مثالــن عــن تأثــر
ضـاع البلــدان املعن ّيــة يف املنطقــة العرب ّيــة مــن خــال
النزاعــات عــى أو ـ
األزمــة الســورية واألزمــة اليمن ّيــة.
وقد أشار إىل أنّ تواصل الحرب يف سوريا عىل مدى  7سنوات أ ّدى
إىل ارت ـفـاع نســبة األشــخاص الذيــن يعيشــون يف حالــة فقــر إىل % 85
مــن مج ـمـوع الســكان و% 69يف حالــة فقــر مدقــع بمــا يجعلهــم غــر
قادريــن عــى االســتجابة لحاجياتهــم األساسـيّة كالغــذاء .وقــد تــمّ
تقديــر عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون انعــدام أمــن غــذايئ حــا ّد وهــم
بحاجة إىل إعانة إنسانية عاجلة بـ  6.7مليون شخص .وأصبح ربع
سـاء يعانــون فقــر الـ ّـدم.
األطفــال دون الخامســة والن ـ
وقــد كان للتأ ـثـرات الهدامــة لألزمــة عــى االقتصــاد والبنيــة التحتيــة
طـرة عــى
واإلنتــاج الزراعــي واألنظمــة الغذائ ّيــة تداعيــات ســلبيّة خ ـ
قــدرة الســكان عــى تأمــن ســبل العيــش ممــا أضطـ ّر املاليــن مــن
األشخاص إىل النزوح والهجرة .فيقدر عدد السوريني الذين نزحوا
منــذ بدايــة ال ـنـزاع ســنة  2011إىل حــد ســنة  2016بحــوايل  4.8مليــون
نســمة  % 58منهــم هاجــر نحــو تركيــا و % 21نحــو لبنــان و % 14نحــو
عـراق و % 2نحــو مصــر.
األردن و % 5نحــو ال ـ
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ويتمثل املؤشــر الثاين يف نســبة انتشــار العجز يف الفيتامني»أ» حيث
بلــغ متوســط البلــدان العربيــة  20.1مقابــل متوســط عاملــي بـ 30.7
 %ومتوســط البلــدان املتقدمــة بـ  .% 3.9وتســجل أعــى النســب يف
غـرب ( )% 40.4علمــا
الصومــال ( )% 61.7وموريتانيــا ( )% 47.7وامل ـ
أن البيانــات ال تتوفــر يف هــذا املجــال بخصــوص فلســطني والكويــت
والبحريــن واإلمــارات وقطــر.

وإذ أحــرزت أغلــب البلــدان تقدمــا هامّ ــا منــذ  25ســنة عــى صعيــد
جـوع وســوء التغذيــة ،فــإن أغلــب البلــدان التــي عاشــت أو
مقاومــة ال ـ
تعيــش نزاعــات قــد شــهدت اســتقرارا أو تدهــورا ألوضاعهــا عــى هــذا
الصعيــدّ .
شـركة لوضعيــات األزمــات
ومثلــت النزاعــات خاص ّيــة م ـ
طـرة واملجاعــات الحديثــة.
الغذائ ّيــة الخ ـ

وقــد تدهــورت الوضع ّيــة الغذائ ّيــة حيــث ارتفعــت األســعار بفعــل
طـراب نظــم إمــدادات املــواد
طـراف عليهــا واض ـ
املضاربــات وســيطرة األ ـ
الغذائيــة واإلنتــاج الزراعــي ممــا اضطـ ّر العديــد مــن األســر إىل بيــع
صـول عــى الغــذاء وإىل التقليــص مــن اســتهالكها
مكتســباتها للح ـ
الغــذايئ كميــا ونوعيــا ال ســيما مــن املــواد الغنيــة بالربوتينــات أو حتــى
االكت ـفـاء بوجبــة وحيــدة يف اليــوم .وهــو مــا يــؤ ّدى إىل تأ ـثـرات وخيمــة
عــى الصحــة الجســدية للســكان عامــة واألطفــال خاصــة فضــا عــن
حـرب عــى صحتهــم النفسـيّة.
التأ ـثـرات الســيكولوجية لل ـ
أمــا بخصــوص األزمــة اليمن ّيــة ،فقــد أدى ال ـنـزاع املســلح الــذي اندلــع
منــذ مــارس (آذار)  2015إىل آثــار مدمّ ــرة عــى ســبل كســب العيــش
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والتغذيــة .فقــد شــهد هــذا البلــد مســتوى غــر مســبوق مــن انعــدام
األمــن الغــذايئ ونقــص التغذيــة .فقــد انخفــض الناتــج املحــي
اإلجمــايل بنســبة  % 36.4بــن ســنتي  2014و 2015وتضاعــف عجــز
امليزان ّيــة العامــة بــن النصــف األول مــن ســنة  2015والنصــف األول مــن
صـرف العملــة .كمــا
ســنة  2016باإلضافــة إىل التقلــب املســتمر ملعـ ّـدل ـ
انهــار نظــام الحمايــة االجتماع ّيــة بأكملــه وتــمّ تعليــق شــبكات األمــان
االجتماعــي التــي كان يســتفيد منهــا  1.5مليــون شــخص مــن الفئــات
طـاع الخــاص بمــا
الضعيفــة منــذ بدايــة  .2015وتفاقمــت أزمــة الق ـ
صـريف .ومــع عــدم قــدرة الدولــة عــى خــاص
يهــدد بانهيــار النظــام امل ـ
األجــور وارت ـفـاع نســب البطالــة دخلــت أعــداد جديــدة يف دا ـئـرة الفقــر
ضـاع الخدمــات األساســية
واالحتيــاج وتدهــورت إمــدادات الســلع وأو ـ
والرعايــة الصحيــة .ومــع تقلــص اإلمــدادات الغذائيــة ارتفعــت
األســعار حيــث بلــغ متوســط التضخــم الســنوي أكــر مــن % 30وارتفــع
متوســط أســعار مــواد االســتهالك بنســبة  % 70باملقارنــة مــع مســتواه
قبــل األزمــة.
جـراد ومخاطــر الفيضانــات إثــر تهاطــل
كمــا تفاقمــت هجمــات ال ـ
األمطــار غــر االعتياديــة بفعــل األعاصــر املداريــة لســنة  2016مــع
تضــاؤل القــدرات عــى مواجهتهــا .ونتــج عــن كل ذلــك تدهــور كبــر
للوضعيــة الغذائ ّيــة والتــي ازدادت ســوءا باالنهيــار املأســوي لنظــام
الرعايــة الصحيــة والبنيــة التحتيــة بمــا أ ّدى إىل تفــي األ ـمـراض
صـول إىل األغذيــة عــى
واألوبئــة وتراجــع القــدرة عــى الكســب والو ـ
املســتويني االقتصــادي واملــا ّدي .فــإىل حـ ّـد مــارس (آذار)  2017قــدرت
منظمــة األغذيــة والزراعــة عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون انعدامــا
حـويل  17مليــون شــخص أي مــا يمثــل % 60
حــا ّدا يف األمــن الغــذايئ ب ـ
مــن العــدد الجمــي لســكان اليمــن (املرحلتــن  3و 4مــن التصنيــف
املتكامــل ملراحــل األمــن الغــذايئ) وهــم يحتاجــون إىل مســاعدات
إنســانيّة طارئــة وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة  % 47باملقارنــة مــع شــهر
جويلية (حزيران)  .2015كما بلغت نسبة التق ّزم والهزال مستويات
تبعث عىل االنشغال .وعىل املستوى الجغرايف فتشهد  4محفظات
مــن جملــة  22محافظــة مســتويات مــن نقــص التغذيــة الحــا ّد تفــوق
حــدود «حالــة الطــوارئ» (أي % 15مــن نقــص التغذيــة العاملــي الحــا ّد)
بينمــا تســجل  7محافظــات «مســتوى جـ ّـدي» (بــن  10و )%14.9و8
جــدول رقــم  :14األشــخاص يف انعــدام لألمــن الغــذايئ بتأثــر مــزدوج بــن
النزاعــات والعوامــل املناخيــة
البلد

العوامل املناخيّة

اليمن

عدد
األشخاص
يف انعدام
أمن غذايئ

فيضانات وأعاصري  14,1مليون
شخص

السودان

جفاف يف حلب
وإدلب وحمص
)جفاف (نينيو

 7.0ماليني
شخص

 4,8ماليني
شخص

الصومال

)جفاف (نينيو

العراق

جفاف

 2,9ماليني
شخص

 2,1مليونا
شخص

سوريا

 4,4ماليني
شخص
 1,5مليون
شخص

عدد النازحني
بسبب
النزاعات

 3,1ماليني
شخص

 3,1ماليني
شخص

محافظــات «مســتوى متـ ّ
ـدن» (بــن  5و.)% 9.9
صـاح الديــن كانتــا
عـراق يشــار إىل أن محافظتــا نينــوى و ـ
ويف ال ـ
تنتجــان ،قبــل ال ـنـزاع ،مــا يقــارب  % 33مــن اإلنتــاج الوطنــي للقمــح
و %38مــن الشــعري .غــر أن التقد ـيـرات التــي أجريــت يف ســنة 2016
تتوقع تعرّض  70إىل  %80من محاصيل الذرة والقمح والشعري إىل
صـاح الديــن ،وتعـرّض  %68مــن األرايض التــي
الضــرر أو التلــف يف ـ
كانــت تســتخدم يف زراعــة القمــح إىل الخطــر أو التلــف وبــن %43
و %57بالنســبة للشــعري.
vv
شـرة لتصــل إىل
وإذ تتجــاوز تأ ـثـرات النزاعــات البلــدان املعنيــة بهــا مبا ـ
البلــدان املجــاورة فــإن الحالــة اللبنانيــة تعتــر مثــاال بليغــا عــى ذلــك.
فيبـ ّـن تقريــر منظمــة األغذيــة والزراعــة لســنة  2017أن الضغوطــات
االقتصادية والتحديات الصحيّة التي يواجهها لبنان جراء احتضانه
ألعــداد هامــة مــن الالجئــن الســوريّني والذيــن يقــدر عددهــم مليــون
الجــئ .وقــد أ ّدى ذلــك إىل تراجــع نســبة النمـ ّو مــن حــوايل  % 10خــال
الســنوات التــي ســبقت األزمــة الســوريّة إىل نســبة ـتـراوح بــن  1و% 2
يف ال ـفـرة  .2014-2012وذلــك ناتــج عــن تصاعــد عــدم االســتقرار األمنــي
طـراب املســالك التجاريــة وتراجــع ثقــة املســتثمرين واملســتهلكني.
واض ـ
شـرة بـ  % 25بــن
فرتاجعــت الصــادرات واالســتثمارات الخارجيــة املبا ـ
ســنة  2013و .2014كمــا تراجعــت الســياحة بـ  % 60وارتفعــت نســبة
التدايــن العمومــي عــى  % 141مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل ســنة .2014
وتزايــد الطلــب عــى الشــغل بـ  % 50وعــى املــدارس العموميــة بــن
 % 30و % 35وبصفــة ك ـبـرة ومفاجئــة عــى الخدمــات العموميــة
والصح ّيــة.
وقــد كان لذلــك تأ ـثـرا ســلبيا ك ـبـرا خاصــة عــى الفئــات الضعيفــة
حيــث أشــارت تقد ـيـرات البنــك الــدويل أن نســبة الفقــر قــد تكــون
ازدادت بـ  3.9نقطة مئوية يف مويف  2014بفعل األزمة السوريّة وأن
الفقراء سيزدادون فقرا بفعل التأثريات السلبيّة لألزمة عىل األمن
الغــذايئ والتغذيــة.6
كمــا يشــار إىل أن النزاعــات والعوامــل املناخيــة قــد تظا ـفـرت لتهــدد
األمــن الغــذايئ لحــوايل  23.6مليــون شــخص يف  5بلــدان عرب ّيــة
منهــم  14.1مليــون يف اليمــن و 7ماليــن بســوريا .كمــا أدت النزاعــات
إىل ترحيــل  13.1مليــون شــخصا منهــم  4.8مليــون شــخص مــن
عـراق واليمــن.
ســوريا و 3.1مليــون مــن كل مــن ال ـ
حـول األزمــات
ويقــدم التقريــر العاملــي ملنظمــة األغذيــة والزراعــة ـ
حـول تقد ـيـرات الســكان واألمــن
الغذائيــة ســنة  ،2017صــورة عامّ ــة ـ
الغــذايئ يف عــدد مــن الــدول التــي تــم اختيارهــا حســب درجــة خطــورة
احتمــال حــدوث أزمــة غذائيــة حــا ّدة بهــا يف ســنة  2016أو الســنوات
الثــاث التــي ســبقتها وذلــك ب ـنـاء عــى تحليــل عــى وضعيــات هــذه
البلدان وفئات الســكان التي تتعرض فيها إىل انعدام حا ّد يف أمنها
الغــذايئ .ومــن بــن هــذه البلــدان الثالثــة والعشــرين نجــد أربعــة
عـراق والصومــال وســوريا واليمــن.
بلــدان عرب ّيــة هــي ال ـ
ويبلــغ عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن انعــدام حــا ّد لألمــن
الغــذايئ بهــا حــوايل  22.1مليــون شــخصا:
•اليمن 4.9 :مليون شخص
•سوريا 7 :ماليني شخص
•الصومال 4.9 :مليون شخص
•العراق 1 :مليون شخص

 برنامج الغذاء العاملي – Special focus LebanonM Is“ 2014 – PAM6
”?crisis jeopardizing the economy and the food security in Lebanon
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كمــا يشــر نفــس املصــدر أن اليمــن والصومــال تعـ ّـد مــن بــن  4بلــدان
يف العالــم أصبحــت مهـ ّـددة باملجاعــة ملــا يقــارب ،عــى التــوايل17 ،
مليــون و  2,9مليــون شــخصا.
هذا وتجدر اإلشارة إىل أن انعدام األمن الغذايئ ونقص اإلمدادات
صـول إليهــا تشــكل أيضــا إحــدى
الغذائ ّيــة واضطرابهــا وصعوبــة الو ـ
العوامــل الرئيســية لنشــوب األزمــات االجتماعيــة واالضطرابــات
وزعزعــة األمــن وتقــود إىل العنــف.

الخلفية لتقرير الراصد العربي لسنة 2019-2018
راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -الورقة
ّ

باإلضافــة إىل الالجئــن الســوريني يف كل مــن لبنــان واألردن وتركيــا
عـراق ومصــر.
وال ـ
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نظرة مقارنة من البلدان العربية

روالن الرياشي

اســتاذ مســاعد فــي قســم الدراســات السياســية
واإلدارة العامــة فــي الجامعــة األمريكيــة فــي
بيــروت
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 .١مقدمة
تقـ ّـدر منظمــة األغذيــة والزراعــة أن عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون
مــن نقــص التغذيــة نتيجــة النزاعــات واألزمــات املط ّولــة يف الشــرق
األدىن وشمال إفريقيا قد تضاعف بشكل كبري ،من  ١٦.٥مليون إىل
 ٣٣مليــون بــن عامــي  ١٩٩٠و .)FAO 2017( ٢٠١٦وقــد أصبــح مســتوى
نقص التغذية يف البلدان التي تشهد صراعات يف البلدان العربية،
وتحديـ ًـدا يف الســودان وســوريا واليمــن ،أكــر بســتة أضعــاف مــن
طـرف اآلخــر
متوســط البلــدان التــي ال تعــاين مــن الصراعــات .ويف ال ـ
ّ
مــن طيــف ســوء التغذيــة ،يعــاين ربــع ســكان املنطقــة مــن الســمنة
املفرطــة ،أي ضعــف املتوســطالعاملــي وحــوايل ثالثــة أضعــاف مثيلــه
يف البلــدان الناميــة ،ممــا يجعلهــا مــن بــن املناطــق التــي توجــد فيهــا
أعــى نســبة انتشــار الرت ـفـاع الــوزن والســمنة يف العالــم .ال شــك بــأن
هــذه األرقــام املتنا ـفـرة تدعــو للقلــق ،لكــن توفـ ـ ر ا ل ن ظــام الغــذايئ
الصحّ ــي للمواطنــن والظــروف املعيشــية الالئقــة للمزارعــن ي ـفـرض
فهــم ومواجهــة عالقــات القــوى الفاعلــة يف األنظمــة الغذائيــة .هــذا
ّ
وتتوفــر مجموعــة ك ـبـرة مــن التقاريــر املنشــورة للمنظمــات الدوليــة
حـول األمــن الغــذايئ يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
ـ
(�World Bank, FAO and IFAD 2009; FAO 2017; ES
ظـرة مفهــوم األمــن الغــذايئ لقضايــا الغــذاء
 ،)CWA 2017لكــن ن ـ
عـرض بأبعــاده األربــع  -التوافــر
تبقــى ض ّيقــة ومحصــورة بجانــب ال ـ
صـول واالســتخدام واالســتقرار  ،-وتبقــى ضبابيــة بالنســبة
والو ـ
للمسارات االجتماعية والسياسية واالقتصادية واإليكولوجية التي
يتــم مــن خاللهــا إنتــاج الغــذاء وتو ـفـره.
جـوع وانعــدام األمــن الغــذايئ
يَعتــر مفهــوم األمــن الغــذايئ أن ال ـ
داللــة عــى نــدرة الطعــام ،ويعتمــد السياســات املوجهــة نحــو زيــادة
اإلمــدادات الغذائيــة مــن خــال اإلنتــاج أو التجــارة ،بالرغــم مــن
حـرب العامليــة
حــدوث جميــع الوفيــات املرتبطــة باملجاعــات منــذ ال ـ
ّ
يتوفر فيها الغذاء ( .)Patel 2012لكن ،وبالرتكيز
الثانية يف مناطق
عـرض كمســبب أوّل النعــدام األمــن الغــذايئ ،يفشــل واضعــو
عــى ال ـ
ّ
املتعلقــة بغيــاب
السياســات يف معالجــة األســباب الهيكليــة األعمــق
املســاواة يف التجــارة الدوليــة ،وباإلصالحــات االقتصاديــة الرجعيــة
اجتماع ًيــا التــي تفرضهــا املؤسســات املاليــة الدوليــة ،واملضاربــة املاليــة
شـركات عــر الوطنيــة عــى ســوق املــواد
والسياســة ،وهيمنــة ال ـ
الغذائيــة (  .)Gonzalez 2015وتذهــب جــاروز أبعــد مــن ذلــك
ش ً
جـزأ مــن
جـزء ال يت ـ
ـرة إىل أن «األمــن الغــذايئ هــو ـ
يف نقدهــا ،م ـ
الخطابــات التنمويــة النيوليرباليــة املهيمنــة ،التــي تصـ ّر عــى زيــادات
عـرض والطلــب ،وتتــواءم واألعمــال
قابلــة للقيــاس يف اإلنتــاج وال ـ
التجاريــة الزراعيــة عــر الوطنيــة ومؤسســات الحكــم عــى الصعيديــن
الوطنــي والــدويل» (.)Jarosz 2014, p. 169-170
عــى العكــس مــن ذلــك ،يُعتــر مفهــوم الســيادة الغذائيــة نموذجً ــا
ّســا أكــر فائــدة يف فهــم محوريــة الغــذاء مــن منظــور االقتصــاد
مسي ً
الســيايس ،وبالتــايل فهــو أكــر مالءمــة لتحــدي عالقــات القــوة
يف النظــم الغذائيــة عــى مختلــف املســتويات العامليــة واإلقليميــة
والوطنيــة واملحليــة .وي ـفـرض عــى أي تحـوّل يف العالقــات الغذائيــة
اســتيعاب االقتصــاد الســيايس للطعــام ،منــذ تأســيس الــدول
العربيــةً ،
أول ،والتاريــخ الطويــل ملســار رأس املــال والســلطة
والطبيــع ،التــي تــآزرت عــى مــدى العقــود املاضيــة لوضــع األنظمــة
الغذائية-الزراعية والحميات الغذائية تحت السيطرة النيوليربالية
(أنظــر ر ـيـايش ومارتينييللــو يف هــذا التقريــر) .وقــد بــدأت األدبيــات

حـول الســيادة الغذائيــة تظهــر أكــر فأكــر منــذ أزمــة الغــذاء العامليــة
ـ
خـرة (;Gross and Feldman 2013
واالنتفاضــات العربيــة األ ـ
Sansour and Tartir 2014; Zurayk 2016; Bush 2016; El
.)Nour 2017; Ajl 2018; Riachi and Martiniello 2019
وســتقوم هــذه الورقــة باعتمــاد هــذا التقليــد واســتخدام عدســة
االقتصــاد الســيايس للغــذاء للقيــام باستكشــاف مقــارَن للحــق يف
الغــذاء والســيادة الغذائيــة يف املنطقــة.
صـول إىل منظمــات املجتمــع املــدين يف املنطقــة ،مــن خــال
يقــع الو ـ
تشــارك املعرفــة وإنتاجهــا ،يف صلــب مقاربــة الراصــد العربــي لشــبكة
املنظمــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة .ويجمــع تقريــر الراصــد
الحــايل  ١١دراســة حالــة مــن املنطقــة وهــي بمثابــة مجموعــة شــاملة
ّ
تغطــي نصــف البلــدان العربيــة (موريتانيــا،
مــن التقاريــر الوطنيــة
غـرب ،الجزائــر ،تونــس ،مصــر ،الســودان ،اليمــن ،األردن،
امل ـ
صـول الوطنيــة
فلســطني ،لبنــان ،وســوريا) .لســوء الحــظ ،فــإن الف ـ
ّ
عـراق وليبيــا ودول الخليــج ،لكــن ،ســيأيت
تتمكــن مــن شــمل ال ـ
لــم
عىل نقاش أوضاع تلك البلدان بشكل واف يف الفصول املواضيعية.
عـريفُ ،طلــب مــن ّ
املؤلفــن تحليــل الحــق يف الغــذاء
عــى املســتوى امل ـ
مــن خــال مقاربــة الســيادة الغذائيــة ،مــع ّ
حقهــم يف اختيــار املنهجيــة
املناســبة ،واإللحــاح عــى عــدم اإل ـفـراط يف اعتمــاد الطبيعــة الكميــة
والتقنيــة للتقاريــر الســابقة للمنظمــات العامليــة مــن خــال االســتناد
شـرات األمــن الغــذايئ أو مقاييــس التجــارة
فقــط إىل تحليــل مؤ ـ
الزراعيــة والغذائيــة .بــدالً مــن ذلــكُ ،دعــي الباحثــون إىل الخــوض
يف ســياقاتهم مــن منظــور الســيادة الغذائيــة ،ذو الطبيعــة النوعيــة
بسبب استناده عىل الحقوق ،حيث ال تفيد كثريًا املعطيات الكمّ ية
الثانويــة عــى املســتوى الـ ّ
ـكل .وقــد أُعطــي العمــق املحــي األولويــة،
بـ ً
ـدل مــن التحليــل الوطنــي الواســع .لكــن بالطبــع ،يف حــال كانــت
املقاييــس واألرقــام مفيــدة ،ضروريــة لفهــم عالقــات القــوى الغذائيــة
صـول إىل وســائل اإلنتــاج واالســتهالك ،مثــل توزيــع األرايض
والو ـ
والظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة واإليكولوجيــة أو النظــم
الغذائيــة ،فقــد تــم طلبهــا بشــدة.
أمّ ــا الهــدف املحــدد لهــذا التحليــل فهــو البحــث مــن منظــور مقــارن عــن
شـركة لالقتصــاد الســيايس للغــذاء يف املنطقــة ،وإ ـبـراز
القواســم امل ـ
نموذج السيادة الغذائية البديل ،وتطوره يف املنطقة ملواجهة نظام
الغــذاء النيول ـيـرايل غــر املتكافــئ .يشـ ّـدد القســم األول عــى الحاجــة
إىل اال ـعـراف بهيمنــة جهــاز الدولــة النيول ـيـرايل الوطنــي والعاملــي
عــى الغــذاء يف العصــر الحــايل يف البلــدان العربيــة .ويناقــش القســم
الثــاين طــرق تســييس مفهــوم الحــق يف الغــذاء ،وهــي ف ـكـرة غال ٍبــا
مــا تعتــر قانونيــة للغايــة .أمــا القســم الثالــث ،فيناقــش الســيادة
الغذائية بتسليط الضوء عىل اعتبارات محددة يجب مراعاتها عند
تطبيق النموذج يف املنطقة .وأخريًا ،يستكشف قسم االستنتاجات
الطريــق نحــو إعمــال املفهــوم.

 .٢الهيمنة النيوليبرالية على
أنظمة الغذاء العربية
تشري الدراسات النقدية حول الغذاء إىل أن النظام الغذايئ العاملي
شـركات» ،أي
حال ًيــا محكــوم بـ«منظومــة الغــذاء املبنيــة عــى ال ـ
املنظومة الثالثة التي بدأت يف الثمانينيات (.)McMichael 2009
وينظــر هــذا ال ـنـوع مــن الدراســات الهيمنــة النيوليرباليــة املقصــودة
شـركات املتعــددة
عــى النظــم الغذائيــة الدوليــة مــن خــال ســلطة ال ـ
الجنســيات واملنظمــات املاليــة الدوليــة التــي ت ـفـرض تحريــر التجــارة
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بحجّ ــة املزايــا النســبية ،أصبــح األمــن الغــذايئ وتصديــر األغذيــة
الزراعيــة عالمــة فارقــة يف الخطــاب الســائد عامليــا وإقليم ًيــا .وقــد
اعتمــدت البلــدان العربيــة هــذا النمــوذج منــذ ثمانينيــات القــرن
العشــرين .وتحــت مســمّ ى «االنفتــاح» ،فرضــت السياســات
النيوليرباليــة عــى الحكومــات فتــح اقتصاداتهــا أمــام رأس املــال
وتجــارة األغذيــة الدوليــن بهــدف توفــر الغــذاء الرخيــص ،مقابــل
تقليــص اإلنفــاق العــام والدعــم الزراعــي ،أي مــا تبقــى مــن حقبــة
ضـراء التــي كانــت تقودهــا رأســمالية الدولــة يف الســابق
الثــورة الخ ـ
(آي املنظومة الغذائية الثانية) .فاألزمات الغذائية يف املنطقة تعود
ً
سـراتيجيات النيوليرباليــة التــي سـ ّنتها الجهــات
أول إىل فشــل اال ـ
َ
املانحة وطبّقتها حكومات منطقة ،سواء أكانت عسكرية أو مَ لكية
أو طائفيــة أو قــوى احتــال.
لطاملــا أكــدت أســس هــذه اإليديولوجيــة عــى الك ـفـاءة واإلنتاجيــة
الصناعية والتجارة الحرة واإلصالحات التي تقودها األسواق كأهم
صـول إىل األمــن الغــذايئ
معالــم السياســات الزراعيــة والغذائيــة للو ـ
العاملــي 1.لكــن أزمــة الغــذاء الحاليــة ال تحــرم األشــخاص مــن الحــق
شـركات عــر
يف الغــذاء فحســب ،بــل تــأيت لفائــدة عــدد قليــل مــن ال ـ
الوطنيــة والنخــب املحليــة التــي تحتكــر السلســلة الغذائيــة بأكملهــا،
شـركات
ممــا يض ّيــق الخيــارات أمــام املزارعــن واملســتهلكني .فعشــر ـ
فقــط تســيطر عــى ثلــث أســواق البــذور التجاريــة العامليــة و ٪٨٠مــن
شـركات ً
أيضــا عــى
ســوق املبيــدات العاملــي ،بينمــا تســيطر عشــر ـ
ثلثــي إجمــايل مبيعــات األغذيــة املصنعــة (.)Ziegler et al. 2011
كمــا ُترتجــم قـوّة الســوق هــذه سياسـيًا عــى املســتويات الوطنيــة.
فعــى مســتوى املدخــات مثـ ًـا ،تعــود الضغوطــات التــي تقــوم بهــا
مونســانتو يف مصــر وارتباطاتهــا بمجموعــات األعمــال املحليــة املؤ ـثـرة
سياسـيًا يف البلــد إىل الخمســينيات ( ،)Mitchell 2002وهــي
تجــري اليــوم تحــت اســم جمعيــة .CropLife
ّ
يمثــل هــذا الجانــب االحتــكاري للرأســمالية العامليــة ،إىل جانــب
ســلطة الدولــة النيوليرباليــة ( ،)Harvey 2007فشــل الو ـفـاء
بااللتزامــات املنصــوص عليهــا لضمــان التوزيــع العــادل واإلنتــاج
البيئــي لإلمــدادات الغذائيــة املحليــة واإلقليميــة .عــى املســتوى
طـاع واســع
املحـ ّـي ،أعاقــت الصدمــة النيوليرباليــة ظــروف معيشــة ق ـ
مــن الســكان املزارعــن يف البلــدان العربيــة ،الذيــن أضحــوا غــر
قادريــن عــى منافســة األغذيــة الصناعيــة الرخيصــة ،فلجــأوا إىل
جـرة األرض وتح ّولــوا إىل عمــال مأجوريــن ،يعملــون يف القطاعــات
ه ـ
التوســع غــر ّ
املنظــم يف
العســكرية أو غــر الرســمية ويســاهمون يف
ّ
الضواحــي واملناطــق شــبه الحضريــة .تحـوّل تجزئــة ا ـملـزارع إىل أمــر
شــائع يف املنطقــة ،فحــوايل  ٪٦٠مــن ا ـملـزارع يف البلــدان العربيــة يقــل
حجمهــا عــن هكتــار واحــد ،و ٪٨٥منهــا أصغــر مــن  ٥هكتــارات .أمّ ــا
الحيــازات التــي تزيــد مســاحتها عــن  ١٠هكتــارات فتســيطر عــى ٪٥٠
من األرايض املزروعة ،و ٪٦فقط من الحيازات مساحتها بني  ١٠و٥٠
بالرغم من انخفاض أسعار املواد الغذائية منذ وصولها الذروة يف الفرتة ما بني
1
 ٢٠٠٨و ،٢٠١١لكنها تبقى أعىل بكثري من مستويات ما قبل األزمة .وفقًا ملؤرش أسعار األغذية يف
منظمة األغذية والزراعة ،بلغ متوسطأسعار املواد الغذائية يف العامل  ١٧٢.٤نقطة يف أيّار/مايو
 ،٢٠١٩أي من بني األعىل منذ  ٢٠١.٤( ٢٠٠٨نقطة) و ٢٢٩.٩( ٢٠١١نقطة).

فمــن نهايــة القــرن التاســع عشــر إىل منتصــف القــرن العشــرين،
دعــت القــوى االســتعمارية إىل اعتمــاد تقنيــات الزراعــة الحديثــة
كــرد عــى «تخلــف» أســاليب الزراعــة يف البلــدان العربيــة .وشــهدت
حـرب
الزراعــة يف ظــل االنتــداب األوروبــي ثــم ـفـرة االســتقالل خــال ال ـ
ح ً
ـول كبـرًا ،وإصالحــات زراعيــة شــملت األرايض والبنيــة
البــاردة ت ـ
التحتيــة الواســعة للــري تحــت إدارة وكاالت مركزيــة .اســتمرت
هــذه الرأســمالية التــي تقودهــا الدولــة يف منطقــة الشــرق األوســط
وشمال أفريقيا بالتحكم بالتنمية الزراعية يف ظل سلطات ما بعد
االســتقالل ،منــذ خمســينيات القــرن املــايض حتــى ّ
تفككهــا يف ظــل
ضـراء،
الليرباليــة الجديــدة يف الثمانينيــات .تحــت شــعار الثــورة الخ ـ
ويف ظل املنافسة الشرسة بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي
يف املســاعدات التقنيــة الخارجيــة واملســاعدات يف املنطقــة ،كان مــن
صـول إىل مشــروع التحديــث مــن خــال دعــم الدولــة
املتوقــع الو ـ
والســيطرة عــى إمــدادات املدخــات وتســويق املخرجــات .لكــن
تحســن ظــروف املزارعــن (;Batatu 1999
اإلصالحــات الزراعيــة لــم
ّ
.)Beinin 2001; Bush 2016
وبح ـلـول أواخــر الســبعينيات ،أدى الفشــل املســتمر يف تحســن
سـراتيجيات
إنتاجيــة الزراعــة الريفيــة العربيــة إىل التشــكيك يف اال ـ
الزراعيــة القائمــة ،تــاه ـفـرض املانحــن الدوليــن ووكاالت التمويــل
األجنبية برامج التكيف الهيكيل كشرط للحصول عىل قروض لسد
العجــز يف اإلنفــاق العــام واملســاعدة يف التطويــر التقنــي ،فانتقــل
االهتمــام مــن االكت ـفـاء الــذايت واإلنتــاج الغــذايئ املنظــم إىل األمــن
الغــذايئ التجــاري للســوق .ومــع االعتمــاد الكبــر عــى أســواق املــواد
الغذائيــة العامليــة ،رغــم اســتمرار الدعــم الحكومــي لبعــض األغذيــة
األساســية ،لــم تنفــك صدمــات أســعار املــواد الغذائيــة الدوليــة
بالتحوّل السريع إىل ارتفاعات يف األسعار يف األسواق املحلية حول
املنطقــة ،التــي أدت بانتظــام إىل «انتفاضــات خبــز» منــذ الثمانينيــات
وحتـ�ى ـفترة االنتفاضـ�ات العربيـ�ة الحاليـ�ة(  (�Walton and Sed
.)don 1994; Bush and Martiniello 2017
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وقــروض التنميــة املشــروط التابعــة لربامــج التكيــف الهيــكيل ،التــي
حـول النيول ـيـرايل عــى الحكومــات .أعطــت النيوليرباليــة
فرضــت الت ـ
شـركات الزراعيــة عــر الوطنيــة الضخمــة ،املشــهود لهــا
األولويــة لل ـ
حـرة» ،ســتؤ ّدي إىل «أمــن
بـ»كفاءتهــا» ،والتــي ،بمع ّيــة «التجــارة ال ـ
غــذايئ عاملــي» (املرجــع نفســه).

هكتــارًا ،وتشــكل  ٪٤٠مــن إجمــايل مســاحة األرض (.)Bush 2016
وال يشــر هــذا املســتوى العــايل مــن الالمســاواة يف توزيــع األرايض إىل
االســتقطاب يف وســائل اإلنتــاج والتهميــش االجتماعــي واالقتصــادي
لصغــار املزارعــن فحســب ،بــل يسـ ّـلط الضــوء ً
أيضــا عــى أعدادهــم
غـرة والعائليــة
الك ـبـرة يف املنطقــة ممــا يجعــل مــن الزراعــة الص ـ
العمــود الفقــري للزراعــة يف املنطقــة.

أسفرت برامج التكيّف الهيكيل التي فرضها البنك الدويل وصندوق
النقــد عــن انخفــاض معــدالت االســتثمار العــام يف الزراعــة واملناطــق
الريفية عىل مدى ثالثة عقود .وبموازاة ذلكّ ،
تطلب تحرير التجارة
إزالــة دعــم املدخــات واملخرجــات والحواجــز التجاريــة كمتطلبــات
لالنضمــام إىل منظمــة التجــارة العامليــة ،وكذلــك االتفاقيــات
الثنائيــة ،ال ســيما مــع االتحــاد األوروبــي .ونتــج عــن تراجــع الدولــة
جـرة الريفيــة ،واالعتمــاد
مزيــج مــن التوســع الحضــري الســريع واله ـ
الوطنــي املتزايــد عــى األغذيــة مــن الســوق العامليــة ،ونقــص الدعــم
للزراعــة .وكان لهــذا املزيــج مــن األنظمــة االســتبدادية والسياســات
النيوليرباليــة وتغـ ّـر املنــاخ األثــر الضــار يف عديــد مــن البلــدان ،مثــل
ســوريا واليمــن ،اللتــان تشــهدان حرو ًبــا اليــوم (;De Châtel 2014
.)Mundy, al-Hakimi, and Pelat 2014
صـرة العربيــة باتجــاه ثــاث
إذنْ  ،فقــد ســعت سياســات الغــذاء املعا ـ
حـول االســتثمارات الخاصــة كوســيلة
خيــارات ،وجميعهــا تــدور ـ
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لتأمــن األغذيــة الرخيصــة ،ســواء بتكثيــف إنتــاج الغــذاء ،مــن
خــال خطــط واســعة للــري االســتخراجي ،بمــا يف ذلــك الســدود ،أو
االعتمــاد عــى أســواق األغذيــة العامليــة ،أو االســتيالء عــى األرايض
يف البلــدان الزراعيــة املجــاورة للمنطقــة .وهنــاك ســرديّة قديمــة
عــن السياســات الزراعيــة والغذائيــة العربيــة ّ
تدعــي أن اإلخفاقــات
املتتاليــة يف زيــادة إنتاجيــة الزراعــة الوطنيــة تــأيت بســبب غيــاب
التقنيــات الحديثــة .وقــد خلقــت هــذه الروايــة الواســعة االنتشــار
بــن املســؤولني ووكاالت التنميــة والتمويــل دافعً ــا واضحً ــا للقيــام
غـرب
بمشــاريع ري ضخمــة كالنهــر الكبــر يف ليبيــا ،ومخطــط امل ـ
األخضــر ،مشــروع توشــى يف مصــر ،القنــاة  ٨٠٠يف جنــوب لبنــان ،أو
أغروبوليــس يف ســوريا.
يف  ،٢٠١١أصــدر البنــك الــدويل تقريـرًا يــروّج لصفقــات األرايض
كمكاســب محتملــة ومســتويات إنتــاج لــأرايض التــي تعتــر غــر
حـول خطــاب
مســتغلة أو هامشــية ( .)Deininger et al. 2011ت ـ
»األرض الهامشــية» ،الــذي اسـ ُتخدم يف الســابق لتشــجيع تحديــث
الحيــازات القديمــة لــأرايض مــن خــال إدخــال مفهــوم امللكيــة
الخاصــة خــال ال ـفـرة االســتعمارية يف املنطقــة ،إىل التنميــة واألمــن
شـركات
الغــذايئ التــي يــروج لهــا املســتثمرون والجهــات املانحــة وال ـ
املرتبطــة سياســياً اليــوم .ويتــم التســويق لضــخ رأس املــال الضــروري
يف األرايض «الهامشــية» كأحــد الح ـلـول لنقــص الغــذاء ،وكذلــك
أزمة تراكم رأس املال واألزمات التنموية لسكان الريف يف الجنوب
( .)McMichael 2012أمّ ــا االســتحواذ عــى األرايض فيشــمل
الســيطرة عــى امليــاه ،لتأمــن خصوبــة األرايض وإنتــاج الغــذاء .فــا
يمكــن اعتبــار األرايض التــي تــم االســتيالء عليهــا لإلنتــاج الزراعــي
صـول عــى امليــاه ،كمــا ي ّتضــح يف
اســتثمارًا جيـ ًـدا دون ضمــان الح ـ
الســودان وبلــدان أخــرى يف املنطقــة (Mehta, Veldwisch, and
 ،)Franco 2012ويبقــى التعبــر األفضــل عــن اإلرث االســتعماري
املتمثــل يف االســتيالء عــى األرايض وامليــاه يف املنطقــة هــو فلســطني
(.)Gasteyer et al. 2012
حـرب اســتنزاف
الحاجــة إىل امليــاه لضمــان األمــن الغــذايئ تــأيت ك ـ
عامليــة ،مــن خــال اســتثمارات زراعيــة يف البلــدان ذات اإلمكانــات
املائيــةُ .
وتعتــر اململكــة العربيــة الســعودية مــن األمثلــة الهامّ ــة عــى
حـول مــن اســتنفاد االكت ـفـاء الــذايت اإلنتاجــي إىل االســتيالء عــى
الت ـ
األرايض ،التي تحوّلت إىل مستثمر رئييس يف السودان ودول عربية
وأفريقيــة أخــرى ،بعــد انهيــار إنتاجهــا املحــي مــن القمــح يف أوائــل
ســبعينيات القــرن املــايض بســبب اســتنفاد احتياطياتهــا مــن امليــاه
الجوفيــة غــر املتجــددة.
أمّ ــا االقتصــادات العربيــة التــي تدعــم االســتثمارات الزراعيــة املوجّ هــة
غـرب ومصــر ولبنــان ،مثـ ًـا ،فهــي
للتصديــر ،يف األردن وتونــس وامل ـ
ضـاء
تقــوم بتعطيــل مواردهــا الطبيعيــة مــن األرايض وامليــاه إلر ـ
نموذجهــا الزراعــي االســتخراجي وأســواق التصديــر .أصبحــت
سـاح
السياســات الزراعيــة يف جميــع البلــدان العربيــة منزوعــة ال ـ
خــال العقــود الثالثــة املاضيــة .وبالرغــم مــن أزمــة الغــذاء وتداعياتهــا
السياســية عــى املنطقــة ،لــم تكــن هنــاك أي سياســة إقليميــة أو
سـراتيجي ينعــش أوجــه التكامــل الزراعــي والتكامــل الغــذايئ
نهــج ا ـ
اإلقليمــي .فاالتفاقيــات التجاريــة بــن الــدول العربيــة تفتقــر إىل إطــار
سـراتيجي يمكــن أن يعــزز وجــود نظــام غــذايئ إقليمــي ،األنظمــة
ا ـ
شـراكات
الغذائيــة يف املنطقــة غــر متصلــة .وبــدالً مــن ذلــك  ،فــإن ال ـ
التجاريــة األوروبيــة ودول النفــط العربيــة الخليجيــة هــي التــي تحكــم
األنظمــة الغذائيــة الحاليــة يف املنطقــة ،فكالهمــا أكــر مســتورد

للمنتجــات الزراعيــة الطازجــة ،مــن جانــب ،ومصــدري األغذيــة
املصنعــة إىل املنطقــة ،مــن جهــة أخــرى.
وهكــذا ،قامــت ثــاث ديناميــات بتشــكيل أنظمــة الغــذاء يف املنطقــة،
وهي تستمر بتشكيلها يف ظل الدولة النيوليربالية :امللكية الخاصة
التــي أُدخلــت خــال الحكــم االســتعماري ،التحديــث التقنــي الــذي
ضـراء يف منتصــف القــرن العشــرين،
تــم تبنيــه منــذ الثــورة الخ ـ
وأخـرًا ،السياســات التــي تقودهــا الســوق منــذ منــذ الثمانينــات يف
ظــل الليرباليــة الجديــدة .ضمــن هــذه النمــاذج املتحــدة مــع األنظمــة
غــر الديمقراطيــة والســلطوية يف املنطقــة ،يتعـرّض صغــار املزارعــن
يف املنطقــة للتدمــر والتهميــش ويصبحــون بــا أرض ،ويعيشــون يف
ظروف معيشية بائسة ،ويتعرّضون النتهاك حقوقهم االجتماعية
واالقتصاديــة ،بمــا يف ذلــك حقهــم يف الغــذاء .فتحــت حكــم النظــام
شـركات عــر الوطنيــة واملنظمــات
النيول ـيـرايل املعولــم ،يمكــن لل ـ
الدوليــة كمنظمــة التجــارة العامليــة ،واملؤسســات املاليــة الدوليــة
كالبنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل ،التم ّتــع بســلطة أكــر مــن
الــدول .وبالتــايل ،فــإن أفعالهــم لهــا تأثــر مباشــر عــى املواطنــن،
ولكن ال توجد حتى اآلن سبل لجوء قانونية وأدوات قابلة للتنفيذ
ملحاسبتهم .باختصار ،يتعرّض املهمشون يف املنطقة إىل انتهاك ذو
ّ
حدين لحقوقهم ،من جانب الدول الحاكمة النيوليربالية املهيمنة
شـركات الدوليــة غــر الحكوميــة .ويف هــذا
وكذلــك مــن املنظمــات وال ـ
الســياق ســوف تناقــش األقســام التاليــة مفهومــن أساســيني ،الحــق
يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة.

 .٣تسييس الحق في الغذاء في
المنطقة العربية
قــد تتقاطــع مفاهيــم الحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة لك ّنهــا
تختلــف يف النظريــة واملمارســة ،لذلــك ،مــن الضــروري العــودة إىل
النشأة املعرفية لكل منها عىل حدة ومقارنة تعريفاتها واستكشاف
إمكانــات تكاملهــا .فالحــق يف الغــذاء هــو نهــج قا ـنـوين يف األســاس،
يعرتف به القانون الدويل من خالل وثائق ملزمة وغري ملزمة .فقد
ّ
نصــت املــادة  ٢٥مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان يف العــام ١٩٤٨
عــى الحــق يف الغــذاء ،وذلــك للمـرّة األوىل عــى املســتوى الــدويل.
وتنــص املــادة  ١١مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة للعــام  ١٩٦٦عــى الحــق يف الغــذاء باعتبــاره
صـول املــادي واالقتصــادي يف جميــع األوقــات
حــق كل إنســان يف الو ـ
2
شـرائه.
إىل الغــذاء بكميــة ونوعيــة كافيــة أو إىل وســائل ـ
بــدأ الحــق يف الغــذاء يف الــروز يف األجنــدة الدوليــة يف إعــان رومــا
بشــأن األمــن الغــذايئ العاملــي خــال مؤتمــر القمّ ــة العاملــي لألغذيــة،
حـول العالــم إىل النصــف بح ـلـول عــام
جـوع ـ
الــذي ســعى لخفــض ال ـ
Rome Declaration on World Food Security,( ٢٠١٥
حـراز تقــدم كبــر يف «الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة
 .)1996وتــم إ ـ
االتفاقيات األخرى التي تذكر الحق يف الغذاء تشمل اتفاقية الالجئني (،)١٩٥١
2
اإلعالن العاملي للقضاء عىل الجوع وسوء التغذية الذي اعتمده مؤمتر األغذية العاملي يف روما
يف  ،١٩٧٤اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف  ،١٩٧٩اتفاقية حقوق الطفل
يف  ،١٩٨٩بروتوكول امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا
يف  ،٢٠٠٣اإلعالن العاملي للتغذية الذي اعتمده املؤمتر الدويل للتغذية يف  ،١٩٩٢املؤمتر الدويل
للسكان والتنمية يف  ،١٩٩٤إعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتامعية يف  ،١٩٩٥مؤمتر القمة
العاملي لألغذية يف األعوام  ١٩٩٦و ٢٠٠٢و ،٢٠٠٩الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف  ،٢٠٠٩واتفاقية املساعدات الغذائية يف
.٢٠١٢
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ومن املتوقع أن تعمل الحكومات التي ّ
صدقت عىل تلك املعاهدات
حـرام وحمايــة وإعمــال الحــق يف الغــذاء.
الدوليــة عــى التزاماتهــا با ـ
حـرام االمت ـنـاع عــن نــزع حــق النــاس يف الغــذاء
شـرط االل ـتـزام باال ـ
وي ـ
تعسـ ًـفا ،وهــذا يشــمل عــدم طــرد األشــخاص مــن األرايض الزراعيــة
التــي تشـ ّـكل املصــدر الرئيــي إلنتــاج الغــذاء والدخــل .وتســتلزم
الحمايــة قيــام الحكومــات بســن وإنفــاذ قوانــن تهــدف إىل منــع
شـركات  -مــن انتهــاك
طـراف الثالثــة  -األ ـفـراد أو املنظمــات أو ال ـ
األ ـ
الحــق يف الغــذاء ،وتيســر عمليــات التحقيــق واملقاضــاة وتوفــر ســبل
انتصــاف فعالــة ،ومــا إىل ذلــك .أمّ ــا إعمــال الحــق فهــو ينقســم إىل
قســمني ،األول ،التيســر ،حيــث يجــب عــى الحكومــات ضمــان
صـول إىل الغــذاء الــكايف للفئــات الضعيفــة مــن خــال تســهيل
الو ـ
قدرتهــا عــى إطعــام نفســها ،مثــل القيــام بتوظيــف الفالحــن بــا
شـرة يف
أرض .أمّ ــا الثــاين فيشــر إىل االل ـتـزام بتوفــر املســاعدة املبا ـ
الحــاالت الطارئــة ( .)Ziegler et al. 2011وهنــاك عناصــر أخــرى
مكمّ لــة للجانــب املعيــاري للحــق يف الغــذاء ،وهــي ضمــان اإلعمــال
التدريجــي مــن خــال السياســات ،وعــدم التمييــز العنصــري
عـرف
والجنــدري ،وااللتزامــات خــارج الحــدود اإلقليميــة التــي ت ـ
شـركاته املحليــة
باآلثــار املختلفــة التــي يمكــن أن يحدثهــا أي بلــد أو ـ
عىل بلد آخر (عىل سبيل املثال ،اإلغراق باألغذية أو االستيالء عىل
األرايض أو خصخصــة الخدمــات العامــة ،كامليــاه والنفايــات).
نــص إعــان رومــا بشــأن األمــن الغــذايئ العاملــي يف  ١٩٩٦عــى أن الحــق
صـول
يف الغــذاء ،بمفهومــه الجنينــي ،هــو «حــق كل إنســان يف الح ـ
عــى أغذيــة ســليمة ومغذيــة ،بمــا يتفــق مــع الحــق يف الغــذاء الــكايف
جـوع »،كمــا لــو أن
سـايس لــكل إنســان يف التحــرر مــن ال ـ
والحــق األ ـ
ج�وع هـ�و الفقـ�ر فقـ�ط  ،كمـ�ا الحـ�ظ جـ�اروز(  (�Ja
السـ�بب الرئيـسي لل ـ
 .)rosz 2014هــذا يحيــل إىل نظريــة مالتــوس التــي ضــع مســؤولية
جـوع عــى الف ـقـراء ،مع ـتـرة أن غيــاب الدخــل مــن العمــل والتكاثــر
ال ـ
الزائــد ،ال ســيما بــن الف ـقـراء ،يزيــد مــن أعــداد البشــر إىل حــد ال
ّ
تتمكــن فيــه املــوارد الطبيعيــة مــن توفــر الغــذاء الــكايف ،ويلومهــم
عــى القضايــا  .وعــى املســتوى الــدويل ،يــرى الفكــر املالتــويس الجديــد
عـرض العاملــي بســبب النمــو الســكاين
جـوع ســببه نقــص يف ال ـ
أن ال ـ
العاملــي املتزايــد ،ممــا يزيــد الضغــط عــى املــوارد الطبيعيــة.
منذ إصدار تقرير نادي روما حول «حدود النمو»  يف Mead�( ١٩٧٢
 ،)ows et al. 1972تــم اعتبــار أن «االنفجــار الســكاين» ،وال ســيما
يف البلدان غري املتقدمة النمو ،سيلحق الضرر بمستقبل البشرية،
كونه السبب الرئييس للجوع ،ويهدد باستنفاد اإلمدادات الغذائية
واملــواد الخــام والتعجيــل الــكاريث لتلــوث الهــواء وا ـملـاء .وقــد أتــت
النيوليرباليــة لتكمّ ــل الهاجــس املالتــويس ،مســتلهمة مفهــوم امل ـيـزة
النســبية آلدم ســميث وديفيــد ريــكاردو ،فأصبــح تحريــر التجــارة هــو
صـول إىل األمــن الغــذايئ ،باإلضافــة
العنصــر الحاســم الوحيــد للو ـ
إىل التكنولوجيــا واملــوارد املاليــة لزيــادة إنتــاج األغذيــة وتنافســيتها،
ممــا ســيجعلها رخيصــة للجميــع.

لــم تصــدر منظمــة األغذيــة والزراعــة لغايــة اليــوم أي تقريــر إقليمــي
عــن الحــق يف الغــذاء يف املنطقــة 3،بالرغــم مــن قيــام املقرريــن
ّ
الخاصــن بزيــارة حــوايل أربعــة بلــدان يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا خــال والياتهــم وصياغــة التقاريــر عنهــا ،وهــم جــان
زيغلر عن فلسطني يف  ٢٠٠٣ولبنان يف  ،٢٠٠٦وأوليفييه دو شوتر عن
غـرب يف  4.٢٠١٥ومــن مالحظــة أن
ســوريا يف  ،٢٠١٠وهــال إلفــر عــن امل ـ
خـران
التقريريــن األولــن مرتبطــان بصراعــات ،بينمــا قـ ّـدم املقــرران اآل ـ
اقرتاحــات جوهريــة للحكومتــن الســورية واملغربيــة ،وحذراهمــا
مــن آثــار سياســات التكيــف الهيــكيل والزراعــة املكثفــة املوجهــة نحــو
التصديــر.

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -نحو سيادة غذائية أبعد من الحق في الغذاء

لدعم اإلعمال املطرد للحق فى غذاء كاف فى سياق األمن الغذاىئ
القطــري» ،واملعروفــة ً
أيضــا باســم «توجيهــات الحــق يف الغــذاء»
التــي ّ
أعدتهــا الفــاو يف  .٢٠٠٤ويُالحَ ــظ أنــه عــادة مــا يتــم التأكيــد عــى
الحــق يف الغــذاء يف ســياق الخطــاب املؤســي الــدويل مــن خــال
مســؤويل األمــم املتحــدة ،وقــد تمّ ــت ترجمتــه بتعيــن لجنــة حقــوق
اإلنســان يف العــام  ٢٠٠٠ملقــرر خــاص معنــي بالحــق يف الغــذاء ملــدة
شـرف عليــه مجلــس األمــم املتحــدة
ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد ،ي ـ
لحقــوق اإلنســان منــذ .٢٠٠٦

تبنــى املجتمــع الــدويل هــذه الرؤيــة عــى مــدار العقــود املاضيــة
باعتبارهــا عقيــدة للسياســات البيئيــة والغذائيــة ،وأشــاد بهــدف
األلفيــة للتنميــة ( )MDG 1.3املتمثــل يف تخفيــض نســبة ناقــي
التغذيــة يف البلــدان الناميــة بمقــدار النصــف  -مــن  ٪٢٣.٣إىل
 ٪١٢.٩بــن  ١٩٩٠و ٢٠١٥باعتبــاره إنجــا ًزا .يف العــام  ،٢٠١٥تبنــت األمــم
املتحدة أهداف التنمية املستدامة التي تضمّ نت ّ
تحديًا أكرب ،يهدف
جـوع يف العــام  .٢٠٣٠ومــع ذلــك ،يشــر
ضـاء عــى الفقــر وال ـ
إىل الق ـ
النقــاد إىل أن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة وأهــداف التنميــة املســتدامة
ترتكــز بطبيعتهــا عــى مقاربــة نيوليرباليــة للتنميــة ،تتعامــل مــع
الفقــر الريفــي مــن خــال أســباب ضيقــة لإلنتــاج والدخــل والســوق
( Spann 2017؛  .)Gabay and Ilcan 2017وعــى الرغــم مــن
بعــض االعتبــارات البيئيــة الزراعيــة الجديــدة املرحــب بهــا ،إال أن
هنــاك مبــادئ دســتورية يف أهــداف التنميــة املســتدامة التــي تــأيت مــن
ضـراء والنيوليرباليــة التــي تقودهــا
املفاهيــم اإلنتاجيــة للثــورة الخ ـ
الســوق .مثـ ًـا ،يدعــو الهــدف  ٢.٣إىل مضاعفــة إنتاجيــة ودخــل
املزارعــن الصغــار مــن خــال دمجهــم يف الســوق العامليــة .كمــا
لــو كان الدمــج يف الســوق العامليــة وزيــادة اإلنتــاج مــن عالمــات
النجــاح .وبالتــايل ،فــإن تنــاول قضايــا حقــوق الغــذاء بشــكل نقــدي
يثــر الشــكوك يف األيديولوجيــة الســائدة ،النيوليرباليــة صراحــة أو
ضم ًنــا ،يف جــدول األعمــال الــدويل .ولطاملــا قامــت قضايــا التنميــة
شـركات
والزراعــة وســوء التغذيــة بالتح ّيــز لألســواق العامليــة وال ـ
التجاريــة والســلع العامليــة التــي تتمتــع بم ـيـزات طويلــة باعتبارهــا
غـرة واألســرية التــي توفــر دوائــر
نجاحــات  ،بينمــا تعتــر الزراعــة الص ـ
طـراز وغــر متطــورة .يجــب أن تكــون هــذه
صـرة لألغذيــة عتيقــة ال ـ
ق ـ
الطبيعــة السياســية لالمتيــازات غــر املتكافئــة ،الغائبــة تمامً ــا يف
أهــداف التنميــة املســتدامة ،يف صلــب عقــد الزراعــة األســرية الــذي
أطلقتــه منظمــة األغذيــة والزراعــة للتــو (.)2019-2028

خــال زيارتــه لفلســطني ،أورد زيغلــر أرقامً ــا مخيفــة لنقــص التغذيــة
سـرائييل ،حيــث وجــد أن أكــر مــن نصــف
تســبب بهــا االحتــال اإل ـ
األســر الفلســطينية تأكل مرّة واحدة يف اليوم ( )٪٦١وأن  ٪٨٥منها
تعتمــد عــى املســاعدات الدوليــة ،وهــي «أزمــة تبــدو عبثيــة يف أرض
بهــذه الخصوبــة» ( .)Ziegler 2003, p.5وبطلــب مــن الحكومــة
حـرب تمّ ــوز  ،٢٠٠٦وأدان
اللبنانيــة ،قــام زيغلــر بزيــارة لبنــان بعــد ـ
سـرائيلية وتأثرياتهــا عــى الغــذاء والزراعــة ،وأفــاد
الهجمــات اإل ـ
سـرائيلية قــد أســقطت أكــر مــن  ١.٢مليــون قنبلــة
بــأن «القــوات اإل ـ
عنقودية .وأُس ِقط نحو  ٩٠يف املائة من هذه القنابل خالل فرتة الـ٧٢
ساعة األخرية من الحرب يف الوقت الذي كانت القوات اإلسرائيلية
/http://www.fao.org/right-to-food/resources/publications/en
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ـدرك فيــه بالفعــل أن وقــف إطــاق النــار وشــيك الحــدوث .وســيكون
ُتـ ِ
للدمار الذي أحدثته القوات اإلسرائيلية يف الهياكل األساسية التي
ال بــد منهــا لب ـقـاء الســكان ،وخاصــة اله ـيـاكل األساســية يف مجــال
الزراعــة والــري وامليــاه ،تأ ـثـرات طويلــة املــدى أيضــاً عــى أســباب
صـول عــى الغــذاء وامليــاه ...ومصــدر القلــق
العيــش وإمكانيــة الح ـ
حـرب عــى أســباب
الرئيــي اليــوم هــو التأ ـثـرات الطويلــة األجــل لل ـ
سـرائيل
العيــش» ( .)Ziegler 2006, p.2ويف الحالتــن ،قامــت إ ـ
بالطعــن بنزاهــة املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة جــان زيغلــر ومارســت
الضغــط ملنــع تقديــم تقار ـيـره.
ً
ارتباطــا
غـرب ،فــكان أكــر
غـرض مــن زيــارة ســوريا وامل ـ
أمّ ــا ال ـ
بالسياســات املعتمــدة يف البلديــن .ويف الحالتــن ،أبــرز املقــررون
ّ
التقشــف
جـراءات
الخاصــون اآلثــار الضــارة لتحريــر التجــارة وإ ـ
حـرب
ومشــاريع الزراعــة املكثفــة .وقبــل أيــام قليلــة فقــط مــن بدايــة ال ـ
شـوتري ( )De Schutter 2011الحكومــة مــن
يف ســوريا ،حـ ّـذر دي ـ
غـاء اإلعانــات الزراعيــة وتأثــر الجفــاف واآلثــار الســلبية لالنضمــام
إل ـ
إىل منظمــة التجــارة العامليــة ،وأفــاد« :ربمــا أثبــت نمــوذج الثــورة
ضـراء للتنميــة الزراعيــة أنــه غــر قابــل لالســتدامة .وال يعنــي ذلــك
الخ ـ
أن الحــل هــو انســحاب الدولــة مــن الزراعــة بــل إن عليهــا عوضــاً عــن
ذلــك دعــم اإلنتــاج الزراعــي بســبل أكــر اســتدامة مــن الناحيــة البيئيــة
وتزيــد دخــل املزارعــن الف ـقـراء ،وتســهم بالتــايل يف التخفيــف مــن
حــدة الفقــر يف املناطــق الريفيــة» (.)De Schutter 2011, p.17
غـرب (Elver 2016, p.18-
حـول امل ـ
ولحظــت هــال ألفــر يف تقريرهــا ـ
 )19أنــه «رغــم نشــوء اقتصــاد الســوق الحــر الــذي ســاعد يف النمــو
خـرة ،فــإن هــذا النمــو
الهائــل الــذي شــهدته البــاد يف الســنوات األ ـ
لــم يــأت بفائــدة للجميــع ».كمــا وجّ هــت انتقــادات حــادة للمخطــط
األخضــر ،داعيــة الحكومــة إىل «ضمــان أن يســتفيد الجميــع ،وال
غـرة يف املناطــق الريفيــة
ســيما املزارعــن أصحــاب الحيــازات الص ـ
ّ
التأكــد مــن أن «الزراعــة الواســعة النطــاق ...
والنائيــة» وكذلــك
ً
يجــب أن تتجنــب اســتنزاف املــوارد نتيجــة ملمارســات الزراعــة املكثفــة».
غـرب التــي
لكــن تعليقــات املقــررة الخاصــة لــم تعجــب حكومــة امل ـ
ر ّدت بــأن «الحقائــق الــواردة نــادرًا مــا تدعمهــا مصــادر موثوقــة ...
ّ
الدقة ،بل تعكس أفكارًا مسبقة وتستخدم
وتفتقر التعليقات إىل
مبســطة» (Government of Morocco 2016,
اختصــارات
ّ
ُ .)p.3
ّ
الخاصــن غنيــة باملعلومــات ونقديــة
وتعتــر تقاريــر املقرريــن
وحيادية ،لكن يبقى السؤال حول كيفية تسييس الحق يف الغذاء
كبديــل عــن الهيمنــة الحاليــة عــى الغــذاء.
عــى الرغــم مــن أن الحــق يف الغــذاء لــه صــدى دويل بــن وكاالت
األمم املتحدة بشكل أسايس ،فقد أثر ً
أيضا عىل التعبئة الجماعية
بــن منظمــات املجتمــع املــدين ،ال ســيما مــن خــال زاويــة حقــوق
اإلنســان .ومــع ذلــك ،وبالرغــم مــن تقدميتهــا يف بعــض األحيــان
مــن حيــث إعمــال الحقــوق ،فإنهــا غال ًبــا مــا تكــون ذات انتشــار
محــدود يف املنطقــة ،التــي تحكمهــا أنظمــة غــر ديمقراطيــة وتفتقــر
إىل ســيادة القانــون والنظــام القضــايئ املســتقل .بالطبــع  ،يجــب
أن يعطــي النهــج القائــم عــى حقــوق اإلنســان يف الغــذاء والزراعــة
أولويــة للكرامــة اإلنســانية ،ولكــن ال ينبغــي أن يكــون فقــط الحــق يف
صـول عــى مــا يكفــي مــن الغــذاء ولكــن كحــق مــن حقــوق تحديــد
الح ـ
مــن وكيــف وكيــف ومتــى وأيــن يتــم إنتــاج واســتهالك الغــذاء .يتطلــب
شـركات والنظــام
صـول إىل هــذا االســتحقاق تحــدي هيمنــة ال ـ
الو ـ
التجــاري الــدويل واملؤسســات املاليــة ،والطعــن يف الدولــة الليرباليــة
الجديــدة ومحاســبة الحكومــات عــى إخفاقهــا يف صنــع السياســات

صـول إىل نهــج قائــم عــى
الريفيــة والزراعيــة والغذائيــة .لــن يتــم الو ـ
حقــوق اإلنســان إال مــن خــال إض ـفـاء الطابــع الديمقراطــي عــى
النظــم الغذائيــة مــن خــال الســماح للمزارعــن واملواطنــن باملشــاركة
يف تصميــم السياســات الزراعيــة التــي تعمــل لصالــح مجتمعاتهــم،
بــدالً مــن وضــع سياســات تمليهــا الحكومــات والجهــات املانحــة .وهنــا
تكمــن الســيادة الغذائيــة.

 .٤تعميم السيادة الغذائية
ضـوع عمــل نقــدي وجــذري
كانــت ف ـكـرة الســيادة الغذائيــة مو ـ
جماعي يف مختلف منظمات املجتمع املدين واملنصات عرب الوطنية.
سـايس يف منتصــف التســعينيات ملواجهــة
وتــم تطويــر املفهــوم األ ـ
النيوليرباليــة ،يف ال ـفـرة التــي فرضــت تجفيــف مصــادر دعــم الزراعــة
يف الجنــوب وتحريــر التجــارة ،ممــا أدى إىل تدهــور عائــدات الزراعــات
العائلية مع انخفاض أسعار الزراعة العاملية نتيجة الزراعة املكثفة
ضـراء .ثــم عــادت الف ـكـرة إىل الظهــور بشــكل أوســع بعــد
للثــورة الخ ـ
ّ
واملتعلقــة بالوقــود  ٢٠٠٨-٢٠٠٧و.٢٠١١
األزمــة العامليــة املاليــة والغذائيــة
ظهــر مفهــوم «الســيادة الغذائيــة» أول ـمـرة ضمــن اإلعــان الختامــي
ملنتدى املنظمات غري الحكومية خالل مؤتمر القمة العاملي لألغذية
األول يف  .١٩٩٦ومــن املثــر لالهتمــام أن القمــة شــهدت ً
أيضــا نشــأة
ً
شيوعا لألمن الغذايئ والحق يف الغذاء .وجاءت
التعريفات األكرث
حركــة «فيــا كامبيســينا»  La Via Campesinaلتضــع أوّل تعريــف
للســيادة الغذائيــة عــى النحــو التــايل« :حــق كل دولــة يف الحفــاظ
عــى وتطويــر قدرتهــا عــى إنتــاج أغذيتهــا األساســية التــي تحــرم
الت ـنـوع الثقــايف واإلنتاجــي .لدينــا الحــق يف إنتــاج طعامنــا يف منطقتنــا.
شـرط مســبق لألمــن الغــذايئ الحقيقــي» (إعــان
الســيادة الغذائيــة ـ
فيــا كامبيســينا  .)١٩٩٦وقــد أشــارت إىل ضــرورة أن يدعــم هــذا الحــق
السياســات الزراعيــة التــي تتوافــق مــع املصالــح الوطنيــة للمنتجــن
حـرة.
واملســتهلكني ،حتــى ولــو كان ينتهــك التزامــات التجــارة ال ـ
جـوع واالســتجابات العامليــة
فخطــاب األمــن الغــذايئ يف وصفــه لل ـ
يتناقــض والســيادة الغذائيــة ،التــي تح ّولــت إىل نمــوذج بديــل
لتعبئــة االئتالفــات الدوليــة ،عــى عكــس مفهــوم «األمــن الغــذايئ»
الالســيايس الــذي تــروّج لــه املنظمــات الدوليــة والجهــات املانحــة.
ّ
جـوع ال يــأيت نتيجــة
تؤكــد حركــة الســيادة الغذائيــة عــى أن ال ـ
النيوليرباليــة العامليــة فحســب ،بــل مــن نظــام الــدول ذاتهــا ،املمثلــة
واملؤثرة عىل مستوى املنظمات الدولية .ورغم كون الحق يف الغذاء
والســيادة الغذائيــة مفهومــن قائمــن عــى الحقــوق ،يظهــر اختــاف
جــديل يف وســائل تحقيقهمــا ،فاألجنــدة الدوليــة تحتــوي حال ًيــا عــى
معايــر ملموســة تهــدف إىل حــق عاملــي يف الغــذاء ،لكنهــا ،بالنســبة
ألنصــار الســيادة الغذائيــة ،ال تكفــي .وكمــا يالحــظ باتيــل« :الحديــث
عــن الحــق يف صياغــة سياســة الغــذاء هــو أن نقارنهــا باالمتيــازات.
تــم وضــع نظــام الغــذاء الحديــث يف ِقبــل حفنــة مــن األشــخاص ذوي
شـرعية هــذا
االمتيــازات .أمّ ــا الســيادة الغذائيــة فتصـ ّر عــى عــدم ـ
األمــر ،ألن تصميــم نظامنــا االجتماعــي ليــس امتيــا ًزا تســتفيد منــه
قلــة ،بــل هــو حــق للجميــع» ( .)Patel 2009, p. 667وبالتــايل ،فــإن
مفهوم الحق يف الغذاء الذي يقتصر عىل مكافحة الجوع ال يكتمل
من دون مفهوم السيادة الغذائية ،الذي يسعى لتسييس الطابع
العاملي الغذاء .ومع تركيز توزيع األغذية بني أيدي عدد صغري من
الشركات ،يجب عىل الناس فرض سيطرتهم عىل عملية وسياسة
إنتــاج األغذيــة واســتهالكها وتوزيعهــا» (.)Patel 2012
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ً
تعريفــا عمل ًيــا يحــدد أنــواع
يعطــي هولت-جيمينيــز وشــاتوك ()٢٠١١
النتائج التي يبحث عنها دعاة السيادة الغذائية .ينظر هذا التعريف
شـركات
إىل الســيادة الغذائيــة كنمــوذج يســعى إىل «تفكيــك احتــكار ـ
األغذيــة الزراعيــة ،إعــادة توزيــع األرايض ،حقــوق املجتمــع يف امليــاه
والبــذور ،النظــم الغذائيــة اإلقليميــة ،دمقرطــة النظــام الغــذايئ،
ســبل العيــش املســتدامة ،الحمايــة مــن اإلغراق/اإلنتــاج الزائــد،
عـرض» (ص  .)١١٧فالســيادة الغذائيــة تقــوم
وتنظيــم األســواق وال ـ
عــى الرتكيــز عــى نمــوذج اإلنتــاج الزراعــي املحــي ،مقابــل نمــوذج
إنتــاج األســواق املحــررة والعوملــة .وبالتــايل ،فــإن الســيادة الغذائيــة
هي بمثابة ردة فعل عىل الزراعة الصناعية املوجهة نحو التصدير،
غـرة النطــاق.
تســعى لتحويــل نمــط اإلنتــاج إىل زراعــة مســتدامة وص ـ
شـركات املتعــددة
ويقــوم هــذا النمــوذج بنقــل مركــز القــوى مــن ال ـ
ّ
ّ
ليتمكنــوا مــن الســيطرة عــى إنتاجهــم
الفلحــن،
الجنســيات إىل
ّ
وتركــز الســيادة الغذائيــة عــى الرتاجــع عــن املمارســات
الغــذايئ.
النيوليرباليــة ،واســتبدالها بإصالحــات إلعــادة توزيــع األرايض،
وتمكــن اإليكولوجيــا الزراعيــة كنمــط لإلنتــاج ،وتعزيــز حقــوق ا ـملـرأة
واملجتمعــات املهمشــة يف الزراعــة (.)Patel 2012; Jarosz 2014
ُ
حـركات الغــذاء
حـركات الســيادة الغذائيــة الوحيــدة مــن بــن ـ
وتعتــر ـ
ّ
ً
التــي تشــكل تهديــدا للمنظومــة الغذائيــة العامليــة (Mares and
،)Alkon 2011; Holt-Giménez and Shattuck 2011
حـركات األخــرى موصوفــة باإلصالحويــة ألنهــا تميــل إىل تغيــر
فال ـ
النشــاط يف الســوق وســلوك املســتهلك بشــكل فــردي .مثـ ًـاُ ،يعــد
شراء األغذية العضوية أحد طرق تشجيع الزراعة املستدامة ،وقد
حـركات الغــذاء وســيلة بديلــة لتحــدي النيوليرباليــة،
تع ـتـره بعــض ـ
ً
ووفقا لهال ،يتم وضع شهادات «التجارة
ولكن دون الرجوع عنها.
العادلــة» و»العضويــة» ،فيشــعر املســتهلكون «بالرضــا عــن الســلع
التــي يشــرونها .)Hall 2015( ».لكــن هــذه شــهادات تتعـرّض للنقــد
مــن قبــل الباحثــن ألنهــا ت ـفـرض األولويــات الصناعيــة الشــمالية عــى
املنتجــن الصغــار يف الجنــوب ،وتســتثني أولئــك الذيــن ال يمتثلــون
لهــا .ويف الوقــت ذاتــه ،يصعــب عــى ا ـملـزارع التعامــل مــع متطلبــات
إصــدار الشــهادات دون مســاعدة تقنيــة وماليــة مــن الشــمال ،ممــا
يــؤدي إىل تبعيــة الجنــوب ملســاعدات الجهــات املانحــة.
حـركات العدالــة الغذائيــة يف املــدن بالتعبئــة ضــد
وقــد قامــت ـ

تجــدر اإلشــارة إىل أن مســؤويل الحكومــات يف البلــدان العربيــة
يســيئون اســتخدام مفهــوم «الســيادة الغذائيــة» ك ـمـرادف لالكت ـفـاء
الــذايت أو الســيادة الوطنيــة .ولســوء الحــظ ،يصــح هــذا حتــى
بــن املنظمــات الدوليــة ،فمثـ ًـا ت ـقـول اإلســكوا يف أحــد تقاريرهــا:
سـاءلت بعــض الحكومــات يف املنطقــة وأماكــن أخــرى عــن سياســة
«ت ـ
االعتمــاد عــى الــواردات الغذائيــة ودعمــت ف ـكـرة االكت ـفـاء الــذايت
مــن الغــذاء أو «الســيادة الغذائيــة»» ( .)ESCWA 2017, p.8لكــن
مفهــوم الســيادة الغذائيــة ليــس جديـ ًـدا عــى املنطقــة ولديــه أنصــاره،
كمــا يجــب دعمــه وتوســيعه باســتمرار .ومــن املبــادرات القائمــة هنــاك
ثمار ،وهي مجموعة بحثية عن الزراعة والبيئة والعمل يف العالم
العربــي ،ومكتبــة البــذور البلديــة الفلســطينية ،ومرصــد الســيادة
حـول الحــق
الغذائيــة والبيئــة يف تونــس ،ومجموعتــي العمــل ـ
يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة يف مصــر وتونــس< وقــد تكــون أوىل
املبــادرات هــي التــي قامــت بهــا الشــبكة العربيــة للســيادة الغذائيــة يف
جـزء مــن املجموعــة «العربيــة لحمايــة الطبيعــة» ،وآخرهــا
 ٢٠١٢وهــي ـ
شــبكة شــمال أفريقيــا للســيادة الغذائيــة التــي عقــدت أول جمعيــة
عامــة يف كانــون األول/ديســمرب  .٢٠١٨ومــن الضــروري جـ ًـدا العمــل
عــى وضــع خطــوات ملموســة وتوحيــد الجهــود بــن مختلــف مؤ ّيــدي
حـول يف املفهــوم نحــو الســيادة الغذائيــة يف املنطقــة .ومــن األمثلــة
الت ـ
ّ
تتمثــل
حـول النضــاالت املتعلقــة بالســيادة الغذائيــة
امســتمرة ـ
بمعــاريض اتفاقيــة التجــارة الشــاملة واملعمقــة بــن تونــس واالتحــاد
األوروبــي.
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وكما ّ
يلخصها بيمربت ( ،)Pimbert 2009يتضمن إعالن نييليني
للســيادة الغذائيــة لعــام  ٢٠٠٧حــق األ ـفـراد والشــعوب واملجتمعــات
ّ
املتعلقة بالزراعة والعمالة وصيد
والبلدان يف( :أ) تحديد سياساتها
األســماك والغــذاء واألرايض وامليــاه والتــي تتناســب مــع ظروفهــا
الخاصــة مــن الناحيــة اإليكولوجيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة
والثقافيــة( .ب) الغــذاء وإنتاجــه ،ممــا يعنــي حــق جميــع النــاس يف
الغــذاء اآلمــن واملغــذي واملالئــم ثقاف ًيــا ،ويف املــوارد املنتجــة للغــذاء،
ويف القــدرة عــى إعالــة أنفســهم ومجتمعاتهــم( .ج) حمايــة وتنظيــم
اإلنتــاج والتجــارة املحليــة ومنــع إ ـغـراق الســوق املحليــة باملنتجــات
واملعونــات الغذائيــة غــر الضروريــة( .د) اختيــار مســتوى االعتمــاد
عــى الــذات يف الغــذاء( .ه) إدارة املــوارد الطبيعيــة املســتدامة الالزمــة
للحيــاة واســتخدامها والســيطرة عليهــا :األرايض وامليــاه والبــذور
وســاالت املاشــية والت ـنـوع البيولوجــي الزراعــي األوســع ،غــر املقيــدة
بحقــوق امللكيــة الفكريــة والخاليــة مــن الكائنــات املعدلــة وراث ًيــا( .و)
سـايس
إنتــاج وحصــاد األغذيــة بطريقــة مســتدامة بيئ ًيــا ،وبشــكل أ ـ
مــن خــال اإلنتــاج ذو املدخــات الخارجيــة املنخفضــة واملصايــد
الحرفيــة.

صـول الفئــات املهمشــة يف
العنصريــة الهيكليــة ومــن أجــل ح ـ
الصحــارى الغذائيــة عــى الطعــام صحــي (Holt-Gimenez,
 .)2010وتحــدث هــذه الصراعــات مــن خــال املؤسســات واملجتمعــات
حـركات ذات القاعــدة العريضــة ،وغال ًبــا يف مــدن الشــمال.
وال ـ
فمفهــوم العدالــة الغذائيــة يــرز الطــرق املتعــددة التــي ُتدمــج
فيهــا التفاوتــات العرقيــة واالقتصاديــة يف إنتــاج الغــذاء وتوزيعــه
واستهالكه .ويدعو النشطاء إىل إنشاء نظم بديلة لألغذية املحلية
مثــل أســواق املزارعــن ،وتشــجيع رواد األعمــال االجتماعيــن،
واملزارع الحضرية ،والبقاالت اململوكة بشكل تعاوين .وبالرغم من
حـركات،
عناصــر القــوة والنجاحــات التــي حققتهــا مختلــف هــذه ال ـ
فهــي قــد تعيــد إنتــاج النيوليرباليــة مــن حيــث ال تــدري مــن خــال
تحديــد التغيــر يف الســلوك االســتهاليك يف الســوق ،واالغتمــاد
عــى الرياديــة ،مــن خــال العمــل كجهــات فاعلــة غــر حكوميــة
طـاع بــاألدوار التــي ّ
تخلــت عنهــا الدولــة النيوليرباليــة والدعــوة
واالض ـ
إىل الخصوصيــات باعتبارهــا تأديــب ح ـيـايس للــذات ،حيــث تصبــح
الصحــة مســؤولية شــخصية ( .)Alkon 2013فكمــا يشــر هــاريف
( ،)Harvey 2005يتــم الرتويــج للمســؤولية الشــخصية كبديــل
ضمــن الدولــة النيوليرباليــة بعــد انســحابها مــن برامــج الرعايــة
حـركات الغذائيــة املختلفــة،
والخدمــات االجتماعيــة .ومــن بــن ال ـ
شـرة للتحــدي
فــإن الســيادة الغذائيــة هــي الوحيــدة التــي تتصــدى مبا ـ
النيول ـيـرايل ،مــن خــال الجمــع بــن الزراعــة البيئيــة املحليــة
واإلقليميــة ضمــن حمــات دوليــة ملحاربــة نظــام األغذيــة التابــع
شـركات ،وذلــك بواســطة االحتجاجــات والحمــات السياســية
لل ـ
ّ
ويؤكــد هــذا الشــكل التشــاريك للتغيــر
املعارضــة للنيوليرباليــة.
الســيايس عــى ف ـكـرة تقريــر املصــر بشــكل الجماعــي ،وليــس مــن
جـراءات الفرديــة (.)Alkon, 2013
خــال اإل ـ

ويف مصــر ،نجحــت مجموعــة عمــل الحــق يف الغــذاء والســيادة
الغذائية يف جعل مصر أول دولة عربية والسابعة عامليًا التي تضع
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الســيادة الغذائيــة يف دســتورها يف العــام ( ٢٠١٤املــادة  5.)٧٩لكــن مــع
مواصلة الدولة اعتماد السياسات النيوليربالية ،ال يبدو أن للمادة
سـاءلة
تطبيــق محتمــل لحمايــة املواطنــن قانون ًيــا أو كوســيلة مل ـ
الحكومة أو الشركات .وكما ّ
يؤكد جاكوبسن (Jakobsen 2018,
 )p.16بالنســبة للحــق يف الغــذاء يف الهنــد ،املنصــوص صراحــة
ّ
تتعلــق
يف قانــون األمــن الغــذايئ الوطنــي لعــام « ،٢٠١٣املســألة ال
بالنضــال ضــد النيوليرباليــة املهيمنــة فحســب ...فمنــذ أن اســتكملت
الهنــد تشــريعاتها البــارزة عامليــاً بشــأن الحــق يف الغــذاء يف عــام ،٢٠١٣
رأينــا أن القــوى املهيمنــة يف النظــام الهنــدي قامــت بجهــد حثيــث
لتفكيــك صــرح األمــن الغــذايئ ذاتــه الــذي يســتند إليــه التشــريع».
جـراءات الوقائيــة
ومــن املجــدي تطبيــق نفــس املنطــق التحليــي واإل ـ
عــى أي تشــريع يتعلــق بالحــق يف الغــذاء أو الســيادة الغذائيــة يف
املنطقــة ،حيــث يجــب تت ّبــع عالقــات القــوى يف الغــذاء باســتمرار.
اكتســبت حركــة الســيادة الغذائيــة زخمً ــا ّ
جد ًيــا خــال العقــد املــايض،
واســتطاعت ا ـقـراح بديــل مع ـقـول ألنظمــة الغــذاء الرأســمالية
وأصبحــت بــارزة بــن منظمــات املجتمــع املــدين وحتــى يف األوســاط
الرســمية مثــل األمــم املتحــدة ،وخاصــة لــدى املقــرر الخــاص املعنــي
شـوتري ،مثـ ًـا ،يف طــرح مفهــوم
بالحــق يف الغــذاء .فقــد ســاهم دي ـ
ّ
شـرعية
ومكنــه مــن اكتســاب ال ـ
الســيادة الغذائيــة يف األمــم املتحــدة
السياســية ( .)Sage 2014وكمــا يشــر جــان زيغلــر وآخــرون
(« ،)Ziegler et al. 2011, p.356مقابــل األدلــة املتزايــدة عــى
الضرر الذي يلحقه النظام التجاري العاملي باألمن الغذايئ للفئات
ً
تهميشــا ،وتوليــده ملزيــد مــن عــدم املســاواة ،فقــد حــان
األفقــر واألكــر
الوقــت للنظــر يف وســائل بديلــة يمكنهــا ضمــان الحــق يف الغــذاء
بشــكل أفضــل .هــذا وتوفــر الســيادة الغذائيــة رؤيــة بديلــة»...
ال ـيـزال مؤيــدو النموذجــن ،الحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة،
حـول األولويــات والح ـلـول امللموســة لتحقيــق أهدافهــم،
منقســمني ـ
ً
عـريف
لكــن التقــارب بــن الجبهتــن يبــدو ممكنــا .فاالســتخدام امل ـ
الجديــد للحــق يف الغــذاء ً
وفقــا ملبــادئ الســيادة الغذائيــة يتــم مــن
شـرك .ويمكــن لعموميــة الغــذاء،
خــال مقاربــة الغــذاء كــيء م ـ
مقابــل اعتبــاره ســلعة خاصــة ،املســاعدة يف الربــط مــا بــن النضــاالت
الحضريــة والريفيــة« ،مــن خــال تســهيل التحالفــات املاديــة
سـراتيجياً وبطــرق غــر اســتغاللية تتقاســم التكاليــف
والسياســية ا ـ
والفوائــد والتضامــن» (Holt-Giménez and Lammeren
 .)2018, p.326فقــد أثبتــت التجــارب التاريخيــة أن «الغــذاء املجـرّد
مــن التســليع لعــب دورًا كبـرًا يف النضــاالت الثوريــة ،ليــس كمكــون
رئيــي للمقاومــة فحســب ،بــل كنمــوذج للعالقــات االجتماعيــة
الجديــدة القائمــة عــى املســاعدة املتبادلــة» (املرجــع نفســه.)p.324 ،
ّ
بتخطي
وتقوم هذه اإليبستمولوجيا ،عىل العديد من املستويات،
وتفكيــك ســلطة تصـوّرات الهيمنــة النيوليرباليــة التــي تــرى النــاس
كمســتهلكني/زبائن للســلع الغذائيــة ،وتقــرح ،بــدالً مــن ذلــك،
عامّ يــة أو مشــاعية الغــذاء .كمــا أنــه يحتفــظ بالــدور املركــزي لــأرض
صـرة يف
حـركات االســتقالل واملقاومــة التاريخيــة واملعا ـ
والغــذاء يف ـ
املنطقــة.

تنص املادة  ٧٩من الدستور املرصي عىل أن «لكل مواطن الحق ىف غذاء صحى
5
وكاف ،وماء نظيف ،وتلتزم الدولة بتأمني املوارد الغذائية للمواطنني كافة .كام تكفل السيادة
الغذائية بشكل مستدام ،وتضمن الحفاظ عىل التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات
املحلية للحفاظ عىل حقوق األجيال».

 .٥المالحظات الختامية
والتوصيات
يف الختــام ،قــد يكــون مــن املفيــد ا ـقـراح بعــض التوصيــات لتفعيــل
صـول إىل الســيادة الغذائيــة يف
مفهــوم الســيادة الغذائيــة .فللو ـ
املنطقــة ،يجــب أن تتغــر العالقــة بــن مختلــف الفاعلــن املرتبطــن
بنظــام الغــذاء ،مــن املزارعــن إىل املواطنــن ،بشــكل جــذري .،وال
يمكــن أن يكتمــل مســتقبل الغــذاء والزراعــة يف ظــل مقاربــة قائمــة
حـول الجوهــري عــن جهــاز الــدول
عــى حقــوق اإلنســان دون الت ـ
شـرعية التي تضفيها عليه املنظمات املالية الدولية.
النيوليربالية وال ـ
ومــن أجــل مواجهــة هيمنــة العناصــر الفكريــة والعالئقيــة واملاديــة
للــدول النيوليرباليــة يف املنطقــة ،يجــب النظــر يف آليــات تحويليــة
وبديلة من منظور غراميش .فمقارعة نظام الهيمنة تبدأ من خالل
عـرف عليــه ،أوالً ،ثــم تحــدي مبادئــه وإيديولوجيتــه والقيــام
الت ـ
حـركات الغــذاء أن تكــون مدفوعــة بالنضــال املحـ ّـي
بتحويلــه .فعــى ـ
ّ
التحديــات العامليــة ،ويجــب أال تحــل منظمــات املجتمــع
الــذي يراعــي
حـركات املدنيــة التــي تؤيــد هــذا النضــال محــل الدولــة ،بــل
املــدين وال ـ
يجــب أن تتحــدى سياســياً ال ـفـراغ الفعــي يف العالقــات بــن املواطــن
والدولــة ..وهنــاك حاجــة إىل عــدم االمتثــال ،مــن أجــل مواجهــة املــد
النيول ـيـرايل الخطابــي (اإليديولوجيــا) واملــادي (التمويــل) ،وهــذا يبــدأ
باق ـتـاع خطــاب «الحكــم الرشــيد» الالســيايس مــن بــن منظمــات
املجتمــع املــدين ومواجهــة عمليــة إض ـفـاء طابــع املنظمــات غــر
طـاع الخــاص
ضـوع الق ـ
حـركات املدنيــة .ويجــب خ ـ
الحكوميــة عــى ال ـ
لرقابــة صارمــة وتنظيــم حــازم ،ال اعتبــاره شـ ً
ـريكا باســم الســوق
و»الحكــم الرشــيد» النيول ـيـرايل لألمــن الغــذايئ .ومــن الضــروري
تعبئة آليات اكتســاب القدرة عىل االســتفادة واملســاومة ،من خالل
التحرّكات واإلضرابات ،واقرتاح سياسات بديلة مدعومة باملعرفة،
ضمــن أهــداف تحرريــة طبق ّيــة وجندريّــة وإيكولوج ّيــة .وعــى مســتوى
السياســة ،يجــب أن يضمــن أي تغيــر مشــاركة املواطنــن واملزارعــن
خـراء
والباحثــن املســتقلني يف صياغــة السياســات وتحــدي ســلطة ـ
الدولــة النيوليرباليــة  -البريوقراطيــن  -السياســيني.
حـركات الريفيــة والحضريــة أمــر ضــروري بالنهايــة،
فالتقــارب بــن ال ـ
حـول الغــذاء فحســب ،بــل ً
حـول الخدمــات العامــة
أيضــا ـ
ليــس ـ
عـرض باســتمرار لتهديــدات الخصخصــة (مثـ ًـا ،امليــاه
التــي تت ـ
والكهر ـبـاء والنفايــات والنقــل العــام والصحــة والتعليــم) .وبالتــايل،
هنــاك أولويــة ملعالجــة كارثــة الخالفــات االجتماعية-اإليكولوجيــة
األيضيــة مــن خــال ردم الفجــوة بــن املــدن واألريــاف (انظــر ر ـيـايش
ومارتينييللــو) .وال يقتصــر املطلــوب عــى فضــح سياســة أمــن تجــارة
املــواد الغذائيــة املعتمــدة فحســب ،بــل يجــب ً
أيضــا وضــع نقــد
عاجــل لألســلوب االســتخراجي للزراعــة واســتنزاف امليــاه والرتبــة،
نظـرًا لتكاليفهــا االجتماعية-البيئيــة الباهظــة ،مثــل اإلنتــاج املكثــف
غـرب وتونــس ومصــر
للفواكــه والخضــروات املوجهــة للتصديــر مــن امل ـ
واألردن وســوريا ولبنــان.
حـرة ،أثبتــت الــدول
مــن خــال اعتناقهــا للنيوليرباليــة والتجــارة ال ـ
العربيــة أن خفــض الرســوم الجمركيــة واإلعانــات الزراعيــة يهمــش
املزارعــن واملواطنــن .ويف إطــار أهميــة التكامــل اإلقليمــي بــن الــدول
العربيــة ،يجــب اســتخدام تقويــم للحصــاد الزراعــي اإلقليمــي ،الــذي
تــم اســتخدامه سـ ً
ـابقا عــى املســتويات الوطنيــة ،لتجنــب املنافســة
الضــارة واإل ـغـراق .ويجــب مكافحــة القــوة االحتكاريــة املمنوحــة
ملســتوردي املــواد الغذائيــة وتجــار التجزئــة واملســتثمرين يف مشــاريع
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طـاء األولويــة للســوق املحل ّيــة ،بــدل سالســل الوجبــات
يجــب إع ـ
الســريعة واألطعمــة املصنعــة ومراكــز التســوق الواســعة االنتشــار.
كمــا يجــب العــودة إىل اعتمــاد النظــام الغــذايئ للبحــر األبيــض
سـايس يف أي حركــة غذائيــة وســن السياســات
املتوســط كحجــر أ ـ
العامــة يف املنطقــة ،لالبتعــاد عــن األخطــار الكامنــة يف النظــام
الغــذايئ الصناعــي النيول ـيـرايل عــى الصحــة والبيئــة .وعــى صعيــد
السياســات العامــة ،يجــب ضمــان مشــاركة املواطنــن واملزارعــن
ّ
لتمكنهــم مــن تحــدي ســلطة
والباحثــن املســتقلني يف صياغتهــا
خـراء وبريوقراطيــي وسياســيي الدولــة النيوليرباليــة.
ـ
ً
غـرة أكــر وحــدات اإلنتــاج انتشــارًا يف
وتعـ ّـد ا ـملـزارع العائليــة الص ـ
املنطقــة ،ويجــب منحهــا األولويــة يف السياســات الزراعيــة بــدالً
شـركات الك ـبـرة وعمل ّيــات االســتيالء عــى األرايض مــن
مــن دعــم ال ـ
طـراف أجانــب ،التــي يتــم الرتويــج لهــا كـ»اســتثمارات أجنبيــة
قبــل أ ـ
شـرة» .كمــا يجــب إعــان املعارضــة الشــديدة لالســتثمارات يف
مبا ـ
مخططــات الــري الضخمــة املشــكوك فيهــا وعمل ّيــات االســتيالء عــى
األرايض يف الــدول العربيــة وفيمــا بينهــا ،والعمــل عــى إيقافهــا،
واســتبدالها بإصالحــات األرايض والتنميــة الزراعيــة ،بمــا يضمــن
صـول إىل األرايض ووســائل اإلنتــاج.
الو ـ
ويجــب أن تبقــى البــذور يف أيــدي املزارعــن وأن ُتمنــع منتجــات
الكائنــات املعدلــة وراث ًيــا يف املحاصيــل واملنتجــات املصنعــة واألعــاف.
كما يجب عىل القطاع العام ،ال املصارف التجارية ،إدارة االئتمان
طـاء األولويــة للزراعــة اإليكولوجيــة
واالســتثمارات الريفيــة ،مــع إع ـ
إىل جانــب املعرفــة املحليــة ضمــن طــرق اإلنتــاج ،بمــا يف ذلــك الزراعــة
حـريف ،بــدل االعتمــاد عــى التقنيــات الصناعيــة
الرعويــة والصيــد ال ـ
املكثفــة واملحاصيــل األحاديــة والتقنيــات كثيفــة االســتخدام
للكيماو يــات.
أخـرًا ،وضمــن إعــان األمــم املتحــدة بشــأن حقــوق الفالحــن الــذي
تــم تبنيــه مؤخـرًا يف  ١٧كانــون األول/ديســمرب  ٢٠١٨وعقــد الزراعــة
العائليــة ( )٢٠٢٨-٢٠١٩الــذي تــم إطالقــه يف  ٢٧أيّار/مايــو  ،٢٠١٩علينــا
االعرتاف أن صغار املزارعني ال غري هم حراس بوابة النظام الغذايئ
البديل يف املنطقة ،وعليهم أن يكونوا يف صميم أي خطة تضمينية
اقتصاديــة تنمويــة أو انتقاليــة أو تحرريــة يف املنطقــة العربيــة.
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شـاء وتوحيــد
البنيــة التحتيــة الك ـبـرة املرتبطــن سياسـيًا ،مقابــل إن ـ
تعاونيــات املزارعــن.
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 .١مقدمة
هنــاك تاريــخ طويــل يجــب العــودة إليــه الســتيعاب ديناميــات
وتحديــات أنظمــة الغــذاء يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،ففــي
ّ
واملغذي
ظل النيوليربالية ،يتعرض استهالك الغذاء الكايف واملالئم
حـول العالــم ،وتتأثــر بــه هــذه املنطقــة بشــكل خــاص.
للتهديــد ـ
وتكمــن العقــدة القضيــة الرئيســية يف نظــام الغــذاء العاملــي املعاصــر
يف اســتفادة بضعــة رجــال أعمــال محليــن مرتبطــن سياسـيًا ،وكبــار
شـركات األغذيــة العامليــة .ويبقــى صغــار املزارعــن
مـ ّـاك األرايض ،و ـ
مهمشــن وغــر قادريــن عــى مواجهــة ضغــوط الســوق ،تحــت تأثــر
برامــج التكيــف الهيــكيل التــي تفرضهــا املنظمــات املاليــة الدوليــة منــذ
منتصف الثمانينيات من القرن املايض .وربما قد تكون النيوليربالية
قــد ّ
صـول عــى الطعــام الرخيــص ،لكنهــا
مكنــت سـ ّـكان املــدن مــن الح ـ
حــددت خياراتهــم يف أطعمــة عاليــة الســعرات الحراريــة ومنخفضــة
الجــودة وضئيلــة التغذيــة.
يف العقــود األربعــة املاضيــة ،أقبلــت معظــم حكومــات الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا عــى تحريــر التجــارة والبــدء بتطبيــق
ّ
التقشــف بشــكل واســع .وغال ًبــا مــا أ ّدت تلــك السياســات
جـراءات
إ ـ
إىل ســخط شــعبي وانتفاضــات خبــز ضخمــة منــذ الســبعينيات
مــن القــرن املــايض ( .)Walton and Seddon 1994وإىل جانــب
املطالبــات املتعــددة بالعدالــة االجتماعيــة ،اصـرّت االنتفاضــات
خـرة مـرّة أخــرى عــى البعــد الســيايس للطعــام (Bush
العربيــة األ ـ
 .)and Martiniello 2017وقــد وصــف والــد بيللــو أزمــة الغــذاء
ّ
«بالقشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر» (يف Holt-Gimenez
مجــا ًزا
 .)and Patel 2012, p.ivوخــال أزمــة  ٢٠٠٨-٢٠٠٧التــي طالــت
املاليــة والوقــود والغــذاء ،انطلقــت االنتفاضــات يف شــوارع الكثــر
مــن املــدن العربيــة ،ثــم وصلــت إىل ذروتهــا يف شــتاء  ٢٠١١-٢٠١٠يف
وامتدت إىل الشــرق األوســطّ .
ّ
تمكنت بعضها من
أفريقيا الشــمالية
اإلطاحــة باألنظمــة االســتبدادية التــي واجهتهــا ،لكــن بعضهــا اآلخــر،
مثــل ســوريا واليمــن ،انزلــق إىل حــروب دمويــة ،لكنهــا جميعهــا
حرّك محمــد البوعزيــزي ،الــذي
واجهــت القمــع الدمــوي .ر ّبمــا لــم يت ـ
أحــرق نفســه مشــعالً الثــورة التونســية ،بســبب رفــع أســعار الغــذاء
بالتحديــد ،لك ّنــه فعــل ذلــك بمواجهــة دولــة قمعيــة اســتبدادية
ّ
شـرطة التــي صــادرت عربتــه .وكبائــع متجـوّل للخضــار
تمثلهــا ال ـ
والفاكهــة ،فــإن البوعزيــزي كان يقــع يف أســفل نظــام غــذايئ غــر
متكافــئ ومُ همــل مــن قبــل جهــاز دولــة اســتبدادية نيوليرباليــة.
لطاملــا كان تأمــن احتياجــات األمــن الغــذايئ الشــغل الشــاغل
للحكومــات العربيــة ،وقــد تب ّنــت املنطقــة العربيــة تاريخ ًيــا
نمــاذج غذائيــة وزراعيــة مختلفــة ،مــن االهتمامــات اإلمربياليــة
واالســتعمارية يف زراعــة املحاصيــل األحاديــة إىل أهــداف االكت ـفـاء
صـرة.
الــذايت يف ظــل القوميــة العربيــة ،إىل النيوليرباليــة املعا ـ
وبالرغــم مــن االرتبــاط الوثيــق للغــذاء باالقتصــاد الســيايس
للمنطقــة ،إال أن معظــم الدراســات والتقاريــر تســتمر يف الرتكيــز
ّ
وقلــة املــوارد الطبيعيــة  -امليــاه واألرايض
عــى الزيــادة الســكانية
 كاملح ّركــن الرئيســيني النعــدام األمــن الغــذايئ يف املنطقــة يفاســتعادة للمالتوســية .وتقــوم املؤسســات الدولــة التنمويــة واملاليــة
بطــرح الحجــة القائلــة إن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
هــي واحــدة مــن أكــر املناطــق التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ
بســبب نــدرة مواردهــا وتزايــد عــدد ســكانها ،ممــا يــؤدي إىل ارت ـفـاع
مســتوى االعتمــاد عــى اســترياد األغذيــة وزيــادة األع ـبـاء عــى امليزانيــة

الوطنيــة ( .)World Bank, FAO and IFAD 2009لكــن هنــاك
حجّ ــة مضــادة لتلــك الرؤيــة الحتميــة واالختزاليــة التــي تشـ ّـدد منــذ
ـفـرة طويلــة عــى أن الجفــاف البيئــي يجعــل املنطقــة محكــوم عليهــا
بالتبعيــة الغذائيــة ،وهــو أن الزراعــة اإلقليميــة قــد تحولــت بــدالً
مــن ذلــك نحــو اإلنتــاج االســتخاليص للمحاصيــل كثيفــة االســتخدام
ضـاء مســتهليك الفواكــه والخضــروات يف الــدول األوروبيــة
للميــاه إلر ـ
ودول الخليــج العربــي الغنيــة بالنفــط.
كيف تم دمج املنطقة العربية يف نظام الغذاء اإلمربيايل واالقتصاد
حـرب البــاردة عــى أنظمــة الغــذاء
الرأســمايل العاملــي؟ كيــف أ ـثـرت ال ـ
حـرب العامليــة الثانيــة؟ مــا هــي آثــار تحريــر التجــارة
العربيــة بعــد ال ـ
والنيوليرباليــة عــى تلــك البلــدان؟ كيــف يــؤ ّدي تركيــز قــوة الســوق
يف النظــام الغــذايئ إىل تقويــض الحــق يف الغــذاء؟ وســتحاول هــذه
الورقــة اإلجابــة عــى األســئلة ،مــن خــال مقاربــة تعتمــد التحليــل
حـول دمــج اإلنتــاج الغذايئ-الزراعــي يف املنطقــة
التاريخــي املقــارن ـ
ضمــن نظــام الغــذاء العاملــي .فــا يمكــن أن يقتصــر فهــم العالقــات
صـرة يف ديناميــات النظــام الغــذايئ عــى ال ـفـرة
االجتماعيــة املعا ـ
خـرة ،وكمــا ســرى يف هــذه الورقــة ،لحقــت الزراعــة يف املنطقــة
األ ـ
العربيــة تاريــخ القــوى التــي حكمــت وصاغــت تدفــق رأس املــال،
واإليكولوجيــا ،والغــذاء طــوال مــدى ال ـفـرة الرأســمالية.
ويعتــر مفهــوم املنظومــات الغذائيــة الدوليــة مــن خــال عدســة
صرًا أساسـيًا يف فهــم ماهيــة األنظمــة الغذائيــة.
املقارنــة التاريخيــة عن ـ
قبــل ثالثــة عقــود ،قــام فريدمــان وماكمايــكل (Friedman
 )and McMichael 1989بتطويــر مفهــوم منظومــات الغــذاء
الستكشــاف دور الزراعــة ككتلــة هامــة يف تشــكيل الــدول الرأســمالية
واالقتصــاد الســيايس العاملــي .ويشــر مفهــوم منظومــة الغــذاء إىل
حـول
طريقــة إنتاجــه وتداولــه واســتهالكه عــى نطــاق عاملــي متمركــز ـ
الســوق والدولــة يف ســياق ـفـرات معممــة لنمــو رأس املــال .ويوفــر
اإلطــار املفاهيمــي ملنظومــة الغــذاء ،الــذي يســتلهم نظريــة التنظيــم
( )Regulations theoryوالنظــم العامليــة ،تحليـ ًـا لكيفيــة صنــع
أنمــاط متباينــة تاريخ ًيــا إلنتــاج األغذيــة وتنظيمــه عــى التــوايل خــال
ـفـرات طويلــة مــن الرتاكــم وملـ ّـدة ال ـفـرات االنتقاليــة مــن األزمــات
والصدمــات.
وقــد تــم بدايــة تحديــد منظومتــن غذائيــن :املنظومــة الغذائيــة
األوىل ( )١٩٣٠-١٨٧٠أتــت خــال ـفـرة هيمنــة بريطانيــا عــى االقتصــاد
العاملــي أو «نظــام الغــذاء اإلمرباطــوري» ،أمّ ــا املنظومــة الغذائيــة
الثانيــة (خمســينيات إىل ســبعينيات القــرن العشــرين) فكانــت يف
حـرب
ظــل هيمنــة الواليــات املتحــدة عــى االقتصــاد العاملــي مــا بعــد ال ـ
العامليــة ،وتســمى ً
أيضــا «منظومــة التنميــة الصناعيــة للغــذاء» أو
ضـراء» .ومنــذ نشــر كتابهمــا املرجعــي،
«منظومــة غــذاء الثــورة الخ ـ
تقرتح التطورات األخرية نشــوء مرحلة ثالثة ،أي «منظومة الغذاء
ش�ركاتية» ،التـ�ي بـ�دأت يف السـ�بعينيات والثمانينيـ�ات(  (�McMi
ال ـ
.)chael 2012
هنــا تكمــن أهم ّيــة تحديــد مراحــل اســتقرار إنتــاج األغذيــة وتوزيعهــا
واســتهالكها لكشــف املراحــل االنتقاليــة مــن املنافســة السياســية
غـرات عــى مختلــف املســتويات ،مــن عالقــات القــوى املحليــة
والت ـ
إىل عالقــات القــوى العامليــة فيمــا يتعلــق بتطــور الرأســمالية وأنمــاط
تراكمهــا ( .)Bernstein 2010كمــا يقـ ّـدم هــذا اإلطــار املفاهيمــي
إرشــادات مفيــدة لفهــم االختــاالت الفنيــة واإليكولوجيــة الناجمــة
صـرة (Holt-Gimenez and Patel
عــن منظومــة الغــذاء املعا ـ
 ،)2012والتــي سيناقشــها القســم األخــر ،مــن خــال ـعـرض مفهــوم
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عـرف بحجــم التحـ ّـدي الــذي يطرحــه تقديــم تحليــل مقــارن متعــدد
ن ـ
النطاقــات وعابــر األمكنــة واألزمــان لألنظمــة الغذائيــة يف املنطقــة
العربيــة ،لكننــا نعتقــد أن فهــم الوضــع الحــايل وآفــاق الحــق يف
الغــذاء ي ـفـرض االعتمــاد عــى منظــور تاريخــي .عــى حــد علمنــا،
قامــت العديــد مــن الدراســات باستكشــاف مفهــوم منظومــة الغــذاء
حـاء العالــم (Bernstein
مــن خــال دراســات حالــة مــن مختلــف أن ـ
 ،)2016لكــن القليــل منهــا اســتخدم هــذا املفهــوم لتحليــل منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،ســواء حالــة بلــدان كمصــر
تحديـ ًـدا ( )Bush 2007; M. Dixon 2014; El Nour 2017أو
عىل املستوى اإلقليمي ،مع الرتكيز عىل الفرتة املعاصرة (Woertz
.)2014
غـرض األســاس مــن هــذه الورقــة هــو تفعيــل اإلطــار املفاهيمــي
ال ـ
للمنظومات الغذائية بشكل صريح وقراءة كل من الفرتات العاملية
الثــاث وتحليــل كيفيــة ترجمتهــا يف العالــم العربــي .ومــن ثــم ،نختــم
بمناقشة اإليكولوجيا السياسية لعالقة التفاعل الحيوي (األييض)
املعَ ِّطلــة بــن املجتمــع والطبيعــة ،يف ظــل املنظومــة الغذائيــة الفعليــة
وعالقتهــا بالحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة يف املنطقــة.

 .٢المنظومة الغذائية األولى
ّ
الفلاحون
(سنوات :)١٩٣٠ - ١٨٧٠
واإلمبريالية والثورة الصناعية
اســتمرّت املنظومــة الغذائيــة األوىل مــن أواخــر القــرن التاســع عشــر
حتــى ـفـرة الكســاد الكبــر وربطــت اســترياد األغذيــة واملحاصيــل
التوســع الصناعــي
الزراعية-الصناعيــة مــن املســتعمرات ملواكبــة
ّ
األوروبــي .أدى الركــود التدريجــي وحتــى انخفــاض اإلنتاجيــة يف
األغذيــة األساســية يف العديــد مــن البلــدان املســتعمَرة إىل تهميــش
الفالحــن ،مــع ذهــاب الدعــم للمســتوطنني وأصحــاب األرايض
الك ـبـرة إلنتــاج محاصيــل نقديــة عاليــة القيمــة ودمجهــا يف األســواق
العامليــة لإلمرباطوريــات .بــدأت بريطانيــا العظمــى ،اإلمرباطوريــة
القويّــة آنــذاك ،بتشــكيل املنظومــة الغذائيــة األوىل ،التــي اســتمرّت
من سبعينيات القرن التاسع عشر إىل ثالثينيات القرن العشرين،
واســتندت إىل إمــدادات الحبــوب مــن املســتعمرات االســتيطانية يف
سـراليا وكنــدا والهنــد وغريهــا ،ثــم امتـ ّـدت إىل الشــرق األوســط
أ ـ
ّ
شـراء الســلع املصنعــة واســترياد
وأفريقيــا وآســيا ،وقامــت بدورهــا ب ـ

شـرت زراعــة املحاصيــل املخصصــة للتصديــر االســتعماري يف
انت ـ
العالــم العربــي يف القــرن التاســع عشــر يف ظــل اإلمرباطوريــة
العثمانية ،حيث هيمنت طبقات ّ
ملك األرايض عىل سوريا والعراق
التوســع يف الزراعــة التجاريــة إىل تركيــز ملكيــة
ومصــر ،بينمــا أ ّدى
ّ
األرايض ( ،)Beinin 2001وتــم تطويــر أســواق حبــوب إقليميــة
وجيــوب مــن املحاصيــل النقديــة إىل جانــب زراعــة الكفــاف .وكانــت
مصــر وتركيــا وإ ـيـران مراكــز لزراعــة القطــن يف تلــك ال ـفـرة وتــم إنتــاج
النبيــذ يف املشــرق والتبــغ يف تركيــا وســوريا والحريــر يف جبــل لبنــان
شـركة
( .)Woertz 2014; Beinin 2001وكان االمتيــاز املم ـنـوح ل ـ
الســويس يف العالــم  ١٨٥٨ملواصلــة أعمــال القنــاة التــي ســربط
البحــر املتوســطبالبحــر األحمــر مــن أهــم املشــاريع التكنولوجيــة لهــذا
التوســع التجــاري يف ا ملنطقــة ،وكان الهــدف هــو تســهيل الطريــق
صـول إىل املحيــط الهنــدي والقــرن
أمــام التجــارة اإلمربيا ل يــة للو ـ
األفريقــي ،وتقصــر املســاف ة بــن أوروبــا والشــرق .هــذا االمتيــاز،
الــذي اع ُتــر نموذج ًيــا لتطويــر االقتصــاد املصــري ،قــام بخدمــة رأس
سـايس خــال ق ـ ـرن مــن الزمــن (Headrick
املــال األوروبــي بشــكل أ ـ
 .)1981اســتفادت بريطانيــا العظمــى بشــكل رئيــي مــن القنــاة التــي
شـ ّـقها عمّ ــال ســخرة مصريــون ومهندســون ورأس مــال مــن فرن س ـ ـا
ّ
وتمكنــت مــن دمــج مصــر ضمــن إمرباطوريتهــا يف العــام  .١٨٨٢وقــد
لعبــت قنــاة الســويس ،باإلضافــة إىل املــوائن املركزيــة يف اإلســكندرية
وإزمــر وبــروت ،واســتبدال القوافــل بالســكك الحديديــة ،دورهــا يف
دمــج مــدن الشــرق األوســط يف نظــام تجــاري عاملــي (.)Issawi 2013
جـاء إنتــاج القطــن يف مصــر كنتيجــة لعالقــة التبعيــة االســتعمارية
ـ
التي أدمجت البالد يف نظام رأسمايل عاملي( (�Beinin and Lock
 .)man, 1987وكمــا ي ـقـول ريتشــاردز ( ،)Richards 1982يمكــن
جـاع تطــور زراعــة القطــن يف مصــر إىل الســياق الســيايس الــذي
إر ـ
واجهتــه يف العــام  ،١٨٢٢عندمــا ســعى محمــد عــي ()١٨٤٨-١٨٠٥
ولتأمــن انفصالــه عــن اإلمرباطوريــة العثمانيــة وتمويــل أجهزتــه
العسكرية إىل خلق وسائل لتأمني تمويل اسرتاتيجية التحديث من
خــال بيــع القطــن إىل أوروبــا .وكان القطــن أهــم املدخــات املزروعــة
للثــورة الصناعيــة الربيطانيــة ،التــي كانــت بطــور االنتقــال إىل نمــط
اإلنتــاج الرأســمايل .وقــد ارتفــع الطلــب عــى القطــن املصــري عندمــا
ّ
حـرب األهليــة األمريكيــة اإلمــدادات مــن جنــوب الواليــات
عطلــت ال ـ
املتحــدة ( .)Beckert 2004ولتحقيــق األربــاح الرأســمالية ،انتقلــت
غـرة
زراعــة القطــن إىل األمــاك الك ـبـرة ،بعيـ ًـدا عــن األرايض الص ـ
للفالحــن املســتخدمة لزراعــة املحاصيــل األساســية (Alleaume
.)1999
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األيــض االجتماعي-اإليكولوجــي .وبمــا أن املصالــح االقتصاديــة
هــي التــي تحــدد ب ـنـاء الدولــة والسياســة الحاكمــة وإيديولوجيتهــا
ومؤسســاتها وسياســاتها ،فإننــا نتب ّنــى املقاربــة املفاهيميــة املاديــة
التاريخيــة يف تحليلنــا .ويف اســتعادة إلطــار النظريــة املاركســية
حـول البنيــة التحتيــة والبنيــة الفوقيــة ،تم ّيــز مدرســة
الكالســيكية ـ
التنظيـ�م بـين ديالكتيـ�ك أنمـ�اط الرتاكـ�م وأنمـ�اط تنظيمهـ�ا(  (�Agliet
 .)ta 2000; Boyer 1990; Jessop 1990فالتمييــز الواضــح بــن
ّ
املتعلقــة بهــا ّ
يمكــن مــن
ـفـرات الرتاكــم الرأســمايل وأنمــاط التنظيــم
وضــع تصـوّر لعالقــات القــوى يف إنتــاج واســتهالك الغــذاء تاريخ ًيــا.
نتمســك
ويف ظــل إطــار االقتصــاد الســيايس املتعــدد املصــادر هــذا،
ّ
حـول االرتــكاز عــى العمــل يف
بنصيحــة أراغــي ( )Araghi 2003ـ
مقاربــة منظومــات الغــذاء ،فهــو يطــرح أنــه عــى مــدى عمليــات
تنظيــم وإعــادة تنظيــم املنظومــات الغذائيــة خــال تلــك ال ـفـرات
الطويلــة ،هنــاك سـ ّـكان يبيعــون قـوّة عملهــم مــن أجــل الطعــام،
ســواء مــن خــال اإلنتــاج أو االســتهالك.

ً
ووفقــا لفريدمــان (،)Friedmann 1993
رأس املــال واملهاجريــن.
كانــت أهــم الــدول املصـ ّـدرة للقمــح هــي التــي تشـ ّـكل سياســة الغــذاء
الفعليــة.

بالتــايل ولزراعــة القطــن ،اســتولت ا ـملـزارع وامللكيــات الكــرى عــى
األرايض التــي كانــت تســتخدم ملحاصيــل الكفــاف مــن قبــل الفالحــن
يف ظــل أنظمــة مــا قبــل الرأســمالية .تضاعــف العمــل القســري يف
حقول القطن ،وبحلول نهاية القرن التاسع عشر ،كانت الغالبية
العظمــى مــن الفالحــن «إمــا بــا أرض أو مــن ف ـقـراء األرض ،وبــرزت
طبقـ�ة جديـ�دة مـ�ن كبـ�ار م ّـلاك األرايض  -الربجوازيـ�ة الزراعيـ�ة»( (�Bei
.)nin and Lockman 1988, p.8
ً
وفقــا لبينــن ولوكمــان« ،تكمــن إشــكالية التاريــخ املصــري الحديــث
املركزيــة يف دمــج مصــر يف النظــام الرأســمايل العاملــي عــى أســاس
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ضـوع والتبعيــة ،ونمــو نمــط رأســمايل لإلنتــاج والتمايــز الطبقــي
الخ ـ
ناتــج عنهمــا» (املرجــع نفســه) .وقامــت هــذه الربجوازيــة الزراعيــة
ورأس املــال األجنبــي الــذي طــور إنتــاج القطــن يف مصــر بوضــع
وســائل جديــدة للتحكــم يف اإلنتــاج الزراعــي والغــذايئ املرتبــط
ً
ً
وثيقــا بضــرورات االقتصــاد الرأســمايل العاملــي .ومــن خــال
ارتباطــا

تقســيم اســتعماري للعمــل ،ســارت الزيــادة يف تســويق املحاصيــل
غ ّـرات يف نظــام حيــازة األرايض.
الصناعيــة جن ًبــا إىل جنــب مــع الت ـ
فامللكيــة الخاصــة ،بمعناهــا الل ـيـرايل ،تشــر إىل الحقــوق الكاملــة
عــى املمتلــكات التــي يمارســها شــخص اعتبــاري أو فــرد أو مجتمــع.
حـول العالــم منــذ القــرن
وقــد ُـفـرض هــذا املعنــى الضيــق للملكيــة ـ
التاســع عشــر كركــن مــن أركان اإليديولوجيــة الرأســمالية ،وتســبب
يف مسار واسع إللغاء شرعية الحقوق العرفية واملجتمعية للناس
لصالــح النقــل القا ـنـوين الواســع النطــاق لــأرايض خــال اإلصالحــات
العثمانيــة ،املعروفــة باســم التنظيمــات (.)١٨٧٦-١٨٣٩

يف العــام  ،١٨٥٨أدخلــت اإلمرباطوريــة العثمانيــة إصالحــات عــى
حيــازة األرايض عــى النمــط الغربــي مــن خــال ســجل دفــر خانــة
والرمــوز التجاريــة لزيــادة قواعدهــا الضريبيــة ،فســهّ لت نظــم حيــازة
األرايض الجديــدة هــذه تحصيــل الديــون وســمحت لأل ـفـراد العاديــن
ّ
بتملك األرايض وبيعها ورهنها .ومن خالل تسجيل األرايض القبلية

باسم أعيان القرية أو خصخصة املشاعات ،أدت ديناميات الزراعة
الرأســمالية إىل ظهــور أســر مالكــة ك ـبـرة وتقســيم اجتماعــي متمايــز
غـرة مــن الفالحــن واملزارعــن
بينهــا وبــن أصحــاب الحيــازات الص ـ
والسـ ّـكان الذيــن ال يملكــون األرض .تــم اســتبدال العالقــات
املجتمعية القديمة والزراعة العائلية يف املشاعات بامللكية الخاصة
مـاء القبائــل .وكمــا
التــي انتقلــت إىل أيــدي كبــار شــخصيات املــدن وزع ـ
الحــظ العيســاوي ،وجــدت الســلطات فائــدة يف مـ ّـاك األرايض
الكبــار ،حيــث أصبــح تحصيــل الضرائــب أكــر ســهولة (Issawi
.)2013
أدى انتشــار العالقــات االجتماعيــة الرأســمالية الجديــدة إىل ظهــور
برجوازيــة حضريــة جديــدة ارتبطــت ثروتهــا بأوروبــا (املصــارف،
الحريــر ،القطــن ،الــخ ،).ممــا أدى إىل وجــود طبقــة جديــدة مــن
أصحــاب األرايض املقيمــن يف املناطــق الحضريــة تعمــل يف الزراعــة
شـرت العقــود الزراعيــة غــر املســتقرة
التجاريــة التصديريــة .انت ـ
والقيــود املاليــة الثقيلــة ،ممــا أدى إىل انــدالع العديــد مــن الثــورات
الزراعيــة والريفيــة يف القــرن التاســع عشــر تقودهــا املجتمعــات
غـرب وجبــل لبنــان وســوريا
الفالحيــة يف مصــر وتونــس والجزائــر وامل ـ
وفلســطني ( .)Kazemi and Waterbury 1991ولعبــت النخــب
حـركات
املحليــة ورجــال الديــن دورًا محوريًــا يف تقويــض تلــك ال ـ
للتوصــل إىل الح ـلـول الوســطية مــع الســلطات القائمــة و ـفـرض
ســيطرتها عــى املســتوى املحــي .وبمجــرد ترســيخ ســلطتها ،قامــت
بقمــع التمــرد (Burke III 1976; Kazemi and Waterbury
.)1991
أصبحــت املنطقــة تحــت الســيطرة األوروبيــة بنهايــة القــرن التاســع
طـول يف الجزائــر ،فقامــت الــدول الغربيــة
عشــر ،مــع الحكــم األ ـ
ب ـفـرض نظــم قانونيــة لــأرايض وطــرق تنظيمهــا أ ّدت إىل ربــط الزراعــة
باألســواق العامليــة ،كمــا يف حالــة إنتــاج القطــن يف مصــر .ويف
 ،١٨٨٥ضغطــت الســلطات الفرنســية عــى البــاي يف تونــس للقيــام
بإصالحــات يف تســجيل امللكيــة ،أ ّدت إىل نقــل مســألة األرايض مــن
األ ـعـراف التقليديــة وســلطة الفقــه اإلســامي .فتــم تشــريع العقــود
صـول عــى األرايض العامــة
يف العــام  ،١٨٨٦ممــا أتــاح لألوروبيــن الح ـ

أو الحبــوس عــى شــكل إيجــار دائــم ،أو إ ـنـزال ( .)Lewis 2013ويف
ّ ،١٨٩٨
مكــن مرســوم املســتوطنني األوروبيــن مــن التصـرّف كـ»بديــل»
شـراء الحــق يف اســتغالل تلــك األرايض
عــن الســلطة االســتعمارية و ـ
العامـ�ة ،وتسـ�جيلها تحـ�ت هويتهـ�م القوميـ�ة األوروبيـ�ة(  (�Ellou
 .)mi 2013وبــن  ١٨٨١و ،١٨٨٦ارتفــع عــدد الهكتــارات التــي يملكهــا
الفرنســيون لوحدهــم أكــر مــن الضعــف ووصــل إىل أربعــة أضعــاف
تقري ًبــا بح ـلـول العــام ( ١٨٩٧نفــس املصــدر) .ومــع نهايــة القــرن ،كان
 ٥٠حيا ًزا ّ
يمثل  ٤٥٠ألف هكتار من األرايض االستعمارية ،ويف العام
ّ
 ،١٩١٠أصبــح املســتوطنون يحتلــون  ٨٠٠ألــف هكتــار (;Poncet, 1951
.)Elloumi, 2013
خــال مـ ّـدة املنظومــة الغذائيــة األوىل نجــد أن القوانــن النفعيــة
ّ
املتعلقــة بامللكيــة كانــت يف صلــب مســار االســتيالء
واإلصالحــات
ّ
عــى النظــام الغــذايئ .قــام الحــكام العثمانيــون باســتخراج الضرائــب
الباهظــة عــى األرايض مــن الفالحــن بمســاعدة وكالء محليــن
مع ّينــن مقابــل منــح الحيــازات الك ـبـرة .ويف وقــت الحــق ،مــع
حـرب العامليــة
االنتــداب الربيطــاين والفرنــي عــى املنطقــة بعــد ال ـ
وســع املســتعمرون مزارعهــم وكياناتهــم التجاريــة ومنحــت
األوىلّ ،
مـاء
اإلدارة االســتعمارية حقــوق امللكيــة وحقــوق االنت ـفـاع لبعــض زع ـ
القبائــل وكبــار املســؤولني والعائــات األصليــة املؤ ـثـرة الذيــن اعتمــدت
عليهــم ســلطة الحكــم األجنبــي .وكانــت النتيجــة تثبيــت الزراعــة
املوجهــة للتصديــر ،ومعظمهــا يف األرايض املرويــة التــي يســيطر
عليهــا املســتعمرون وا ـملـزارع املحليــة الك ـبـرة ،بمــوازاة مســاحة
طـاع فرعــي بعــي فقــر ،يُنتــج عــى مســتوى الكفــاف
شاســعة لق ـ
ويشــغله معظــم الســكان املزارعــن والبــدو الرحــل .وبــدأت عمليــات
االســتقطاب يف توزيــع األرايض والدخــل تتجــذر يف معظــم بلــدان
املنطقــة.
تتكــرر العناصــر ذاتهــا لعمليــة االســتيالء عــى األســطح الزراعيــة يف
املنطقــة بأســرها ،مــن خــال التالعــب بحقــوق األرض ونقلهــا إىل
األعيــان املحليــن أو املســتعمرين األوروبيــن .ومــع ذلــك ،كانــت
املشــاعات مــا زالــت ّ
تمثــل  ٪٧٠مــن أرض فلســطني يف الثالثينيــات
( .)Issawi 1988 p. 286وتــم تأســيس الكيبوتــس بدايــة عــى
األرايض املشاعية املنتزعة التي تم شراؤها من السلطات الربيطانية
شـرك أو جمعيــة االســتعمار
مــن قبــل املجلــس الصه ـيـوين امل ـ
اليهــودي أو ،فيمــا بعــد ،الصنــدوق القومــي اليهــودي .وبتمويــل
كبــر مــن روثشــايلد ،تــم تحويــل تلــك األرايض باســتخدام امليكنــة
وضــخ امليــاه الجوفيــة إىل أوىل البســاتني الكثيفــة (الحمضيــات
أساســا) يف املنطقــة ،وتــم تقديمهــا مــن خــال ســلطات االنتــداب
ً
األوروبــي كنمــاذج يجــب اعتمادهــا مــن قبــل الســكان األصليــن
حـراء تتف ّتــح» ( .)Weulersse 1946تــم توحيــد امللكيــة
لجعــل «الص ـ
الخاصــة كشــكل مــن أشــكال الرتاكــم البــدايئ مــن خــال نــزع ملكيــة
ً
الحقــا بمجموعــة متكاملــة مــن الص ـكـوك
األرايض ،وتــم دعمهــا
القانونيــة التــي تطبقهــا الســلطات االســتعمارية.
يف بداية القرن العشرين ،سيطرت زراعة الحبوب عىل حوايل ٪٨٠
مــن األرايض الزراعيــة يف بــاد املشــرق (،)Issawi 1988, p. 271
وكانت نصفها من أجل الكفاف ،والباقي للبيع يف األسواق املحلية
جـزء األكــر مــن إمــدادات الدهــون .أمّ ــا
واإلقليميــة .وشـ ّـكل الزيتــون ال ـ
نطــاق اإلنتــاج الحيــواين فــكان واســعً ا ً
أيضــا ،لكــن إنتــاج األعــاف
للماشــية كان شــائعً ا فقــط يف مصــر (املرجــع نفســه ،ص،)٩٧ .
وخاصــة الربســيم .ومــع نمــو زراعــة القطــن ،تدهــور إنتــاج الحبــوب
جـرت مصــر عــى اســترياد كميــات ك ـبـرة مــن املــواد الغذائيــة
فأُ ـ
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نتيجــة لنقــص الغــذاء بســبب األعمــال العســكرية ،بــدأ الكثــر مــن
جـوع بح ـلـول عــام  ،١٩١٨وتضاعفــت تضاعفــت
املصريــن يواجهــون ال ـ
تكاليــف املعيشــة لعائلــة ف ـقـرة نموذجيــة يف القا ـ
هـرة ثــاث ـمـرات
بــن عامــي  ١٩١٤و ،١٩١٩ممــا أدى إىل ثــورة  ١٩١٩مــارس .تمـرّد الريــف
عــى القمــع ،وحصلــت هجمــات عــى محطــات التل ـ
غـراف والســكك
الحديديــة ،كرمــوز للســلطة الربيطانيــة .فبعــد ـفـرة طويلــة مــن نمــو
اإلنتــاج الزراعــي يف املنطقــة ( ،)١٩١٤-١٨٠٠تســبب الحصــار التجــاري
حـرب العامليــة األوىل بدمــار اجتماعــي نتــج عــن
الناجــم عــن تفجّ ــر ال ـ
حـرب.
هــاك نصــف مليــون شــخص يف ســوريا الكــرى حتــى نهايــة ال ـ
تأثــر جبــل لبنــان بشــكل خــاص بعــد إعــادة توجيــه زراعتــه نحــو أشــجار
سـراتيجية املربحــة خــال
التــوت والحريــر ( ،)Owen 1993اإل ـ
أوقــات الســلم ،لكــن نقــص إنتــاج الحبــوب بشــكل كاف كان كارث ًيــا
خالل الحرب ،حيث لم تصل الحبوب إىل الساحل وكانت املنطقة
تفتقــر إىل الدخــل مــن الحريــر مــع توقــف الزراعــة املوجهــة للتصديــر
خــال األزمــة.
مــع ذلــك ،وبعــد ـفـرة مــن االنتعــاش بعــد نهايــة ال ـ
حـرب العامليــة
األوىل ،كان االســتهالك الغــذايئ يف الشــرق األوســط أكــر ـثـراءً منــه
يف البلــدان الناميــة األخــرى مثــل الهنــد ،لكنــه تخلــف عــن مثيلــه يف
البلــدان املتقدمــة .فســيطر الخبــز عــى الوجبــات الغذائيــة يف الشــرق
األوســط بنســبة  ٪٦٣و ٪٧٠مــن الســعرات الحراريــة يف فلســطني
ومصــر عــى التــوايل ( .)Bennett and Lloyd 1956ويف ،١٩٣٥
بعد التعايف من الحرب العاملية األوىل والكساد الكبري ،عاد تصدير
حـرب ،وأصبحــت
القمــح يف الشــرق األوســط إىل كمــا كان قبــل ال ـ
عـراق وشــرق األردن ومصــر مــن كبــار املنتجــن .وقــام
ضـول وال ـ
األنا ـ
ال ـ
عـراق بتصديــر كميــات ك ـبـرة مــن الشــعري واملــواد الخــام إىل اململكــة
املتحدة (املرجع نفسه ،ص  .)١٧١وبني  ١٩٣٤و ،١٩٣٩وصل متوسط
صــادرات الشــعري الســنوية مــن ال ـ
عـراق إىل اململكــة املتحــدة إىل ٢٠٠
ألف طن (املرجع نفسه) .ويف الوقت الذي كان فيه الشرق األوسط
ّ
مصدرًا صافياً للحبوب ،ظهرت اختالالت إقليمية بني مناطق
ككل
عـراق ومصــر والداخــل الســوري واملناطــق املســتوردة
الفائــض مثــل ال ـ
مثــل فلســطني ولبنــان وشــبه الجز ـيـرة العربيــة.
طـاع
حـول مــن اإلق ـ
تم ّـيـزت املنظومــة الغذائيــة األوىل يف املنطقــة بالت ـ
املحيل ،تحت إشراف اإلمرباطورية العثمانية ،إىل املذهب التجاري
الــذي يــزود اإلمرباطوريــة باملحاصيــل الزراعيــة الصناعيــة األحاديــة،
سـرعة مــع موجــات خصخصــة أرايض
وتح ّولــت عالقــات اإلنتــاج ب ـ
املشــاعات وغريهــا مــن أرايض الدولــة والتــي أطاحــت بالزراعــة
املجتمعيــة .وقــد ارتكــز أســلوب التنظيــم خــال هــذه املرحلــة عــى
املثــل الليرباليــة ،وباألخــص عــى ســيادة امللكيــة الخاصــة التــي تتبناهــا
القــوى اإلمربياليــة .باختصــار ،نشــأت منظومــة الغــذاء االســتعماري
األول مــن املحاصيــل النقديــة الصناعيــة التــي تحكمهــا القــوى
اإلمربياليــة ،وبصــورة رئيســية بريطانيــا العظمــى .وكانــت الركائــز
األساســية إلدمــاج املنطقــة ضمــن أول منظومــة غذائيــة دوليــة مبنيــة
عــى العالقــات اإلمربياليــة مــع املســتعمرات ،ومــا يســمى بتحديــث
حـرة واالبتــكارات
حيــازة األرايض ،إىل جانــب سياســات التجــارة ال ـ
التكنولوجيــة يف النقــل واألهميــة الجغرافيــة السياســية لقنــاة
الســويس .وبعــد الكســاد الكبــر وانهيــار التجــارة الحـرّة وظهــور
طـاء
حـول معيــار اتفاقيــة بريتــون وودز املبنــي عــى الغ ـ
الحمائيــة ،ت ـ

 .٣منظومة الغذاء الثانية
(أربعينيات إلى سبعينيات
القرن العشرين) :الثورة الخضراء
والقومية العربية والحرب الباردة
عكســت املنظومــة الغذائيــة الثانيــة مســار تدفــق الغــذاء مــن نصــف
الكرة الشــمايل إىل النصف الجنوبي ،مما غذى التصنيع يف العالم
حـرب البــاردة .وتم ّـيـزت هــذه املنظومــة التــي اســتمرت
الثالــث إ ّبــان ال ـ
من الحرب العاملية الثانية إىل انهيار اتفاقية بريتون وودز ،بوصول
نظــام الدولــة القوميــة إىل ذروتــه يف أعقــاب عمليــة إن ـهـاء االســتعمار.
حـرب
وكانــت النظــم الغذائيــة يف الــدول الغربيــة قــد خضعــت بعــد ال ـ
ّ
املعلبــة
العامليــة الثالثــة لعمليــة زيــادة اســتهالك اللحــوم واألطعمــة
طويلــة األمــدّ .
ُ
حلــت األليــاف الصناعيــة محــل القطــن واسـتبدلت
ّ
ُ
شـراب الــذرة و ـغـره مــن املحليــات
محاصيــل التصديــر االســتعمارية ب ـ
املصنوعـ�ة يف بلـ�دان املركـ�ز ،خاصـ�ة يف الواليـ�ات املتحـ�دة(  (�McMi
 .)chael 2012كما تم دعم الحبوب ونقلها إىل البلدان األساسية.
اســتندت منظومــة الغــذاء الثانيــة عــى عمليــة إعــادة الهيكلــة عــر
مكثــف ّ
ّ
للحــوم واألغذيــة
طـاع الزراعــي ،مــع إنتــاج
الوطنيــة للق ـ
طويلــة األمــد كمكونــات مركزيــة ودعــم الزراعــة يف مراكــز املنظومــة
الغذائيــة ( .)Friedman and McMichael 1989اســتلزمت
الســردية العامليــة املهيمنــة الرتويــج لنظريــة التحديــث يف دول
ضـراء»
العالــم الثالــث كنمــوذج يُحتــذى بــه ،وكانــت «الثــورة الخ ـ
التــي تقودهــا الواليــات املتحــدة مــن عناصرهــا املهمــة ،وتــم اعتبارهــا
نموذجً ــا تكنولوج ًيــا قابـاً للتصديــر ( .)Otero 2008ففــي العــام
شـرة عامً ــا مــن النجــاح
 ،١٩٦٨وخــال خطــاب االحتفــال بخمــس ع ـ
يف املســاعدة اإلنمائيــة لجعــل الزراعــة «أكــر كثافــة وأكــر إنتاجيــة»،
وذلــك بفضــل اســتخدام البــذور املهجنــة واملبيــدات الكيميائيــة
واألســمدة االصطناعيــة ،قــال وليــام جــود ،مديــر الوكالــة األمريكيــة
للتنمية الدولية وصاحب املصطلح أن «التطورات يف مجال الزراعة
تحتــوي عــى أشــكال ثــورة جديــدة .إنهــا ليســت ثــورة ح ـمـراء عنيفــة
ضـاء مثــل ثــورة شــاه إ ـيـران.
مثــل ثــورة الســوفييت ،وليســت ثــورة بي ـ
ضـراء»(.)Gaud 1968
أنــا أســميها الثــورة الخ ـ
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األساســية ،بـ ً
ـدل مــن تصديرهــا كمــا قبــل .وقــد ّ
مثــل القطــن ٪٩٣
حـرب العامليــة األوىل (Richards
مــن الصــادرات املصريــة عشــية ال ـ
.)1982, p.9

الذهبــي إىل تجــارة دوليــة بقيــادة الــدوالر األ ـمـريك ،تدعمهــا خطــة
شـاء صنــدوق النقــد الــدويل ومجموعــة
مارشــال إلعــادة اإلعمــار ،وإن ـ
البنــك الــدويل ،ممــا مهّ ــد الطريــق إىل الهيمنــة الجديــدة عــر املحيــط
حـرب العامليــة
األطلــي للمنظومــة الغذائيــة الثانيــة مــا بعــد ال ـ
الثانيــة.

هاجســا كبـرًا لــدى الــدول
منــذ االســتقالل ،شـ ّـكل األمــن الغــذايئ
ً
العربيــة املسـ ّ
ً
حديثــا مــع الرتكيــز بشــكل متزايــد عــى إنتــاج
ـتقلة
خـراط يف إصالحــات األرايض واإلعانــات
محاصيــل الكفــاف ،واالن ـ
ودعــم األســعار والتعاونيــات والتســهيالت االئتمانيــة .وكانــت
ضـراء املثاليــة قــوة دافعــة يف املنطقــة العربيــة ،مــن خــال
الثــورة الخ ـ
الســيطرة املركزيــة عــى املــوارد واملدخــات وتعزيــز مشــاريع البنيــة
التحتية واملياه وخطط الري عىل نطاق واسع .شهدت عقود ما بعد
حـرب العامليــة الثانيــة تغ ـيـرات ثوريــة قــام بهــا ضبــاط عســكريون
ال ـ
قوميــون ،وإصالحــات األرايض ،وظهــور االقتصــادات القائمــة
سـراتيجيات التصنيــع الســتبدال الــواردات (،)ISI
عــى النفــط ،وا ـ
وصعــود طبقــة وســطى حضريــة جديــدة .ويف زمــن االســتقالل،
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كانت األرايض اململوكة لألجانب (األفراد والشركات) كنسبة مئوية
من إجمايل األرايض املزروعة تمثل حوايل  ٪٣٠يف الجزائر ،و ٪٢٠يف
غـرب (El-Ghonemy
ليبيــا وتونــس ،و ٪١٠يف مصــر و ٪٣.٦يف امل ـ
.)1993, p.456
تزامــن الدفــع الغربــي للتخلــص مــن فائــض الغــذاء مــع اإلهمــال
طـاء
النســبي للزراعــة مــن قبــل بلــدان الشــرق األوســط ،وتــم إع ـ
األولويــة ملبــادرات رأس املــال الخــاص (الــدويل يف كثــر مــن األحيــان).
ومــع ذلــك ،رأت العديــد مــن الحكومــات العربيــة أن الســبب وراء
انخفــاض اإلنتاجيــة هــو مشــكلة التوزيــع غــر املتســاوي لــأرايض .مــع
ّ
التحكــم يف
اإلصالحــات الزراعيــة واســتعادة األرايض األجنبيــة ،تــم
ســقف اإليجــارات ،ممــا منــح املســتأجرين مزيـ ًـدا مــن ضمــان الحيــازة
و َد َفـ َـع باتجــاه بــدء التنميــة الريفيــة .لذلــك ،تــم تطبيــق إصالحــات
األرايض يف كل مــكان يف املنطقــة تقري ًبــا ،فقــد اسـ ُتخدم التوزيــع
الواســع لــأرايض يف مصــر عبــد الناصــر ،وتحــت حكــم البعــث يف
جـراء
ضـاء ،كإ ـ
عـراق وســوريا وشــاه إ ـيـران الــذي أطلــق ثورتــه البي ـ
ال ـ
باتجــاه التنميــة االقتصاديــة والتحديــث.
ً
إنصافــا هــو زيــادة
وكان الهــدف مــن توزيــع األرايض بشــكل أكــر
ً
شـرائيةً .
أيضــا،
اإلنتاجيــة ورفــع مســتوى الدخــل وزيــادة القــوة ال ـ
خضعت بلدان شمال أفريقيا مثل الجزائر لسياسات مهمّ ة إلعادة
توزيــع األرايض .يســجل الغنيمــي تحسـ ًنا كبـرًا يف نوعيــة الحيــاة يف
املناطــق الريفيــة يف شــمال أفريقيــا مــن خمســينيات إىل ثمانينيــات
القــرن العشــرين .ففــي ال ـفـرة مــا بــن  ١٩٥١و ،١٩٨٢انخفضــت
مســتويات الفقــر يف الريــف مــن  ٪٥٦.١إىل El-Ghonemy( ٪١٧.٨
شـرنا سـ ً
ـابقا ،اسـ َتخدمت الزراعــة نســبة رئيســية مــن
 .)1993وكمــا أ ـ
إجمــايل القــوى العاملــة (بــن الثلــث والثلثــن) وســاهمت بنســبة
ـتـراوح مــا بــن  ٪٢٠و ٪٣٠مــن إجمــايل الناتــج املحــي يف الثمانينيــات.
وباإلضافــة إىل إصالحــات األرايض ،فــإن تخفيــض تكاليــف القــروض
الزراعيــة ،والحــد مــن العــبء الضريبــي عــى املزارعــن ،والتأمــن
الســريع للكهربــة الريفيــة والرعايــة الصحيــة ،وتطويــر االتصــاالت
والنقل ،كانت كلها عالمات عىل التقدم املحرز خالل هذه الحقبة،
مــع وجــود قــدر كبــر مــن املســاعدة الخارجيــة التقنيــة واملاليــة.
حـرب البــاردة ،والتــي تحركهــا يف
كانــت السياســات الخارجيــة لل ـ
ّ
تشكل تدفقات
املقام األول سياسات االحتواء األمريكية ،هي التي
رأس املــال للمســاعدات اإلنمائيــة التــي ت ـمـول برامــج البنيــة التحتيــة
حـرب
واإلرشــاد الك ـبـرة .خــال هــذه الحقبــة التنمويــة التــي تلــت ال ـ
العاملية الثانية ،كان العلم والتكنولوجيا هو أفضل ما يمثل تفوق
الــدول الغربيــة ،التــي تب ّنــت نظريــة روســتو للتحديــث القائلــة أن
االزدهار يتطلب زيادة يف اإلنتاج تحتاج يف األساس ألدوات املعرفة
العلميــة والتكنولوجيــة املوجــودة لــدى البلــدان الصناعيــة .أصبحــت
الســدود عقيــدة ذلــك العصــر ،ويف  ٢٦تمّ وز/يوليــو  ،١٩٥٦أعلــن
شـركة الســويس ،بعــد رفــض الواليــات املتحــدة
عبــد الناصــر تأميــم ـ
شـاء والتعمــر ( )IBRDتمويــل ســد أســوان .يف
والبنــك الــدويل لإلن ـ
ً
غـرب قرضــا كبـرًا لب ـنـاء
املقابــل ،تــم منــح لبنــان وحكومتــه املواليــة لل ـ
سد القرعون عىل نهر الليطاين( (�Sneddon and Fox 2011; Gh
 ،)iotti and Riachi 2013وقــام االتحــاد الســوفيتي بتخصيــص
عـراق لب ـنـاء خزانــات ك ـبـرة ،والتــي
مســاعدات ملصــر وســوريا وال ـ
َّ
املتوقع
ساهمت ،مع ذلك ،يف التوترات بني فرعي البعث .كان من
حـرة األســد،
أن يــروي ســد ال ـفـرات ،أو ســد الطبقــة ،مــن خــال ب ـ
حـزب
جـزء الســوري مــن النهــر .طــرح ـ
طـول ال ـ
 ٦٤٠ألــف هكتــار عــى ـ
شـرايك
حوّل اال ـ
البعــث املشــروع باعتبــاره عالمــة فارقــة يف ترســيخ الت ـ

يف البــاد مــن خــال مســار إصالحــات األرايض بــن  ١٩٥٨و.١٩٦٣
لكــنْ  ،وكمــا يشــر بطاطــو ( ،)Batatu 1999كشــف نظــام الحيــازات
ال ـنـائش بعــد اإلصالحــات عــن تباينــات صرخــة .ومنــذ  ،١٩٧٠بــدأ عــدد
غـرة بالتناقــص ،ونمــا حجــم الحيــازات
أصحــاب الحيــازات الص ـ
املتوســطة والك ـبـرة وقـوّة ّ
جـزءً ا
ملكيهــا ،الذيــن كانــوا ،ال غرابــة ،ـ
مــن الدا ـئـرة الداخليــة للنظــام.
ّ
املتعلقــة بالبنيــة التحتيــة
وبالرغــم مــن تعــدد املشــاريع الك ـبـرة
صـاح األرايض والتنميــة الريفيــة ،اســتمرّت معـ ّـدالت الالمســاواة
وإ ـ
ّ
الرضــع واألمّ يــة عــى ارتفاعهــا.
وانعــدام ملكيــة األرايض ووفيــات
ّ
التدخــات الحكوميــة
وأ ّدت البقرطــة الواســعة للزراعــة ،مــن خــال
املتن ّوعــة ،إىل كبــح تلــك املبــادرات وإضعــاف حوافــز ودوافــع املنتجــن
سـاء الحقــوق املتســاوية التــي
وزيــادة تكاليــف املعامــات .وفقــدت الن ـ
ّ
كــنّ قــد اكتســبنها منــذ زمــن طويــل واملتعلقــة باســتخدام األرايض
يف ظــل قوانــن الحيــازة العرفيــة ،وذلــك بعــد خصخصــة األرايض
اململوكــة جماع ًيــا ،هــذا باإلضافــة إىل حرمانهــن مــن املحاصيــل
صـرت مخططــات تســوية األرايض بأربــاب
املُنتجــة ذات ًيــا ،حيــث انح ـ
األسر الذكور .االنحياز يف تخصيص الحقوق الفردية يف األرض إىل
الذكــور واملحاصيــل النقديــة عــزز إعــادة تشــكيل العمــل لغــر صالــح
ا ـملـرأة .كمــا اسـ ُتبعد العمّ ــال مــن دون أرض واملعتمديــن عــى األجــور
مــن نقــل حقــوق امللكيــة ضمــن نطــاق إعــادة التوزيــع يف اإلصالحــات
غـرب وتونــس (.)Bush and Ayeb 2012
الزراعيــة يف مصــر وامل ـ
أعطــت املســاعدات الخارجيــة واالســتثمار يف الزراعــة األولويــة
لتصديــر املحاصيــل الصناعيــة (ولكــن ليــس املحاصيــل الغذائيــة
التقليديــة) واســترياد اآلالت الزراعيــة وســاالت البــذور .أمّ ــا األولويــة
يف النفقات ،فكانت للقطاعات غري املنتجة يف اإلدارات الحكومية،
وال سيما النفقات العسكرية ،بما يف ذلك شراء األسلحة وفاتورة
أجــور القــوات املســلحة (.)Woertz 2014, p.29
اســتفاد كبــار املزارعــن يف كثــر مــن األحيــان مــن الربامــج الحكوميــة
عــى حســاب صغــار املزارعــن ،وبــدأت تكلفــة هــذه املخططــات
بمزاحمــة غريهــا يف الســاحة املاليــة ،ممــا قلــل مــن مــوارد الخدمــات
االجتماعيــة الحيويــة ،كالتعليــم والرعايــة الصحيــة والحمايــة
االجتماعيــة .عــاوة عــى ذلــك ،ســاهمت زيــادة اســتخدام امليــاه التــي
تتطلبهــا املحاصيــل النقديــة يف تدهــور البيئــة وفقــدان اإلنتاجيــة عــى
غ ّـرت خصوبــة الرتبــة بســبب
املــدى الطويــل .تدهــورت األرض ،وت ـ
طـاء النبــايت
شـاء الســدود (مثــل ســد أســوان) ،وتــم تدمــر الغ ـ
إن ـ
الطبيعــي وتجاهــل حقــوق ســكان الريــف املشــردين (مثــل النوبيــن)
ممــا أدى إىل اشــتداد النزاعــات عــى األرايض لصالــح مبــادئ الثــورة
الخضراء الذي يروّج ملقاربة إنتاجوية لتحقيق هدف األمن الغذايئ.
سـراتيجيات التصنيــع
خــال الســتينيات والســبعينيات ،أصبحــت ا ـ
الســتبدال الــواردات هــي املوجــة الجديــدة للتصنيــع يف املنطقــة
العربيــة ،بدافــع االكت ـفـاء الــذايت يف العديــد مــن البلــدان التــي تنفــذ
سياســات التصنيــع الســتبدال الــواردات لتعزيــز النمــو االقتصــادي
( ،)Harrigan 2014لكن باملمارسة ،أ ّدت هذه االسرتاتيجيات إىل
سياســات منحــازة ضــد الريــف لصالــح املناطــق الحضريــة ،مــن خــال
ّ
املكثفــة والضرائــب املحليــة ودعــم املســتهلكني وسياســات
الزراعــة
االســتثمار العامــة (.)Lipton 1977
وهنــا نصــل إىل اســتنتاج الغنيمــي ( )El-Ghonemy 1993الــذي
ي ـقـول أنــه وبالرغــم مــن جهــود الحكومــات وخططهــا لتحقيــق
االكت ـفـاء الــذايت مــن الغــذاء منــذ ســتينيات القــرن املــايض ،فشــلت
بلدان الشرق األدىن وشمال إفريقيا يف إطعام شعوبها من اإلنتاج
112

طـاع البعــي
جـاءت التحـوّالت يف غــر صالــح الق ـ
بشــكل عــام ،ـ
التقليــدي الكبــر الــذي يعيــش فيــه معظــم املزارعــن الف ـقـراء وجميــع
الرعــاة الرحّ ــل .وغال ًبــا مــا انتهــك املزارعــون التجاريــون الكبــار أرايض
املراعــي ،وتــم تقييــد الســكان الرحّ ــل تدريج ًيــا ضمــن حــدود أصغــر.
إىل جانــب النمــو الســكاين ،الــذي ارتفــع إىل أكــر مــن الضعــف يف
شــمال أفريقيــا بــن  ١٩٦٠و ،١٩٨٨أ ّدى ذلــك إىل زيــادة الطلــب عــى
امتالك أو استئجار األرايض الزراعية ( .)El-Ghonemy 1999وتم
فرض ضرائب ثقيلة عىل الزراعة يف مصر ،لتوفري رأس املال واملوارد
للتصنيع .ويف العراق وإيران ،أ ّدت عائدات النفط إىل إهمال نسبي
للزراعــة وأ ّدت الط ـفـرة النفطيــة إىل ظهــور ا ـملـرض الهولنــدي وإىل
ط ـفـرة يف الــواردات ،التــي أ ـثـرت عــى املزارعــن .اقتصــر دعــم إنتــاج
القمــح يف الســبعينيات عــى اململكــة العربيــة الســعودية وليبيــا
غـرب .ومــع الهــدر املــايل ،أ ّدت تلــك املحــاوالت إىل كارثــة
واألردن وامل ـ
بيئيــة كاملــة ،حيــث اسـ ُتنزفت طبقــات امليــاه الجوفيــة غــر املتجــددة
لزراعــة القمــح يف مناطــق قاحلــة للغايــة ،يف محاولــة لتطبيــق مُ ُثــل
ضـراء .ومــع النمــو الســكاين ،فقــد الشــرق األوســط ككل
الثــورة الخ ـ
قدرتــه عــى زراعــة الغــذاء املطلــوب مــن مــوارد امليــاه املتجــددة بح ـلـول
الســبعينيات.

ونتيجــة لذلــك ،تحـوّل النظــام الغــذايئ يف البلــدان الناميــة إىل
االعتمــاد عــى القمــح ،وأصبحــت معظــم دول الشــرق األوســط
شـراء
مســتوردة صافيــة للحبــوب ،ومتورطــة بشــكل كبــر يف ـ
الغــذاء الرخيــص لقــوة عاملــة حضريــة آخــذة يف التوســع ،وواجــه
املزارعــون صعوبــة ك ـبـرة يف منافســة واردات الحبــوب املدعومــة،
خاصــة يف ظــل غيــاب التدابــر الحمائيــة التــي أزالتهــا إعــادة الهيكلــة
سـاءت حالــة التبعيــة الغذائيــة
النيوليرباليــة ( .)Bush 2016وقــد ـ
سـاح ســيايس :وهــو درس
بســبب اســتخدام املســاعدات الغذائيــة ك ـ
تعلمتــه الــدول العربيــة عندمــا تــم التفكــر بوقــف إرســال املــواد
الغذائيــة إىل املنطقــة ر ًدا عــى حظرهــا للنفــط يف العــام  ١٩٧٣بســبب
تأثــر تعليــق نظــام بريتــون وودز عــى عائداتهــا .أدركــت الحكومــات
ش ً
ـرطا مسـ ً
ـبقا الســتقرارها
العربية مرة أخرى أن أمنها الغذايئ كان ـ
الســيايس ،بعــد تغـ ّـر دور الغــذاء يف السياســة الخارجيــة للواليــات
غ ّـرًا جذريًــا منــذ املوافقــة عــى القانــون العــام  ٤٨٠يف .١٩٥٤
املتحــدة ت ـ
وبح ـلـول ســبعينيات القــرن املــايض ،أضحــت جميــع دول الشــرق
األوســط تقري ًبــا معتمــدة عــى واردات الحبــوب.
ضـراء» جميــع ســمات الرأســمالية التــي تقودهــا
تحمــل «الثــورة الخ ـ
وتوســع يف البنيــة التحتيــة .ومــع
الدولــة ،مــن تكثيــف للزراعــة
ّ
اســتنفاد نمــط الرتاكــم الفــوردي ،ظهــر نمــط جديــد للتنظيــم يعتمــد
غـاء الضوابــط التنظيميــة عــى
عــى تحريــر التجــارة العامليــة ،وإل ـ
الزراعــة ،واملضاربــات ،وحاجــات األســواق املاليــة ،واالنتقــال إىل
شـركات يف سالســل قيمــة اإلنتــاج الغــذايئ العاملــي ،ممــا
نمــط ال ـ
ســاعد يف تفاقــم األزمــات وظهــور املنظومــة الغذائيــة الثالثــة.
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املحــي ،كمــا أنهــا لــم تحافــظ عــى ارت ـفـاع معــدالت نمــو الزراعــة أو
الزيــادات يف الدخــل الشــخيص الحقيقــي للعاملــن فيهــا .وقــد اعتــر
الغنيمــي يف ذلــك الوقــت أنــه مــن املحتمــل أن يبقــى انعــدام األمــن
الغــذايئ مرتفعً ــا يف التســعينيات إذا اســتم ّر إهمــال الزراعــة ،خاصــة
املناطق البعلية ،حيث يعيش معظم فقراء الريف .وكان االعتماد
عــى واردات األغذيــة هائـ ًـا ،بينمــا ظلــت واردات القمــح ومســاعدات
الحبــوب مرتفعــة عــى مــدار العقديــن الســابقني ،وهــي ســمة
دائمــة للوضــع الغــذايئ يف شــمال أفريقيــا .يف العــام  ،١٩٨٨بلغــت
الــواردات الغذائيــة كنســبة مئويــة مــن إجمــايل االحتياجــات املحليــة
غـرب،
 ٪٦٩يف الجزائــر ٪٤٧ ،يف مصــر ٪٤٢ ،يف تونــس ٪٣١ ،يف امل ـ
و ٪١٢يف الســودان (املرجــع نفســه ،ص  .)٤٥٢باســتثناء مصــر ،تــم
إنتــاج معظــم الحبــوب املزروعــة (القمــح والشــعري والدخــن والــذرة
الرفيعــة) يف التســعينيات مــن قبــل أصحــاب الحيــازات األصغــر مــن
 ٥هكتــارات والتــي تقــع يف املناطــق البعليــة ،مــع التقلبــات الهائلــة
طـول األمطــار .أمّ ــا العوامــل األخــرى
يف اإلنتــاج بســبب التفــاوت يف ه ـ
لعــدم اســتقرار إنتــاج الحبــوب فشــملت السياســات الحكوميــة التــي
وضعــت أســعارًا للحبــوب أدىن بكثــر مــن أســعار الســوق العامليــة،
وتدخــل الحكومــات يف تخصيــص األرايض ،والــري غــر املتكافــئ
بــن الحبــوب واملحاصيــل غــر الغذائيــة .كمــا ّ
خفضــت الحكومــات
العربيــة املســاحة املزروعــة بالحبــوب وقامــت برعايــة زراعــة محاصيــل
غذائيــة عاليــة القيمــة ،كالخضــروات والفواكــه والعلــف األخضــر
إلنتــاج الــروة الحيوانيــة (املرجــع نفســه ،ص .)٤٥٥

الخارجيــة املصريــة ،وكانــت الواليــات املتحــدة هــي الدولــة الوحيــدة
القادرة عىل توفري الكميات املطلوبة .ويف الستينيات ،كانت حوايل
نصــف إمــدادات القانــون العــام  ٤٨٠يف الشــرق األوســط تذهــب إىل
غـرب ومصــر وتونــس مــن نفــس
سـرائيل ،مــع اســتفادة امل ـ
مصــر وإ ـ
ّ
الحصــة تقري ًبــا .وكانــت بقيــة البلــدان يف املنطقــة تحصــل مجتمعــة
عــى أقــل مــن  .٪١٠وبح ـلـول  ،١٩٧٨أصبحــت مصــر مـرّة أخــرى أكــر
متلـ ّـق للمســاعدات بموجــب ذلــك القانــون ،مــع اســتحواذها عــى
 ٪٣٠مــن املج ـمـوع (.)Burns 1985, p.174

وقــد تعــزز هــذا اإلهمــال النســبي للزراعــة مقابــل الصناعــة مــن خــال
التصديــق عــى القانــون العــام  )PL480( ٤٨٠يف الواليــات املتحــدة،
والــذي أوقــف اســتخدام الفائــض الغــذايئ للمســاعدات التنمويــة
يف البلــدان الناميــة .ضغــط القانــون  ٤٨٠باتجــاه تكثيــف اســتخدام
القمح يف النظام الغذايئ يف البلدان النامية عىل حساب املحاصيل
األساســية التقليديــة ،كالكســافا واألرز والــذرة الشــامية وال ـفـول.
حـول
وكانــت مصــر أكــر متلــق للمســاعدات الغذائيــة األمريكيــة ـ
العالــم بــن عامــي  ١٩٥٨و ،١٩٦٥وقــد ازدادت مــن القمــح مــن ٪٠.١
مــن إجمــايل الــواردات يف العــام  ١٩٥٥إىل  ٪١٨.٦يف العــام  ١٩٦٤ممــا
أ ّدى إىل اســتنزاف النقــد األجنبــي لديهــا .أصبــح تأمــن الــواردات
الغذائيــة الرخيصــة بأســعار تفضيليــة مــن أهــم أولويــات السياســة
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النيوليبرالية في أنظمة الغذاء
العربية
شـركات باحتــكار
تتم ّيــز منظومــة الغــذاء الحاليــة املبنيــة عــى ال ـ
شـركات األغذيــة الزراعيــة قـوّة الســوق وأرباحهــا الهائلــة .وكان
ـ
تفــكك نظــام بريتــون وودز يف  ،١٩٧١وأزمــة النفــط والغــذاء يف
 ،١٩٧٤-١٩٧٣وانهيــار االتفاقيــات الدوليــة للســلع األساســية يف
الســبعينيات ،وإدراج الزراعــة يف جولــة أوروغــواي لالتفاقيــة العامــة
شـاء
للتعرفــة الجمركيــة والتجــارة (الجــات  )١٩٨٦التــي أ ّدت إىل إن ـ
منظمــة التجــارة العامليــة يف َ ،١٩٩٥
وف ْ
صــل اإلعانــات الزراعيــة عــن
ّ
مخططــات دعــم األســعار يف الواليــات املتحــدة يف  ،١٩٩٦قــد مثلــت
الســمات الرئيســية لالنتقــال إىل املنظومــة الثالثــة أو مــا يطلــق
عليــه مكمايــكل ( )McMichael 2005اســم «املنظومــة الغذائيــة
سـرعة تــداول
شـركاتية» .أ ّدت املنظومــة الغذائيــة الثالثــة إىل زيــادة ـ
ال ـ
ً
حديثــا،
شـركايت ظهــر
الســلع الغذائيــة العامليــة ،ضمــن نطــاق زمنــي ـ
ّ
صـول
مكنهــا مــن الرت ّبــح مــن خــال التالعــب بأســعار الســوق ،مــع ح ـ
صـرت إمكانيــة
املنتجــن عــى هوامــش ربــح منخفضــة ،بينمــا انح ـ
املنــاورة لزيــادة األربــاح لــدى مــوردي املدخــات والوســطاء واملص ّنعــن
وتجــار التجزئــة.
مهــدت السياســات النيوليرباليــة الطريــق أمــام األســواق التــي تهيمــن
عليهــا األعمــال التجارية-الزراعيــة ،وهــي بنيــة يحتكرهــا عــدد قليــل
شـركات ،مــن مدخــات الصناعــة الكيميائيــة والتكنولوجيــا
مــن ال ـ
الحيويــة إىل املنتجــات الغذائيــة املصنعــة النهائيــة .عــى مســتوى
السياســات الوطنيــة ،أدى ذلــك إىل تفكيــك دعــم املزارعــن
الصغــار واملســاعدات الريفيــة .ومــع تحريــر العالقــات التجاريــة
حوّل الجنــوب العاملــي بالجملــة إىل «مزرعــة عامليــة»
واالســتثمارية ،ت ـ
( .)McMichael 2005أدى النــزوح مــن األريــاف إىل تعطيــل مســار
اإلنتــاج الغــذايئ ،وقــام تجــار التجزئــة األجانــب األقو ـيـاء ب ـفـرض
نمــط الزراعــة التعاقديــة عــى املزارعــن ،وقــوض الســوبرماركت
شـرك الجديــد
االقتصــادات املحليــة .وقــد تمحــور نظــام الغــذاء امل ـ
ً
طـاع الخــاص
أيضــا عــى إعــادة تنظيــم إدارة الغــذاء لصالــح الق ـ
شـركات عــر الوطنيــة (Van der
وهيمنــة إمرباطوريــات األغذيــة وال ـ
 .)Ploeg 2012بعــد انخفــاض أســعار النفــط وتراجــع املســاعدات
الخارجيــة ،ر ّوجــت برامــج اإل ـ
صـاح النيوليرباليــة لتخفيــض اإلنفــاق
الحكومــي وخطــط الدعــم .أ ّدت سياســات التكيــف النيول ـيـرايل التــي
تطبّقهــا أنظمــة اســتبدادية يف املنطقــة إىل تهميــش املناطــق الريفيــة،
عــن طريــق خفــض الدعــم وتعزيــز نظــام امللكيــة الخاصــة يف األرايض،
ممــا تســبب يف العــودة عــن التقــدم الســابق ال ـنـائش عــن إصالحــات
إعــادة توزيــع األرايض .ويف مصــر ،كان هــذا يعنــي تحريــر إيجــارات
طـاع العقــاري ،ممــا أدى إىل عــودة املضاربــات وإىل
األرايض والق ـ
عكــس سياســة عبــد الناصــر إلعــادة توزيــع األرايض ،حيــث فقــد
العديــد مــن صغــار املزارعــن أراضيهــم ،ال ســيما مــع تطبيــق قانــون
 ٩٦يف العــام  ١٩٩٧خــال عهــد مبــارك (.)Bush 2000
وقــد اندلعــت منــذ منتصــف ســبعينيات القــرن املــايض احتجاجــات
صـاح االقتصــادي التــي أ ّدت إىل تخفيــض
ضخمــة ضــد سياســات اإل ـ
امليزانيات وخفض الدعم وزيادة أسعار السلع األساسية .وانطلقت
االحتجاجــات الجماهرييــة املعارضــة للتحــرر االقتصــادي والتكيــف

الهيــكيل و»تدابــر التقشــف» التــي رافقــت تلــك اإلصالحــات ،تحــت
مســمّ يات «انتفاضــات الج ـيـاع ،وأعمــال الشــغب املتعلقــة بالخبــز
واألكل وحتــى صنــدوق النقــد الــدويل» (Walton and Seddon
 .)1994ففــي العــام  ،١٩٧٧رفعــت الحكومــة املصريــة أســعار املــواد
الغذائية والوقود بأكرث من  ،٪٣٠كجزء من إصالحات تقشفية تم
تصميمه تحت رعاية صندوق النقد الدويل ،مما أثار أعمال شغب
يف العديد من املدن الكربى (املرجع نفسه) .ويف الثمانينات ،عرفت
العديــد مــن دول املنطقــة االحتجاجــات الشــعبية التــي عارضــت آثــار
اإلصالحــات االقتصاديــة ،أ ّدت إىل اإلطاحــة بالنظــام يف الســودان،
غـرب وتونــس والجزائــر واألردن.
وإصالحــات السياســية يف مصــر وامل ـ
ً
اعرتاضــا
ويف لبنــان ،خرجــت مظا ـهـرات حاشــدة يف بــروت يف ١٩٨٧
حـرب األهليــة
عــى آثــار انخفــاض قيمــة العملــة املحليــة يف خضــم ال ـ
(املرجــع نفســه) .وقــد ّ
نفــذت كل تلــك الحكومــات ،بمــا فيهــا البعــث
الســوري ،ترتيبــات صنــدوق النقــد الــدويل االحتياطيــة لربامــج
االســتقرار (برامــج اإلنفتــاح) واســتفادت مــن قــروض البنــك الــدويل
ّ
ومؤخـرًا ،تــم تســليط
التنمويــة ،مقابــل تطبيــق التكيــف الهيــكيل.
الضــوء عــى أهميــة االقتصــاد الســيايس للغــذاء والزراعــة يف أعقــاب
الربيــع العربــي.
صـاح قطاعاتهــا
شـرت البلــدان العربيــة يف ظــل النيوليرباليــة بإ ـ
با ـ
ّ
ومتطلبات الســوق ،أي تحرير
الزراعية من خالل سياســات تتوافق
أســعار املدخــات واملخرجــات ،وتخفيــض نشــاط الدولــة ،وتفكيــك
مجالــس التســويق الحكوميــة ،وتحريــر تنظيــم التجــارة الدوليــة،
وتحســن البنيــة األساســية للســوق وقواعــد التجــارة ،ووضــع اإلطــار
القا ـنـوين القتصــاد الســوق (Harrigan and El-Said 2009,
 .)p.50عــزز تدخلهــم هــذا مقاربــة تجاريــة لألمــن الغــذايئ تعمــل
وفــق املبــادئ االقتصاديــة املعتمــدة عــى امل ـيـزة التفاضليــة الدوليــة،
التــي تدفــع البلــدان إىل االبتعــاد عــن القمــح والشــعري والحبــوب
األخــرى باتجــاه محاصيــل (تصديــر) ذات القيمــة األعــى كالفواكــه
والخضــروات و محاصيــل األشــجار ،الســتخدام األربــاح الناتجــة
عــن تصديرهــا لدفــع ثمــن الــواردات الغذائيــة ،وخاصــة الحبــوب.
ّ
وتمثــل املقاربــة القائمــة عــى التجــارة تجــاه األمــن الغــذايئ تراجعً ــا
عــن التأكيــد العربــي الســابق عــى االكت ـفـاء الــذايت واإلنتــاج الغــذايئ
املحيل .كان أثر االتجاه الجديد للتصدير الزراعي لفائدة كبار ّ
ملك
حـول
األرايض والتجــار مدمّ ـرًا عــى صغــار املزارعــن ،وقــد تمحــور ـ
املنطــق االســتخراجي املســتند إىل تعظيــم اســتخراج القيمــة مــن
شـاكل
الطبيعــة دون مراعــاة ضــرورة تجديدهــا ،ممــا يتســبب بم ـ
بيئيــة هائلــة.
ومــع اعتمــاده عــى اســترياد معظــم األغذيــة األساســية ،وتحديـ ًـدا
ً
تخصصــا،
الحبــوب ،بــات اإلنتــاج الزراعــي يف الشــرق األوســط أكــر
حوّل لبنــان وســوريا
مــع الرتكيــز أســواق تصديــر محــددة .تدريج ًيــا ،ت ـ
ّ
مصدريــن مهمّ ــن للفواكــه
غـرب وتونــس ومصــر إىل
واألردن وامل ـ
والخضــروات لــدول الخليــج واالتحــاد األوروبــي .وبالرغــم مــن عــدم
تم ّتع الدول العربية بوفرة املوارد الطبيعية ،إال أنها شكلت حوايل
خـرة (�UN-Com
 ٪١٥5مــن ســوق البنــدورة العامليــة يف الســنوات األ ـ
غـرب املصــدر الرابــع للبنــدورة عامل ًيــا ،ففــي
 .)trade 2019ويُعتــر امل ـ
العــام  ٢٠١٧وحــده ،اســتحوذ عــى  ٪٦.٥مــن حصــة الســوق العامليــة
شـرة مصدريــن
(املرجــع نفســه) ،وبــات األردن مــن بــن أكــر ع ـ
للبنــدورة خــال العقــد املــايض ،مــع  ٪٤مــن إجمــايل حصــة الســوق
حـرب املســتمرة ،ف ُتصـ ّـدر حــوايل
العامليــة .أمّ ــا ســوريا ،وبالرغــم مــن ال ـ
 ٪٢مــن اإلنتــاج ،ومصــر  ٪١وتونــس ( ٪٠.٥املرجــع نفســه) .وغال ًبــا مــا
غـرب إىل
يتــم توجيــه اإلنتــاج يف املشــرق إىل أســواق الخليــج ،ويف امل ـ
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االرت ـفـاع املســتمر يف أســعار الســلع هــو أحــد امل ّـيـزات طويلــة األمــد
للمنظومــة الغذائيــة الثالثــة ،بمــا يف ذلــك ّ
تقلــب أســعار الغــذاء.
ُ
طـول ـفـرة ازدهــار وأكرثهــا
وتعتــر ال ـفـرة بــن عامــي  ٢٠٠٣و ٢٠١١أ ـ
ّ
تضخمً ــا ودمجً ــا يف أســعار الســلع يف القــرن العشــرين (Moore
،)2010, p. 232 as quoted in Bush and Martiniello 2017
التــي وصلــت إىل ذروتهــا األوىل يف العــام  ،٢٠٠٨ومــن َثــم مؤخـرًا يف
ويفســر مــور هــذا األمــر بــأن ارت ـفـاع تكاليــف اإلنتــاج
ـفـرة .٢٠١٢-٢٠١١
ّ
يرتبــط بنضــوب املــوارد الطبيعيــة ،واألهــم مــن ذلــك هــو الهيمنــة
املتزايــدة ـلـرأس املــال املــايل عــى سالســل القيمــة الزراعيــة العامليــة
بأكملهــا .ويف كثــر مــن األحيــان ،لــم يســتفد مــن التحريــر والنمــو
االقتصــادي يف الشــرق األوســط ســوى عــدد قليــل مــن رجــال األعمــال
املرتبطــن بالسياســة والقريبــن مــن األنظمــة املعن ّيــة ،الوضــع الــذي
دفــع تجــدد املضاربــات مــع تدفــق رأس املــال املــايل إىل أســواق الســلع،
واالســتيالء عــى األرايض ،والرتاكــم البــدايئ بهــدف تجريــد املــوارد،
صـول اإلنتاجيــة ،ممــا شــجّ ع عــى املضاربــة
بــدالً مــن االســتثمار يف األ ـ
وحافــظ عــى التقلبــات يف أســواق الســلع (Bello 2009; Ghosh
.)2010; Akram-Lodhi 2012; Isakson 2014
ً
ارتفاعــا هائـ ًـا بعــد أزمــة الغــذاء يف
شــهد االســتيالء عــى األرايض
 ،٢٠٠٨وأدى االســتحواذ عــى مئــات ماليــن الهكتــارات إىل إعــادة
توجيــه هيــكل ملكيــة األرايض يف الكثــر مــن البلــدان األفريقيــة نحــو
الزراعـ�ة الشاسـ�عة للمحاصيـ�ل النقديـ�ة مـ�ن أجـ�ل التصديـ�ر(  (�Mar
tiniello 2013; Borras and Franco 2013; White et al.
 ،)2013مــع آثارهــا الســلبية الك ـبـرة عــى معيشــة املزارعــن ،بســبب
غـرة .فمنــذ
ضـرار التــي أصابــت البيئــة والزراعــة العائليــة الص ـ
األ ـ
أزمــة النفــط يف ســبعينيات القــرن املــايض ،بــدأ عــدد مــن الــدول
ف ـقـرة األرايض ،بمــا فيهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومصــر،
باالســتثمار يف البلــدان املجــاورة القريبــة الغنيــة بــاألرايض الزراعيــة
واملع ّرضــة للمجاعــة ،مثــل إثيوبيــا والســودان .بــدأت اســتثمارات مــن
دول الخليــج بالتوجّ ــه نحــو دول شــمال أفريقيــا يف التســعينيات،
ضمــن مجموعــة إصالحــات مؤيــدة للســوق (،)Woertz 2017
غـرض زيــادة احتياطياتهــا األجنبيــة ،قامــت الحكومــة املصريــة
وب ـ
بالدفــع نحــو نمــوذج زراعــي أكــر توجهً ــا نحــو التصديــر ،بــدأ بدعــم
مــن اســتثمارات دول الخليــج .ومنــذ أزمــة الغــذاء يف ّ ،٢٠٠٨
فضلــت
دول مجلــس التعــاون الخليجــي زيــادة االســتثمارات يف املنتجــات
الخــام (الحبــوب واألعــاف والبــذور الزيتيــة واملاشــية والخضــروات)
يف الخــارج ،مــن خــال مزيــد مــن االســتحواذ عــى األرايض يف آســيا
وإفريقيــا لتجنــب التبعيــة للســوق ( ،)Shepherd 2014وأصبحــت
شـرة ُتســتمد بشــكل رئيــي
االســتثمارات الرأســمالية األجنبيــة املبا ـ
مــن صناديــق الــروة الســيادية وتتوجــه نحــو مجمّ عــات الصناعــات
الزراعيــة .وقــد ســمح ذلــك للممالــك النفطيــة الخليجيــة بتنويــع
حافظتهــا التجاريــة ومصادرهــا الغذائيــة باتجــاه مــا أســماه مكمايــكل
(« )McMichael 2013املريكانتيليــة األمنية-الزراعيــة».
بالرغم من انخفاض القوّة الشرائية يف البلدان املعرّضة لالستحواذ
عــى األرايض مقارنــة بــدول الخليــج ،فــإن إمكاناتهــا االســتهالكية،
إضافــة إىل تزايــد عــدد سـ ّـكانها ،تجعلهــا أسـ ً
ـواقا مربحــة لغزوهــا
بفــروع مطاعــم الوجبــات الســريعة والصناعــات ذات العالمــات
التجاريــة الدوليــة ( .)Vignal 2016هــذا التوســع الــذي تقــوم
بــه مجموعــات صناعــة املــواد الغذائيــة يف دول مجلــس التعــاون
الخليجــي لديــه حركــة مزدوجــة :فهــي تســتغل ،مــن ناحيــة ،املــوارد

فهنالــك ارت ـفـاع واضــح يف األ ـمـراض املزمنــة املرتبطــة بالنظــام الغــذايئ
ونقــص املغذيــات الدقيقــة ،كمــا تنتشــر الســمنة يف جميــع الفئــات
االجتماعيــة يف املنطقــة ( .)Fahed et al. 2012ومنــذ منتصــف
الســتينيات ،زاد نصيــب الفــرد مــن الســعرات الحراريــة يف منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن  ٢٢٠٠كيلــو كالوري/يــوم إىل
أكــر مــن  ٣٠٠٠يف أواخــر التســعينيات ،ومــن املتوقــع أن يصــل إىل
حــوايل  ٣٢٠٠يف العــام  .)WHO and FAO 2003( ٢٠٣٠لكــن عــدد
ّ
حوّل
املغذيــات .فالت ـ
الســعرات الحراريــة ليــس هــو املهــم ،بــل مصــادر
الغـ�ذايئ يف املنطقـ�ة يتوافـ�ق مـ�ع مـ�ا يسـ�مّ يه أوتـيرو وآخـ�رون(  (�Ote
 )ro et al. 2015بـ»الحميــة النيوليرباليــة» (املصــدر نفســه ،ص.
ّ
فيؤكــدون أن «النظــام الغــذايئ النيول ـيـرايل يتم ّيــز بعــدم
،)٣٥
صـول عــى الغــذاء الجيــد .ونظـرًا لعــدم قدرتهــا عــى
املســاواة يف الح ـ
تحمّ ــل تكلفــة الوجبــات الغذائيــة مــع عــدم كفايــة الوقــت الــازم
إلعــداد طعــام صحــي ،فــإن الطبقــات العاملــة هــي األكــر تعر ً
ّضــا
لســمات هــذا النظــام الغــذايئ منخفــض التكلفــة لكــن كثيــف الطاقــة
(كثافــة الدهــون والســعرات الحراريــة الفارغــة) ».ونتيجــة «لســيطرة
الصناعــة عــى النظــام الغــذايئ» ،فقــدت املنطقــة تدريج ًيــاً نظامهــا
الغــذايئ التقليــدي ،لصالــح زيــادة اســتهالك املنتجــات القائمــة عــى
الحيوانـ�ات واألطعمـ�ة املص ّنعـ�ة مسـ ً
�بقا والسـ�كريات والدهـ�ون( (�Fa
.)hed et al. 2012
غ ّـرات يف
حـول بعوامــل متعــددة تشــمل الت ـ
وقــد تــم ربــط هــذا الت ـ
األنظمــة الغذائيــة الناجمــة عــن التطــور االقتصــادي الســريع ،ال
ســيما مــن اإليجــارات النفطيــة والتغريــب الثقــايف والتحضــر ونمــط
الحيــاة املســتقر ،مــع انخفــاض مســتويات النشــاط البــدين .ابتعــدت
منظومــة النظــام الغــذايئ يف املنطقــة بشــكل كبــر عــن األنظمــة
التقليديــة ،خاصــة النظــام الغــذايئ للبحــر األبيــض املتوسـط ،
املبنــي عــى اســتهالك منتجــات األلبــان وزيــت الزيتــون واألطعمــة
غــر املصنعــة والخضــروات والفواكــه الطازجــة والبقوليــات وخبــز
القمح الكامل والسمك ،باتجاه طعام مص ّنع يف الغالب ،وارتفاع
اســتهالك اللحــوم والدهــون املشـبّعة والســكر املكــرر (Badran
 .)and Laher 2012وهــذا يتزامــن مــع مــا يســمّ يه أوتــرو وآخــرون
بااللتزام بالحمية وأنماط االستهالك النيوليربالية (Otero et al.,
.)2015
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بلــدان االتحــاد األوروبــي ،وتقــوم مصــر بتزويــد املنطقتــن.

الالزمــة ألعمالهــا كاملنتجــات الزراعيــة الخــام التــي يتــم دمجهــا يف
سالســل اإلنتــاج التــي تســيطر عليهــا املجموعــات الخليجيــة ،ومــن
ناحيــة أخــرى ،تشـ ّـكل البلــدان املع ّرضــة لالســتحواذ عــى األرايض
أسـ ً
ـواقا مم ـيـزة للمنتجــات التــي تعالجهــا املجموعــات الصناعيــة
الزراعيــة ذاتهــا .وكمــا يشــر آدم هنيــة ( ،)Hanieh 2018فــإن
تراكــم رأس املــال هــذا يف أيــدي عــدد قليــل مــن العائــات الحاكمــة
مرتبــط بوجــود مــوارد الهيدروكربــون يف املنطقــة .وتشـ ّـكل محــات
الســوبرماركت والهايربماركــت ومراكــز التســوق ً
جـزءً ا مــن
أيضــا ـ
محفظــة رأس مــال دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وهــي مملوكــة
شـركات الك ـبـرة ،وتحديـ ًـدا مــن اململكــة الســعودية
لنفــس ال ـ
واإلمــارات ،النشــطة يف جوانــب أخــرى مــن دوائــر الســلع (املرجــع
نفسه) .إىل جانب استغالل األرايض والعمالة يف الخارج ،بدأ رأس
شـركات بالســيطرة عــى اله ـيـاكل التجاريــة التقليديــة مهــد ًدا
مــال ال ـ
وجــود االقتصــادات املحليــة .ومــن خــال إعــادة تشــكيل شــبكات
اإلمــداد الغــذايئ العاملــي واألنمــاط الغذائيــة وثقافــات الطهــي،
ال تقــوم محــات الســوبرماركت بتفكيــك العالقــات بــن املجتمــع
والطبيعة فحسب ،بل تسهم يف إحداث اضطراب عميق يف صحة
اإلنســان ،مــن خــال تشــجيع االســتهالك امل ـفـرط للغــذاء والســعرات
الحراريــة والطاقــة (.)Goodman and Sage 2016
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ً
وفقــا لجمعيــة مصــدري لحــوم البقــر الربازيليــة (،)ABIEC 2018
تــم شــحن  ٣٤١،٦٦٠ط ًنــا مــن لحــوم األبقــار إىل  ١٥مــن أصــل ٢٢
دولــة عربيــة مــن الربازيــل يف العــام  ،٢٠١٨تمثــل  ٪٢٠.٨مــن صــادرات
الربازيــل ّ
للحــوم .وبالرغــم مــن أن عــدد سـ ّـكان الســعودية يصــل إىل
حــوايل ثلــث ســكان مصــر ،اســتوردت اململكــة يف العــام  ٢٠١٦لحومً ــا
بنســبة  ٪٥٠أكــر مــن مصــر ( .)EuroMeatNews 2018وملواجهــة
هــذا الطلــب املتزايــد عــى اللحــوم ،ارتفــع إجمــايل إنتــاج اللحــوم يف
الربازيــل بمقــدار  ١١ضعــف بــن عامــي ١٩٦١و ،٢٠١٠وزادت صــادرات
اللحــوم أربــع ـمـرات بــن عامــي  ٢٠٠٠و ،٢٠١٠وأصبــح البلــد اليــوم أكــر
مصــدر للحــم البقــر يف العالــم ( .)Weis 2013يعتمــد هــذا النمــو
عــى مجمــع صناعــي ذو قــدرة تنافســية عاليــة مبنــي عــى زيــت البــذور
والعلف للماشية واملحاصيل املرنة ،باإلضافة إىل تربية املاشية عىل
جـزاء ك ـبـرة
مســاحات شاســعة وثقافــة ـفـول الصويــا التــي د ـمـرت أ ـ
مـ�ن غابـ�ات األمـ�ازون املَطِ ـ ْيرَة(  (�Weis 2013; North and Grin
 .)spun 2016وهــذا يــدل عــى أن التأ ـثـرات البيئيــة للنظــام الغــذايئ
اإلقليمــي ليســت محليــة فحســب ،بــل يتــم اســتريادها ً
أيضــا مــن
مناطــق بعيــدة جغراف ًيــا.
يشــر ماركــس إىل عالقــة تكافليــة أيضيــة بــن االجت ـمـاع والطبيعــة،
والتــي تكمــن يف صميــم جميــع العالقــات ،حيــث عـرّف العمــل
بـ»التفاعــل األيــي بــن النــاس والطبيعــة» (Goodman and
سـايس يف دراســات
 .)Sage 2016, p.132ويقــوم هــذا املفهــوم األ ـ
اإليكولوجيــا السياســية عــادة بالرتكيــز عــى العالقــة بــن املحيــط
الحيــوي املُســتنزف والعالقــات االجتماعيــة االســتغاللية ،وعــى
تدهــور املــوارد يف نقــاط اإلنتــاج والتلــوث يف نقــاط االســتهالك ،ممــا
ّ
ص ّـدع دورات التجــدد الطبيعــي (Foster and
تعطــل وت ـ
يــؤدي إىل
 .)Magdoff 1998هــذا وتقــع عالقــات اإلنتــاج الرأســمالية والتضــاد
طـراف والوســط ،أي الريــف املُســتنزف والــروة املر ـكـزة يف
بــن األ ـ
صـدع األيــي (.)Harvey 2006
املدينــة ،يف صلــب نظريــة ال ـ
وبالنســبة ملاركــس ،لــن تكــون اســتعادة العالقــة األيضيــة ممكنــة إال
مــن خــال «التآلــف القــوي بــن املدينــة والريــف» (;Moore 2000
 .)McClintock 2010; Foster and Holleman 2014أ ّدى
هــذا الفصــل املتزايــد بــن املنتجــن الريفيــن واملســتهلكني يف املناطــق
ّ
املغذيــات التقليديــة ،ممــا تســبب يف
الحضريــة إىل تعطيــل تدويــر
اســتنفاد خصوبــة الرتبــة عــى نطــاق واســع واالعتمــاد عــى األســمدة
املســتوردة  ،والتــي بــدأت مــع ذرق الطائــر يف البــرو يف ثالثينيــات
القــرن التاســع عشــر ،قبــل تطويــر األســمدة الكيماويــة (Foster
.)1999
ويشـير ديكسـ�ون وهاترسـلي وإسـ�حاق(  (�Dixon, Hatters
َّ
املعطــل بــن األنظمــة
 )ley, and Isaacs 2014إىل أن التبــادل
صـدع األيــي املعاصــر تدفعــه أربــع
االجتماعيــة والطبيعيــة يف ال ـ
ّ
تصدعــات بيئيــة رئيســية ،ونجدهــا مقنعــة للغايــة يف تحليــل منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا:
 )١االســتنزاف الزراعي-البيئــي الناجــم عــن نظــام إنتــاج وتوزيــع
األغذيــة غــر املســتدام ،والــذي يمكــن إدراكــه يف املنطقــة بمقاييــس
مختلفــة ،عــى ســبيل املثــال ،اســتنزاف طبقــات امليــاه الجوفيــة إلنتــاج
محاصيــل نقديــة للتصديــر ،وانخفــاض خصوبــة الرتبــة يف مجــرى
شـاء واحــات كثيفــة اســتخدام امليــاه يف عديــد مــن
نهــر النيــل ،وإن ـ
بلدان شمال أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي إلنتاج التمور ،أو
حتــى تأثــر اســتهالك اللحــوم عــى غابــة األمــازون عــن بعــد .كمــا تكــر
حـول تأثــر تغـ ّـر املنــاخ عــى املنطقــة مــن خــال زيــادة درجــات
األدلــة ـ

الحرارة إىل جانب سقوط األمطار بشكل متذبذب ،والتي تؤثر عىل
اإلنتــاج الزراعــي وتوافــر الغــذاء.
 )٢ـتـآكل الســيادة الغذائيــة عــى مســتوى الدولــة القوميــة ،ويرجــع
شـركايت إلمــدادات املــواد الغذائيــة مــع
أساســا إىل الشــكل ال ـ
ذلــك
ً
ً
أنظمــة جديــدة لبيــع املــواد الغذائيــة ،فضـا عــن تجريــد صغــار
املزارعــن مــن األرايض .ويجــب ً
أيضــا توجيــه األنظــار إىل عمليــة
إدخــال املحاصيــل املعدلــة وراث ًيــا إىل املنطقــة ،التــي تحــاول مونســانتو
باســتمرار اجتيــاح أســواقها الواعــدة ،ال ســيما بالنســبة ألنــواع
الحبــوب املقاومــة للجفــاف.
 )٣تدهور الطباخة املستمر يف املنطقة ،حيث يؤ ّدي تغلغل مصالح
ضـاء عــى املعرفــة واملهــارات املتعلقــة بحفــظ وطبــخ
شـركات إىل الق ـ
ال ـ
وتزويــد الطعــام ،األمــر الجــي يف االبتعــاد عــن الحميــة املتوســطية.
 )٤حــاالت اإلجهــاد األيــي البشــري التــي تحــدث مــع ســهولة
صـول للطاقــة الغذائيــة بأســعار معقولــة مــن األغذيــة املص ّنعــة
الو ـ
شـركات
إىل جانــب غيــاب النشــاط البــدين .فقــد أدت إعــادة هيكلــة ال ـ
صـول عــى ت ـنـوع
لبيئــات األغذيــة املحليــة إىل تقليــل خيــارات الح ـ
«غــذايئ جيــد».
ّ
متعلقــة بالزراعــة اإليكولوجيــة والســيادة الغذائيــة
نجــد مفاهيــم
يف صلــب الحاجــة ملعالجــة األيــض االجتماعي-الطبيعــي ملواجهــة
نظــام الغــذاء املهيمــن (;Holt-Gimenez and Patel 2012
 ،)Martiniello in this numberوهنــاك ضــرورة متأصلــة يف
كليهمــا لال ـعـراف بــأن التغذيــة والزراعــة تطورتــا معً ــا ضمــن ظــروف
ّ
فاملحليــة والغــذاء التقليــدي
بيئتهمــا «املحليــة» األصليــة املحــددة.
هــي مــن القضايــا اإليكولوجيــة ذات الفوائــد الصحيــة .فالنظــام
حـرارة املرتفعــة
الغــذايئ املتوســطي يتأقلــم بانتظــام مــع درجــات ال ـ
وتغـ ّـر املنــاخ ،وهــو يُعتــر أفضــل معيــار لصحــة اإلنســان يف العالــم
( ،)Dernini et al. 2017ويجب أن يكون محوريًا يف أي احتماالت
للحــق يف الغــذاء يف املنطقــة .وهنــاك ســببية م ـثـرة لالهتمــام للغايــة
يجب استكشــافها بشــكل أكرب يف النظم الغذائية املعاصرة ،بني ما
يُعتــر متالزمــة أيضيــة بتعابــر الصحــة الغذائيــة والطبيــة ،ومفهــوم
صـدع األيــي ملاركــس.
ال ـ
باختصــار ،قامــت املصالــح النيوليرباليــة بالث ـنـاء عــى املزارعــن
عـرض والطلــب ســتوفر
الرياديــن ،مع ـتـرة أن التصحيحــات بــن ال ـ
ظــروف املنافســة والســوق املؤاتيــة للمنتجــن واملســتهلكني .ويف هــذا
النمــط النيول ـيـرايل للتنظيــم ،يتمثــل دور الدولــة يف تشــجيع تدويــل
حـرة.
تجــارة املــواد الغذائيــة وزيــادة التســويق يف ظــل املنافســة ال ـ
وتتميــز الرأســمالية النيوليرباليــة عــى وجــه الخصــوص ب ـتـآكل مــا
ّ
تبقــى مــن الرفاهيــة االجتماعيــة لصالــح الدولــة املنظمــة للســوق،
وتحريــر تدفقــات رأس املــال والســلع والخدمــات ،وظهــور التمويــل
طـاع مهيمــن يف االقتصــاد .ضمــن هــذا الســياق مــن النمــط
كق ـ
الرأسمايل لإلنتاج ،يشري جيمس أوكونور ( )O’Connor 1998إىل
ـان للرأســمالية ،وهــو التناقــض اإليكولوجــي ،أي التفاعــل
تناقــض ثـ ٍ
اإلشــكايل بــن الطبيعــة والديناميــات الرأســمالية .وليســت الحواجــز
البيئيــة هــي التــي تحــد مــن االحتمــاالت املاديــة لوجــود املجتمعــات
البشــرية ،باملعنــى املالتــويس ،ولكــن تدهــور الظــروف البيئيــة مــع
ّ
املكثــف .تقــوم الطبيعــة االســتخراجية
نمــط اإلنتــاج الرأســمايل
للرأســمالية ،التــي تســتغل وتــيء اســتخدام الطبيعــة ،عــى
الحاجــة إىل منظومــة تراكــم تــؤ ّدي إىل تدهــور النظــم البيئيــة طاملــا
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 .٥خاتمة
تنــاول هــذا املقــال اللحظــات التاريخيــة املختلفــة لالقتصــاد الســيايس
للغــذاء يف املنطقــة العربيــة باســتخدام مفهــوم املنظومــات الغذائيــة.
تركـزت العالقــات الزراعيــة واالجتماعيــة غــر املتكافئــة مــع
فلطاملــا ّ ـ
الغــذاء ،التــي ســنتها ديناميــات تشــكيل الدولــة عــر الزمــان واملــكان،
حـول التفاعــل بــن القــوى املحليــة والعامليــة .إن منــاورات الهيمنــة
ـ
التــي تمارســها الــدول عــى الزراعــة واســتهالك األغذيــة عــن طريــق
التحكــم باأليــدي العاملــة واألوقــاف الطبيعيــة قــد شـ ّـكلت ـفـرات
تاريخية ومعاصرة يف العالم العربي .الشروع يف تطبيق إصالحات
يف ملكية األرايض وخلق برجوازية زراعية وحضرية نشأت بناءً عىل
حاجة اإلمربيالية للمحاصيل الصناعية ،ال سيما القطن والحرير،
كان أمـرًا مركزيًــا يف املنظومــة الغذائيــة األوىل .وأ ّدى تفكيــك أرايض
غـرب خــال ـفـرة التنظيمــات العثمانيــة
املشــاعات يف املشــرق وامل ـ
واالنتــداب إىل تمهيــد الطريــق أمــام خصخصــة حيــازة األرايض
واالستعمار وتحويل األرايض الزراعية إىل اإلنتاج الصناعي ،ووضع
وســائل جديــدة للســيطرة عــى الزراعــة وإنتــاج الغــذاء يف املنطقــة
يف مرحلــة مب ـكـرة مــن تطــور االقتصــاد العاملــي الرأســمايل .وبالرغــم
حـرب
ضـراء إ ّبــان ال ـ
حـول نحــو الزراعــة املكثفــة منــذ الثــورة الخ ـ
مــن الت ـ
البــاردة ،فشــلت بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا يف
تحقيــق االكت ـفـاء الــذايت مــن الغــذاء  -ســوريا هــي االســتثناء الوحيــد،
حـرب الحاليــة قــد أدت
مــع أن بدايــة اإلصالحــات النيوليرباليــة وال ـ
إىل محــوه ( .)Matar and Kadri 2018باإلضافــة إىل تســويقها
كإصالحــات اجتماعيــة ،أتــت حيــازة األرايض خــال املنظومــة الثانيــة
لفائــدة مـ ّـاك األرايض الكبــار بشــكل رئيــي ،وأ ّدت إىل تعزيــز قـوّة
حقوق امللكية الخاصة .ومع سياسة اإلغراق بالقمح التي اعتمدتها
الواليــات املتحــدة ،فقــدت منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
قدرتهــا عــى زراعــة املــواد الغذائيــة األساســية املطلوبــة وأصبحــت
تعتمــد عــى املســاعدات الغذائيــة ،والتــي لعبــت دورًا رئيسـيًا يف
اعتمــاد األنظمــة الغذائيــة عــى القمــح .وخــال املنظومــة الغذائيــة
الثالثةّ ،
تركزت ثروة املنطقة يف الدول النفطية بشكل كبري ،وأ ّدت
اإلصالحــات النيوليرباليــة إىل تخفيــض امليزانيــات الحكوميــة وتحريــر
التجــارة تحــت رعايــة املؤسســات املاليــة الدوليــة.
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صـول إىل املــواد الخــام
أنهــا تســتفيد مــن الوســائل شــبه املجّ انيــة للو ـ
للحفــاظ عــى نفســها.

غذايئ يعتمد بشكل مركزي عىل سيادة غذائية مبنية عىل املواطنة
الزراعية ودوائر الغذاء املحلية املستدامة بيئيًا ،عىل عكس الزراعة
ً
(وفقــا إلعــان
معظــم الحاليــة القائمــة عــى التصديــر يف املنطقــة
نيلينــي ،مــايل ،شــباط/فرباير  .)٢٠٠٧هنــاك حاجــة ملحــة للخــروج
حـرب البــاردة
مــن النمــوذج الزراعــي اإلنتاجــوي املــوروث مــن ثــورة ال ـ
خـراط يف التحـوّل نحــو الســيادة
ضـراء .ونعتقــد أن عــى االن ـ
الخ ـ
الغذائيــة تجــاوز االنقســام بــن الريــف والحضــر ،فبينمــا يعيــش ٪٣
فقــط مــن املصريــن الذيــن يتزايــد عددهــم باســتمرار يف الريــف ،فــإن
ثلثــي الســودانيني واليمنيــن يعيشــون يف بلــدات وقــرى ومناطــق
نائيــة ريفيــة ( .)FAO 2017وكمــا ي ـقـول ديفيــد هــاريف (Harvey
 ،)2006فــإن املــدن هــي تركيــز مــكاين للــروة الناتجــة عــن النظــام
الرأســمايل العاملــي .ومــن دون أن تجاهــل التحديــات التــي يواجههــا
حـركات
صغــار املزارعــن ،تظهــر أولويــة أخــرى يف استكشــاف ال ـ
الغذائيــة يف املناطــق الحضريــة .علينــا اســتخدام الحــق يف الغــذاء يف
نضاالت وتعبريات محددة السياق ،من دون استنساخ الشعارات
الليرباليــة للحريــة االقتصاديــة وريــادة األعمــال والفرديــة ،بــل
الوقوف مع النظم الغذائية التي تحرتم التنوع والرتاث والتضامن.

أدت برامــج التكيــف الهيــكيل التــي طبّفتهــا األنظمــة االســتبدادية
يف املنطقــة إىل تهميــش املناطــق الريفيــة عــن طريــق خفــض الدعــم
صـول عــى مــوارد األرايض
وإدخــال املنافســة غــر العادلــة يف الح ـ
وامليــاه .وهنــاك ســخط واســع إزاء السياســات النيوليرباليــة ودوائــر
الســلطة التــي أوجدتهــا أو استنســختها يف املنطقــة .وتعتــر ســوريا
شـرس املصحــوب
وتونــس ومصــر أمثلــة جيــدة عــن التحريــر ال ـ
بتخفيــض امليزانيــات واعتمــاد سياســات مؤيــدة للســوق الجتــذاب
غـرة مرتبطــة
رأس املــال الخــاص الــدويل لفائــدة شــبكة أعمــال ص ـ
غـاء
بالسياســة .بالتــوازي مــع ذلــك ،عــاىن املزارعــون الصغــار مــن إل ـ
ّ
وتقلــب األســعار الدوليــة للمــواد الغذائيــة ،وتغـ ّـر ظــروف
الدعــم،
خـرة ،والتــي مــن املتوقــع
املنــاخ غــر املواتيــة للزراعــة ،يف الســنوات األ ـ
أن تــزداد ســوءً ا .لــذا ،يجــب مواجهــة النظــام الغــذايئ املهيمــن الــذي
شـركات.
تقــوده ال ـ
وكمــا يشــر ويتمــان ( ،)Wittman 2011يجــب التحّ ــول إىل نمــوذج
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 .1مقدمة
حـول األزمــات الغذائيــة ،واجــه مــا يقــارب
وفقــاً للتقريــر العاملــي ـ
 ١٢٧مليــون شــخص يف  ٥١بلــد مســتويات حــادة مــن انعــدام األمــن
الغــذايئ يف العــام  ،٢٠١٧مــن بينهــا أربعــة بلــدان يف الشــرق األوســط
تعــاين مــن نزاعــات مزمنــة ســجّ لت معـ ّـدالت عاليــة جــداً مــن الســكان
الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغــذايئ ١٧ :مليــون يف اليمــن و
عـراق وفلســطني (FSIN
أكــر مــن  ١٠ماليــن موزعــة بــن ســوريا وال ـ
سـايس
حرّك األ ـ
حـرب هــي امل ـ
 .)2018, P. 2-3مــن دون شــك ،فــإن ال ـ
النعــدام األمــن الغــذايئ يف حــاالت الطــوارئ السياســية الكــرى.
لكــن هــذا التحليــل يقلــل مــن أثــر الديناميــات الطويلــة األمــد التــي
تســببت بــه وقامــت بإعــادة إنتاجــه يف املنطقــة .فعــى ســبيل املثــال،
كان االرت ـفـاع الحــاد العاملــي يف أســعار املــواد الغذائيــة يف ٢٠٠٨-٢٠٠٧
واالضطرابــات املتعلقــة بالغــذاء يف املناطــق الف ـقـرة املدينيــة (بــوش
ومارينيلــو )٢٠١٧ ،محـرّكاً الحتجاجــات الربيــع العربــي ،التــي كانــت
صـول إىل الخبــز والعدالــة.
إحــدى مطالبهــا الشــعبية الرئيســية الو ـ
جـرس اإلنــذار هــذا بقـوّة ،خاصــة يف بلــدان الشــرق األوســط
دق ـ
وشــمال أفريقيــا التــي أصبحــت تعتمــد بشــكل ال يصــدق يف العقــود
خـرة عــى األســواق الدوليــة واملســاعدات الغذائيــة املخصصــة
األ ـ
لالســتهالك اليومــي لألعــداد املتناميــة لســكان املــدن ،وخاصــة
الحبــوب وغريهــا مــن الســلع الزراعيــة الرئيســية .وتســتورد حكومــات
الشــرق األوســط ،الــذي أصبــح أكــر املناطــق تبعيــة بالنســبة للغــذاء
يف العالــم ( ،)Harrigan 2012حــوايل ثلــث الحبــوب املتداولــة
عامليــاً ( .)Woerz 2014وقــد ســاهمت هــذه األحــداث بشــكل كبــر
حـول قضايــا الغــذاء ،وخاصــة التبعيــة
يف العــودة إىل النقاشــات ـ
الغذائيــة ،يف ســياق تركــز تجــارة األغذيــة العامليــة ،وخاصــة أســواق
الحبوب ،بيد عدد صغري من البلدان املصدرة الرئيسية والشركات
الزراعية-الصناعية :حيث  ٪٧٠من تجارة الحبوب واللحوم العاملية
تسيطر عليها الشركات الكربى عرب الوطنية األربعة الكربى :آرتشر
ميدالنــدز ،بانــج ،كارجيــل ،ودريفــوس (زريــق.)٢٠١٢ ،
فاقــم اســتمرار الصراعــات العســكرية والسياســية يف املنطقــة انعــدام
األمــن الغــذايئ والتبعيــة الغذائيــة ،إىل جانــب الدمــار البيئــي وتغــر
املنــاخ ،ممــا ســاهم يف زيــادة ســوء احتمــاالت األمــن الغــذايئ،
وال ســيما بالنســبة لصغــار املالكــن وســكان الريــف الف ـقـراء الذيــن
يعانــون مــن صعوبــة متزايــدة يف إعــادة إنتــاج ســبل عيشــهم (بــوش
 .)2016وتقــرح رهنيمــا ( )٢٠٠٨أن املنطقــة تواجــه أيضــاً «إســاموية
راديكالية» ناشئة يف «أجزاء عديدة من آسيا ،غالبًا يف سياق فشل
التطــور التنمــوي واألنظمــة الفاســدة والســلطوية» (ورد يف فيلتمايــر
 ،٢٠١١ص.)٢٣٦.
رغــم الفروقــات الهائلــة فيمــا بينهــا يف اســتخدام وتوافــر األرايض
وامليــاه واألنظمــة اإليكولوجيــة ،فقــد اســتجابت الــدول العربيــة
بشــكل كبــر لخطــر انعــدام األمــن الغــذايئ مــن خــال مجموعــة
متنوعــة مــن الوســائل .وملواجهــة ازديــاد تحديــات األمــن الغــذايئ،
كانــت للحكومــات العربيــة مجموعــة متنوعــة مــن االســتجابات
للتذبذبــات الهائلــة ألســعار املــواد الغذائيــة عامليــاً ،بــدءاً مــن اإلعانــات
الغذائيــة يف األردن ولبنــان ،والحوافــز للمنتجــن يف إ ـيـران ،إىل
جـراءات األكــر عدوانيــة لحيــازة األرايض
زيــادة تخزيــن األغذيــة واإل ـ
حـراء
عــى نطــاق واســع يف الخــارج ،وخاصــة يف أفريقيــا جنــوب الص ـ
الكــرى ،مــن قبــل دول مثــل اململكــة العربيــة الســعودية وقطــر

واإلمــارات (هاريغــان ،2014 ،الفصــل  .)3وتشــمل املحــاوالت
األخــرى ملواجهــة تفاقــم وضــع األمــن الغــذايئ مجموعــة ك ـبـرة مــن
اإلصالحــات التقنيــة ،مثــل التكثيــف الزراعــي ،وتوســيع نطــاق الــري،
وتطويــر سلســلة القيمــة ،وتدخــات أخــرى تهــدف لزيــادة تخصــص
االقتصــادات الزراعيــة يف العديــد مــن البلــدان العربيــة يف أســواق
كالفواكــه والخضــروات التــي ،كمــا يقــال ،تتم ّتــع بم ـيـزات تنافســية
أعــى .لذلــك ،تنصــح املؤسســات املاليــة الدوليــة باســتخدام عائــدات
شـراء الحبــوب مــن األســواق العامليــة .هكــذا ،يتــم
هــذه األنشــطة ل ـ
النظــر إىل األمــن الغــذايئ أكــر فأكــر باعتبــاره ينطــوي عــى تحديــات
تقنيــة بحتــة :كيفيــة مواءمــة التكنولوجيــات الجديــدة مــع أفضــل
ممارســات اإلدارة ،وكيفيــة تحســن سالســل القيمــة الســليمة،
والتواصــل بــن املناطــق املختلفــة .وهــذا النهــج يقلــل مــن قيمــة األمــن
جـزأ مــن العالقــات االجتماعيــة والسياســية
جـزء ال يت ـ
الغــذايئ ك ـ
(أنظــر ســن .)١٩٨١ ،ويســود الرتكيــز عــى اإلصالحــات الفنيــة مــا
شـركات ذات
بــن التكنو ـقـراط واملنظمــات الدوليــة ويف خطابــات ال ـ
الدوافــع الخفيــة لزيــادة مبيعاتهــا مــن البــذور واملبيــدات الحشــرية
إىل ّ
حدهــا األقــى.
لكــن ٬يبــدو أن محــاوالت إيجــاد الح ـلـول لألزمــة الغذائيــة مــن خــال
سـراتيجيات التحديــث الزراعــي تــؤ ّدي إىل تعزيــز املقاربــة التجاريــة
ا ـ
لألمــن الغــذايئ وأولويــة الزراعــة الرأســمالية املوجهــة للتصديــر عــى
أســاس االســتخدام املكثــف للمــواد الكيميائيــة والســموم الزراعيــة
والبــذور املهجّ نــة وضــخ امليــاه بشــكل هائــل ،مــع قلــة االهتمــام
صـول صغــار املالكــن عــى
أو عدمــه بقضايــا تحســن إمكانيــة ح ـ
األرايض ،وإعــادة توزيعهــا ،والزراعــة البعليــة واملســتدامة بيئيــاً .لقــد
صـرة األجــل يف معالجــة األســئلة التــي
فشــلت هــذه التدخــات ق ـ
تشــكل لــب أزمــة الغــذاء التــي تواجــه بلــدان منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا .كمــا تت ـهرّب الكثــر مــن الروايــات عــن أزمــات الغــذاء
الحالية يف املنطقة من سؤال ملاذا تحوّلت املنطقة التي كانت تعرف
باســم الهــال الخصيــب ،وكمنطقــة اكت ـفـاء ذايت وســلة غــذاء منــذ
زمــن ليــس ببعيــد ،إىل االعتمــاد الكبــر عــى تجــارة املــواد الغذائيــة
عـرف منــذ زمــن
يف األص ـقـاع البعيــدة .وهــذا يتناقــض مــع مــا كان ي ـ
بعيــد عــن فائــض إنتــاج الحبــوب الــذي جــذب الــدول األوروبيــة إىل
احتــال شــمال أفريقيــا (الغنيمــي ،١٩٩٣ ،ص .)٤٥٢.ويجــدر االنتبــاه
هـرة انعــدام األمــن الغــذايئ بــدأت يف الواقــع منــذ وقــت
إىل أن ظا ـ
قريــب نســبياً ،مدفوعــة بإدمــاج املنطقــة يف االقتصــاد الرأســمايل
العاملــي ومــا يتصــل بذلــك مــن عمليــات إعــادة الهيكلــة الرأســمالية
لــأرايض والزراعــة (أويــن  ،١٩٨١عيســاوي  .)١٩٨٢أمــا وضــع التبعيــة
حـوالت الهيكليــة
الغذائيــة الحــادة الحــايل ٬فقــد نتــج بالفعــل مــن الت ـ
والسياســية يف سياســات الغــذاء والزراعــة واألرايض يف املنطقــة،
والتــي حالــت دون قيــام بلدانهــا بتكييــف اإلنتــاج املحــي للغــذاء مــع
االحتياجــات املتزايــدة لالســتهالك الداخــي (الغنيمــي .)١٩٩٣
منــذ العــام ّ ،١٩٨١
حـول «قضايــا األمــن
أكــد تقريــر مــن إعــداد اإلســكوا ـ
الغذايئ يف الشرق األدىن العربي» عىل أن نمو إنتاج الغذاء يف غرب
آسيا ال يضاهي النمو السكاين ( ٪٣سنويًا) وكان بالتايل أقل بكثري
مــن الطلــب املحــي عــى الغــذاء ،الــذي بلــغ  ٪٤.٥ســنوياً .وقــد شــدد
التقريــر عــى أن االعتمــاد الكبــر نســبياً عــى األغذيــة املســتوردة إىل
جانــب تركيــز واردات األغذيــة يف عــدد قليــل مــن مصــادر اإلمــدادات
سـايس لألمن الغذايئ العربي (الشــربيني
األجنبية يمثل التهديد األ ـ
 ،١٩٨١ص.)٢٢٥ .
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 .2السيادة الغذائية :التطور
المفاهيمي
قــد يكــون مــن املفيــد التعامــل مــع الســؤال البحثــي املطــروح أعــاه
مــن خــال ا ـقـراح تحليــل تاريخــي لألنظمــة الغذائيــة العامليــة
غـرة وموقــع منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فيــه.
املت ـ
ويشــر مفهــوم املنظومــة الغذائيــة ،كمــا صاغــه مكمايــكل وفريدمــان
( ،)١٩٨٩إىل نمــط مــن إنتــاج األغذيــة وتداولهــا واســتهالكها عــى
حـول األدوار املرتابطــة للســوق والدولــة يف
نطــاق عاملــي يتمحــور ـ
الســياق العام للتنمية الرأســمالية .وكما يوضح ريايش ومارتينيللو
(هــذا الكتــاب) ،ســاهم االندمــاج التدريجــي للمنطقــة يف املنظومــة
الغذائيــة الدوليــة يف تشــكيل تقســيم محــدد للعمــل الزراعــي عــر
ثالثــة مداحــل .مــن خــال تنفيــذ إصالحــات األرايض واإلصالحــات
الزراعيــة التــي ســهلت ظهــور حقــوق امللكيــة الخاصــة والطبقــات
املالكــة يف الريــف واإلصــدار اإلضــايف املتزامــن للمنتجــات الزراعيــة
وتوجيههــا نحــو األســواق الدوليــة ،ســاهمت بلــدان منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا يف تفاقــم مــا هــو املعــروف اليــوم باســم
حالــة التبعيــة الغذائيــة الهيكليــة وانعــدام األمــن الغــذايئ .مــع
مــرور الوقــت ،ســاهم هــذا النمــوذج الرأســمايل للتنميــة ،الــذي زاد
مــن اســتخدام املدخــات الخارجيــة إىل أقــى حــد وأدى إىل أنمــاط
مكثفــة مــن اســتغالل مــوارد األرض وامليــاه ،يف خلــق شــكل معــن
ّ
من التخصص الزراعي،
وتخل عن إنتاج الحبوب البعلية ملصلحة
أســواق الفواكــه والخضــروات ،وبشــكل خــاص يف دول الخليــج.
وقــد عــزز النهــوض بالزراعــة الصناعيــة اعتمــاد الزراعــات األحاديــة
صـول ،وفقــدان الت ـنـوع البيولوجــي ،وتلــوث املــوارد ،ممــا أســهم
املح ـ
يف انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وتفاقــم قضايــا التكاثــر االجتماعــي
والبيئــي لنحــو  ٢٠مليــون ـمـزارع/ة عائــي/ة يف املنطقــة.

ويظهــر ر ـيـايش ومارتينيللــو أن الوضــع الراهــن النعــدام األمــن
الغذايئ يف املنطقة لم ينتج ببســاطة عن أســباب طبيعية (قلة املياه
أو األرايض الصالحــة للزراعــة ،أو املناطــق شــبه القاحلــة) وال يمكــن
صـره بالصراعــات العســكرية الحاليــة ،بــل كان نتيجــة خيــارات
ح ـ
واعيــة وطويلــة األجــل لسياســات اقتصاديــة عــززت املقاربــة التجاريــة
حـول دور سالســل القيمــة الزراعيــة
لألمــن الغــذايئ املتمحــورة ـ
شـركات .باختصــار ،فــإن إدمــاج منطقــة
العامليــة التــي تحركهــا ال ـ
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا يف منظومــة غذائيــة دوليــة ٬ـمـرت
بثــاث مراحــل ،عمــل تدريجيــاً عــى تطويــر منطــق الربــح الرأســمايل
يف الزراعــة وتكثيــف درجــة دمــج األرايض وامليــاه واملــوارد الزراعيــة يف
املنطقــة .لقــد غــر نظــام الغــذاء الرأســمايل ســريعاً األفــكار األساســية
التــي ّ
صـول إليــه واســتخدامه .وكمــا
تنظــم التحكــم يف الغــذاء والو ـ
حـول الرأســمايل للزراعــة حـوّل الغــذاء
قــال ـبـوالين ( ، )١٩٥٦فــإن الت ـ
إىل سلعة وهمية ،سلعة يمكن شراؤها وبيعها كأي سلعة أخرى.
سـاء هــذه األفــكار مــن خــال املشــروع النيول ـيـرايل ،لكنهــا لــم
تــم إر ـ
تكــن دائمً ــا مهيمنــة .ســوف يستكشــف القســم التــايل تطــور األفــكار
حـرب العامليــة الثانيــة واســتمراريتها
حـول الغــذاء بعــد ال ـ
األساســية ـ
أو عدمهــا يف مفهــوم الســيادة الغذائيــة.
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يستكشــف هــذا الفصــل الطــرق التــي تعوملــت بهــا النظــم الغذائيــة
والزراعيــة الوطنيــة يف املنطقــة وكيــف خضعــت لضــرورات األســواق
العامليــة كرتيــاق للنقــص الحــايل يف شــرح الدوافــع الرئيســية
واألســباب الكامنــة وراء حالــة التبعيــة الغذائيــة الراهنــة يف املنطقــة،
وذلــك مــن خــال تحليــل دور منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
غ ّـرة وآثارهــا عــى األمــن
إفريقيــا ضمــن منظومــة غذائيــة دوليــة مت ـ
الغــذايئ .ثــم يقـ ّـدم تأريخــاً ملســار مفهــوم الســيادة الغذائيــة ويحلــل
حـرب (العامليــة
حـول الغــذاء منــذ ـفـرة مــا بعــد ال ـ
تطـوّر األفــكار ـ
الثانيــة) والتحــدي الــذي ّ
تمثلــه لنظــام الغــذاء الحــايل .كمــا يحلــل
حـول نحــو أســاليب أكــر اســتدامة
العقبــات وال ـفـرص املتاحــة للت ـ
مــن الناحيتــن االجتماعيــة واإليكولوجيــة لتنظيــم إنتــاج األغذيــة
وتداولهــا واســتهالكها يف املنطقــة .أمّ ــا القســم األخــر مــن الفصــل،
فينظــر إىل حــاالت موجــودة بالفعــل ملمارســات إيكولوجيــة زراعيــة
صالحــة يف املنطقــة والتــي تشــر إىل آفــاق إدراكيــة بديلــة تتصــدى
شـركات.
لهيمنــة املنظومــة الغذائيــة العامليــة القائمــة عــى ال ـ

شـرة بعــد إتمــام عمليــة
ظ ـهـرت ف ـكـرة االكت ـفـاء الغــذايئ الــذايت مبا ـ
إن ـهـاء االســتعمار ،عندمــا قامــت عــدة بلــدان أفريقيــة وآســيوية
ومــن أ ـمـركا الالتينيــة بتحديــد االكت ـفـاء (واإلنتاجيــة) الــذايت الغــذايئ
كالهــدف الرئيــي للتنميــة .يف إفريقيــا والشــرق األوســط ،انتشــر
مبــدأ االكت ـفـاء الــذايت الغــذايئ ،الــذي حــدده مــاو تــي تونــغ كعنصــر
حـول وتجديــد املجتمــع الصينــي (تشــون  )٢٠١٣وبــرز يف
سـايس يف ت ـ
أ ـ
أمريــكا الالتينيــة يف ســياق إصالحــات جذريــة إلعــادة توزيــع األرايض
يف الخمســينيات والســتينيات (بويــر  ،)٢٠١٠تحــت تأثــر نظريــات
التبعيــة والتنميــة غــر املتكافئــة (أمــن  )١٩٧٦التــي جذبــت انتبــاه
وخيــال النــاس والقــادة يف املناطــق التــي ّ
تخلصــت مــن االســتعمار.
ومع تزايد إدراك حقيقة االســتخدام الســيايس للمعونات الغذائية
مــن قبــل الواليــات املتحــدة مــن خــال القانــون العــام ( ٤٨٠أنظــر/ي
والتحديــات التــي ّ
ّ
تمثلهــا حــاالت الجفــاف واملجاعــات
مكمايــكل )٢٠٠٦
املتكــررة أمــام االحتياجــات الغذائيــة املحليــة (رايكــس  ،)١٩٨٨وجــدت
الحكومــات العربيــة واإلفريقيــة نفســها عــى مفــرق طــرق :ق ـبـول
عـرض والطلــب التــي
السياســات الغذائيــة التــي تنظمهــا قوانــن ال ـ
تحددهــا األســواق الدوليــة بشــكل متزايــد؛ أو اعتمــاد سياســات
موجهــة للســيطرة عــى النظــام الزراعي-الغــذايئ الوطنــي مــن
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أجــل الحــد مــن التبعيــة لألســواق الدوليــة والقــوى االســتعمارية
الســابقة .لــذا ،تمثــل ف ـكـرة االكت ـفـاء الــذايت الغــذايئ رك ـيـزة أساســية
سـراتيجيات تنمويــة داخليــة وذاتيــة أوســع بمواجهــة النمــاذج
ال ـ
االنفتاحيــة (أمــن  ،١٩٧٦بايــار وإيليــس  .)٢٠٠٠وبهــذا املعنــى ،كان
للمفهوم تأثري ســيايس ملحوظ حيث هدف إىل تســليط الضوء عىل
وجــود عالقــات القــوة داخــل االقتصــاد الرأســمايل العاملــي وتقســيم
العمــل الــدويل.
ازداد التشــديد عــى املحتــوى الســيايس لقضيــة الغــذاء مــن خــال
املداخلــة القويــة لـ أمارتيــا ســن ( ،)١٩٨١والتــي ّ
حوّل يف
مثلــت نقطــة ت ـ
النقاش الدائر حول الفقر والجوع يف العالم .اقرتح سني يف دراساته
مقاربة للقدرات تقول بأن أصول املجاعات يف البلدان النامية ليس
لهــا عالقــة بمســائل الحصــاد الســيئ بقــدر عالقتهــا بقضايــا الظلــم
االجتماعــي واملؤسســات الفاشــلة .وبينمــا يمكــن للجفــاف أن يكــون
ّ
متصـاً بأحــداث طبيعيــة ،فــإن املجاعــات يتــم إنتاجهــا سياســياً،
وبعبــارة أخــرى ،العجــز لــم يكــن يف اإلمــداد الغــذايئ ،بــل يف التقــدم
الديمقراطــي .فجوهــر القضيــة الغذائيــة يجمــع بــن توقعــات إعــادة
توزيــع الــروة وإعــادة اإلعمــار الديمقراطــي ،ومــع ذلــك ،بذلــت دول
مثــل الجزائــر ومصــر وتنزانيــا وإثيوبيــا وبوركينــا فاســو ونيجرييــا،
شـاء أنظمــة وطنيــة
عــى ســبيل املثــال ال الحصــر ،جهــو ًدا جــادة إلن ـ
لتوفــر الغــذاء الــذايت (فونو-تشــويغوا  .)١٩٩٠وقــد كان الحظــر عــى
الحبــوب الــذي فرضتــه الواليــات املتحــدة عــى االتحــاد الســوفيتي يف
عهــد جيمــي كارتــر يف العــام  ١٩٨٠مثــاالً عــى كيفيــة اســتخدام املعونــة
الغذائيــة كأداة رئيســية يف اســتمرار السياســة الخارجيــة التوســعية.
يف هــذا الســياق الســيايس الدبلو ـمـايس والفكــري ،وضعــت خطــة
الغــوس التــي اعتمدتهــا منظمــة االتحــاد األفريقــي يف العــام ١٩٨٠
مسألة االكتفاء الذايت الغذايئ يف صلب جدول األعمال السيايس،
ّ
مدعيــة أن اإلدمــاج التبعــي للقــارة األفريقيــة يف االقتصــاد الرأســمايل
العاملي الذي استمر لقرون كان السبب الرئييس للتخلف يف أطراف
حـول املحتــوى
النظــام .وبالرغــم مــن عــدم تضمّ ــن الخطــة نقاشــات ـ
الديمقراطــي ملســألة الغــذاء ،إال أنهــا شـ ّـكلت تقدمــاً ك ـبـراً يف الت ـقـاء
حـول مجموعــة متنوعــة مــن
وجهــة نظــر الربجوازيــات األفريقيــة ـ
القضايــا ،ويف صلبهــا توفــر الغــذاء.
رداً عــى تطـرّف التحليــات املتعلقــة بالتحكــم يف الغــذاء وتوزيعــه
واســتهالكه ،وتفاقــم أزمــة الغــذاء واملجاعــات ،اعتــر البنــك الــدويل
أن السياســات التــي تهــدف إىل اســتقاللية نظــام األغذيــة الزراعيــة
تمثــل عائقــاً أمــام التنميــة بــدالً مــن أن تكــون محـرّكاً لهــا (البنــك
الدويل  .)1981وقد أثر تقريران متخصصان رئيســيان عىل النقاش:
«الزراعــة األفريقيــة :الســنوات الخمــس والعشــرون القادمــة»
جـوع :قضايــا وخيــارات
(منظمــة األغذيــة والزراعــة  )١٩٨٦و»الفقــر وال ـ
لألمــن الغــذايئ يف البلــدان الناميــة» (البنــك الــدويل  .)١٩٨٦اقــرح
األول سلســلة مــن التعديــات «الفنيــة» مــع الرتكيــز عــى التســويق
الزراعــي ،تهــدف إىل تمهيــد الطريــق أمــام االســتثمارات األجنبيــة يف
الزراعــة وتحديــث الزراعــة «التقليديــة» .وقــد تكــررت وجهــة النظــر
اإلنتاجيــة هــذه بتأكيــد البنــك الــدويل عــى تحريــر األســواق كأداة
مم ـيـزة لتحقيــق االســتقرار يف توافــر الغــذاء.
وقــد اتفــق الرأيــان عــى أن اســتمرار الفقــر يف املناطــق الريفيــة كان
الســبب الرئيــي يف انخفــاض معــدالت تســويق املنتجــات الزراعيــة
واالفتقــار إىل « ـفـرص» النشــاط االقتصــادي (كليــف ،بانكورســت،
ولورانــس  .)١٩٨٨لكــن أي منهمــا لــم يعالــج مســألة أن منتجــي
األغذيــة هــم أوّل مــن يتضـوّر جوعــاً عنــد و ـقـوع املجاعــة ،ومــا هــي

املجموعــة األكــر مــن القــوى التــي تســهم يف إعــادة إنتــاج الفقــر .كمــا
يعكس الرأيان محاولة لصياغة «حزمة» واحدة من تدابري التدخل
حـول القــارة ،والتــي ال تأخــذ يف االعتبــار الظــروف واالحتياجــات
ـ
املتنوعــة ملختلــف البلــدان األفريقيــة .عــاوة عــى ذلــك ،فــإن نمــوذج
اإلنتــاج الزراعــي ا ـملـراد إنشــاؤه ال ينبثــق عــن االحتياجــات الغذائيــة
ً
وفقــا لقانــون األفضليــة النســبية .وأخـرًا،
للبلــد ،بــل يتأســس
سـايس عــى الزراعــة التصديريــة
تركــز برامــج التدخــل هــذه بشــكل أ ـ
وتتجاهــل الحبــوب والزراعــة البعليــة التــي تمثــل مجــاالت نشــاط
املزارعــن العائليــن الف ـقـراء.
مــن خــال هــذه التدخــات ،يتــم اســتبدال مفهــوم االكت ـفـاء الــذايت
حـول األمــن الغــذايئ ،والــذي
الغــذايئ بمفهــوم يح ّركــه الســوق ـ
يــزداد اعتمــاده ضمــن ســجل األفضليــة املقارنــة ،وتصبــح ف ـكـرة
األمــن الغــذايئ مســألة اقتصاديــة أكــر مــن كونهــا سياســية :داللــة
عــى رفــع اإلنتــاج للحــدود القصــوى وتحقيــق األداء األمثــل لتــداول
األغذيــة عــى املســتوى العاملــي .مــن هــذه الزاويــة ،يتــم تفريــغ مفهــوم
االكت ـفـاء الــذايت الغــذايئ مــن ميزاتــه السياســية  -دور الدولــة،
وخيــارات سياســات الزراعــة واألرايض ،والتسلســل الهرمــي الــدويل
للســلطة  -ليصبــح محــدوداً يف مصطلحــات اقتصاديــة ض ّيقــةّ .
يوفــر
هذا االســتطراد مفهوم األمن الغذايئ كما نعرفه اليوم :يجب عىل
سـراتيجية تتســق مــع مواردهــا وقدراتهــا لتحقيــق
كل دولــة اعتمــاد ا ـ
أهدافها الفردية وتتعاون يف الوقت نفسه عىل املستويني اإلقليمي
والدويل بهدف تنظيم حلول جماعية ملسائل األمن الغذايئ العاملي
(منظمــة األغذيــة والزراعــة .)١٩٩٦
اليــوم ،يــأيت فهــم األمــن الغــذايئ أيضــاً مــن خــال منظــور التوافــر
ّ
وتركــز
صـول والقــدرة عــى تحمّ ــل التكاليــف،
وإمكانيــة الو ـ
هــذه األفــكار عــى اآلليــات التــي يجــب مــن خاللهــا توفــر الغــذاء
للمســتهلكني ،ســواء من خالل التجارة أو املســاعدات أو التدخالت
جـزءً ا ثانويًــا
اإلنســانية األخــرى .هكــذا تصبــح ف ـكـرة األمــن الغــذايئ ـ
من فكرة سالسل القيمة العاملية نظرًا ألن األوىل ال يمكن تحقيقها
خـرة ،مــع معرفــة ضئيلــة بالزراعــة والنظــام
إال مــن خــال صقــل األ ـ
الزراعي ،وأشكال العمل ،واستخدام املبيدات أو الكائنات املحورة
خـراً ،تــم التعبــر عــن مفهــوم األمــن الغــذايئ عــى املســتوى
وراثيــاً .مؤ ـ
الفــردي واألســري مــن خــال عدســة التغذيــة ،حيــث يتــم حصــر
صـول إىل الغــذاء يف سلســلة مــن املعامــات أو الخيــارات
مســألة الو ـ
االقتصاديــة تتخذهــا الجهــات الفاعلــة أو األســر بشــكل منطقــي فيمــا
يتعلــق باألغذيــة ،ويتــم قياســها مــن حيــث الســعرات الحراريــة ،ممــا
يــؤدي إىل االســتمرار يف إبعــاد األســر عــن ه ـيـاكل الســلطة والــروة
عــى املســتوى الوطنــي والــدويل ،الــذي يعيــد إنتــاج انعــدام األمــن
الغــذايئ والتبعيــة الغذائيــة.
خـرة ،أعطــت ف ـكـرة الحــق يف الغــذاء ،التــي ظ ـهـرت
يف الســنوات األ ـ
يف القانــون الــدويل مــن خــال اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان،
ولكــن تــم التقليــل مــن أهميتهــا ،وتجــددت يف مؤتمــر القمــة العاملــي
لألغذية يف العام  ،١٩٩٦زخماً لنمو حركات الديمقراطية الغذائية.
أدركت الحكومات أن التقدم التكنولوجي للثورة الخضراء يف آسيا
جـوع .بــدأ الحــق يف
وأمريــكا الالتينيــة لــم يقلــل فعل ًيــا مــن مشــكلة ال ـ
الغــذاء يكتســب مكانــة بــارزة يف القانــون الــدويل مــن خــال عمــل
لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التابعــة لألمــم
املتحــدة .ويف  ،٢٠٠٤أنتــج عمــل اللجنــة مبــادئ عمــل توجيهيــة طوعيــة
يتعــن عــى الحكومــات اتخاذهــا مــن أجــل إعمــال الحــق يف الغــذاء،
باإلضافــة إىل ثالثــة التزامــات حكوميــة لتنفيــذ الحــق يف الغــذاء:
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ملواجهــة التحديــات السياســية واالقتصاديــة والبيئيــة الحاليــة ،بــدأ
البحــث النقــدي عــن نمــوذج جديــد متطــور ملنطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيا .يقوم هذا القســم باستكشــاف كيف ّ
تمثل املفاهيم
الــواردة يف نمــوذج الســيادة الغذائيــة بديـاً للنمــوذج الغــذايئ
شـركات ،كمــا يقــوم بتحليــل الطــرق التــي
الســائد القائــم عــى ال ـ
تنــأى بهــا الســيادة الغذائيــة بنفســها عــن النمــوذج الحــايل لألمــن
الغذايئ القائم عىل التجارة ،ويســأل عن تحديات وفرص الســيادة
حـول يف طــرق إنتــاج
الغذائيــة يف املنطقــة وإمكانيــة تعزيزهــا للت ـ
األغذيــة وتبادلهــا واســتهالكها ،وبالتــايل تأطريهــا تحليل ًيــا.
كمــا رأينــا ،فــإن مفهــوم األمــن الغــذايئ لــدى املؤسســات املاليــة
الدوليــة وغريهــا مــن وكاالت التنميــة قــد ّ
ركــز عــى قــدرة البلــدان عــى
شـراء األغذيــة مــن األســواق العامليــة ،وذلــك لتحريــر أســواق املــواد
ـ
صـول إىل أســعار محليــة صحيحــة
الغذائيــة املحليــة والدوليــة والو ـ
ركـزت سياســات
(البنــك الــدويل  ،٢٠١٦وفقــاً لبــوش ومارتينيللــو  ّ .)٢٠١٦ـ
املؤسســات املاليــة الدوليــة تجــاه االقتصــادات التــي تعــاين مــن انعــدام
األمــن الغــذايئ عــى تشــجيع سياســة األفضليــة املقارنــة املرهقــة:
حيــث عــى البلــدان الف ـقـرة محاولــة إنتــاج دخــل مــن شــأنه أن ّ
يمكــن
شـراء األغذيــة مــن األســواق العامليــة ،بــدالً مــن الرتكيــز عــى توليــد
ـ
مزيــد مــن االســتقاللية والســيادة الغذائيــة محل ًيــا .يقــوم هــذا املنظــور
بتفســر مفهــوم األمــن الغــذايئ مــن خــال العدســة االقتصاديــة
ال غــر ،ممــا يفقــده كل خصائصــه السياســية البــارزة ،مثــل دور
الدولة ،وخيارات السياســات الغذائية والزراعية ،وعالقات القوى
الدوليــة يف النظــم الغذائيــة.

ظهــر أقــوى رد عــى هيمنــة مفهــوم األمــن الغــذايئ مــن خــال عنــوان
«الســيادة الغذائيــة» ،ويشــر هــذا املصطلــح إىل حــق الشــعوب
واألمــم يف التحكــم يف نظمهــا الغذائيــة وأســواقها وأســاليب إنتاجهــا
وعاداتهــا الغذائيــة وبيئتهــا (هولــت وجيمينيــز ٢٠١١؛ ويتمــان،
ديســماري ،وويــب  ،٢٠١٠ص .)٢ .ويف العــام  ،١٩٩٦قامــت منظمــة
ال فيــا كامبيســينا  ،La Via Campesinaوهــي مظلــة عــر وطنيــة
حـول العالــم ،بتعريــف الســيادة الغذائيــة
ملنظمــات الفالحــن مــن ـ
عــى أنهــا حــق كل دولــة يف الحفــاظ عــى قدرتهــا عــى إنتــاج أغذيتهــا
األساســية وتطويرهــا ،بحيــث تحــرم الت ـنـوع الثقــايف واإلنتاجــي (ال
فيــا كامبيســينا .)١٩٩٦
سـراتيجية تعيــد
الســيادة الغذائيــة هــي بمثابــة محاولــة لتطويــر ا ـ
ب ـنـاء الت ـنـوع االقتصــادي والبيئــي وتتجــاوز تجانــس أنظمــة القيمــة
املتبادلــة (مكمايــكل  .)٢٠١٣وتتم ّيــز الســيادة الغذائيــة عــن ف ـكـرة
وممارســات األمــن الغــذايئ املتجــذرة يف مفاهيــم التجــارة الدوليــة
حـرة وتــوازن األســعار ،حيــث ّ
تمثــل قطيعــة معرفيــة مــع
واألســواق ال ـ
التقاليــد الفكريــة الســابقة وتضــع الطابــع الســيايس ملســألة الغــذاء
يف جوهرهــا (مكمايــكل  .)٢٠١٤لقــد تصاعــد الســخط الســيايس عــى
النظــام الغــذايئ الحديــث الــذي يعتمــد إىل حــد كبــر عــى التماثــل،
وكثافــة رأس املــال ،والكائنــات املعدلــة وراث ًيــا ،وتكنولوجيــا الثــورة
ضـراء .إذ يوفــر نمــوذج الســيادة الغذائيــة ً
فرصــا لتحديــد أنمــاط
الخ ـ
بديلــة للتفكــر يف الغــذاء إىل جانــب املســاعدة عــى حــل التحديــات
الرئيســية (بــوش ومارتينيللــو .)٢٠١٧
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حـرام الحــق يف الغــذاء؛ حمايــة الحــق يف الغــذاء (مراقبــة الجهــات
ا ـ
شـركات عــر الوطنيــة أو املضاربــن)؛ وإعمــال
الفاعلــة الخاصــة وال ـ
الحــق يف الغــذاء ،وتــم تفويــض مقــرر خــاص معنــي بهــذا الحــق.
فالحــق يف الغــذاء هــو مفهــوم قا ـنـوين يلــزم الــدول بالعمــل مــن أجــل
تعز ـيـزه لألســر الف ـقـرة وذات الدخــل املنخفــض مــن خــال برامــج
الوجبــات املدرســية والربامــج االجتماعيــة ملســاعدة النــاس ،ومــا إىل
ذلــك .كانــت هــذه األدوات القانونيــة مفيــدة يف بعــض املناســبات،
حيث تظهر األمثلة يف الهند والربازيل إمكانية حماية الفالحني من
التجريــد مــن امللكيــة ،وســن الربامــج االجتماعيــة ،ومراقبــة أنشــطة
حـركات
سـاءلة .كمــا ظ ـهـرت ـ
الحكومــات يف محاولــة إخضاعهــا للم ـ
الديمقراطيــة الغذائيــة املرتبطــة بالحــق يف الغــذاء ً
أيضــا مــن خــال
إدانــة التأثــر الهائــل لنظــام الغــذاء الصناعــي عــى النظــام البيئــي
وصحــة اإلنســان والحيــوان .ومــن خــال إظهــار اآلثــار الشــائنة لنظــام
شـركات ،كالزيــادة يف الغــازات الدفيئــة وامليــاه
الغــذاء الصناعــي لل ـ
امللوثــة والرتبــة املتآكلــة والحــد مــن الت ـنـوع البيولوجــي وتدهــور املــواد
العضويــة يف الرتبــة ،أطلقــت عمليــة جنينيــة ومليئــة بالتحديــات
إلض ـفـاء الطابــع الديمقراطــي عــى املنظومــة الغذائيــة .إن محــاوالت
جعــل املنظومــة الغذائيــة تنطلــق مــن القاعــدة إىل القمــة تتطلــب
االنتقــال مــن زيــادة الكميــات والســعرات الحراريــة الرخيصــة إىل
مراعــاة املمارســات الزراعيــة والصحيــة املســتدامة والســليمة بيئيــاً،
صـاح
فضـاً عــن زيــادة برامــج الحمايــة االجتماعيــة والبيئيــة .إن إ ـ
املنظومــة الغذائيــة ضــروري ولكنــه ليــس باألمــر اليســر بالنظــر إىل
وجــود عقبــات تتعلــق بالبنــى التحتيــة وعقبــات تكنولوجيــة وثقافيــة
واقتصاديــة وسياســية أمــام التغيــر.

قــام النظــام الغــذايئ العاملــي بتســليع الغــذاء إىل الحــد الــذي ال
صـول فيــه إىل العناصــر الغذائيــة الكافيــة
يســتطيع الج ـيـاع الو ـ
شـراء الغــذاء .فالغــذاء كســلعة
للب ـقـاء عــى قيــد الحيــاة إذا أمكنهــم ـ
يكتســب قيمــة تبــادل واســتخدام ،ومــع ذلــك ،نظـرًا لكونــه ســلعة
أساســية للحيــاة تمتــد عــر العديــد مــن سالســل الســلع ،فــإن
صـول إليــه .وتكــون
الف ـقـراء معرضــون للمخاطــر التــي تحيــط بالو ـ
نقــاط الضعــف هــذه حــادة عندمــا تفشــل الــدول يف ضمــان اإلنتــاج
شـراء ثــم توزيــع املــواد
املحــي الــكايف أو يف حــال عــدم اســتطاعتها ـ
الغذائيــة بأســعار معقولــة لألكــر جوعــاً (بــوش ومارتينيللــو .)٢٠١٦
أمّ ــا إذا كانــت البــاد ف ـقـرة وأراضيهــا هامشــية مــن الناحيــة البيئيــة،
فهناك احتمال حدوث أزمات غذائية متكررة ومستمرة ترتافق مع
معارضــة سياســية ،كمــا يحــدث اآلن يف اليمــن.

حـول األهميــة املركزيــة التــي
تتمحــور ســردية الســيادة الغذائيــة ـ
غـرة
تعطيهــا للعالــم الريفــي ودور معــارف أصحــاب الحيــازات الص ـ
وممارســاتهم ملواجهــة الســرديات التنمويــة التــي افرتضــت اخت ـفـاء
الفالحــن وحتميــة املســتقبل الحضــري ،وتقــوم بذلــك بتقديــر أهميــة
ضـوع للتغيــر االجتماعــي والســيايس
منتجــي املــواد الغذائيــة كمو ـ
(أنظــر/ي زريــق  .)٢٠١٢كمــا تذكرنــا بــأن املزارعــن أصحــاب الحيــازات
غـرة ينتجــون أكــر مــن  ٪٦٠مــن الســعرات الحراريــة الغذائيــة
الص ـ
عــى مســتوى العالــم ،ومــع ذلــك فهــم يشــغلون  ٪٣٠فقــط مــن
إجمــايل األرايض الزراعيــة (ســامبريغ وآخــرون  .)٢٠١٦وتكتســب هــذه
سـاء
البيانــات أهميــة خاصــة يف ضــوء تأنيــث الزراعــة ،حيــث تنتــج الن ـ
معظــم الغــذاء يف الجنــوب العاملــي ،وغال ًبــا مــا يتــم تجاهــل دورهــن
ومعرفتهــن ،كمــا يتــم انتهــاك حقوقهــن يف املــوارد وكعامــات
زراعيــات .هكــذا ،تؤكــد الســيادة الغذائيــة حــق مقدمــي الغــذاء يف
العيــش والعمــل بكرامــة.
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ً
ووفقا للمركز الوطني الفرنيس للبحث العلمي،
عالوة عىل ذلك،
شـركات
فــإن الســموم الزراعيــة املد ـمـرة بيئ ًيــا املســتخدمة يف إنتــاج ال ـ
للغذاء قد أ ّدت إىل فقدان  ٪٧٥من التنوع الورايث النبايت يف املزارع
خــال املئــة عــام املاضيــة .ويرتبــط بذلــك الحــق يف الغــذاء الصحــي
واملستدام بيئيًا واملالئم ثقافيًا ،وهو املطلب القانوين األسايس الذي
تقــوم عليــه الســيادة الغذائيــة ،والــذي يتطلــب ضمانــه سياســات
تدعــم اإلنتــاج الغــذايئ املت ـنـوع يف كل منطقــة وبلــد .يف إطــار الســيادة
الغذائيــة ،ال يمكــن معاملــة الغــذاء ببســاطة كأي ســلعة أخــرى
يتــم تداولهــا أو املضاربــة عليهــا مــن أجــل الربــح .يتوجّ ــب النظــر إىل
الغــذاء أوالً عــى أنــه يخــدم معيشــة املجتمــع وبشــكل ثانــوي كــيء
يمكــن التجــارة بــه .تحــت الســيادة الغذائيــة ،تكــون لإلمــدادات
املحليــة واإلقليميــة األســبقية عــى تزويــد األســواق البعيــدة ،ويتــم
رفــض الزراعــة املوجهــة للتصديــر .كمــا تتعــارض سياســات «التجــارة
حـرة» ،التــي تمنــع البلــدان الناميــة مــن حمايــة زراعاتهــا مــن خــال
ال ـ
اإلعانــات والتعريفــات والسياســات العامــة مثـاً ،مــع الســيادة
الغذائيــة ،التــي تشــدد عــى املحل ّيــة وعــى الســيطرة عــى األرايض
والرعــي وامليــاه والبــذور والــروة الحيوانيــة مــن قبــل مقدمــي الغــذاء
املحليــن .وهنــاك رفــض صريــح لخصخصــة تلــك املــوارد ،مثــا مــن
خــال أنظمــة حقــوق امللكيــة الفكريــة أو العقــود التجاريــة ،لذلــك،
فهــي تصـ ّر عــى أهميــة تثبيــت النظــام الغــذايئ داخــل املجتمعــات
املحليــة وقدرتهــا عــى االســتفادة مــن املعــارف واملهــارات األصليــة
والتقليديــة املوجــودة والالزمــة لتطويــر نظــم األغذيــة املحليــة ،وهــي
شـركات والتقنيــات ُالن َتجــة،
بذلــك تتعــارض مــع البحــوث املوجهــة لل ـ
كالهندســة الوراثيــة.
تقــوم رؤيــة ال فيــا كامبيســينا للســيادة الغذائيــة بالرتكيــز عــى
اإليكولوجيــا ،ممــا يســتلزم العنايــة باملــوارد الطبيعيــة واالســتخدام
املســتدام لهــا ،وخاصــة األرايض وامليــاه والبــذور ،وقــد ســاعدت عــى
سـاءلة اجتماعيــة للتفاعــات االجتماعية-اإليكولوجيــة
إطــاق م ـ
والتــآزر مــع املكونــات البيولوجيــة كأســاس لألنظمــة اإليكولوجيــة
الزراعيــة املســتدامة .تطـوّر النقــاش مــن خــال تعميــم ف ـكـريت
اإليكولوجيــا الزراعيــة والزراعــة البيئيــة .ويف هــذا الصــدد ،تحاجــج
فاندانــا شــيفا أن نمــوذج الزراعــة الصناعيــة قــد ترســخت جــذوره يف
حـرب ،وت ـقـول أن قوانــن االســتغالل والهيمنــة املزدوجــة «تضــر
ال ـ
بصحة الناس والبيئة» (شيفا  ،٢٠١٦ص ،)٢ .وأن الرد يكون بتعزيز
أهمية االسرتاتيجيات التي تعمل عىل توسيع الزراعة اإليكولوجية
أو العالقــات التــي تربــط وتحتضــن التفاعــات بــن الرتبــة والبــذور
ّ
ويذكــر تحليلهــا ،الــذي تــم تطو ـيـره عــى
والشــمس وا ـملـاء واملزارعــن.
ّ
مــدى أكــر مــن  ٣٠عامً ــا ،ص ـنـاع السياســات بــأن «االهتمــام بكوكــب
سـران جن ًبــا إىل جنــب» (شــيفا  ،٢٠١٦ص.
األرض وإطعــام النــاس ي ـ
 .)١٢لذلــك ،تتطلــب الســيادة الغذائيــة تحـوّالت يف أنظمــة إنتــاج
وتوزيــع األغذيــة مــن أجــل حمايــة املــوارد الطبيعيــة وتقليــل انبعاثــات
الغــازات الدفيئــة ،وتجنــب األســاليب الصناعيــة كثيفــة االســتهالك
للطاقــة التــي تلحــق الضــرر بالبيئــة وصحــة أولئــك الذيــن يعيشــون
فيهــا.
لقــد أصبحــت هــذه الدعــوة إىل املمارســات الزراعيــة اإليكولوجيــة
أكــر إلحاحً ــا يف ضــوء اآلثــار الكارثيــة لتغـ ّـر املنــاخ التــي يشــعر بآثارهــا
غـرة الذيــن يعتمــدون
بشــكل كبــر املنتجــون أصحــاب الحيــازات الص ـ
عــى الطبيعــة يف معيشــتهم .حتــى منظمــة األغذيــة والزراعــة
ضـراء عــى مــدى الســنوات
(الفــاو) ،التــي روجــت لنمــوذج الثــورة الخ ـ
الخمســن املاضيــة ،بــدأت تشــكك يف الجــدوى اإليكولوجيــة لهــذا
النمــوذج مــن اإلنتــاج .وي ـقـول خوســيه غرازيانــو دا ســيلفا ،املديــر
حـول البيئــة الزراعيــة التــي
العــام للفــاو ،يف النــدوة الدوليــة الثانيــة ـ

أقيمــت يف رومــا يف « :٢٠١٨يواصــل العالــم إنتــاج الغــذاء ً
وفقــا ملبــادئ
ضـراء يف الســتينيات وتســتمر الرتبــة والغابــات وامليــاه
الثــورة الخ ـ
ونوعيــة الهــواء بالتدهــور .نحــن بحاجــة إىل تغيــر تحويــي».
وبرأيــه ،فــإن الرتكيــز عــى زيــادة اإلنتــاج بــأي ثمــن لــم يكــن كا ٍفيــاً
جـوع ،بالرغــم مــن إنتاجنــا مزيــد مــن الغــذاء إلطعــام
ضـاء عــى ال ـ
للق ـ
البشرية .تجسد اإليكولوجيا الزراعية هذا التحول املعريف الضروري
مــن خــال املســاعدة يف تعزيــز التغـ ّـر التحويــي يف نظــام األغذيــة
العاملــي مــع الحفــاظ عــى البيئــة يف اآلن ذاتــه ،األمــر الــذي يدعــم
مرونــة املزارعــن واالقتصــادات املحليــة ،ويحمــي املــوارد الطبيعيــة،
ويعــزز التك ّيــف والتخفيــف مــن آثــار تغـ ّـر املنــاخ ،ويمنــح قيمــة
للمعرفــة املحليــة واألصليــة .ومــن املهــم اإلشــارة إىل ترابــط الزراعــة
اإليكولوجيــة والســيادة الغذائيــة ،فــا توجــد ســيادة غذائيــة مــن
خـرة هــي التقنيــة الزراعيــة للســيادة
دون الزراعــة اإليكولوجيــة ،واأل ـ
الغذائية .وبالتايل ،فإن السيادة الغذائية هي يف صلب قضايا أكرب
تتعلــق بالعدالــة االجتماعيــة وحقــوق املزارعــن ومجتمعــات الســكان
األصليــن يف الســيطرة عــى مســتقبلهم واتخــاذ قراراتهــم التــي تؤكــد
عــى الســيطرة املحليــة واالســتقالل الــذايت .وكمــا يشــدد ويندفوهــر
وجونســن« :األمــن الغــذايئ هــو مفهــوم تقنــي أكــر ،والحــق يف
الغــذاء مفهــوم قا ـنـوين ،والســيادة الغذائيــة هــي يف صلبهــا مفهــوم
ســيايس» (ويندفوهــر وجونســن .)٢٠١٥
يف الواقــع ،يســاعد مفهــوم الســيادة الغذائيــة عــى إعــادة صياغــة
وإعــادة تســييس مســألة الغــذاء ،ممــا يســاهم يف فتــح املجــال
الديمقراطــي ملنتجــي األغذيــة يف الجنــوب العاملــي ،يف ســياق تزدحــم
فيــه مســاحة السياســات الزراعيــة بالرأســماليني-الخرييني ووكاالت
اإلغاثــة التــي تــروّج بشــكل عــام للزراعــة التجاريــة بقيــادة الســوق.
ّ
التخلــص
أي أنــه ،وعــى الرغــم مــن رغبــة عــدد كبــر مــن املزارعــن يف
مــن االعتمــاد عــى املــواد الكيميائيــة الزراعيــة والبــذور املهجّ نــة ،فهــم
مك ّبلــون بالنظــام ،يف ظــل غيــاب طــرق إنتــاج بديلــة ذات منظــور
إيكولوجــي زراعــي .وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد عــى خلــق اقتصــاد
مــرن للمزارعــن يف حــال الدعــم الضئيــل أو املعــدوم مــن املانحــن
الذيــن غالبــاً مــا ّ
يفضلــون الزراعــة التجاريــة التــي يقودهــا الســوق عــى
إنتــاج وتوافــر األغذيــة املحليــة.
لقــد ّ
فصــل إعــان نيلينــي ،البيــان الرســمي ملؤتمــر «ال فيــا كامبيســينا»
يف العــام  ،٢٠٠٧الطبيعــة الســلبية للتقنيــات املســتوردة ودورهــا
يف حمايــة مصالــح اآلخريــن ،ال ســيما مصالــح االحتــكارات ،عــى
حســاب مصالــح النــاس ،وانتقــد «التقنيــات واملمارســات» التــي
ضـرت بالقــدرات املحليــة ،بمــا يف ذلــك البيئــة والرتبــة التــي يمكــن أن
أ ـ
تتأصــل فيهــا الزراعــة الســليمة أيضــاً .يف مقابــل هــذه الثــورة الزراعيــة
مــن األعــى إىل األســفل ،فــإن «ال فيــا كامبيســينا» تقـ ّـدر وتحــرم
عـرف بت ـنـوع املعرفــة والغــذاء واللغــة والثقافــة التقليديــة ،وهــي
وت ـ
تدافــع عــن طريــق للفالحــن نحــو الحداثــة والتنميــة وتــروّج لــه مــن
خــال التأكيــد عــى حــق الشــعوب واملجتمعــات والبلــدان يف تحديــد
سياســاتها املتعلقــة بالزراعــة والعمــل واألســماك والغــذاء واألرايض
التــي تناســب الظــروف الفريــدة البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة
والثقافية .وهي تشمل الحق الحقيقي يف الغذاء ويف إنتاجه ،مما
يعني حق جميع الناس يف الغذاء اآلمن واملغذي واملالئم ثقافياً ويف
املــوارد املنتجــة للغــذاء والقــدرة عــى إعالــة أنفســهم ومجتمعاتهــم.
الســيادة الغذائيــة تعنــي أولويــة حقــوق النــاس واملجتمــع يف الغــذاء
وإنتــاج الغــذاء ،بــدالً مــن الهواجــس التجاريــة .قــد تكــون مقاربــة
الســيادة الغذائيــة مفيــدة يف تحديــد وتنفيــذ االســتثمارات الزراعيــة
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ّ
األمن الغذائي في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا؟
تطــورت ف ـكـرة الســيادة الغذائيــة يف أ ـمـركا الالتينيــة بزخــم مــن
الحركات االجتماعية الريفية التي تحالفت مع الدوائر التقدمية يف
الدولة ٬خاصة يف الربازيل .وأصبحت السيادة الغذائية املانيفستو
عـرة ضمــن
الســيايس الــذي ســاعد عــى دمــج منظمــات الفالحــن املب ـ
حركــة زراعيــة عــر وطنيــة (أنظــر بــوراس وإدملــان  .)٢٠٠٨ومــن ثــم،
انتقلــت الســيادة الغذائيــة إىل شــرق آســيا وإىل حــد مــا إىل إفريقيــا،
لكــن هــذا الخطــاب لــم يجــد لــه جــذور يف الشــرق األوســط .ومــع
ذلــك ،بــدأ بعــض منتقــدي املســار الحــايل للنظــام الغــذايئ العاملــي يف
التفكــر يف ال ـفـرص والتحديــات املحتملــة لنمــوذج الســيادة الغذائيــة
يف تحليــل أزمــة الغــذاء وحلولهــا املمكنــة (عجــل  )٢٠١٨وخاصــة يف
املنطقة التي ال تزال تضم  ٢٠مليوناً من أصحاب الحيازات الصغرية
(بــوش .)٢٠١٦
بالرغــم مــن جاذبيــة املصطلــح يف اإل ـ
ضـاءة عــى أهميــة قضايــا
الغــذاء يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،فــإن تطبيــق
إطــار الســيادة الغذائيــة فيهــا مــيء بالتعقيــدات املتعلقــة بالحــروب
والنزاعــات املســتمرة والدمــار البيئــي وإفقــار مصــادر امليــاه والتغـ ّـر
املناخي والهجرات الجماعية .وكما لحظ عجل ،قد تكون السيادة
الغذائيــة وســيلة رائعــة ملــزج مصالــح الذيــن ال يملكــون األرايض يف
الريف الربازييل مع الذين ال يملكون الطعام يف األحياء العشوائية
صـراع ضــد النظــام يف منطقــة الشــرق األوســط
(الفافيــا) ،لكــن ال ـ
وشــمال إفريقيــا هــو غالبــاً يف مرحلــة تأمــن الســيادة ،كفلســطني
مثـاً ،قبــل إض ـفـاء املحتــوى واملعنــى االجتماعــي عليهــا (.)٦٨ :٢٠١٨
بمعنــى آخــر ،كيــف يمكــن للســيادة الغذائيــة يف منطقــة غارقــة يف
صراعــات عســكرية وسياســية متعــددة تطــرح يف جوهرهــا أســئلة
حـول الســيادة السياســية يف أماكــن كســوريا واليمــن وفلســطني
ـ
ّ
تخطي هذه الحواجز والتوجّ ه نحو السياسة التحويلية؟
والعراق،
ّ
يوفــر إطــار الســيادة الغذائيــة ،املرتكــز
بالنســبة للدولة-األمّ ــة،
سـراتيجية ملعالجــة انعــدام األمــن الغــذايئ
أساســاً عــى حــق األمــم ،ا ـ
ّ
وتقلــب األســعار .وبالرغــم
والتبعيــة يف ســياق تزايــد مركزيــة الغــذاء
حـركات الفالحيــة املنظمــة (وفلســطني هــي االســتثناء
مــن أن غيــاب ال ـ
ّ
يعقــد بشـ ّـدة وضــع الســيادة الغذائيــة ،نظريــاً وعمليــاً،
الوحيــد)
كمــا يثبــت عجــل ( )٢٠١٨برباعــة ،فــإن ملفهــوم الســيادة الغذائيــة
بعــض األســاس يف التاريــخ الفكــري للمنطقــة .مثـاً ،إن دعــوة
هــذا املفهــوم لالنفصــال عــن اإلمرباطوريــات الغذائيــة وعــن التبعيــة
ألســواق الغــذاء العامليــة ،يعيــد إىل األذهــان مفهــوم فــك االرتبــاط
الــذي صاغــه االقتصــادي املصــري ســمري أمــن ( .)١٩٩٠كمــا ّ
تؤكــد
هــذه الدعــوات الســابقة للمفهــوم عــى أهميــة الهندســة الزراعيــة
الشــعبية ،خاصــة يف تونــس ،حيــث دفــع االهتمــام بمشــكلة جــر

شـاكل الك ـبـرة التــي تتمثــل يف نــدرة امليــاه التــي يســببها
بالرغــم مــن امل ـ
عـرض
اإلنســان ،واالرت ـفـاع الهائــل يف الــواردات الغذائيــة ،والت ـ
ّ
ّ
املتعلقــة باآلفــات العا ـبـرة
الجديــة
شـاكل
الشــديد لتغــر املنــاخ ،وامل ـ
للحــدود ،يمكــن للزراعــة اإليكولوجيــة أو البيئيــة يف منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا أن تســاعد يف التعامــل مــع قضايــا إدارة
النظــم اإليكولوجيــة للميــاه العذبــة والتــي تعتــر ضروريــة لصحــة
اإلنســان واالســتدامة البيئيــة واالزدهــار االقتصــادي .ويــزداد األمــر
أهميــة يف منطقــة تشــغل فيهــا الزراعــة البعليــة  ٪٦٠مــن األرايض
الزراعيــة ،أي أن املجــال مف ـتـوح إلعــادة إح ـيـاء هــذه الزراعــة بشــكل
إيكولوجــي يقلــل مــن املخاطــر غــر املتوقعــة ويجعــل النظــام أكــر
مرونة وأصحاب الحيازات الصغرية أقل عرضة للخطر ،وذلك من
سـراتيجيات
خــال أنمــاط متنوعــة ومتعــددة لزراعــة املحاصيــل وا ـ
حفــظ امليــاه والت ـنـوع الحيــوي .وقــد يســاعد ذلــك يف تحســن
خصوبــة الرتبــة املتدهــورة يف املنطقــة ،مــن خــال الزراعــة الحراجيــة
غـرة ،عــى ســبيل املثــال ،وهــذا
اإلضافيــة ألصحــاب الحيــازات الص ـ
ّ
يتطلــب املزيــد مــن التضافــر واالســتثمارات الجديــدة ،خاصــة مــن

خــال اعتمــاد املــدارس الحقليــة للمزارعــن لتوفــر مســاحة تســمح
غـرة بالتجربــة مــن أجــل التعامــل مــع
ألصحــاب الحيــازات الص ـ
املشــكالت الحاليــة والناشــئة.

هذا يحتم ضرورة اعتماد مقاربات متنوعة ،كالبحث النشط املبني
حـول النظــم الزراعيــة الهادفــة إىل
عــى املشــاركة ،والبحــث امليــداين ـ
«تمكني السكان املحليني من مشاركة معارفهم يف الحياة والظروف
وتعزيزهــا وتحليلهــا ،والتخطيــط والعمــل» (شــامربز  ،١٩٩٤ص
 ،)٩٦٣-٩٣٥وعــى املشــاركة أن تكــون دامجــة وشــاملة لوجهــة نظــر
املزارعــن .ولــي تصبــح املشــاركة أكــر قــدرة عــى التحويــل ،ي ـقـول
جايلــز موهــان ( )٢٠٠٧أننــا بحاجــة إىل اعتبارهــا «شــكالً مــن أشــكال
املواطنــة ،يتــم مــن خاللــه إض ـفـاء الطابــع املؤســي عــى العمليــات
ّ
سـاءلة اآلخريــن» (ص  ،)٧٩٩كمــا
ويمكــن النــاس مــن م ـ
السياســية
أنــه يتيــح ممارســة الســلطة عــى املســتوى الفــردي والجماعــي ،التــي
يفتقــر املزارعــون إليهــا .وغال ًبــا مــا يــأيت تحويــل الزراعــة إىل مشــاريع
باســتخدام لغــة «التمكــن» غــر التقليديــة (رهمينــا )٢٠١٠ ،التــي
تمارســها بشــكل رئيــي وكاالت التنميــة .لكــن وجــب التســاؤل عمــا
إذا كان دافــع املزارعــن هــو التمكــن ،وألي ـغـرض.
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التــي تدعــم اإلعمــال النشــط للحــق يف الغــذاء (والحقــوق املرتبطــة
جـوع وانعــدام األمــن الغــذايئ
بــه) ،مــن خــال وضــع األكــر تأ ـثـراً بال ـ
يف مركز صنع القرار .أو بعبارة أخرى« ،إن استخدام إطار السيادة
الغذائيــة يمكــن أن يســاعد يف معالجــة كيفيــة إعمــال الحــق يف
الغذاء يف ســياق معني ،وبالتايل يمكن أن يكون بمثابة أداة مهمة
لتصـوّر  -أو إعــادة تصـوّر  -مســألة االســتثمار الزراعــي» (شــيافوين
وآخــرون  ،٢٠١٨ص.)٣ .

امليــاه إىل التفكــر بتقنيــات مســتدامة مــن الناحيــة البيئيــة إلدارة امليــاه
وتطويرهــا ،مــن بــن عـ ّـدة ح ـلـول.

ولتحســن التوســع يف ممارســة الزراعــة اإليكولوجيــة ،يجــب دعــم
ص ـنـاع السياســات ببدائــل قابلــة للتطبيــق وصديقــة ألصحــاب
غـرة ومراعيــة للبيئــة .عــى السياســات مقاربــة علــم
الحيــازات الص ـ
الزراعــة اإليكولوجيــة بطريقــة شــاملة ،يمكــن أن تســهم يف تعزيــز
املســائل الصحيــة ،وغريهــا .ال يمكــن ملــا ســبق أن يكــون فعــاالً مــن
دون مســاحة ديمقراطيــة تل ّبــي احتياجــات الف ـقـراء .ومــع ذلــك ،فــإن
الزراعــة اإليكولوجيــة ليســت مجــرد سلســلة مــن الوصفــات الفنيــة،
حـركات
بــل هــي نهــج يقـ ّـدر املشــاركة السياســية للمزارعــن وال ـ
االجتماعيــة يف صنــع ال ـقـرار.
وتنبــع أكــر العقبــات أمــام التوســع يف علــم الزراعــة البيئيــة مــن قــوة
شـركات عــر الوطنيــة عــى السياســات العامــة واألبحــاث،
وتأثــر ال ـ
شـركات املبيــدات والبــذور .وبهــذا املعنــى ،تشـ ّـكل الزراعــة
وخاصــة ـ
البيئية تهديداً هائالً لسلطة الشركات عىل أنظمة الغذاء والزراعة.
شـركات الزراعيــة تســتخدم اآلليــات القانونيــة والتشــريعية
فال ـ
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والسياســاتية لتضــع عقبــات كــرى أمــام الزراعــة البيئيــة وتهمــل
قضايــا الصحــة الســليمة والبيئــة نفســها .وبمــا أن الزراعــة البيئيــة
شـركات عــى األنظمــة الغذائيــة
تســعى إىل كبــح جمــاح ســيطرة ال ـ
والزراعيــة ،فإنهــا تفســر ملــاذا يواجــه الفالحــون وغريهــم مــن املزارعــن
شـركات سالســل
غـرة قمــع الحكومــات و ـ
أصحــاب الحيــازات الص ـ
الغذاء عرب الوطنية .فالثورة الغذائية الثالثة أو ثورة السوبرماركت
(النــغ وهيســمان  )٢٠٠٤تنتــج بالفعــل الكثــر مــن نفايــات طعــام التــي
تزيــد بصمتنــا البيئيــة ،وقــد يقودنــا هــذا إىل الدعــوة إىل «حوكمــة
الغــذاء ،أو كيفيــة تنظيــم اقتصــاد الغــذاء وأخــذ خيــارات السياســات
الغذائيــة وتنفيذهــا» (النــغ وهيســمان  ،٢٠٠٤ص .)٣
وهنــاك أيضــاً حاجــة لدمــج الزراعــة اإليكولوجيــة يف األطــر التنظيميــة
(السياســات) والتشــريعية املتعلقــة بالزراعــة املســتدامة .وقــد بــادر
 ٣٠بلــداً العتمــاد أطــر قانونيــة لتعزيــز وتيســر دورهــا يف سياســات
التنميــة الريفيــة.

 .5الممارسات والنضاالت الزراعية
اإليكولوجية في المنطقة حاليًا
بالرغم من الهيمنة الحالية لالمرباطوريات الغذائية ،تجدر اإلشارة
إىل وجــود جيــوب مــن املمارســات الزراعيــة اإليكولوجيــة الصالحــة
واملســتدامة ونضــاالت ديمقراطيــة تناصــر الحــق املحــي يف الغــذاء
واألرض ،وهــي قــد ظ ـهـرت كــردود مــن األســفل عــى التحديــات التــي
تفرضهــا إعــادة الهيكلــة الزراعيــة النيوليرباليــة .وكمــا يخــر الوثائقــي
«ملكــة البــذور الفلســطينية» للمخرجــة مريــم شــاهني ،أطلقــت
فيفيــان صنصــور مبــادرات للعــودة إىل أصنــاف البــذور البلديــة
ضـرار
التــي كادت أن تختفــي يف الضفــة الغربيــة املحتلــة ،بســبب األ ـ
الجسيمة يف القطاع الزراعي الفلسطيني التي يتسبب بها االحتالل
سـرائييل غري القانوين للضفة الغربية ،حيث يُحرم املزارعون من
اإل ـ
صـول إىل األرايض ومــوارد امليــاه واألســواق .تــم اختيــار القمــح
الو ـ
ظـراً لنمـوّه بكلفــة زهيــدة.
األســمر (املعــروف بأبــي شــمرة) وترويجــه ن ـ
فقد دفع ازدياد حاالت السرطان يف دول الشمال الكثريين ملحاولة
العــودة إىل أنمــاط الحيــاة التقليديــة .بعــد الحصــاد ،يحتفــظ ا ـملـزارع
َ
مزارعــن اثنــن ـغـره ،فتتوســع
بثلــث البــذور ويتــم توزيــع الباقــي عــى
الشــبكة .وكمــا قــال ـمـزارع محــي يف أحــد االجتماعــات باإلشــارة إىل
تدهــور املحتــوى الغــذايئ لألغذيــة الصناعيــة« :أصبــح الخبــز مثــل
تنــاول مالعــق مــن الســكر ولــم يعــد طعمــه مثــل الخبــز ».الف ـكـرة
إذن ،تكمــن يف إنعــاش الزراعــة البعليــة والعــودة بهــا إىل األســواق
حـول
واملوائــد كغــذاء مــزروع تقليديــاً .هــذا وتتحــدى حركــة فيفيــان ـ
سـرائيلية يف األرايض
البــذور البلديــة احتــكارات األعمــال الزراعيــة اإل ـ
الفلســطينية املحتلــة .ويف ســياق يتــم فيــه وصــف كل يشء تقليــدي
بأنــه بــدايئ ،تؤكــد هــذه الشــبكة عــى دور الفالحــن يف حفــظ البــذور
واســتعادة األرايض املدرجــة .تبــدأ رحلــة العــودة إىل تنــاول الطعــام
الصحــي بالحفــاظ عــى أنــواع البــذور البلديــة كامللوخيــة وال ـفـول
ومــا إىل ذلــك ،ثــم يتــم طهــي الطعــام ومشــاركته مــع النــاس حســب
الرغبــة .وبعبــارة أخــرى ،أصبحــت الشــبكة منصــة لتبــادل املمارســات
الزراعيــة اإليكولوجيــة والتعلــم مــن بعــض.
ومــن األمثلــة عــى ذلــك مجموعــات املزارعــن املحليــن الفلســطينيني
يف الضفــة الغربيــة .فغال ًبــا مــا يحــاول املزارعــون الفلســطينيون
غـرة تعزيــز املمارســات اإليكولوجيــة
أصحــاب الحيــازات الص ـ
الزراعيــة ،بالتعــاون مــع مجموعــات املجتمــع املــدين (املنظمــة بشــكل
غــر رســمي أو رســمي) ،للتخفيــف مــن مشــكلة تدهــور األرايض

باســتخدام آليــة الســتصالح األرايض للحفــاظ عــى خصوبــة الرتبــة
وإنتــاج ّ
غلــة أعــى .ويقــوم املزارعــون املحليــون يف الضفــة الغربيــة
«بإعــداد مزيــد مــن األرايض للزراعــة مــن خــال اســتصالح املناطــق
الجبليــة» واالختيــار الدقيــق للنباتــات املالئمــة لتضاريــس األرض مثــل
صـول املهيمــن الــذي يشــكل  ٪٩١مــن األرايض
«أشــجار الفاكهــة ،املح ـ
املزروعــة »،ومنهــا «أشــجار الزيتــون والثمــار الحســلة املفضلــة لــدى
املزارعــن» (منظمــة املســاعدات األمريكيــة لالجئــن يف الشــرق األدىن
 ،٢٠١٣ص .)٣-٢
ومــن املبــادرات الفضــى األخــرى التــي تعــزز الســيادة الغذائيــة
حـول الزراعــي اإليكولوجــي املســتدام بيئ ًيــا «أيــام الســيادة
والت ـ
الغذائية» التي ّ
يتظمها مرصد الســيادة الغذائية والبيئة يف تونس.
وتجمع هذه املنظمة غري الحكومية املبتكرة مجموعة من النشطاء
حـول
والباحثــن واملزارعــن األســريني يف محاولــة لرفــع الوعــي العــام ـ
قضايــا مثــل املمارســات الزراعيــة اإليكولوجيــة والحفــاظ عــى أنــواع
البــذور البلديــة ونضــال املزارعــن ضــد البــذور املعدلــة جينيــاً .كمــا
أشــارت هــذه املبــادرات ً
أيضــا إىل التحديــات الهائلــة التــي يواجههــا
املزارعــون األســريون يف ســياق االندمــاج الفوقــي وغــر املتكافــئ يف
شـركات
األســواق املحليــة والقــوة املتزايــدة إلمرباطوريــات الغــذاء و ـ
األدويــة الك ـبـرة.
وكذلــك يف مصــر ،كانــت هنــاك حــاالت لنشــر «الزراعــة اإليكولوجيــة
سـاح» أو «أحــد الح ـلـول» .وقــد ّ
علــق أحــد املزارعــن املنضمّ ــن إىل
ك ـ
غـرة للمزارعــن يف قريتــه لتحســن جــودة منتجاتــه:
منظمــة ص ـ
«أشــري اللــوازم مــع الزمــاء لتوفــر املــال ،ونبيــع إنتاجنــا معً ــا
صـول إىل أعــى ســعر ،وهــذا يجعلنــا أقــوى ملقاومــة ارت ـفـاع
للو ـ
األســعار وضعــف الجنيــه املصــري» (املرجــع نفســه) .ومــع ذلــك،
غـرض الب ـنـاء ،وقــد اضطــر
ال ـتـزال مصــر تخســر األرايض الزراعيــة ل ـ
العديــد مــن املزارعــن الف ـقـراء إىل تغيــر مهنهــم لتأمــن احتياجــات
غـرة مــن
عائالتهــم يف غيــاب نظــام يحمــي أصحــاب الحيــازات الص ـ
تقلبــات األســعار العامليــة.
يف لبنــانُ ،يشــتهر «ســوق الط ّيــب» املخصــص للمزارعــن املحليــن
بغذائــه العضــوي وقــد بــدأ «بــعشرة منتجــن للمــواد الغذائيــة
التقليديــة» وهــو يشــمل حال ًيــا «أكــر مــن  ١٠٦منتجــن» وبائعــي
املنتجات الغذائية املصنعة 1،وهو قصة أخرى للزراعة اإليكولوجية
الناجحــة يف املنطقــة .كمــا قامــت منظمــات غــر حكوميــة أخــرى
مثــل أركانســيال بتنظيــم تدريبــات يف إدارة الحفــاظ عــى البيئــة
واملمارســات الزراعيــة اإليكولوجيــة األمثــل للزراعــة الحافظــة .كمــا
ُتــدار املنظمــات اللبنانيــة املحليــة مثــل «بذورنــا جذورنــا» مــن خــال
ّ
وتوفــر ـفـرص
شــبكات التواصــل االجتماعــي الخاصــة باملزارعــن
العمــل للمزارعــن املحليــن ،مثــل توظيــف الالجئــن الســوريني يف
الحدائــق وبيــع منتجاتهــم مــن الخضــروات كل أســبوع يف بــروت يف
«هافــن فــور أرتســتس» يف مــار مخايــل (املرجــع نفســه ،ص  .)٥تميــل
التدريبات البيئية الزراعية األخرى إىل الرتكيز عىل «أهمية الحفاظ
عــى البــذور املفتوحــة التلقيــح الجيــدة» «وزراعــة الخضــروات بــن
طـراف املدرجــات»
األشــجار والبســاتني وزراعــة العطريــات عــى أ ـ
(املرجــع نفســه ،ص  ،)٦بالرغــم مــن ض ـيـاع الت ـنـوع البيولوجــي
الزراعــي يف لبنــان ،واقتصــار أصنــاف التفــاح مثـاً عــى ثالثــة أو
أربعــة فقــط (املرجــع نفســه ،ص  .)٧تحــاول هــذه املبــادرات ً
أيضــا
الشبكة العاملية للزراعة املدعومة اجتامعيًا ومنظمة األرض واإلنسانية« ،نحو
1
شبكة لرشاكات التضامن املحيل للزراعة اإليكولوجية! رحلة تعلّم إىل لبنان( »،باإلنكليزية) -٢٢
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وعــى الرغــم مــن التحديــات البيئيــة التــي تواجههــا املنطقــة ،مــن
املفاجئ إىل حد ما أن نتعلم ،من مقال ُنشر مؤخراً يف الجارديان،
أن «البــذور الســورية يمكــن أن تنقــذ القمــح األمريــي مــن التهديــد
املناخــي 2».ومــع اســتمرار آثــار األزمــة الســورية ،تحـوّل الب ـقـاع
يف لبنــان إىل محطــة عبــور لبنــك بــذور «يمكــن أن يطعــم الكوكــب
حـرار 3».مــن أجيــال القمــح والشــعري إىل الحيوانــات
الــذي يواجــه اال ـ
ركـزت املحطــة األساســية ومحطــة العبــور عــى «الحفــاظ
كاملاعــز ّ ،ـ
جـراء األبحــاث عــى البــذور يف املناطــق الحــارة والجافــة  -الظــروف
وإ ـ
التــي تواجههــا اآلن العديــد مــن مناطــق زراعــة الغــذاء يف األرض»
(املرجع نفسه) .توفر الزراعة السورية بالتايل إمكانيات التعلم عىل
مقاومــة املحاصيــل لأل ـمـراض واملنــاخ املتغــر .فمثـاً ،يحتــوي القمــح
الســوري املدجّ ــن  - Syria Aegilops tauschii -عــى جينــات
مرنــة صمــدت آلالف الســنني وتب ّينــت مقاومتهــا لآلفــات والفطريــات
حـرارة املتصاعــدة واألمطــار
(كالذبابــة الهســية) وســط درجــات ال ـ
الغز ـيـرة التــي تواجــه الواليــات املتحــدة واملكســيك حال ًيــا (املرجــع
نفســه) .لــذا ،لــو كان مــن املمكــن اســتخدام ا ـلـراث الــورايث لهــذه
البــذور يف تعزيــز الزراعــة الصناعيــة يف الواليــات املتحــدة ،يبــدو مــن
املشــروع أن نســأل (وإن بشــكل اســتفزازي) ،مــاذا عــن اســتخدامها
لب ـنـاء أســس مشــروع الســيادة الغذائيــة يف منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا؟ وعــى هــذه املبــادرات أن تســر بمــوازاة إعــادة
تنشــيط البحــوث والتطويــر يف مجــال الزراعــة الجبليــة واملدرجــات
الهامشــية والواحــات وغريهــا مــن أشــكال الزراعــة البعليــة ،إىل
جانــب املمارســات الزراعيــة وعــادات إدارة الــري التقليديــة التــي
ســاعدت النــاس عــى التعايــش مــع البيئــة ل ـفـرة طويلــة.
ومــن العناصــر الرئيســية األخــرى للنضــال مــن أجــل الحــق يف الغــذاء
صـول إىل ميــاه الــري واســتخدامها
كانــت التعبئــة النســائية للو ـ
والســيطرة عليهــا يف تونــس ،ممــا يوضــح لنــا مــدى تفـ ّ
ـي العالقــات
سـاء
األبويــة وتأنيــث الزراعــة يف الشــرق األوســط .فقــد اعرتضــت الن ـ
عــى غيابهــن عــن اتخــاذ ال ـقـرارات يف القضايــا املتعلقــة باإلنتــاج
الزراعــي واســتخدام امليــاه (مؤمــن )٢٠١٣ ،مــن خــال تشــكيل تجمّ ــع
صـول عــى
والتمســك بتجمعاتهــن النســائية غــر الرســمية للح ـ
الدعم والسلطة وكطريقة ملواجهة منعهن من الظهور .وينبع هذا
ً
أيضــا مــن واقــع تســييس امليــاه يف تونــس منــذ التســعينيات ،بتدخــل
شـرة للميــاه
مــن البنــك الــدويل وفــك ارتبــاط الدولــة عــن اإلدارة املبا ـ
يف املناطــق املرويــة ،واتخاذهــا تدابــر (كحوافــز األســعار وتقنيــات
الــري املو ـفـرة للميــاه) لتمكــن اإلدارة األفضــل لتكاليــف تشــغيل
الــري وصيانــة املــوارد املائيــة ،يف حــن فشــلت يف دمــج منظمــات
الــري التــي لــم تشــارك يف القواعــد التــي تحكــم تشــغيل املخططــات
غـرة
سـاء ذوات امللكيــات الص ـ
(املرجــع نفســه ،ص  .)٢كمــا تفتقــر الن ـ
مارك شابريو« .٢٠١٨ .البذور السورية ميكنها إنقاذ القمح األمرييك من التهديد
2
املناخي( ».باإلنكليزية) الغارديان/06/jul/2018/https://www.theguardian.com/world .
syrian-seeds-could-save-us-wheat-from-climate-menace
سوميني سينغوبتا« .٢٠٠٧ .كيف ميكن لبنك البذور كاد أن يختفي يف حرب
3
سوريا أن يساعد يف تغذية كوكب يعاين من االحرتار» (باإلنكليزية) .نيويورك تاميزhttps:// .
climate/syria-seed-bank.html/13/10/2017/www.nytimes.com

دومينيك أنيد« .٢٠١٨ .املطابخ الصحية» .وحدة البيئة والتنمية
4
املستدامة يف الجامعة األمريكية يف بريوتhttp://www.karianet.org/uploads/local_ .
.pdf.2019.1.18%.20ESDU_Karianet%-20%20Kitchens%11518604861Healthy/food
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حـول معنــى الزراعــة البيئيــة ومــا يســتتبعه
رفــع مســتوى الوعــي ـ
مــن املمارســات الزراعيــة ،يف ســياق ّ
صـول إىل
تقلــص إمكانيــة الو ـ
املشــاعات الصالحــة غــر امللوثــة واملــوارد الطبيعيــة كالبــذور والرتبــة
حـول حــوض البحــر األبيــض املتوســط،
وامليــاه ،وهــي مــوارد نــادرة ـ
شـركات التــي تقــوم بنزعهــا مــن
وقــد تــم االســتيالء عليهــا مــن قبــل ال ـ
غـرة ،األكــر قــدرة عــى اســتخدامها
أيــدي أصحــاب الحيــازات الص ـ
بشــكل مســتدام (املرجــع نفســه).

إىل الضمانــات املتعلقــة بــاألرض ،ممــا يحــد مــن إمكانيــة حصولهــن
عــى القــروض ،وهــن محرومــات مــن اإلنتــاج داخــل املزرعــة بســبب
التح ـيـزات الجندريــة يف نقــل املعرفــة الزراعيــة داخــل أســرهن وســوء
سـاء الناظــور مــن ـمـزارع
هـرة لن ـ
نظــم املعلومــات .وقــد توجهــت مظا ـ
قراهن إىل املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية يف املدينة لالعرتاض
عــى «املمارســات الزبائنيــة يف اســتخدام امليــاه ومفاقمتهــا النعــدام
شـرة يف
املســاواة» إىل جانــب «التقاليــد األبويــة» (املرجــع نفســه) املنت ـ
املنطقــة.
حـول
إن الحــاالت املذكــورة أعــاه ال تشــر إىل االتجاهــات املحتملــة للت ـ
التقدمــي يف املنطقــة فحســب ،بــل ً
ّ
أيضــا إىل الطبيعــة
االجتماعــي
السياســية واالجتماعيــة لقضايــا الغــذاء يف املنطقــة .وهــذا يســاعدنا
ضـوع
عــى تجــاوز أســئلة اإلصالحــات التقنيــة والتعامــل مــع املو ـ
صـول إليــه وتوزيعــه ،ومــا
كقضيــة امتيــازات ،وإنتــاج الغــذاء ،والو ـ
إىل ذلــكً .
سـرا ( )٢٠١٧إلجــاد حــل لســوء التغذيــة
وفقــا ملــا اقرتحتــه مي ـ
يف آسيا ،فإنه «ينطوي عىل تسهيل وصول فقراء الريف إىل النظم
الغذائية املغذية من خالل إضفاء الطابع الديمقراطي عىل القطاع
الزراعــي وإعــادة تنظيمــه بطريقــة صديقــة للبيئــة وغــر مقيــدة
بضــرورات الســوق «(ص  .)١وبينمــا تنعــم بلــدان كلبنــان باملديــح
بســبب نظامهــا الغــذايئ املتوســطي ،يتصاعــد اعتمــاد منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا عــى الحبــوب املحســنة وراثيــاً بشــكل
سـايس كاألرز والقمــح ،يف ظــل غيــاب الرتويــج ألنمــاط حيــاة أفضــل
أ ـ
صح ًيــا يف السياســة واملمارســة .إن تطــور املطبــخ الصحــي املجتمعــي
يف لبنــان واألردن واليمــن وغريهــا هــو آليــة عكســية ملكافحــة ســوء
وفـرت مطابــخ الصحــة املجتمعيــة
التغذيــة يف أوقــات األزمــات .وقــد ّـ
مجـ ً
ّ
الهشــة مــن خــال تجمعــات التغذيــة
ـال آم ًنــا للمجتمعــات
سـاء لتوليــد الدخــل مــع «الحفــاظ
املجتمعيــة ،وأتاحــت فرصــة للن ـ
عــى الغــذاء التقليدي/الصحــي  ،وتعزيــز إعــادة التأهيــل االجتماعــي
لــكل مــن املجتمعــات املضيفــة والالجئــن يف ســياق األزمــة 4».قــد
ي ـقـول الكثــرون أن هنــاك مــا يكفــي مــن الطعــام ،لكــن هــذا ال يلغــي
حقيقة «الحاجة لـ ٪٥٠إضافية من الطعام بحلول ( »٢٠٣٠غودفراي
غـرام  ،٢٠١١ص  )٤٢٨وهنــاك مخــاوف مــن
وآخــرون ،مقتبــس يف إين ـ
ازديــاد مخاطــر انعــدام األمــن الغــذايئ» ب ـنـاء عــى االحتياجــات
املتزامنــة للتقليــل مــن اآلثــار البيئيــة الســلبية (املرجــع نفســه).
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الشــرق األوســط بالنظــر إىل النــدرة النســبية للمــوارد .وكمــا ي ـقـول
ســتيفان لــو ـفـول ،عضــو الربملــان الفرنــي:

صـرة يف
استكشــف هــذا الفصــل جــذور تحديــات األمــن الغــذايئ املعا ـ
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مــن خــال تحليــل تاريخــي
حـول يف سياســات األرايض
للنظــم الغذائيــة الدوليــة ومــا تالهــا مــن ت ـ
والزراعــة .ثــم ناقــش ظهــور نمــوذج الســيادة الغذائيــة ونقــده للنظــام
شـركات بشــكل نظــري ،باإلضافــة
الغــذايئ النيول ـيـرايل الحــايل لل ـ
للتحديــات التــي تواجــه وضــع أســس الســيادة الغذائيــة والزراعــة
اإليكولوجيــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا كح ـلـول
ممكنــة للتخفيــف مــن ضغــوط تغــر املنــاخ وتدهــور الرتبــة ونــدرة
امليــاه.

حـول العالــم ،والــذي يســتخدم الكثــر مــن
«إن النمــوذج املفــروض ـ
ضـراء املدعــوم
املدخــات والكيم ـيـاء واآلالت ،يف قلــب الثــورة الخ ـ
سـ ً
ـابقا مــن قبــل الفــاو ،وصــل إىل نهايتــه .فنحــن بحاجــة لثــورة
ضـراء مضاعفــة وإىل املعرفــة املحليــة ،والحــوار بــن املعرفــة
خ ـ
األصليــة والعلميــة ،كذلــك .نحتــاج ً
أيضــا إىل التحكــم يف العمليــة.
فالهيئــات الدوليــة الرئيســية هــي يف صلــب القضايــا التــي تضمــن
جـراء هــذه املناقشــات .ومــع ذلــك ،مــن املهــم وضــع خطــوط
إمكانيــة إ ـ
رئيســية للسياســات العامــة والتــي تعتــر مهمــة لتحقيــق أهــداف
أ خــرى».

يتــم اســترياد معظــم املــواد الغذائيــة يف منطقــة الشــرق األوســط
وشمال إفريقيا لتلبية الطلب يف السوق ،مما ّ
يؤثر سلبًا عىل املكون
الغــذايئ (يمكــن إضافــة املــواد الحافظــة لزيــادة العمــر اال ـفـرايض).
ـكاف
ثان ًيــا ،يفتقــد املزارعــون أصحــاب الحيــازات الص ـ
غـرة للدعــم الـ ٍ
مــن الحكومــات مقارنـ ًـة باملزارعــن مــن أصحــاب الحيــازات املتوســطة
والكبرية الذين يمارسون زراعة أحادية املحصول عىل نطاق واسع.
وهكذا فإن «السردية االقتصادية» للزراعة تعتربها «مجرد وسيلة
سـرا ،٢٠١٧
لتعزيــز النمــو االقتصــادي» (ريفريا-فــري ،كمــا ورد يف مي ـ
ص  ،)٥حيــث «دور الزراعــة يف االقتصــاد االنتقــايل هــو توليــد فائــض
مــن الغــذاء ورأس املــال لتســريع التنميــة الرأســمالية مــن خــال
ً
ثالثــا ،هنــاك محدوديــة
التمديــن والتصنيــع «(املرجــع نفســه).
للزراعــة أو إنتــاج الغــذاء يف معظــم الــدول العربيــة «بســبب النقــص
الحــاد يف امليــاه واألرايض الصالحــة للزراعــة ،ممــا يجعــل املنطقــة
معتمــدة عــى الــواردات الغذائيــة وعرضــة لتقلبــات الطقــس
خـراً ،فــإن التحويــل
واألســواق» (خــوري وآخــرون  ،٢٠١١ص  .)٢وأ ـ
االقتصــادي للزراعــة لتتناســب مــع نمــوذج التصنيــع والعوملــة يعيــد
تشــكيلها «لتصبــح معتمــدة عــى التكنولوجيــا ورأس املــال بشــكل
ّ
مكثــف [وبالتــايل] تولــد تحيـ ًزا دائمً ــا ضــد مــا هــو أصغــر؛ وتــؤدي إىل
توحيــد ثقافــة الزراعــة األحاديــة؛ وتقلــل بشــكل مصطنــع االقتصــاد
الريفــي؛ وتصبــح ضــارة بصحــة الســكان والكوكــب عــى حــد ســواء»
سـرا  ،٢٠١٧ص .)٥
(مي ـ

صـرة التــي تواجــه نمــوذج الســيادة
هــذه املداخلــة تثــر القضايــا املعا ـ
حـول نمــوذج املمارســات
حـول ت ـ
الغذائيــة .إنهــا تثــر تســاؤالت ـ
الغذائيــة اليــوم  ،وأهميــة املزارعــن املحليــن ومنظماتهــم .فعلينــا
غـرات التــي يواجههــا
أن نفكــر يف كيفيــة معالجــة الحكومــات للت ـ
املزارعــون املحليــون ،بالرتكيــز ،بــدالً مــن ذلــك ،عــى املعرفــة املحليــة
والعدالــة االجتماعيــة واالقتصــاد االجتماعــي يف املناطــق الريفيــة.
عـرض لهــا الريــف
وقــد يكــون ذلــك وســيلة ملواجهــة التفاوتــات التــي يت ـ
وعالقــات القــوة غــر املتكافئــة مــن حيــث الفجــوة بــن الجنســن
وتوزيــع الــروة .وعــى حــد تعبــر يش يــان ،هنــاك حاجــة إىل إدراك
جـزء مــن
أن الزراعــة ليســت صناعــة (الزراعــة مــن دون مزارعــن) أو ـ
عوضــا عــن النــاسُ .
ً
وتظهــر أمثلــة مــن الصــن
سـراتيجية رأس املــال
إ ـ
ممارســات سياســية تهــدف إىل إعــادة إح ـيـاء الريــف .وهــذا يعنــي
وجــود حضــارة زراعــة إيكولوجيــة تميــل نحــو حــل املشــكالت الزراعيــة
التــي يواجههــا املزارعــون املحليــون عــى مــر األجيــال.

وبالنظــر إىل املــوارد الطبيعيــة املحــدودة ملنطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا والتــي أصبحــت شــحيحة بشــكل خــاص مــن خــال
اإل ـفـراط يف اســتخراج امليــاه ،تواجــه املنطقــة تحديــات خاصــة عندمــا
يتعلــق األمــر بــاألرايض القابلــة للزراعــة .يؤكــد خــوري وآخــرون (،٢٠١١
ص  )١أن «الخيــار الوحيــد هــو زيــادة اإلنتاجيــة» لكنــه ال ينبغــي أن
يقتصــر عــى البحــث والتطويــر بــل ً
أيضــا عــى اســتهداف املجــاالت
املحورية التي يمكن أن تساعد يف تحسني األمن الغذايئ يف البلدان
شـراكات بــن
العربيــة .وعــى الرغــم مــن ا ـقـراح املؤلفــن بعــض ال ـ
القطاعــن العــام والخــاص ،إال أنهــم يعرتفــون بــأن املنطقــة يجــب
أن تســعى إىل تعزيــز «اإلنتــاج الزراعــي يف كل بلــد بطــرق مســتدامة
عـرض لتقلبــات الســوق
اقتصاد ًيــا واجتماع ًيــا وبيئ ًيــا» مــع «تقليــل الت ـ
صـرة املــدى ،لتعزيــز
مــن خــال تحســن سالســل التوريــد املحليــة ق ـ
الشــبكات األفقيــة للسلســلة وتوطيــد التعــاون بــن صغــار املنتجــن
(املرجــع نفســه ،ص .)٢
ً
ووفقــا ملســؤويل الفــاو و ـ
خـراء التنميــة واألكاديميــن يف النــدوة
املذكورة أعاله بشأن الزراعة اإليكولوجية ،أضحت الحدود البيئية
ضـراء واضحــة .وهــذا واضــح بشــكل خــاص يف
لنمــوذج الثــورة الخ ـ
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مقدمة
شـاكل عديــدة وإكراهــات متنوعــة لضمــان
يعــاين العالــم العربــي م ـ
صـول أ ـفـراد املجتمــع يف األوقــات كلهــا
أمنــه الغــذايئ (أي إمــكان ح ـ
عــى الغــذاء الــكايف الــذي يتطلبــه نشــاطهم وصحتهــم) وحــق كل
أبنائــه وبناتــه يف العدالــة الغذائيــة .إذ تعتــر بلــدان شــمال أفريقيــا
والشرق األوسط يف وضع مقلق من ناحية انعدام األمن الغذايئ،
حيــث لــم يســجل أي تقــدم يذكــر يف هــذا املجــال حســب منظمــة
الزراعــة العامليــة (منظمــة األغذيــة والزراعــة.)2014 ،
إال أن الوضــع ازداد ســوءاً ،فارتفعــت نســبة األشــخاص الذيــن
يعانون سوء التغذية بني  1990و 2014من  %6,6اىل  %7,7يف املنطقة،
يف حــن تراجعــت هــذه النســبة يف بقيــة بلــدان العالــم .وال شــك
أن هنــاك عوامــل متعــددة وراء انعــدام األمــن الغــذايئ يف العالــم
أراض وميــاه بارتبــاط
العربــي لعــل أبرزهــا :محدوديــة املــوارد مــن
ٍ
غـرايف
غـرات املناخيــة وتدهــور اإلنتاجيــة والنمــو الديم ـ
مــع تأثــر الت ـ
والتمدن والبطالة والفقر والحروب والالستقرار ،وكذلك االعتماد
جـزءاً عــى األقــل مــن
امل ـفـرط عــى اســترياد املــواد الغذائيــة .غــر أن ـ
هــذه العوامــل يحيلنــا إىل السياســات االقتصاديــة والزراعيــة لنحــاول
أن نقــف عــى مــدى مســاهمتها يف غيــاب األمــن الغــذايئ ،خاصــة
وأننــا الحظنــا كيــف أ ـثـرت األزمــة الغذائيــة لســنتي  2008-2007و-2011
ضـاع
 ،2012وكذلــك األزمــة املاليــة العامليــة لعــام  2008عــى تأزيــم األو ـ
االقتصاديــة واالجتماعيــة يف العديــد مــن البلــدان العربيــة وانــدالع
الثــورات العربيــة يف ســنة .2011
غـرض مــن هــذه الورقــة هــو أن نــرز مســاهمة السياســات
إن ال ـ
طـرف
الزراعيــة املعتمــدة منــذ الخمســينيات مــن القــرن املــايض مــن ـ
الــدول العربيــة يف تدهــور األمــن الغــذايئ وتفاقــم التبعيــة الغذائيــة
للســوق الرأســمالية العامليــةّ ،
مركزيــن عــى اآلثــار الســلبية للتكييــف
الهيكيل الزراعي وتحرير السياسة التجارية الزراعية يف هذا املجال.
سنســتعرض يف الفصــل األول بعــض املعطيــات التــي تــرز انعــدام
األمــن الغــذايئ وتطــور التبعيــة الغذائيــة للخــارج ،ثــم ســنعرض
يف الفصــل الثــاين ألهــم ســمات السياســات الزراعيــة (أي مجموعــة
جـراءات والتشــريعات والقوانــن التــي تتخذهــا الدولــة تجــاه
اإل ـ
طـاع الزراعــي يف ســبيل تحقيــق أهــداف محــددة تتضمنهــا الخطــط
الق ـ
الزراعيــة) التــي م ـيـزت العالــم العربــي بــن الخمســينيات ونهايــة
الســبعينات مــن القــرن املــايض مبينــن محدوديتهــا ،قبــل التطــرق
حـول الجوهــري يف هــذه السياســات مــع اعتمــاد النمــوذج
إىل الت ـ
خـراط الواســع يف الســوق
النيول ـيـرايل والرهــان عــى التجــارة واالن ـ
الرأســمالية العامليــة لضمــان األمــن الغــذايئ (الفصــان الثالــث
والرابــع) .أمــا الفصــل الخامــس واألخــر ،فســنخصصه للتدليــل عــى
مخاطــر السياســات الزراعيــة النيوليرباليــة مــن خــال اســتعراض آثــار
شـراف
األزمــة الغذائيــة العامليــة عــى العالــم العربــي مــع محاولــة است ـ
آفاق اعتماد الســيادة الغذائية كبديل يضمن الحق يف الغذاء لكل
مواطنــي ومواطنــات العالــم العربــي.

الفصل األول :حجم وسمات األمن
الغذائي في العالم العربي
يتجــى انعــدام األمــن الغــذايئ (أي النقــص أو العجــز يف متوســط
نصيب الفرد من الغذاء الذي تحدده منظمات الصحة يف العالم،
حـراف أحوالهــم املعيشــية عــن املتوســط املذكــور) يف
وذلــك نتيجــة ان ـ
شـرات :أوال ،هنــاك أزمــة غذائيــة يف العالــم العربــي حيــث
عــدة مؤ ـ
جـوع بــن  1992-1990وســنة
تضاعــف عــدد الســكان الذيــن يعانــون ال ـ
 2015مــن  16.5مليــون إىل  33مليونــاً .ثانيــاً ،تحتــل ســبع دول عربيــة
قائمــة الــدول العشــر األوىل املســتفيدة مــن املســاعدات اإلنســانية
عامليــاً ،إذ تلقــت ثمــاين دول عربيــة ســنة  2016حــوايل  9مليــارات دوالر
ونصــف املليــار كمســاعدات إنســانية حســب وكالــة إيريــن اإلســبانية
(وكالــة إيريــن اإلســبانية ،أكــر الجهــات املانحــة يف عــام  ،2016املوقــع
شـرة يف
اإللكــروين) ،وتعــود أســباب هــذه الحــاالت إىل الحــروب املنت ـ
املنطقــة ومــا ينجــم عنهــا مــن نــزوح وتهجــر وتعطــل لإلنتــاج الزراعــي
يــؤدي بــدوره إىل تدهــور كبــر عــى مســتوى اإلمــدادات الغذائيــة .أمــا
املؤشــر الثالــث ،فيتمثــل يف كــون الوطــن العربــي مــن املناطــق األقــل
أمنــا مــن الناحيــة الغذائيــة بالنظــر إىل العجــز الغــذايئ الكبــر الــذي
تعــاين منــه .ويمكــن قيــاس هــذا العجــز مــن خــال الفجــوة الغذائيــة
(أي الفــرق بــن اإلنتــاج املحــي واالســترياد) التــي بلغــت  33.8مليــار
دوالر سنة  ،2015يف حني بلغ متوسط هذه الفجوة خالل الفرتة (-2001
 )2015حــوايل  3.8مليــارات دوالر( .)1وتشــكل الفجــوة يف مجموعــة
الحبــوب حــوايل  %71.2مــن مج ـمـوع قيمــة الفجــوة الغذائيــة ســنة
 2015مــع احتــال القمــح املركــز األول مــن حيــث األهميــة يف قائمــة
ســلع الحبــوب ،إذ يمثــل حــوايل  %44.0مــن قيمــة فجــوة الحبــوب
ونحــو  %31.4مــن القيمــة اإلجماليــة للفجــوة الغذائيــة (الشــكل رقــم
 ،1صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي املوحد .)2017
ويف هــذا املجــال ،تجــدر اإلشــارة إىل أن البلــدان العربيــة تعتــر مــن
أكــر مســتوردي القمــح عــى الصعيــد العاملــي (انظــر الجــدول رقــم .)1
الشــكل  :1تطــور القيمــة اإلجماليــة للفجــوة الغذائيــة يف العالــم
العر بــي

مــن جهــة أخــرى ،ورغــم التحســن النســبي املســجل يف مجــال اإلنتــاج
الغذايئ املحيل الذي ارتفع بنســبة  %4.3ســنوياً خالل الفرتة -1994
 ،2014فإنــه لــم يكــن كاف ًيــا للحــد مــن تفاقــم العجــز التجــاري الغــذايئ
(الفــرق بــن الصــادرات والــواردات) يف العالــم العربــي ،إذ ســجلت
ارتفاعــا م ـه ً
ً
ـول خــال العشــرية األوىل مــن القــرن الحــايل
الــواردات
بارتبــاط مــع األزمــة الغذائيــة العامليــة  2007-2006و 2011مقابــل تواضــع
نســبة نمــو الصــادرات ( الشــكل رقــم .)1
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اململكة العربية السعودية
الكويت
ساموا
هولندا
جزر سليامن
قطر
بروناي  -دار السالم
قربص
سيشيل
ليبيا
إرسائيل
اإلمارات العربية املتحدة
كاليدونيا الجديدة
بلجيكا
ُعامن
بولينيزيا الفرنسية
موريشوس
البحدين
غرينادا
الرأس األخرض
الربتغال
سنت لوسيا
تونس
املالديف
سنت كيتس ونيفيس
األردن
الجمهورية الكورية
فيجي
بربادوس
لبنان
FAOSTAT

صايف واردات الحبوب ( ٢٠١٠دوالر أمرييك) للفرد
سنويًا
150.96
135.84
127.17
125.46
123.89
122.39
121.78
113.12
111.46
110.96
105.44
94.99
94.46
91.36
90.00
86.94
84.37
82.55
81.16
76.28
75.75
75.17
72.88
72.30
72.21
69.85
69.59
67.08
66.15
62.25

تحمــل هــذه التبعيــة الغذائيــة يف طياتهــا تفاقــم «مخاطــر األمــن
الغــذايئ» (يــدل هــذا املصطلــح عــى مــدى اإلمكانيــات املاليــة للدولــة
عــى اســتدامة األمــن الغــذايئ) يف الوطــن العربــي .وقــد تراوحــت
قيمــة مؤشــر «مخاطــر األمــن الغــذايئ» بــن  9.8و %5.9خــال
ضـاع
العشــرية املذكــورة ،غــر أن هــذا املؤشــر ال يعكــس تبايــن األو ـ
االقتصاديــة واملاليــة داخــل العالــم العربــي ،حيــث تتجــاور البلــدان
العربيــة الريعيــة البلــدان األقــل نمـوًّا .لــذا ينتــج عــن احتســاب هــذا
ً
وفقــا ملتوســط الدخــل
املؤشــر عــى مســتوى املجموعــات العربيــة
ً
ارتفاعــا يف البلــدان منخفضــة الدخــل ،حيــث ـتـراوح مــا بــن  26.9و
 %19.0مقابــل  3.5و %5.8بالنســبة إىل البلــدان مرتفعــة الدخــل،
مــا يؤشــر إىل تفاقــم مخاطــر األمــن يف البلــدان العربيــة األقــل نمـوًّا،
هذا باإلضافة إىل تزايد عدد املواطنني الذين يعانون نقص التغذية
عــى الصعيــد العربــي ،وال ســيما يف البلــدان ذات الدخــل املحــدود
(ســالم توفيــق النجفــي.)2013 ،
أما يف ما يخص مؤشر االكتفاء الذايت (يقاس هذا املؤشر من خالل
نســبة اإلنتــاج املحــي إىل ـنـوع معــن مــن األغذيــة مقارنــة بإجمــايل
حـول مــا نســبته %50
االســتهالك مــن هــذه األغذيــة) ،فإنــه تأرجــح ـ
خــال العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،إذ بلغــت نحــو
 %46.4يف مطلــع العقــد ،ثــم انتقلــت إىل  %48.2 50.7يف أواســط
العقد ونهايته .يف املقابل ،هناك ارتفاع يف املؤشر الخاص بالفواكه
والخضــر (ســالم توفيــق النجفــي .)2013 ،وقــد ســجل مؤشــر االكت ـفـاء
الــذايت تراجعــاً يف ســنة  2015حيــث لــم يتجــاوز ( %45.6املنظمــة
ضـاع األمــن الغــذايئ .) 2015
العربيــة للتنميــة الزراعيــة ،أو ـ

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -تأثير السياسات الزراعية على األمن الغذائي في العالم العربي

الجدول رقم  30 :1أكرب مستوردين اللقمح عىل الصعيد العاملي

الشــكل  :٢تصاعــد العجــز التجــاري يف املنتجــات الغذائيــة والزراعيــة
يف الشــرق األدىن وشــمال إفريقيــا (الفــاو )٢٠١٥

خـراً ،يجــب التنويــه أن هنــاك عالقــة بــن الحــروب
خـراً وليــس آ ـ
أ ـ
ً
والنزاعــات تؤثــر ســلبا عــى األمــن الغــذايئ يف اليمــن والســودان
عـراق والضفــة الغربيــة و ـغـزة.
وال ـ

جدول رقم  :2انعدام األمن الغذايئ يف البلدان املعرّضة للحروب والنزاعات
غزة

الضفة الغربية

العراق

السودان

اليمن

عدد السكان (باملاليني)

1,5

2,5

29

41

23

عدد املع ّرضني النعدام
األمن الغذايئ (باملاليني)

0,3

0,4

6,4

11

10

نسبة السكان املعرضني
النعدام األمن الغذايئ

43

27

2.2

16

20

املصدر :اإلسكوا ٢٠١٠
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الفصل الثاني :المعالم الرئيسة
وجوانب القصور في سياسات
االكتفاء الذاتي ()1980 - 1950
ّ
تحكمــا يف طبيعــة السياســات الزراعيــة
هنــاك اعتبــاران أساســيان
التــي اعتمدتهــا العديــد مــن الــدول العربيــة خــال املرحلــة (-1950
 ،)1980وهمــا العامــل الجيوســيايس ،ثــم طبيعــة البنيــة السياســية
للدولــة ونوعيــة القــوى االجتماعيــة املتحكمــة فيهــا .أمــا العامــل
األول ،فيتمثــل يف املخاطــر املحيطــة باالعتمــاد عــى الخــارج مــن أجــل
تلبيــة الحاجيــات الغذائيــة للمجتمــع يف ظــل الصراعــات والتقلبــات
طـاع اإلمــدادات بالســلع بســبب
التــي شــهدها العالــم .ذلــك أن انق ـ
انــدالع الحربــن العامليتــن األوىل والثانيــة وتلويــح الواليــات املتحــدة
بوقــف تزويــد البلــدان العربيــة باملــواد الغذائيــة األساســية كــرد
فعــل يف حــال قيــام بلــدان «األوبــك» باالمت ـنـاع عــن تصديــر البــرول
إىل العالــم الغربــي يف بدايــة الســبعينيات مــن القــرن املــايض ،أو
سـاح للضغــط عــى البلــدان املســتوردة للقمــح
اســتعمالها الغــذاء ك ـ
مثـاً ،كلهــا عوامــل دفعــت العديــد مــن البلــدان العربيــة إىل البحــث
عــن تحقيــق االكت ـفـاء الــذايت عــن طريــق اإلنتــاج املحــي للســلع
الغذائيــة األساســية .وقــد أدى هــذا الخيــار إىل تبنــي سياســات زراعيــة
إراديــة تتدخــل مــن خاللهــا الدولــة لتحفيــز اإلنتــاج املحــي ملواجهــة
الطلــب املتنامــي بفعــل النمــو الســكاين .أمــا يف مــا يتعلــق بالعامــل
الثــاين ،فقــد انقســمت الــدول العربيــة إىل فئتــن :دول ذات توجــه
شـرايك» وأخــرى ذات اختيــارات اقتصاديــة ليرباليــة ،مــا انعكــس
«ا ـ
عــى مضمــون السياســات الزراعيــة املطبقــة داخــل الوطــن العربــي.
غــر أن هــذا التبايــن يف السياســات سيســفر عــن نتائــج محــدودة يف
مجــال االكت ـفـاء الــذايت

 .1السياسات الزراعية ذات الطابع «االشرتايك»

جـزء أساســاً عــى َّ
املؤلفــن الق ّيمــن ملنــى رحمــة،
(نعتمــد يف هــذا ال ـ
 2013ورقيــة الجبــوري.)2012 ،
تبنــت البلــدان العربيــة التــي قامــت بثــورات سياســية (نقصــد مصــر
شـراكياً» ،مــا لبــث
عـراق وســوريا والجزائــر) واعتمــدت توجهــاً «ا ـ
وال ـ
حـول إىل ـنـوع مــن رأســمالية الدولــة االســتبدادية ،إصالحــات
أن ت ـ
تضمنــت توزيــع امللكيــات الك ـبـرة التــي كانــت تحتكرهــا فئــة قليلــة
مــن املالكــن ،لصالــح الفالحــن الف ـقـراء الســتثمارها بمــا يؤمــن
معيشة العائلة الفالحية .كما قامت بالتحكم يف سياسة التسعري
(تحديــد األســعار ،تبنــي سياســة تجاريــة حمائيــة لتشــجيع اإلنتــاج
املحــي ،دعــم مســتلزمات اإلنتــاج كاألســمدة واملبيــدات والبــذور
طـاء األولويــة لب ـنـاء تجه ـيـزات الــري،
واألعــاف والوقــود ،ألــخ ).وإع ـ
خاصــة الســدود .عــى ســبيل املثــال ال الحصــر ،قامــت الدولــة
املصريــة بتعميــم التعاونيــات الزراعيــة يف الريــف ،كمــا عملــت عــى
تأميــم تجــارة القطــن ،وتعميــم نظــام الســوق التعــاوين للمحاصيــل
الزراعية ،حيث تحكمت بقرارات اإلنتاج وتركيب املحصول وقرارات
تســعري املنتــج ،ونظــام الحوافــز ومــا اســتتبعها مــن سياســات الدعــم
املباشــر وغــر املباشــر لإلنتــاج ،و ـقـرارات التســويق التعــاوين للمنتــج
وحصــص التوريــد اإلجبــاري التــي كان عــى املزارعــن توريدهــا عنــد
مســتويات ســعرية منخفضــة عــن واقعهــا ،بمــا يعنــي أن الدولــة
بســطت ســيطرتها عــى مختلــف مراحــل اإلنتــاج الزراعــي مــن اإلنتــاج
إىل االســتهالك والتصديــر مــروراً بالتســويق والتوزيــع والتصنيــع.

صـرت عــى مســألة
صـاح الزراعــي» ها ِتــه اقت ـ
غــر أن برامــج «اإل ـ
التوزيــع الحيــازي لــأرايض ،ولــم تشــمل إعــادة تنظيــم العمليــات
الزراعيــة لتحقيــق الك ـفـاءة اإلنتاجيــة وتعظيــم إنتــاج الغــذاء ،ومــن
ثــم التقليــل مــن مخاطــر انعــدام األمــن الغــذايئ يف الوطــن العربــي،
مع استثناء التجربة املصرية التي عملت التي تبنت أنماط التجميع
الحيــازي يف إطــار مــن الــدورات الزراعيــة ،مــا ســاعدها عــى التغلــب
طـاع الزراعــي (ســالم توفيــق
عــى إشــكاليات التفتــت الحيــازي يف الق ـ
النجفــي .)2013 ،لهــذا ،لــم يكــن مفاجئــاً أن تفشــل هــذه التجــارب
شـراكية» يف تحقيــق التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي املنشــود.
«اال ـ
ظل القطاع الزراعي بعيداً عن شروط الكفاءة االقتصادية وتكثيف
شـاكل اإلداريــة التــي كانــت
اإلنتــاج .وهــذا راجــع باألســاس إىل امل ـ
تعــاين منهــا ـمـزارع الدولــة والجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة ،إضافــة
جـراءات البريوقراطيــة
إىل قلــة املنظمــن املدربــن واملتخصصــن واإل ـ
والروتينيــة .مــن جهــة أخــرى ،كان مــن أســباب تراجــع اإلنتــاج
الزراعــي تســعري املحاصيــل الزراعيــة تســعرياً حكوميــاً منخفضــاً يميــز
شـرائية
املســتهلكني مــن ســكان املــدن بهــدف املحافظــة عــى قوتهــم ال ـ
عىل حساب املزارعني .وقد نجم عن هذه املشاكل فشل السياسات
الزراعيــة املعتمــدة يف ردم الهــوة بــن الطلــب عــى الغــذاء وإنتاجــه
املحــي ،إذ نجــد يف النمــاذج األربعــة مــن اإلصالحــات الزراعيــة أن
تزايــد الطلــب يفــوق بكثــر تزايــد اإلنتــاج.

 .2السياسات الزراعية ذات الطابع الليربايل
طـرف األنظمــة
ييغلــب عــى السياســات الزراعيــة املعتمــدة مــن ـ
الليرباليــة أو نصــف الليرباليــة طابعهــا التوجيهــي البســيط يف اتجــاه
إعــادة تشــكيل البنيــات التحتيــة القائمــة يف االتجــاه املناســب .وتتكــون
اإلصالحــات الزراعيــة الليرباليــة مــن جملــة مــن التدخــات الحكوميــة
صـاح زراعــي تدريجــي ومقنــع .وتشــمل تقديــم
تهــدف إىل تحقيــق إ ـ
طـاع الخــاص ،أمـا ً يف بــروز ـنـوع مــن
حوافــز ضريبيــة وماليــة للق ـ
الرأســمالية الزراعيــة املحليــة .وقــد طبقــت هــذه السياســات عــى
الخصوص يف بلدان كالعربية السعودية واملغرب واألردن وتونس.
ففــي العربيــة الســعودية ،تــم اعتمــاد نظــام لالســتثمار الخــاص غــر
املقيــد عــى شــكل خطــوط عريضــة ّ
ينفــذ منهــا ا ـملـزارع املنتــج مــا يريــد
ومــا يســتطيع تنفيــذه .كمــا تبنــت الســلطات الســعودية ابتــداء مــن
النصــف الثــاين مــن الســبعينيات سياســة ســخية لدعــم املحاصيــل
غـرب
الزراعيــة باملنــح واإلعانــات املاليــة .مــن جانــب آخــر ،تجنــب امل ـ
صـاح
إدخــال تغ ـيـرات جوهريــة عــى البنيــات الزراعيــة ،فاقتصــر اإل ـ
الزراعي عىل األرايض املسرتجعة من االستعمار الرسمي ،من دون
أن تشــمل أرايض املعمّ ريــن الخــواص .يف الوقــت نفســه ،تــم أُغــدق
الكثــر مــن الحوافــز والتشــجيعات عــى األعيــان والفئــات امليســورة
غـرض تكويــن بورجوازيــة زراعيــة
أو القريبــة مــن القصــر املغربــي ب ـ
محلية .أما يف تونس ،فقد اتسم اإلصالح الزراعي بنوع من الجرأة
مــن خــال سياســة «الوحــدات التعاونيــة لإلنتــاج الزراعــي» التــي
غـرة يف وحــدات إنتاجيــة اجباريــة
حـول دمــج امللكيــات الص ـ
تتمحــور ـ
ـتـراوح مســاحتها بــن  500و 1000هكتــار .غــر أن هــذه السياســة لــم تــؤ ِّد
طـرف
النتائــج املرجــوة لعــدة أســباب مــن بينهــا معارضــة قويــة مــن ـ
كبار املزارعني وعدم كفاية االســتثمارات العامة والنقص يف الجهاز
التقنــي ،باإلضافــة إىل فائــض اليــد العاملــة الزراعيــة ،مــا نجــم عنــه
بطالــة مقنعــة وعائــداً عائليــاً محــدوداً .وقــد نجــم عــن إجهــاض هــذه
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يف نهايــة املطــاف ،لــم تفلــح السياســات الزراعيــة الليرباليــة املعتمــدة
ضـاع يف
يف هــذه البلــدان العربيــة يف تحقيــق تحســن ملمــوس لألو ـ
طـاع الزراعــي .فاإلنتــاج واملردوديــة الزراعيــة ســجال تقدمــاً بســيطاً
الق ـ
أو جمــوداً إن لــم يرتاجعــا .وهــذا راجــع إىل أن غيــاب عامــل واحــد
(مثــا املعــدات أو اليــد العاملــة الكفــؤة أو األســمدة) مــن عوامــل
اإلنتاج يف الحجم والوقت املناسب يؤثر سلباً عىل فعالية العوامل
األخرى .علماً أن ما ينطبق عىل العوامل التقنية يجري كذلك عىل
جـراءات والربامــج املتضمنــة يف السياســات الزراعيــة.
كل اإل ـ
صـاح
يف ختــام هــذا الفصــل ،ينبغــي التنويــه أن كل محــاوالت اإل ـ
التــي تبنتهــا مختلــف البلــدان العربيــة ،بغــض النظــر عــن توجهاتهــا
طـاع زراعــي قــادر عــى
األيديولوجيــة والسياســية ،لــم تفلــح يف ب ـنـاء ق ـ
تلبيــة متطلبــات املجتمــع ،إذ فاقــت مســتويات نمــو الطلــب عــى
معظم الســلع الزراعية ،خصوصاً الســلع األساســية ،معدالت نمو
اإلنتــاج بنســبة ك ـبـرة .ووصلــت نســبة االكت ـفـاء الــذايت يف البلــدان
العربية بصفة إجمالية سنة  1984إىل  .%60وكان أعىل مستوى لها
يف الســودان ،فيمــا تراجعــت إىل مــا بــن  75و %95يف كل مــن تونــس
غـرب والصومــال ،وبلغــت أدىن مســتوياتها يف األردن وبعــض
وامل ـ
َّ
بلــدان الخليــج العربــي حيــث لــم تتعــد  10إىل .%20

الفصل الثالث :مرحلة التكييف
الهيكلي الزراعي
حـول إىل النمــوذج الزراعــي التصديــري عــر مرحلتــن
لقــد تــم الت ـ
أساســيتني :مرحلــة التقويــم (أو التكييــف) الهيــكيل (بدايــة
خـراط يف
الثمانينيــات إىل منتصــف التســعينيات) ثــم مرحلــة االن ـ
تحريــر املبــادالت التجاريــة (أواســط التســعينيات إىل .)2008-2007
نخصــص هــذا الفصــل للمرحلــة األوىل عــى أن نتطــرق إىل مرحلــة
التحريــر التجــاري الزراعــي يف الفصــل الرابــع.
يعتــر النقــد النيول ـيـرايل (النيوليربالبــة تعتمــد عــى ثالثــة أســس:
لربلــة االقتصــاد ،الخصخصــة ،واألولويــة للحفــاظ عــى التوازنــات
املاكرو-اقتصاديــة .وتركــز عــى نجاعــة آليــات الســوق لكونهــا تمكــن
طـاع
مــن تحقيــق نتائــج اقتصاديــة مفيــدة) لتدخــات الدولــة يف الق ـ
خـرة أدت إىل تشـوّهات يف األســعار وســوء
الزراعــي أن هــذه األ ـ
تخصيــص املــوارد (عــى ســبيل املثــال ،الحمايــة الجمركيــة أدت إىل
ارت ـفـاع يف أســعار املنتوجــات الزراعيــة عــى الصعيــد املحــي ،مــا أدى
طـاع الزراعــي
إىل تحويــل مــوارد كاألرض والعمــل وامليــاه لصالــح الق ـ
عــى حســاب القطاعــات التصديريــة األكــر ك ـفـاءة وديناميكيــة.
لهــذا ،ينبغــي تخصيــص املــوارد حســب امل ـيـزة التنافســية ،مــا يعنــي
توجيــه عــدد مــن الــدول العربيــة (خاصــة املتوســطية منهــا) للرتكيــز
عىل تصدير الفواكه والخضراوات واسترياد الحبوب .وقد ساهمت
املؤسســات املاليــة الدوليــة (البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل)
حـول إىل
يف دفــع بلــدان العالــم الثالــث بصفــة عامــة يف اتجــاه الت ـ
األنشــطة التصديريــة لكســب العملــة الصعبــة الضروريــة الســترياد
املــواد الغذائيــة.

غـرب ،تــم تحريــر أســعار وتجــارة املدخــات ،مــا أدى ،عــى
ففــي امل ـ
ســبيل املثــال ،إىل ارت ـفـاع محســوس يف ســعر األســمدة بلــغ %38
وطبــق عــى مرحلتــن خــال الثمانينيــات ،مــع احتمــال أن أ ـثـره كان
سلبياً عىل صغار املزارعني يف املقام األول .ذلك أن مرونة الطلب يف
حالة ارتفاع سعر املدخالت أكرب بالنسبة إىل الحيازات الصغرية يف
حــن تمكــن التحف ـيـزات املقدمــة لكبــار املصدريــن الزراعيــن واآلفــاق
املريحــة يف الســوق األوروبيــة مــن تحمــل هــذه الزيــادات (Kydd
 .)J and Thoyer S 1992كمــا تمــت الزيــادة يف ثمــن الخدمــات
طـرف املؤسســات العموميــة كإعــداد األرض
املقدمــة للمزارعــن مــن ـ
حـرث أو التلقيــح االصطناعــي لتغطيــة تكلفتهــا بالكامــل .وطبــق
لل ـ
طـرف وكاالت
مـاء وخدمــات التســويق املقدمــة مــن ـ
جـراء لل ـ
نفــس اإل ـ
الــري .مــن جهــة أخــرى ،تــم تقليــص اإلنفــاق العمومــي عــى الفالحــة
بــ %25بــن  1985و .1987يف املقابــل ،تــم رفــع أســعار الحبــوب بمعــدل
.)Kydd J and Thoyer S 1992( %35
أمــا يف حالــة تونــس ،فقــد تضــررت الزراعــة األســرية ك ـثـراً مــن برامــج
التكييــف الهيــكيل الزراعــي (انظــر  .)Jouili M 2008ذلــك أن
طـاع الفالحــي ســجل تراجعــاً محسوســاً
االســتثمار العمومــي يف الق ـ
(انخفــض املؤشــر اإلحصــايئ مــن  100ســنة  1986إىل  81ســنة )2005
خاصة منذ  .1996كما تراجع نصيب الزراعة من استثمارات القطاع
الخاص من  %20خالل الفرتة  1990-1986إىل  %17يف الفرتة .2005-2001
ومن أسباب هذا الرتاجع هناك حذف دعم املدخالت الذي أدى إىل
ارت ـفـاع أســعارها ،وبالتــايل ارت ـفـاع تكلفــة اإلنتــاج الزراعــي .علمــاً أن
ـوازه زيــادة يف أســعار الســلع الزراعيــة واإلنتاجيــة.
هــذا االرت ـفـاع لــم تـ ِ
مــن جهــة أخــرى ،أدى تســليع األرض (أي إدراجهــا للتــداول يف
الســوق العقــاري) وخصخصــة األرايض الجماعيــة إىل تفتيــت ملكيــة
الحيــازات الزراعيــة ومركزتهــا لصالــح كبــار املزارعــن.
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محسوســا للمزارعــن الصغــار وهــدم الب ـنـاء الهيــكيل
التجربــة إفقــارًا
ً
غـرة يف تونــس.
للزراعــة الص ـ

انطالقــاً مــن هــذا التحليــل ،عملــت سياســات التكييــف الهيــكيل عــى
طـاع
تفكيــك أشــكال الدعــم والرقابــة عــى األســعار الداخليــة والق ـ
الزراعــي بصفــة عامــة« ،حتــى يتــاح لألســواق الريفيــة املتعلقــة
بأسعار األرايض ،واأليدي العاملة ،والقروض ،واملنتجات الزراعية
ومستلزمات اإلنتاج الزراعي ،أن تعمل بمزيد من الحرية وتحقيق
أعــى ك ـفـاءة ممكنــة يف اســتغالل املــوارد» (منــى رحمــة .)2000 ،وقــد
تجلــت «برامــج التكييــف الزراعــي الهيــكيل» عــى الخصــوص يف
تقليــص االســتثمار العمومــي ورفــع الدعــم عــن املدخــات واملــواد
االســتهالكية األساســية وخصخصــة أو إضعــاف املؤسســات الزراعيــة
العموميــة مثــل هيئــات تأطــر وتقديــم الدعــم التقنــي للمزارعــن
واملؤسســات التســويقية .أمــا عــى صعيــد التجــارة الخارجيــة،
فســيتم الشــروع يف التحريــر التدريجــي للتجــارة الخارجيــة.

أمــا بالنســبة إىل الحالــة املصريــة ،فقــد تم ـيـزت عــى الخصــوص
صـاح الزراعــي خــال
باإلجهــاز عــى الخصــوص عــى مكتســبات اإل ـ
الحقبــة الناصريــة ( .)1970-1952وقــد جــرى هــذا الرتاجــع عــى مراحــل
(انظــر مثــا صقــر النــور .)2017 ،يف املرحلــة األوىل ،صــادق الرئيــس
املصــري أنــور الســادات عــام  1974عــى رفــع الحراســة عــن األرايض
صـاح الزراعــي مــن االقطاعيــن
الزراعيــة التــي صادرتهــا هيئــة اإل ـ
وســلمتها إىل الفالحــن لزراعتهــا عــر عقــود ايجــار ،مــا نجــم عنــه
فقــدان مئــات الفالحــن الصغــار األرايض التــي كانــوا يزرعونهــا.
وقــد تســارعت و ـتـرة الرتاجعــات يف عهــد الرئيــس حســني مبــارك،
صـاح
ذلــك أن الربملــان املصــري صــادق يف ســنة  1992عــى قانــون « إ ـ
العالقــة االيجاريــة بــن املالــك واملســتأجر» .وقــد نــص هــذا القانــون
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عــى زيــادة القيمــة اإليجاريــة مــن  7أمثــال الضريبــة الســارية عــى
األرايض الزراعيــة إىل  22مثــل الضريبــة خــال ال ـفـرة االنتقاليــة التــي
عـرض
تمتــد لخمــس ســنوات ،ثــم يتــم بعــد ذلــك الحريــة «لقانــون ال ـ
والطلــب» لتحديــد قيمــة اإليجــار .لقــد كان للقانــون رقــم ( )96لعــام
 1992أ ـثـرا حاســماً يف تفكيــك مكتســبات الفالحــن املصريــن مــن
صـاح الزراعــي املعتمــدة يف الحقبــة الناصريــة ،خاصــة
قوانــن اإل ـ
«األمــان االيجــاري» وتعريــف «املســتأجر واملشــارك» كـ»حائــز لــأرض»
عــى قــدم املســاواة مــع املالــك ،مــا يمكنــه مــن عــدد مــن الحقــوق
صـول عــى
املرتبطــة بالحيــازة ،مثــل «التصويــت يف الجمعيــة» ،والح ـ
التقــاوي واألســمدة ذات الســعر املخفــض ،واال ـقـراض مــن بنــك
التســليف أو التنميــة واالئتمــان الزراعــي.
لقــد نجــم عــن هــذا القانــون تشــريد  904آالف مســتأجر ،علمــاً أن
املســتأجرين املتضرريــن مــن القانــون يزرعــون  %23.7مــن األرايض
املزروعــة يف مصــر.
مــن جهــة أخــرى ،أُلغــي الدعــم املقــدم لألســمدة الزراعيــة ،وتحريــر
أســواق التقــاوي واملبيــدات الزراعيــة ،إضافــة إىل خصخصــة أرايض
طـاع الحكومــي .لقــد نتــج مــن
شـركات الزراعيــة التابعــة للق ـ
ال ـ
التطبيــق العشــوايئ لسياســات التكييــف الهيــكيل «هــدم ركائــز التميــز
املصــري مثــل زراعــة القطــن طويــل التيلــة الــذي كان يحظــى بســمعة
عامليــة .كمــا تســببت هــذه السياســات النيوليرباليــة يف التفريــط يف
واجــب حمايــة الســاالت الزراعيــة املصريــة ،والزراعــة املعتمــدة
خـراً ،لــم تــؤ ِّد
خـراً وليــس آ ـ
عــى البــذور املحليــة واألســمدة البلديــة .أ ـ
هــذه السياســات إىل تقليــص الفجــوة الغذائيــة ،بــل عــى العكــس
فقــد أدت إىل اتســاعها ك ـثـراً» ،حيــث تحولــت مصــر إىل أحــد أكــر
املســتوردين يف العلــم للســلع الغذائيــة الحيويــة كالقمــح ،والزيــوت
والســكر وغريهــا (انظــر أحمــد ب ـهـاء الديــن شــعبان 10 ،ديســمرب .)2016
مــن جهــة أخــرى ،حصــل انخفــاض واضــح يف صــايف دخــل املزارعــن
وال ســيما صغــار املزارعــن ،الن أســعار املنتجــات لــم ترتفــع بالدرجــة
الكافيــة لتعويــض الزيــادة يف تكاليــف مســتلزمات اإلنتــاج نتيجــة
لرفع الدعم .كذلك أثرت السياســات النيوليربالية ،بما فيها تحرير
التجــارة الزراعيــة الخارجيــة ،عــى بنيــة املحاصيــل الزراعيــة .فتجاوبــاً
مــع ارت ـفـاع الربحيــة ،ازداد التوســع يف إنتــاج الفواكــه والخضــر عــى
حساب زراعة القطن والقمح واألرز .ويعترب هذا التطور سلبياً إذ ما
أخذنــا يف االعتبــار األهميــة االقتصاديــة للقطــن والقمــح وعالقاتهمــا
الخلفيــة واألماميــة مــع باقــي النشــاطات االقتصاديــة ،مــا يجعلهمــا
ركيزة أساسية يف مجال محاربة الفقر وتحقيق األمن الغذايئ عىل
سـرة (منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة.)2001 ،
مســتوى األ ـ

الفصل الرابع :سياسة التحرير
التجاري تفاقم التبعية الزراعية
للعالم العربي
جـراءات والتدابــر
تتضمــن السياســة التجاريــة بصفــة عامــة جميــع اإل ـ
التــي تضــع شــروط حركــة الســلع والخدمــات ورؤوس األمــوال عــر
الحــدود ،وتتمثــل عــى العمــوم يف ضرائــب تصديــر أو اســترياد أو
دعــم لهــا ،أو تشــريعات تتعلــق بحركــة رؤوس األمــوال يف الداخــل
والخــارج .وتنــدرج السياســة التجاريــة الزراعيــة ضمــن السياســات
طـاع الزراعــي عــر اســتخدام
الكليــة التــي تؤثــر بشــكل مباشــر يف الق ـ
أدوات مختلفــة نذكــر منهــا :التعريفــات الجمركيــة (وهــي ضريبــة
ت ـفـرض عــى ســلعة مســتوردة ،أو نســبة مــن ســعر «ســيف» (تكلفــة
 +تأمــن +شــحن) ،اإلعانــات ،القــروض ،القيــود عــى الكميــات،
اإلنفــاق الحكومــي والضرائــب.
طـرف
هنــاك تبايــن واضــح يف السياســات التجاريــة املعتمــدة مــن ـ
البلــدان العربيــة ،مــع تســجيل اتجــاه عــام نحــو تحريــر التجــارة يف
املنطقــة العربيــة (أحمــد فــاروق غنيــم .)2010 ،ويعــود هــذا التوجــه
العــام إىل التطــورات التــي عرفهــا النظــام التجــاري العلمــي خــال
تســعينيات القــرن املــايض وآثــار جولــة األوروغــواي وعضويــة منظمــة
التجــارة العامليــة .كمــا تأثــر هــذا التوجــه بانضمــام عــدد مــن الــدول
حـرة اإلقليميــة .غــر أن هنــاك عــدداً
العربيــة إىل اتفاقيــات التجــارة ال ـ
مــن الــدول العربيــة مــا زالــت لــم تحصــل عــى العضويــة يف منظمــة
عـراق
التجــارة العامليــة وهــي ســوريا والجزائــر والســودان واليمــن وال ـ
وجــزر القمــر والصومــال وجي ـبـويت .كمــا ينبغــي التنويــه إىل أن تحريــر
جـراءات التكيــف الهيــكيل
التجــارة الزراعيــة الخارجيــة يعتــر مكمـاً إل ـ
التــي أدت إىل تحريــر األســواق الزراعيــة ،ولــو بدرجــات متفاوتــة مــن
بلــد إىل آخــر ،فيمــا أدى تطبيــق اتفاقيــة الغــات ومنظمــة التجــارة
العامليــة إىل تحريــر التجــارة العامليــة ولــو جزئيــاً ومــن ثــم تحريــر
األســواق العامليــة للمنتجــات الزراعيــة ،األمــر الــذي ينعكــس بــدوره
ضـاع األســواق الزراعيــة العربيــة.
عــى أو ـ
لقد عرف التحرير التدريجي للسياسة التجارية الزراعية يف العالم
العربي مســارين سنســتعرضهما تباعاً وهما املســار املتعدد األطراف
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 .1املسار املتعدد األطراف
يتعلــق األمــر بالتزامــات البلــدان العربيــة داخــل منظمــة التجــارة
العامليــة ،خاصــة تحريــر التجــارة الزراعيــة .ذلــك أنــه تــم اعتمــاد
اتفاقيــة الزراعــة عــام ( 1994مــع االتفــاق عــى بــدء ســريان االتفاقيــة
صـاح جوانــب االختــاالت يف هيــكل
عــام  )1995التــي تهــدف إىل «إ ـ
التجــارة الدوليــة للمنتجــات الزراعيــة ،وجعــل السياســات الزراعيــة
أكــر توجهــاً نحــو األســواق وفــق مجموعــة مــن الضوابــط التــي تــروم
ضـاء للنفــاذ إىل األســواق ،خاصــة يف
إىل دعــم قــدرة الــدول األع ـ
غـاء
غـاء الحواجــز أمــام الــواردات ،والعمــل عــى إل ـ
مــا يتعلــق بإل ـ
غـاء دعــم الصــادرات.
الدعــم املحــي للزراعــة ،والعمــل عــى إل ـ
كمــا حــددت االتفاقيــة املذكــورة املعــدالت والحيــز الزمنــي لتفعيــل
طـرف كل مــن الــدول املتقدمــة والــدول الناميــة
مقتضياتهــا مــن ـ
لخفــض التعريفــات الجمركيــة ومســتويات الدعــم املحــي ودعــم
الصــادرات .يف هــذا اإلطــار ،قــام عــدد مــن الــدول العربيــة بالتخــي
جـراءات الحمائيــة الكميــة وخفــض الحقــوق الجمركيــة عــى
عــن اإل ـ
عــدد مــن املنتوجــات الزراعيــة .عــى ســبيل املثــال ،يعتــر لبنــان وهــو
مــن الــدول ذات املراحــل املتقدمــة يف االنضمــام للتجــارة العامليــة،
مــن الــدول األكــر انفتاحــاً يف املنطقــة حيــث ال تتجــاوز الحقــوق
الجمركيــة ص ـفـراً إىل  %5بالنســبة لـ  %84مــن خطــوط التعريفــة
وال يتعــدى أقصاهــا  .%75كمــا أن لبنــان ال يحتفــظ بأيــة حمايــة
كميــة باســتثناء بــذور البطاطــس .كمــا عملــت األردن منــذ التحاقهــا
بمنظمــة التجــارة العامليــة ســنة  2000عــى ربــط التعريفــات الجمركيــة
الخاصــة باملنتوجــات الزراعيــة كالطماطــم وزيــت الزيتــون والفقــوص
(أو الخيــار) يف مســتوى  %30فيمــا تــم تحديــد الســقف األعــى لهــذه
التعريفــات بالنســبة إىل الحوامــض والعنــب والثــوم والتــن يف %50
خــال أشــهر محــددة يف الســنة (.)Sustained Project 2012

الغاء الحواجز أمام
الواردات

الغاء الدعم املحيل
للزراعة
الغاء دعم
الصادرات

لبنان

غـرب ،فقــد قــام يف مجــال النفــاذ إىل االســواق بربــط جميــع
أمــا امل ـ
التعريفــات عــى املنتجــات الزراعيــة يف جولــة األوروغــواي ،ووضعــت
مكافــآت للتعريفــة الجمركيــة لجميــع املنتجــات الزراعيــة الخاضعــة
لتدابــر حدوديــة ،مــع االل ـتـزام بخفضهــا يف أفــق ( 2004عــى ســبيل
املثــال ،ســتنخفض التعريفــة األساســية عــى القمــح مــن  %190ســنة
 1995إىل  ،%144وهــو مســتوى للتعريفــة النهائيــة املربوطــة يف .)2004
غـرب بــدأ
أمــا يف مــا يتعلــق بالدعــم املحــي ،فينبغــي اإلشــارة إىل امل ـ
يف تقليــص تدريجــي لدعــم الزراعــة منــذ أواخــر الثمانينيــات ،وذلــك
يف إطــار تنفيــذ برنامــج التكييــف الهيــكيل .غــر أنــه ربــط مقيــاس
الدعــم الــكيل يف إطــار التزاماتــه تجــاه منظمــة التجــارة العامليــة والتــزم
بخفضــه بنســبة  %13خــال ال ـفـرة  .2004-1995يف املقابــل ،لــم يعلــن
غـرب يف جولــة األورغــواي عــن وجــود دعــم للصــادرات الزراعيــة يف
امل ـ

الضوابط التي فرضت عىل الدول العربية يف مسار تحرير التجارة الدولية للمنتجات الزراعية
األردن

الجمركية/التسعريية

 %5-%0ل %84من
خطوط التعريفة

الكمية

غياب حماية باستثناء
بذور البطاطس

مصر

تثبيت التعريفات
الجمركية لبعض املنتوجات
الزراعية (الطماطم +زيت
الزيتون+الخيار)

املغرب

ربط جميع النعريفات
الجمركية عىل املنتجات
الزراعية وخفضها
بالتدريج

غياب دعم +إلغاء الحظر
عىل بعض املنتوجات
الزراعية :الجلود املدبوغة
و الجلود الخام

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -تأثير السياسات الزراعية على األمن الغذائي في العالم العربي

(أي يف إطــار منظمــة التجــارة العامليــة) ،واملســار اإلقليمــي حيــث
سـركز عــى العالقــات التجاريــة مــع االتحــاد األوروبــي.
ـ

أمــا بالنســبة ملصــر ،فقــد التزمــت ،يف إطــار مقتضيــات النفــاذ
إىل األســواق بربــط جميــع التعريفــات الجمركيــة عــى املنتجــات
الزراعيــة ،مــع ال ـتـزام بخفــض هــذه املعــدالت بالتدريــج .هكــذا بلــغ
املتوســط غــر املرجــح للمعــدالت املربوطــة يف  1998نحــو ،%48
مســجالً انخفاضــاً عمــا كان عليــه هــذا املتوســط يف ـفـرة األســاس
(أي  .)%62كمــا تــم تخفيــض الحــد األقــى للتعريفــة الجمركيــة
إىل  %50بــدءاً مــن  .1991أمــا يف مــا يخــص الدعــم املحــي ،فقــد قامــت
مصــر يف  ،1999وألول ـمـرة ،بالتبليــغ عــن تدابــر الدعــم ،يف ال ـفـرة
 ،1998-1995يف ما يتعلق باإلنفاق عىل الصندوق األخضر واملعاملة
الخاصــة والتفضيليــة .أمــا يف مــا يخــص دعــم الصــادرات ،فلــم تعلــن
مصــر عــن أي دعــم للصــادرات يف جــدول االلتزامــات التــي أبلغتهــا
غـاء
إىل منظمــة التجــارة العامليــة .مــن جهــة أخــرى ،قامــت مصــر بإل ـ
الحظــر الــذي كان مفروضــاً عــى الصــادرات والــذي كان مطبقــاً مــن
قبــل عــى بعــض املنتوجــات الزراعيــة كالجلــود املدبوغــة والجلــود
الخــام .كمــا أُلغــي نظــام الحصــص الــذي كان مطبقــاً عــى تصديــر
الصــوف ،ومخلفــات الصــوف ،ومخلفــات القطــن والجلــود املدبوغــة
غـرب مســتقاة مــن «منظمــة األغذيــة
حـول مصــر وامل ـ
(املعلومــات ـ
والزراعــة لألمــم املتحــدة».)2001 ،

مكافأت للتعريفة الجمركية
لجميع املنتجات الزراعية
الخاضعة لتدابري حدودية +
خفضها يف 2004

تقليص تدريجي منذ أواخر
الثمانينات %13 :خالل فرتة
2004-1995
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ـفـرة األســاس ،ولذلــك لــم يكــن لديــه تجربــة يف مــا يتعلــق بالتزامــات
الخفــض يف هــذا املجــال.

 .2املسار اإلقليمي :التجارة الزراعية يف إطار العالقات
مع االتحاد األوروبي.
هنــاك محطتــان فارقتــان طبعتــا العالقــات األورو-عربيــة همــا مبــادرة
شـراكة األورومتوســطية «ملسلســل برشــلونة «(( )1995الــدول
ال ـ
غـرب ،تونــس ،مصــر ،األردن ،لبنــان).....
العربيــة املعنيــة هــي امل ـ
طـرف االتحــاد األوروبــي إىل دول جنــوب وشــرق
واال ـقـراح املقــدم مــن ـ
املتوسط غداة الربيع العربي باعتماد اتفاقيات التبادل الحر املعمق
والشــامل (للمزيــد ،انظــر محمــد ســعيد الســعدي .)2014 ،وإذا كان
هــدف «مسلســل برشــلونة هــو ب ـنـاء «منطقــة واســعة للتبــادل الحــر
خـاء واألمــن» تضــم البلــدان املحيطــة بالبحــر
مــن أجــل تحقيــق الر ـ
صـرت عــى املنتجــات املصنعــة واســتثنت
األبيــض املتوســط ،فإنهــا اقت ـ
الزراعــة باعتبارهــا قطاعــاً «حساســاً» .وقــد بنــي هــذا «االســتثناء» عــى
طـاع الزراعــي ببلــدان جنــوب املتوســط ويف بعــض املناطــق
أهميــة الق ـ
التابعــة للــدول األوروبيــة املتوســطية ومــا قــد ينجــم عــن تحر ـيـره
مــن انعكاســات ســلبية عــى الصعيديــن االقتصــادي واالجتماعــي.
هكــذا تبــادل االتحــاد األوروبــي والــدول العربيــة إع ـفـاءات محــدودة
(كليــاً أو جزئيــاً) عــى املنتجــات الزراعيــة واملنتجــات الزراعيــة املصنعــة
وضمــن رزمانــات زراعيــة محــددة .وبمراجعــة ســريعة التفاقيــات
شـراكة األورو-عربيــة يتبــن أنهــا قدمــت إع ـفـاءات كليــة أو جزئيــة
ال ـ
جـزيئ مــن الرســوم
للمنتجــات الزراعيــة تضمنــت اإلع ـفـاء التــام أو ال ـ
الجمركيــة املفروضــة عــى تلــك الســلع عنــد اســتريادها إىل األســواق
األوروبيــة ،ولكــن يف كثــر مــن الحــاالت ضمــن حصــص كميــة أو
تخضــع ملســتويات مرجعيــة بخصــوص الســعر والكميــة.
غــر أن اعتمــاد «السياســة األوروبيــة للجــوار» ســنة  2004فتــح البــاب
ملفاوضــات بــن بلــدان شــمال وجنــوب املتوســط مــن أجــل تســريع
مسلســل تحريــر تدريجــي للتجــارة الزراعيــة (انظــر & Abis A
 ،)Echaniz P.C. 2009مع إمكانية استثناء بيع املنتجات الزراعية
«الحساســة» واعتمــاد مبــدأ عــدم التماثــل يف التنفيــذ عــر تمكــن
طـول يف هــذا املجــال مقارنــة مــع الــدول
الــدول العربيــة مــن رزمانــة أ ـ
األوروبيــة .إن الهــدف مــن هــذا التحريــر املتبــادل والتدريجــي واملؤطــر
هــو دفــع الــدول الشــريكة إىل التخصــص يف إنتــاج تصديــر املنتوجــات
الزراعية التي تملك فيها امتيازات تنافسية نسبية ،ما من شأنه أن
يجعــل الــدول األوروبيــة تنمــي محاصيــل الحبــوب واأللبــان واللحــوم
لتصديرهــا إىل الــدول العربيــة املتوســطية مقابــل اســترياد الفواكــه
خـرة.
الطازجــة والخضــر مــن هــذه األ ـ
وينبغــي التنويــه أن التفضيــات التجاريــة املمنوحــة للــدول الشــريكة
غـرب ،تونــس،
(يتعلــق األمــر بالــدول العربيــة اآلتيــة :مصــر ،امل ـ
األردن) تتجــى يف تقليــص أو حــذف التعريفــات الجمركيــة بالنســبة
لحصــص محــددة مــن املنتوجــات أو ملجمــل الصــادرات .كمــا تتضمــن
االتفاقيــات املوقعــة ضــرورة التقيــد بمعايــر الجــودة املع ـمـول بهــا
داخــل الســوق األوروبيــة املوحــدة ،خاصــة مــا يتعلــق بالتدابــر
الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة .هكــذا نــص االتفــاق الزراعــي بــن
األردن واالتحــاد األوروبــي عــى التحريــر الــكيل للــواردات القادمــة
مــن األردن مــع اســتثناء مجموعــة مــن املنتجــات الزراعيــة (خاصــة
الطماطــم ،الخيــار ،الحوامــض ،أزهــار القطــف ،البطاطــس وزيــت

خـول
الزيتــون) التــي يخضــع تحريرهــا لنظــام الحصــص أو أســعار د ـ
تفضيليــة لكــن محصــورة يف ـفـرات محــددة يف الســنة .يف املقابــل،
جــل التعريفــات الجمركيــة عــى املنتجــات الزراعيــة واملنتجــات
الزراعيــة املصنعــة واملســتوردة مــن دول االتحــاد األوروبــي تــم حذفهــا
أو تقليصهــا تدريجيــاً حســب درجــة حساســية املنتــوج.
شـراكة األوروبيــة املصريــة
أمــا بالنســبة إىل مصــر ،فتنــص اتفاقيــة ال ـ
املوقعــة عــام  2011عــى توســيع قائمــة الســلع الزراعيــة املصريــة التــي
يمكــن تصديرهــا إىل االتحــاد األوروبــي إىل أكــر مــن مائــة ســلعة
مقابــل  25ســلعة وفقــاً التفــاق  1977مــع تقســيم الســلع املعنيــة إىل
شـراكة املصريــة األوروبيــة:)2018 ،
أربــع مجموعــات (اتفاقيــة ال ـ
•ســلع لهــا حصــص كميــة ومواســم تصديــر محــددة (إعفــاء
الحصــص مــن التعرفــة الجمركيــة).
•ســلع لهــا حصــص كميــة وليــس لهــا مواســم تصديــر محــددة
مـريك داخــل الحصــص).
(إعفــاء ج ـ
•ســلع لهــا مواســم تصديــر وليــس لهــا حصــص كميــة (إعفــاء
مـريك داخــل مواســم التصديــر).
مــن الرســم الج ـ
•سلع ليس لها حصص كمية وال مواسم تصدير.
غـاء الرســوم
يف املقابــل ،التــزم الجانــب املصــري بخفــض أو إل ـ
الجمركية عىل واردات بعض الســلع الزراعية من االتحاد األوروبي
مثــل اللحــوم ومنتجــات األلبــان .مــن جهــة أخــرى ،نصــت االتفاقيــة
جـزيئ ومحــدود للســلع الزراعيــة املصنعــة املصــدرة مــن
عــى تحريــر ـ
مصــر إىل االتحــاد األوروبــي .أمــا بالنســبة إىل الــواردات املصريــة مــن
الســلع الزراعيــة املصنعــة ،فنصــت االتفاقيــة عــى ترتيبــات تطبــق
عــى صــادرات االتحــاد األوروبــي ملصــر مــن الســلع الزراعيــة املصنعــة
تختلــف درجــة تحريرهــا وفقــاً لثــاث قوائــم.
شـركاء االتحــاد األوروبــي
غـرب الــذي يعتــر مــن أهــم ـ
أمــا يف حالــة امل ـ
حيــث يحظــى منــذ  2008بوضــع «الشــريك املميــز» لالتحــاد األوروبــي،
وضع يرشحه «لتعميق العالقات السياسية مع الجانب األوروبي،
واالندماج يف الســوق الداخلية عرب تقريب التنظيمات التشــريعية،
شـراكة» (االتحــاد
وتعزيــز التعــاون القطاعــي والجانــب اإلنســاين لل ـ
غـرب ،)2018 ،فــإن االتفــاق الزراعــي لعــام  2012نــص عــى
األوروبــي وامل ـ
تحريــر الصــادرات األوروبيــة إىل الســوق املغربيــة بشــكل مرحــي
ومنتظم ،مع اعتبار مرحلة انتقالية تصل إىل  10سنوات .ويتم هذا
التحريــر حســب ثالثــة أنــواع مــن املنتجــات:
•النــوع األول يهــم التحريــر عــى مــدى  10ســنوات ويهــم
الحيوانــات املنتجــة واألســمدة.
•النوع الثاين يستغرق التحرير بموجبه بني 5
•و 10ســنوات ويتعلــق بمنتجــات الحليــب املصنعــة
شـو كو ال تة .
وال ـ
•النــوع الثالــث يتــم مــن خاللــه التحريــر وفقـ ًـا لحصــص
محــددة (الح ـبـوب ،الحليــب ،وزيــت الزيتــون)
غـاء التعريفــات الجمركيــة عــى
وســيمكن تطبيــق هــذا التحريــر إل ـ
 %70مــن خطــوط املنتجــات الزراعيــة ومنتجــات الصيــد البحــري التــي
غـرب.
يصدرهــا االتحــاد األوروبــي إىل امل ـ
غـرب وفــق االتفاقيــة املذكــورة تحســناً نســبياً
يف املقابــل ،حصــل امل ـ
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خـراً ،تجــدر اإلشــارة إىل أن االتحــاد األوروبــي اقــرح
خـراً وليــس آ ـ
أ ـ
غـرب وتونــس ومصــر واألردن ،غــداة انــدالع الربيــع العربــي،
عــى امل ـ
املــرور إىل مرحلــة متقدمــة مــن االندمــاج يف الســوق الداخليــة
األوروبيــة عــر إ ـبـرام اتفاقيــات للتبــادل الحــر املعمــق والشــامل .إن
الرافعــة األساســية لتحريــر التجــارة يف هــذه االتفاقيــات تتجــى يف
إنجــاز ـنـوع مــن االلتقائيــة عــى مســتوى األنظمــة والتشــريعات مــن
طـرف الــدول العربيــة الشــريكة
خــال االســتيعاب التدريجــي مــن ـ
«للمكاســب الجماعية» لالتحاد األوروبي ،أي مجموع التشــريعات
واملعايري واألنظمة املشكلة لقوانني االتحاد األوروبي .ويف ما يخص
الشــق الزراعــي ،تســعى اتفاقيــة التبــادل الحــر العميــق والشــامل إىل
تحريــر أكــر للتجــارة الزراعيــة ،بمــا فيهــا التبــادل التجــاري للســلع
الزراعيــة املصنعــة ومنتجــات الصيــد البحــري مــع مراعــاة الوضعيــة
الخاصــة للمنتجــات «ذات الحساســية» .باإلضافــة إىل هــذا ،ينتظــر
أن تشــمل املفاوضــات انجــاز املطابقــة التشــريعية والتنظيميــة بــن
االتحــاد األوروبــي والبلــدان العربيــة املواصفــات األوروبيــة يف مجــال
الصحــة والصحــة النباتيــة.

 .3محدوديــة تحريــر التجــارة الزراعيــة بــن االتحــاد
طـره عــى األمــن
األوروبــي والــدول العربيــة ومخا ـ
الغــذايئ العربــي:
يتضــح ممــا ســبق أن هنــاك العديــد مــن املعوقــات تحــد مــن قــدرة
الصادرات الزراعية العربية عىل الولوج إىل سوق االتحاد األوروبي
بفعــل الحمائيــة املتشــددة التــي تطبــع السياســة التجاريــة األوروبيــة
والتــي تهــدف إىل حمايــة املزارعــن األوروبيــن يف الجانــب الشــمايل
للبحــر األبيــض املتوســط (اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي
آســيا .)2005،فباســتثناء حالــة لبنــان ،يبقــى مجــال التغطيــة جزئيــاً
ومحــدوداً إىل درجــة ك ـبـرة يف بعــض الحــاالت ســواء مــن حيــث
شــمول أصنــاف الســلع الزراعيــة املؤهلــة لالســتفادة مــن املعاملــة
خـول األســواق
التفضيليــة أو املواســم الزراعيــة التــي يســمح لهــا بد ـ
األوروبيــة خاللهــا .باإلضافــة إىل هــذا ،يطبــق التخفيــض الج ـمـريك
شـراكة عــى الرســوم النســبية أو
املم ـنـوح يف إطــار اتفاقيــات ال ـ
القيميــة تــاركاً الرســوم والضرائــب الثابتــة دون تغيــر .وممــا يزيــد
مــن ضآلــة الهامــش التفضيــي املتــاح للصــادرات العربيــة اســتخدام
خـول والكميــات املرجعيــة
االتحــاد االوروبــي ملــا يســمى بســعر الد ـ
غـرض الحــد مــن املنافســة مــن خــال تحديــد
التــي يحددهــا ســلفاً ب ـ
الســقوف الدنيــا ألســعار الــواردات وكمياتهــا عنــد الحــدود األوروبيــة
وبمــا يضمــن دعــم املزارعــن األوروبيــن وعــدم مزاحمــة منتجاتهــم
الزراعيــة يف األســواق املحليــة ،خاصــة بالنســبة إىل الفواكــه
والخضــروات الطازجــة .باالضافــة إىل مــا ذكرمــن معيقــات ،يالحــظ
طـرف االتحــاد األوروبــي يف املواصفــات الفنيــة والعوائــق
تشــدد مــن ـ
التــي تســببها للصــادرات الزراعيــة والعوائــق األخــرى غــر الجمركيــة،
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تبــن بعــض املعطيــات والبحــوث املتو ـفـرة أن سياســات التكييــف
الهيــكيل والتحريــر التجــاري الزراعــي قــد أ ـثـرت ســلباً عــى األمــن
الغــذايئ العربــي .فعــى ســبيل املثــال ،ارتفــع العجــز الغــذايئ العربــي
(أي الفــرق بــن الصــادرات والــواردات الغذائيــة العربيــة) مــن
متوســط  12.02مليــار دوالر خــال ال ـفـرة ( )1993-1985إىل متوســط
 13.79مليــار دوالر لل ـفـرة ( )2003-2001بنســبة زيــادة بلغــت  %14بــن
الفرتتــن .وقــد ســجلت معظــم الســلع الغذائيــة يف الوطــن العربــي
زيــادة يف عجــز امل ـيـزان التجــاري بــن الفرتتــن املذكورتــن ،إذ بلغــت
نســبة الزيــادة بالنســبة إىل الحبــوب نحــو  ،%21البطاطــس ،%30
البقوليــات  ،%65الفاكهــة  ،%713واللحــوم ( %34املنظمــة العربيــة
للتنميــة الزراعيــة.)2006،
ال شــك أن هنــاك عوامــل عديــدة وراء تفاقــم العجــز التجــاري
طـرف
الزراعــي خــال ـفـرة االنتقــال إىل السياســات النيوليرباليــة مــن ـ
الــدول العربيــة ،ونذكــر زيــادة الطلــب عــى الغــذاء بفعــل الزيــادة
جـرة
شـرائح مــن املجتمــع ،ه ـ
خـول ل ـ
الســكانية ،ارت ـفـاع مســتويات الد ـ
الســكان الريفيــن إىل املــدن ومــا يقابلــه مــن تــدين يف مســتويات
اإلنتــاج واإلنتــاج الناجــم عــن اســتخدام الوســائل التقليديــة،
اســتبعاد البحــث والتطويــر ،وعــدم اســتخدام املكننــة والتقنيــات
الحديثــة يف العمليــات اإلنتاجيــة .غــر أن اعتمــاد سياســات زراعيــة
تعتمــد التكيــف الهيــكيل والتحريــر التجــاري لعبــت دوراً يف تفاقــم
االعتمــاد عــى الخــارج مــن أجــل تأمــن الحــق يف الغــذاء .ولــم يتــم
هــذا مــن خــال تحســن القــدرات الزراعيــة التصديريــة كمــا وعــد بــه
املروجــون لهــذه السياســات بمــا يســمح بتعزيــز إمكانيــات تغطيــة
حاجيــات املجتمــع مــن الســلع الغذائيــة ،بــل أدى هــذا التوجــه إىل
زيــادة ك ـبـرة يف الــواردات التــي تمــت تغطيتهــا مــن خــال مداخيــل
أخــرى كالعائــدات الســياحية وتحويــات املواطنــن يف املهجــر
وتدفقــات الرســاميل األجنبيــة أو اال ـقـراض مــن املنظمــات الدوليــة
كمــا هــو حــال اقتصــادات البلــدان العربيــة األقــل نمــواً (ســالم توفيــق
عـرض
حنفــي .)2013 ،بــل لقــد أدى ارت ـفـاع الــواردات الزراعيــة إىل ت ـ
مجموعــة مــن املحاصيــل الزراعيــة للمنافســة الخارجيــة ،مــا أدى
إىل تخفيــض املســاحات املخصصــة إلنتاجهــا .يف املقابــل ،أدت هــذه
التطــورات إىل زيــادة اإلنتــاج ملحاصيــل البنجــز الســكري ،الطماطــم،
الحوامــض مــن الربتقــال واليوســفي.
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ومحــدوداً لصادراتــه الزراعيــة نحــو ســوق االتحــاد األوروبــي .هكــذا
يمكن للمنتجات الزراعية املغربية ولوج السوق األوروبية من دون
أداء أي تعريفــة جمركيــة ،لكــن مــع وجــود اســتثناءات مهمــة تتعلــق
بالطماطــم وهــي مــن أهــم الصــادرات الزراعيــة املغربيــة ،الثــوم،
الكليمنتــن ،الفراولــة ،الخيــار ،والكوســا (أو القــرع) (Accord
 .)Agricole Maroc-Union Europeene 2012وتجــدر
اإلشــارة إىل أنــه ،وفقــاً لالتفاقيــة ،تــم تحريــر  %55مــن صــادرات
غـرب الزراعيــة إىل االتحــاد األوروبــي.
امل ـ

خاصــة تلــك املتعلقــة بالبيئــة واســتخدام املبيــدات ومتطلبــات التتبــع
يف األســواق للمنتجــات املعدلــة جينيــاً.

حـول إشــكالية األمــن الغــذايئ يف الــدول
وقــد بينــت دراســة حديثــة ـ
العربيــة التأثــر الســلبي لطلــب الغــذاء مــن الســوق العلمــي لســد
طـاع الزراعــي
متطلبــات املجتمــع عــى األمــن الغــذايئ وعــى الق ـ
والســيادة الوطنيــة .واعتمــاداً عــى دراســة قياســية ألهــم العوامــل
التــي تحكــم دالــة إنتــاج القمــح وكــذا اإلنتــاج الزراعــي يف عــدد مــن
الــدول العربيــة (الجزائــر ،مصــر ،األردن ،الســودان ،اململكــة
العربيــة الســعودية) ،تــم التوصــل إىل النتائــج التاليــة:
•وجود فجوة غذائية يف تفاقم مستمر بسبب ضعف حجم
اإلنتــاج املحــي ،باإلضافــة إىل تضاعــف اســتهالك بعــض
الســلع األساســية مــن قبيــل القمــح كنتيجــة لتغــر أنمــاط
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االســتهالك لــدى غالبيــة ســاكنة هــذه البلــدان.
•يالحظ أن ارتفاع معدالت نمو السكان كان له أثر سلبي يف
أغلب البلدان العربية.
•أكــدت كل نتائــج «النمذجــة» أن املســاحات املزروعــة حاليـ ًـا
غري كافية وأن زيادتها قد تساهم يف ضمان األمن الغذايئ
يف أغلــب الــدول العربيــة.
•يالحــظ أن أكــر عائــق أ ـمـام تحقيــق األمــن الغــذايئ يف هــذه
الــدول يرتبــط ارتباطـ ًـا قويـ ًـا بالتبعيــة للخــارج ،وباألخــص
حجــم ا ـلـواردات مــن إنتــاج ا ـملـواد االســتهالكية األساســية
عــى ـغـرار القمــح الــذي ال زالــت وارداتــه عنــد مســتويات
حـركايت فاتــح.)2018 ،
مرتفعــة ( ـ
•ان أكــر املخاطــر التــي ســتنجم ال محالــة عــن اعتمــاد عــدد
مــن البلــدان العربيــة عــى اإلصالحــات النيوليرباليــة ،خاصــة
تبنــي التحريــر التجــاري الزراعــي ،هــو تهديــد األمــن الغــذايئ
غـرة والزراعــة األســرية.
مــن خــال القضــاء عــى ا ـملـزارع الص ـ
ذلــك أن تحريــر التجــارة الزراعيــة ،ولــو تــم بشــكل تدريجــي
كمــا يف االتفاقيــات األوروبيــة العربيــة ،يهــدد ماليــن
املزارعــن الصغــار واملتوســطني الذيــن ينتجــون الح ـبـوب
أساسـ ًـا لالســتهالك الــذايت وللبيــع يف الســوق املحليــة.
وســيؤدي تعرضهــم ل ـلـواردات األوروبيــة التــي تعتــر أكــر
تنافســية وتحظــى بالدعــم الحكومــي كمــا ستســتفيد مــن
جـرة إىل
إلغــاء التعريفــات الجمركيــة ،إىل الض ـيـاع واله ـ
املــدن ،علمـ ًـا أن الكثــر منهــم يعانــون الفقــر والتهميــش،
خـراً،
خـراً وليــس آ ـ
مــا ســيعرض أمنهــم الغــذايئ للخطــر .أ ـ
ينتــج عــى تفاقــم التبعيــة للســوق التجاريــة العامليــة زيــادة
انكشــاف االقتصــادات الزراعيــة العربيــة أ ـمـام تقلبــات
األســعار العلميــة للســلع الغذائيــة وارتهانهــا ل ـقـرارات
الــدول الزراعيــة املصــدرة لهــا ،وهــذا مــا ســنتطرق إليــه يف
الفصــل األخــر مــن هــذه الورقــة.

الفصل الخامس :من األزمة
الغذائية العالمية إلى السيادة
الغذائية العربية
لقــد أ ـثـرت األزمــة الغذائيــة العامليــة لســنتي  2008و 2011ســلباً عــى
األمــن الغــذايئ يف العالــم العربــي وكانــت مــن األســباب الرئيســية
وراء انــدالع الثــورات العربيــة ســنة  .2011ســنعرض يف هــذا الفصــل
للعوامــل التــي تحكمــت يف بــروز هــذه األزمــة وأثرهــا عــى الــدول
العربية قبل التطرق باقتضاب إىل البدائل املمكنة لضمان السيادة
الغذائيــة العربيــة.

 .1األسباب الرئيسية لالزمة الغذائية العاملية
شــهد العالــم زيــادات غــر مســبوقة يف أســعار املــواد الغذائيــة
الرئيســية ،خاصــة الحبــوب التــي وصلــت أســعارها خــال األشــهر
الثالثــة األوىل مــن ســنة  2008إىل أعــى مســتوياتها منــذ خمســن
عامــاً ،إذ بلــغ متوســط الزيــادة يف أســعار القمــح بــن ســنة 2006
و 2008حوايل  %72بينما وصل معدل الزيادة يف معدل أسعار األرز
ارتفاعــاً بلــغ حــوايل  %123يف ال ـفـرة نفســها .وقــد أدت هــذه الزيــادات
حســب البنــك الــدويل إىل إب ـقـاء أو اســقاط  105ماليــن شــخص يف

دا ـئـرة الفقــر بالبلــدان ذات الدخــل املنخفــض (البنــك الــدويل)2013 ،
وبعــد عــام  ،2008شــهدت أســعار الغــذاء العامليــة قفزتــن ،حدثــت
أوالهمــا يف بدايــة ســنة  ،2011حيــث ســجل مؤشــر البنــك الــدويل
ألســعار الغــذاء ارتفاعــاً ك ـبـراً بعــد تراجعــه بنســبة  %30خــال ال ـفـرة
مــا بــن منتصــف  2008ومنتصــف  ،2010ليعــود ـمـرة أخــرى يف فربايــر
 2011إىل ذروتــه التــي بلغهــا ســنة  .2008أمــا الق ـفـزة الثانيــة ،فكانــت يف
منتصــف  ،2012عندمــا اســتأنفت أســعار الغــذاء العامليــة ارتفاعهــا،
إذ ســجل مؤشــر البنــك الــدويل ألســعار الغــذاء ارتفاعــاً بنســبة %14
خــال ال ـفـرة مــن ينايــر إىل غشــت  2012مــع ارت ـفـاع األســعار العامليــة
للــذرة إىل مســتوى غــر مســبوق يف يوليــو  ،2012متجــاوزة ذروتهــا
يف عامــي  2008و ،2011إذ ق ـفـزت بنســبة  %45يف غضــون شــهر واحــد
(البنــك الــدويل .)2013 ،وقــد كان لق ـفـزة أســعار الغــذاء يف ســنة 2011
ـلبي عــى مــا بــن  40و 44مليــون شــخص يف البلــدان ذات
تأثــر سـ ٌّ
الدخــل املتوســط واملنخفــض .باإلضافــة إىل هــذا ،يشــكل االرت ـفـاع
املســتمر الســعار الغــذاء ضغطــاً ك ـبـراً عــى موازيــن املدفوعــات يف
دول الجنــوب والــدول العربيــة املســتوردة للغــذاء.
وجديــر باإلشــارة إىل أن زيــادات األســعار وتقلباتهــا مرشــحة
لالســتمرار يف األفــق املنظــور والطويــل.
يرجــع أســباب ارت ـفـاع أســعار الغــذاء إىل عــدة عوامــل متشــابكة
ومتنوعــة .وقــد تضا ـفـرت هــذه األســباب مــع بعضهــا البعــض
وتزامنــت ،مــا عمــق املشــكلة فأصبحــت أزمــة إنســانية كارثيــة ،وتمثــل
هــذه العوامــل يف مــا يــأيت (عطيــة الهنــدي:)2009 ،
•انخفــاض إنتــاج الســلع الرئيســية يف عــدد مــن الــدول املنتجــة
حـوال الجويــة وانخفــاض املخــزون
لهــا نتيجــة ســوء األ ـ
العا ملــي.
عـرض الكثــر مــن الــدول لل ـكـوارث الطبيعيــة أو الجفــاف
•ت ـ
حـراري.
نتيجــة االحتبــاس ال ـ
•تحســن مســتوى الدخــل يف الصــن والهنــد مــا أدى إىل
زيــادة اســتهالك األغذيــة النباتيــة أو زيــادة كميــات األعــاف
املســتخدمة لإلنتــاج الح ـيـواين.
•االرت ـفـاع الكبــر ألســعار النفــط العامليــة والــذي نجــم عنــه
غـرة وارت ـفـاع تكاليــف النقــل،
زيــادة التكاليــف الثابتــة واملت ـ
كمــا أدى ارت ـفـاع ســعر النفــط بشــكل خــاص إىل ارت ـفـاع
أســعار الطاقــة األخ ــرى أيضـ ًـا مــا نجــم عنــه زيــادة يف تكلفــة
عـام.
األســمدة واملبيــدات وتكاليــف اإلنتــاج بشــكل ـ
طـاع الزراعــي وخاصــة بعــد إعــادة
•قلــة االســتثمارات يف الق ـ
طـاع الزراعــي يف الــدول املتقدمــة.
هيكلــة الق ـ
• -النمــو الســكاين ،خاصــة يف الــدول الف ـقـرة وحاجتهــا إىل
املزيــد مــن الغــذاء.
•تخفيض الدعم عن بعض املواد من قبل الدول التي كانت
ً
دعما كبرياً والدعم املشوه للتجارة.
تقدم
•اســتعمال املنتجــات الزراعيــة الســتخراج الوقــود الحيــوي،
سـان يف غذائــه
وهــي منتجــات أساســية يعتمــد عليهــا اإلن ـ
اليومــي ،أو اســتخدامها كأعــاف لل ــروة الحيوانيــة ،مــا
أثــر سـ ً
ـلبا عــى املع ــروض مــن الســلع الغذائيــة واىل ارت ـفـاع
أســعارها بشــكل كبــر.
شـركات اإلنتــاج الكبــر و»احتــكار القلــة» املتحكــم يف
•نمــو ـ
أســعار ا ـملـواد الغذائيــة.
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لقــد شــهد العالــم العربــي ارتفاعــاً مســتمراً يف مســتويات أســعار
الســلع الغذائيــة بــن عامــي  2007و ،2008وارتفاعهــا أيضــاً مقارنــة
بالســنوات املاضيــة .وقــد تراوحــت الزيــادة بــن عامــي  2007و  2008يف
املتوســط بــن  %24.3للحبــوب و  %17.3للزيــوت النباتيــة ،و%6.8
للدرنــات و  %15.1للبقوليــات و %2.8للســكر ،و %15.8لالســماك،
و %13.1لأللبان ،و %11.8للحوم الحمراء و %15.8للحوم البيضاء
(جامعــة الــدول العربيــة واملنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة.)2009 ،
ويعود ارتفاع أسعار السلع الغذائية يف سنة  2008إىل ارتفاع أسعار
الســلع الغذائية عاملياً باالعتبار أن الدول العربية مســتوردة صافية
ضـاع يف العالــم العربــي
للغــذاء ،هــذا إضافــة إىل عوامــل خاصــة باألو ـ
نذكــر منهــا :انخفــاض الكميــات املنتجــة مــن املحاصيــل الغذائيــة
نتيجــة الظــروف غــر املالئمــة يف موســم  2008-2007يف بعــض الــدول
العربيــة .كمــا تعــود هــذه الزيــادات إىل ارت ـفـاع تكاليــف مدخــات
اإلنتــاج الزراعــي وبخاصــة املســتورد منهــا ،وارت ـفـاع تكاليــف النقــل.
وملواجهــة االرت ـفـاع غــر املســبوق يف أســعار الســلع الغذائيــة الــذي
شــهده العالــم يف املنتصــف الثــاين مــن ســنة  2007والنصــف األول مــن
عــام  2008اعتمــدت بعــض الــدول العربيــة سلســلة مــن السياســات
جـراءات تضمنــت (جامعــة الــدول العربيــة واملنظمــة العربيــة
واإل ـ
للتنميــة الزراعيــة:)2009 ،

 .3بعــض املقرتحــات مــن أجــل الســيادة الغذائيــة
ا لعر بيــة

 .2تأثري األزمة الغذائية عىل األمن الغذايئ العربي

•تبنــي سياســة االكتفــاء الــذايت النســبي عــوض االعتمــاد
عــى سياســة االعتمــاد عــى التجــارة الخارجيــة التــي كان
طـرف بعــض
مـوالً بهــا يف التســعينيات ومــا قبلهــا مــن ـ
مع ـ
مـان األمــن الغــذايئ مــن الســلع
الــدول العربيــة ،وذلــك لض ـ
الغذائيــة الرئيســة خاصــة الح ـبـوب.
•تخصيص موارد مالية إضافية لتطوير القطاع الزراعي.
سـراتيجي مــن الســلع الغذائيــة
•دعــم وتقويــة املخ ــزون اال ـ
الرئيســية.
•ق ـيـام بعــض الــدول العربيــة باالســتثمار املباشــر خــارج
حدودها يف القطاع الزراعي يف بعض الدول ذات اإلمكانات
اإلنتاجيــة الزراعيــة يف داخــل العالــم العربــي وخارجــه،
مـان توفــر الســلع الغذائيــة الزراعيــة (مثــل القمــح
وذلــك لض ـ
واألرز و ـفـول الصويــا) يف البلــدان العربيــة بأســعار مناســبة،
صـول عليهــا.
مـان الح ـ
وبالتــايل ض ـ
•لجــأت بعــض الحكومــات العربيــة إىل زيــادة رواتــب موظفــي
طـاع الخــاص عــى ذلــك وتقديــم
عـام وحــث الق ـ
طـاع ال ـ
الق ـ
شـرة ألكــر الطبقــات ف ـقـراً.
سـاعدات ماديــة مبا ـ
م ـ
•إعفــاء عــدد مــن ا ـملـواد الغذائيــة األساســية مــن الرســوم
مـريك
الجمركيــة والضرائــب ،وتقديــم إعفــاء أو تخفيــض ج ـ
عــى مدخــات ومســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي بهــدف دعــم
اإلنتــاج املحــي والصناعــات الزراعيــة وتمكينهــا مــن املنافســة

لقــد أدى اعتمــاد السياســات الزراعيــة النيوليرباليــة بعــدد مــن الــدول
العربيــة منــذ الثمانينيــات مــن القــرن املــايض إىل انتشــار الزراعــة
الصناعيــة الكثيفــة (زيــادة عــدد املحاصيــل التــي تــزرع يف نفــس
صـول يف نفــس املســاحة
املســاحة يف الســنة ،أو زراعــة أكــر مــن مح ـ
ويف نفــس الوقــت عــى التــوازي) وتشــجيع اإلنتــاج مــن أجــل التصديــر
شـركات املتعــددة الجنســيات عــى سالســل القيمــة
وهيمنــة ال ـ
العامليــة وإشــاعة نظــام غــذايئ عاملــي مبنــي عــى الربوتينــات الحيوانيــة
عــى حســاب الربوتينــات النباتيــة .وقــد نجــم عــن هــذا التوجــه تفاقــم
التبعيــة الغذائيــة وتهميــش الزراعــة االســرية ،علمــاً أن تعميــم
هــذا النمــوذج النيول ـيـرايل اإلنتاجــوي مســتحيل يف الوطــن العربــي
أراض وميــاه واعتبــاراً كذلــك لتكلفتــه
ظـراً إىل ضعــف املــوارد مــن
ن ـ
ٍ
االجتماعيــة والبيئيــة .لهــذا ،يتعــن نظــام زراعــي وغــذايئ بديــل
سـايس لضمــان األمــن
يعتمــد عــى الســيادة الغذائيــة كمدخــل أ ـ
الغــذايئ والحــق يف الغــذاء للجميــع.
قامــت الحركــة العامليــة «طريــق الفالحــن» ســنة  1996بتعريــف
الســيادة الغذائيــة بكونهــا «حــق الشــعوب يف الغــذاء الصحــي
واملالئــم ثقافيــاً مــن خــال أســاليب ســليمة بيئيــاً ومســتدامة ،وحقهــا
يف تحديــد طعامهــا والنظــم الزراعيــة املناســب للظــروف بهــا».
تشمل السيادة الغذائية ما يأيت:
• -األولويــة للزراعــة املحليــة لتغذيــة الشــعب وإمكانيــة
صـول الفالحــن/ات وغــر املالكــن لــأرض :للمــاء واألرض
و ـ
والبــذور واال ـقـراض ،ولــذا وجــب ضــرورة اإلصــاح الزراعــي
صـول
للنضــال ضــد الكائنــات املعدلــة جينيـ ًـا مــن أجــل الح ـ
املجــاين عــى البــذور والحفــاظ عــى امليــاه...
• -حــق املزارعــن/ات يف إنتــاج األغذيــة وحــق املســتهلكني/ات
يف تحديد نوعية ما يريدون أن يستهلكوا/ن وممن وكيفية
إنتاجــه.
• -حــق الــدول يف حمايــة نفســها مــن ا ـلـواردات الزراعيــة
مـان.
والغذائيــة املنخفضــة األث ـ
• -ض ــرورة ربــط األســعار الزراعيــة بتكاليــف اإلنتــاج :بحيــث
يكــون للــدول الحــق يف ـفـرض الضرائــب عــى ا ـلـواردات
املنخفضــة األســعار ،والتزامهــا بإنتــاج فالحــي مســتدام
للفالحــن ومراقبــة اإلنتــاج يف الســوق الداخــي لتجنــب
الفوا ئــض.
• -مشاركة الشعوب يف اختيارات السياسة الزراعية.
• -اال ـعـراف بحقــوق الفالحــن/ات الذيــن يلعبــون دوراً
رئيسـ ً
ـيا يف اإلنتــاج الزراعــي والغــذايئ.
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سـاعدت عوملــة
سـواق العامليــة حيــث ـ
•املضاربــات يف األ ـ
االقتصــاد الرأســمايل والتطــورات املتســارعة يف تكنولوجيــا
خـول
االتصــال واالســتخدام املتزايــد لإلنرتنيــت إىل ســهولة د ـ
مـواد الزراعيــة ،مــا
املضاربــن إىل البورصــات العامليــة لل ـ
أســهم يف زيــادة أعــداد املضاربــن إىل البورصــات العامليــة
سـاعد عــى زيــادة أعــداد املضاربــن وبالتــايل زيــادة الطلــب
و ـ
وارت ـفـاع األســعار.

مـان معقولــة.
وإنتــاج ســلع ذات جــودة عاليــة وبأث ـ
•قامــت بعــض الــدول العربيــة بوضــع قيــود عــى صــادرات
ضـراء.
الســلع الغذائيــة الرئيســية واألعــاف الخ ـ
•قامــت بعــض الــدول العربيــة بالعــدول عــن خصخصــة
بعــض املش ــروعات الزراعيــة.
•تشــجيع أحــداث الجمعيــات التعاونيــة االســتهالكية
شـراء ا ـملـواد الغذائيــة األساســية
شـركات مهمتهــا ـ
وتأســيس ـ
شـرة
مــن مصادرهــا وتخزينهــا وبيعهــا للمواطنــن مبا ـ
وبأســعار متدنيــة وبهامــش ربــح قليــل.
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ويجــب التأكيــد عــى الطابــع الســيايس للســيادة الغذائيــة كمشــروع
للديمقراطيــة املحليــة القائمــة عــى املشــاركة يف صنــع ال ـقـرارات
غـرب ،مــا هــي الســيادة
املتعلقــة باألغذيــة والزراعــة (أطــاك امل ـ
الغذائيــة؟ ،ديســمرب .)2017
طـاء األولويــة للســيادة الغذائيــة لتأمــن الحــق يف الغــذاء
إن إع ـ
يســتجيب لهاجســن أساســن :أوالً ،ضــرورة توفــر حيــز سياســايت
وهامــش للمنــاورة مــن أجــل تبنــي سياســات زراعيــة تســتجيب أوالً
وقبــل كل أي يشء لحاجيــات املواطــن (ة) بعيــداً عــن إمــاءات
املؤسســات الدوليــة (البنــك الــدويل ،صنــدوق النقــد الــدويل ،منظمــة
التجــارة العامليــة) الداعيــة إىل تحريــر التجــارة الزراعيــة والتخصــص
حســب امل ـيـزة النســبية .ثانيــاً ،تقليــص التبعيــة للخــارج والرتكيــز عــى
الزراعــة املوجــه إىل الســوق الداخليــة واإلقليميــة.
حـول شــروط جعــل مفهــوم
يبقــى أن الرهــان الحقيقــي يــدور ـ
جـرأة وجعلــه حقيقــة يف الواقــع العربــي.
الســيادة الغذائيــة أكــر ـ
وأول الرهانــات يتعلــق بإدمــاج الســيادة الغذائيــة ضمــن مشــروع
حـول التنميــة البشــرية املســتدامة .باإلضافــة إىل
تنمــوي يتمحــور ـ
سـرته
هــذا ،يجــب العمــل عــى مأسســة هــذا التوجــه مــن خــال د ـ
شـاء املؤسســات الحاملــة لــه وبلــورة الســيادة الغذائيــة مــن خــال
وإن ـ
سـرة الســيادة الغذائيــة ال تكفــي
السياســة الزراعيــة والربامــج .إن د ـ
كما يدل عىل ذلك املثال املصري حيث لم يواكب هذا اإلجراء تغيري
يف السياســة الزراعيــة والنمــوذج التنمــوي الــذي ال ـيـزال مطبوعــاً
بهيمنــة اإليديولوجيــا النيوليرباليــة.
مــن جهــة أخــرى ،يطــرح مفهــوم الســيادة الغذائيــة إشــكالية
الفاعلــن املنــوط بهــم تفعيلــه عــى أرض الواقــع ،خاصــة وأن
شـرة للمنتجــن/ات يف
الســيادة الغذائيــة تركــز عــى املشــاركة املبا ـ
صناعــة السياســات والربامــج .لهــذا ،ال يمكــن إنجــاح هــذه املقاربــة
الجديدة دون تفاعل إيجابي بني الدولة واملجتمع املدين والحركات
االجتماعيــة وتبنــي الدولــة لتوجــه تنمــوي واضــح والمركزيــة حقيقيــة
تمكــن التــآزر بــن جمعيــات املنتجــن واملؤسســات املحليــة املنتخبــة
والســلطات املحليــة (.)Clark P 2013
يف هــذا املجــال ،عــى الدولــة أن تلعــب دوراً محوريــاً لبلــورة سياســة
زراعيــة واضحــة وطموحــة لدعــم املنتجــن الصغــار والزراعــة األســرية
والبيئيــة وتقويــة االقتصــاد الشــعبي والتضامنــي ،خاصــة عــى
صـول عــى األرض وا ـملـاء
املســتوى املــايل والتقنــي والتســويقي والح ـ
والبذار والغابات وأماكن الصيد وإدارتها .كما يقتيض تبني سياسة
تجاريــة تحمــي هــذه الزراعــة مــن املنافســة غــر املتكافئــة للســلع
طـرف
الزراعيــة والغذائيــة األساســية ،خاصــة الســلع املدعومــة مــن ـ
الــدول الرأســمالية املتقدمــة .وهــذا يقتــي تأطــر املبــادالت التجاريــة
الزراعيــة والتنســيق عــى الصعيــد الــدويل مــن أجــل تثبيــت أســعار

املــواد الزراعيــة ومــن أجــل تجنــب االرت ـفـاع املحســوس واملفاجــئ
يف األســعار وتفــادي املنافســة املخلــة باســتقرار املبــادالت الزراعيــة
العامليــة ،مــا ي ـفـرض إصالحــاً عميقــاً للنظــام التجــاري املتعــدد
طـراف (.)Boussard M & Ali 2007
األ ـ
شـاء
حـركات االجتماعيــة ،يتعــن إن ـ
عــى صعيــد املجتمــع املــدين وال ـ
شــبكات محليــة وعربيــة للنضــال مــن أجــل الســيادة الغذائيــة محليــاً
ووطنياً وإقليمياً .وهناك بوادر مشجعة يف هذا املجال بعد «حركة

طريــق الفالحــن الفلســطينيني» املنضويــة تحــت لــواء الحركــة
العامليــة «طريــق الفالحــن» ( .)٢٠١٧-١٠-١٧ Al-Monitorوتســعى
صـرة
هــذه الحركــة إىل االســتفادة مــن رؤيــة الحركــة العامليــة يف منا ـ
تثبيــت الســيادة عــى الغــذاء واألرض واملــوارد وامليــاه لطــرح قضايــا
سـرائيل
الفالحــن الفلســطينيني وحقوقهــم املنتهكــة مــن قبــل إ ـ
وتبنيهــا ،كعــدم تمكنهــم مــن الســيطرة عــى مواردهــم كاألرض
حـراك
وا ـملـاء .كمــا تنــوي حركــة الفالحــن الفلســطينيني القيــام ب ـ
لــدى الســلطات املحليــة والحكومــة لتعديــل القوانــن بمــا يتــاءم مــع
حاجــات املزارعــن .كمــا تعتــزم هــذه الحركــة بعــد انطالقهــا العمــل
عــى ب ـنـاء حركــة فالحــن عربيــة.

كمــا تجــدر اإلشــارة إىل انضمــام منظمتــن مغاربيتــن («الفدراليــة
الوطنية للقطاع الفالحي» من املغرب و»كفاح األرض» من تونس)
إىل الحركــة العامليــة «طريــق الفالحــن».
وهذا يجرنا إىل إبراز أهمية بلورة تكامل زراعي عربي يتمحور حول
ضمــان األمــن الغــذايئ العربــي باعتمــاد مقاربــة الســيادة الغذائيــة
سـايس لــكل مجهــود يف هــذا املجــال.
كمدخــل أ ـ

الخالصة
حـول تأثــر السياســات الزراعيــة املعتمــدة
تمحــورت هــذه الدراســة ـ
طـرف البلــدان العربيــة عــى أمنهــا الغــذايئ .وقــد حاولنــا أن نبــن
مــن ـ
كيــف ســاهمت هــذه السياســات الزراعيــة يف حالــة انعــدام األمــن
الغــذايئ العربــي منــذ خمســينيات القــرن املــايض .فخــال مرحلــة
شـرايك يف تحقيــق األمــن
 ،1980-1950فشــلت الــدول ذات التوجــه اال ـ
شـاكل اإلداريــة التــي طبعــت تدبــر ـمـزارع الدولــة
ظـراً للم ـ
الغــذايئ ن ـ
جـراءات البريوقراطيــة ،إضافــة إىل
والتعاونيــات الزراعيــة وهيمنــة اإل ـ
سياســات تســعري املحاصيــل التــي لــم تنصــف املزارعــن.
مــن جانبهــا ،لــم تتمكــن الــدول ذات التوجــه الل ـيـرايل مــن تحقيــق
األمن الغذايئ بالنظر إىل قصور مبادرات القطاع الخاص يف املجال
الزراعــي وتهميــش الزراعــة األســرية ،مــا نجــم عنــه بــروز ثنائيــة غــر
طـاع الزراعــي.
منســجمة داخــل الق ـ
ومــع بدايــة الثمانينيــات ،وبســبب أزمــة املديونيــة للعديــد مــن
االقتصــادات العربيــة وتدخــل املؤسســات املاليــة الدوليــة ،دخلــت
السياســات الزراعيــة مرحلــة التكييــف الهيــكيل والتحريــر التجــاري.
وقــد كان رهــان هــذه السياســات يكمــن يف تفكيــك منظومــة تدخــات
الدولة يف القطاع الزراعي باعتبارها تعوق حرية آليات السوق التي
من شــأنها تحقيق أعىل كفاءة ممكنة يف اســتغالل املوارد ،وبالتايل
تعظيــم اإلنتــاج الزراعــي املوجــه إىل التصديــر ،مــا دفــع بالحكومــات
إىل تحريــر التجــارة الزراعيــة والعمــل عــى ضمــان األمــن الغــذايئ مــن
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لقــد أدى اعتمــاد هــذه السياســات النيوليرباليــة إىل تفاقــم التبعيــة
الغذائيــة للخــارج مــن خــال االرت ـفـاع الكبــر للــواردات الزراعيــة
والغذائيــة التــي تمــت تغطيتهــا بواســطة العائــدات الســياحية
وتحويــات املواطنــن يف املهجــر ،وبشــكل أقــل ،عــر تدفقــات
عـرض مجموعــة مــن املحاصيــل
الرســاميل األجنبيــة أو اال ـقـراض .وت ـ
الزراعيــة للمنافســة الخارجيــة ،مــا نجــم عنــه تقليــص للمســاحات
املخصصــة لهــا وتهديــد الزراعــة األســرية املنتجــة ألهــم منتــج غــذايئ
يف النمــط االســتهاليك لغالبيــة املواطنــن ،أال وهــو القمــح والحبــوب.
لقــد تجلــت مخاطــر التبعيــة الغذائيــة العربيــة إبــان و ـقـوع األزمــة
الغذائيــة العامليــة التــي بينــت انكشــاف االقتصــادات العربيــة عــى
جـراء تقلبــات األســعار
الســوق العامليــة وهشاشــة األمــن الغــذايئ مــن ـ
العامليــة للســلع الغذائيــة .وقــد أدت هــذه التبعيــة إىل االرت ـفـاع
املســتمر ملســتويات أســعار الســلع الغذائيــة يف العالــم العربــي،
مــا دفــع الحكومــات العربيــة إىل اتخــاذ سلســلة مــن السياســات
جـراءات للحــد مــن هــذه اآلثــار الســلبية عــى األمــن الغــذايئ.
واإل ـ
إن تعميــم النمــوذج النيول ـيـرايل التصديــري يف العالــم العربــي غــر
ظـرا لضعــف املــوارد الطبيعيــة مــن أرايض وميــاه واعتبــارا
ممكــن ن ـ
كذلــك لكلفتــه االجتماعيــة والبيئيــة الك ـبـرة .لهــذا ،يعتــر خيــار
االعتمــاد عــى الســيادة الغذائيــة كبديــل قــادر عــى ضمــان األمــن
الغــذايئ لكافــة املواطنــن إذا مــا تو ـفـرت شــروط تحقيقــه ،وتكمــن
عــى الخصــوص يف الرتكيــز عــى الــدور التنمــوي للدولــة وبــروز حركــة
صـاح عميــق للنظــام التجــاري العاملــي يضمــن
اجتماعيــة قويــة وإ ـ
تأطــر املبــادالت التجاريــة الزراعيــة والتنســيق مــن أجــل ضمــان
اســتقرار أســعار الســلع الغذائيــة والزراعيــة األساســية.

الهوامش
( )1مــن أجــل معطيــات أوفــر ،انظــر ـعـزام محجــوب ومحمــد منــذر
حـول الحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة
بلغيــث ،2018 ،ورقــة ـ
شـرات الدوليــة ،تقريــر
يف البلــدان العربيــة مــن خــال البيانــات واملؤ ـ
الراصــد العربــي لســنة  2019 -2018شــبكة املنظمــات العربيــة غــر
الحكوميــة للتنميــة.
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خــال اســترياد الســلع الزراعيــة والغذائيــة األساســية مــن األســواق
العامليــة ،مــع فرضيــة أن الصــادرات الزراعيــة ســتوفر املــوارد املاليــة
الضروريــة لتغطيــة كلفــة هــذه الــواردات .وقــد تــم التحريــر التجــاري
طـراف
الزراعــي مــن خــال مســارين أساســن :املســار املتعــدد األ ـ
شـراكة» األوروبيــة العربيــة.
واملســار اإلقليمــي مــن خــال «ال ـ
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مقدمة
.1
ّ

املنهجية

سـاء،و يتمحــور حولهــن
ضـوع الغــذاء بشــكل مباشــر بالن ـ
يرتبــط مو ـ
أكرث من أيّ جانب آخر من جوانب حياتنا .فالنساء تشاركن بشكل
مباشــر يف عمل ّيــة االنتــاج والتجهيــز والتحضــر ،واســتعمال الغــذاء
بشــكل أكــر مــن الرجــال يف كثــر ،إن لــم يكــن يف ّ
كافــة ٬املجتمعــات،
التقليد ّيــة منهــا والحديثــة ،الريف ّيــة أو الحضريّــة والزراع ّيــة أو
ً
صـول
سـاء عــى الو ـ
إنطالقــا مــن هــذه الوقائــع ،فــإنّ قــدرة الن ـ
غريهــا.
ّ
إىل الغــذاء ومســاهمتهن يف ال ـقـرارات املتعلقــة بانتــاج واســتهالك
الغــذاء هــي حكايــة طويلــة ،أمّ ــا الوضــع يف البلــدان العرب ّيــة فــا
يشـ ّـكل اســتثناءً يف هــذا املجــال.

تستند هذه الورقة عىل موا ّد منشورة ،ومصادر الكرتونية بالنسبة
ّ
املتعلقــة بالخلفيــة ،ودراســات حــاالت وتحليــل
للمعلومــات
للمعطيــات .كمــا تتضمّ ــن بعــض الجهــد واملســاهمة الذات ّيــة يف
ّ
ّ
الحق يف الغذاء
املتعلقة باملعاهدات الدوليّة حول البذور،
املسائل
والســيادة الغذائ ّيــة يف مصــر.

بشــكل عــام ،تقــوم دول عـ ّـدة بــادراج مــوا ّد يف دســاتريها مــن أجــل
ضمــان الحـ ّـق يف الغــذاء .لكــن القليــل مــن البلــدان العرب ّيــة لديهــا
ّ
وخاصــة الفئــات املهمّ شــة إىل
صـول الجميــع
مــوا ّد صريحــة لضمــان و ـ
الغــذاء املالئــم يف هــذا املجــال ،فالغالبيــة تشــر إىل الحـ ّـق يف الغــذاء
بشــكل ضمنــي (http://www.fao.org/right-to-food-
ّ
نتحقــق أكــر مــن املســاواة يف
 .)/around-the-globe/enولــي
سـاء يف هــذا الســياق ،نحتــاج إىل
صـول إىل الغــذاء ووضــع الن ـ
الو ـ
ّ
ضـاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد ا ـملـرأة
االســتناد إىل اتفاقيــة الق ـ
(ســيداو) .فقــد صادقــت معظــم البلــدان العرب ّيــة عــى االتفاقيــة (مــع
ّ
تحفظــات) (http://www.un.org/womenwatch/daw/
.)cedaw/states.htm
تعـ ّـد هاتــن الركيزتــن أساسـيّتني ولكــن غــر كافيتــن لضمــان التــوازن
صـول إىل الغــذاء املالئــم ،وتحقيــق املســاواة يف
الجنــدري يف الو ـ
ّ
الصلــة .تحــاول
األدوار يف انتــاج الغــذاء وغريهــا مــن املســائل ذات
سـاء إىل الحـ ّـق يف الغــذاء
صـول الن ـ
حـول و ـ
هــذه الورقــة تقديــم ملحــة ـ
وعالقتــه بالســيادة الغذائيــة يف البلــدان العرب ّيــة.
بهــدف اســتيعاب الوضــع الحــايل ،تقـ ّـدم هــذه الورقــة ملحــة ســريعة
عن تاريخ انتاج الغذاء وسياسات النم ّو الزراعي يف البلدان العربيّة
خــال العقديــن األخرييــن ،كمــا ُتظهــر كيــف ـّ
سـاء نتيجــة
تأثـرت الن ـ
غ ّـرات االجتماع ّيــة الحاصلــة ،وكيــف أ ّدى
السياســة واالقتصــاد والت ـ
ً
وأحيانــا ارتهــان
ذلــك إىل أزمــات غذائ ّيــة وارتهــان الســترياد الغــذاء،
إىل املســاعدات يف العديــد مــن البلــدان العرب ّيــة ،مــع االشــارة بشــكل
خـ ّ
سـاء وخســائرهن ومكاســبهن.
ـاص إىل دور الن ـ
تطرح الورقة ٬فإذن ،شرحً ا عامً ا حول دور النساء يف عمليّة انتاج
سـاء منتجــات للغــذاء يف
الغــذاء ،وتتضمّ ــن بعــض األمثلــة عــن ن ـ
متوسط ،وعن املشاكل
العالم العربي ،تعملن عىل نطاق صغري أو
ّ
ّ
املتعلقــة بالحـ ّـق
املحيطــة بهــن .تنتقــل الورقــة بعدئــذ لطــرح املســائل
صـول إىل
سـاء قــدرة أقـ ّـل عــى الو ـ
يف الغــذاء ،وكيــف وملــاذا تملــك الن ـ
حوّل إىل مفهــوم
عـرض حالــة الت ـ
الغــذاء الــكاف واملالئــم واملتــاح .ثــم ت ـ
الســيادة الغذائ ّيــة يف إطــار البلــدان العرب ّيــةُ ،
وتظهــر كيــف ي ّتصــل
سـاء العرب ّيــات متاحً ــا
سـاء ،وكيــف يمكــن تمكــن الن ـ
هــذا املفهــوم بالن ـ
مــن خــال تطبيــق مفاهيــم الســيادة الغذائ ّيــة .وقــد وردت بعــض
ّ
التحديــات التــي
جـزء األخــر
األمثلــة لشــرح هــذه األفــكار .ويتضمّ ــن ال ـ
سـاء العرب ّيــات فيمــا يخـ ّ
ـص الحـ ّـق يف الغــذاء والســيادة
تواجههــا الن ـ
الغذائ ّيــة عــى املســتوى الفــردي وعــى مســتوى الــدول ،يتبــع ذلــك
التوصيــات واملقرتحــات التــي تــرز كيــف يمكــن احــداث التغيــر عــى
مســتويات مختلفــة ،وتنتهــي بمالحظــات اســتنتاجيّة ســريعة.

تاريخية
خلفية
.2
ّ
ّ
سـاء (أو عدمــه) يف األنظمــة الغذائ ّيــة
يتنــاول هــذا القســم حضــور الن ـ
منــذ ـفـرة االســتعمار خــال القرنــن التاســع عشــر والعشــرين يف
البلــدان العرب ّيــة .ويقـ ّـدم مارتينيللــو (هــذا التقريــر) ملحــة تاريخ ّيــة
عــن السياســات والنشــاطات الزراع ّيــة خــال القرنــن األخرييــن .ومــن
خــال هــذه اللمحــة ،يمكــن اســتخالص ّأنــه خــال القــرن التاســع
عشــر ،كانــت الزراعــة يف العالــم العربــي الخاضــع لالســتعمار
ترتكــز عــى حصــاد املحاصيــل مــن أجــل تقديمهــا للمســتمعرين،
ّ
الخاصــة فأصبحــت األرايض
مــا أنتــج طبقــة مــن مـ ّـايك األرايض
الزراعيــة ملـ ًـكا ّ
عـراق ومصــر (يف
لقلــة مــن األغن ـيـاء يف ســوريا وال ـ
ّ
سـاء يف ظــل هــذا الوضــع
ظـ ّـل الحكــم العثمــاين) ،وتــم إبعــاد الن ـ
مــن ّ
تملــك األرايض والتجــارة والــروة ،ولكــن ليــس مــن العمــل يف
ّ
األرض .وفــر هــذا الشــكل مــن الزراعــة الخضــار والفاكهــة والحبــوب،
عــى األخـ ّ
ـص ،الالزمــة للب ـقـاء أو للبيــع يف املنطقــة ،كمــا إىل تصديــر
املحاصيــل املربحــة .خــال هــذه ال ـفـرة ،تغـ ّـر نظــام ملك ّيــة األرايض،
فتــمّ تســجيل أرايض القبيلــة باســم األكــر سـ ًّنا يف القريــة ،ممّ ــا أ ّدى
إىل نشــوء فئــة ك ـبـرة مــن العائــات مالــي األرايض وإىل تقســيم
غـرة،
اجتماعــي حــا ّد بينهــم وبــن الفالحــن أصحــاب الحيــازات الص ـ
وغــر ّ
سـاء ملك ّيــة مســتقلةّ
امللكــن (املرجــع نفســه) .لــم يكــن للن ـ
لــأرايض ،بــل اســتفدن مــن اســتعمال األرض امل ـ
شـركة .عــى ســبيل
ّ
غـرب ،ســمحت
املثــال ،يف امل ـ
املنظمــة التقليد ّيــة مللك ّيــة واســتخدام
صـول إىل األرض بشــكل غــر مباشــر عــر امللك ّيــة
سـاء بالو ـ
األرايض للن ـ
شـركة عندمــا
شـركة .تحـوّل هــذا إىل وضــع قا ـنـوين لــأرايض امل ـ
امل ـ
أصدر االحتالل الفرنيس مرسومً ا ملكيًّا يف العام  1919لتحديد وضع
شـرك مــن قبــل األهــايل (مثـ ًـا القبائــل،
األرض املســتخدمة بشــكل م ـ
ّ
القــرى ،املجموعــات اإلثنيــة) ،وبالتــايل ســمح للدولــة بالتدخــل يف
إدارة األرايض الجماع ّيــة https://ejatlas.org/conflict/the-
.)soulaliyyate-movement-morocco
سـاء
ويف حــن لــم يعلــن قانــون العــام  1919بشــكل صريــح أنّ الن ـ
غــر مخـوّالت لالســتفادة مــن عائــدات األرض الجماع ّيــةّ ،
نظــم هــذا
املرســوم ٬منــذ ذلــك الوقــت ،حقــوق امللك ّيــة يف هــذه املجتمعــات عــى
سـاء من
شـركة ،مؤ ّديًّا إىل اســتبعاد الن ـ
األرايض الزراعيّة واملراعي امل ـ
وراثــة األرض.
خالل الحرب العامليّة األوىل ،تمّ حظر تصدير املنتجات ومن ضمنها
الحبــوب الغذائ ّيــة مــن الشــرق األوســط ،كمــا اسـ ُتهلك بشــكل كبــر
غ ّـرات يف النظــام
انتــاج الحبــوب يف املنطقــة محل ًّيــا ،ممّ ــا أدى إىل ت ـ
الغــذايئ ليصبــح بأغلبــه مكو ًّنــا مــن الحبــوب لصناعــة الخبــز (بينيــت
وللويــد  1956يف مارتيلينــو ،هــذا التقريــر) ،ولكــن مــع ح ـلـول العــام
غ ّـرت أنمــاط
 ،1935تــمّ اســتكمال انتــاج الحبــوب للمســتعمرين .ت ـ
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ّ
التغيات الجذريّة يف توزيع األرايض واملدخول لصالح
فإذن ٬ورغم
ّ
بتملــك
املزارعــن الصغــار خــال هــذه العقــود ،والتــي ســمحت
تحســن ملحــوظ يف نوع ّيــة
األرايض عــى نطــاق صغــر ،و أ ّدت إىل
ّ
غـرب وعمومً ــا يف املناطــق الريف ّيــة لشــمال أفريقيــا منــذ
الحيــاة يف امل ـ
ّ
وظلــت
 1950حتــى  ،1990اســمرّت الالمســاواة يف ملك ّيــة األرض،
وف ّيــات األطفــال ونســبة األم ّيــة مرتفعــة ،كمــا ـّأثـرت هــذه العوامــل
الثالثــة عــى الن ـ
سـاء أكــر بكثــر مــن الرجــال ،وتفاقــم الوضــع ســوءً
سـاء لحقوقهــم الراســخة
نتيجــة خصخصــة املشــاعات أي خســارة الن ـ
يف املســاواة يف اســتخدام األرايض بموجــب الحيــازة العرف ّيــة
(مارتينييلــو ،هــذا التقريــر) ،كمــا تــمّ حرمانهــن مــن املحاصيــل املنتجــة
صـرت خطــط تســوية األرايض عــى أربــاب األســر
ذات ًيــا حيــث اقت ـ
ّ
الرجــال .وجــرى توزيــع الحقــوق الفرديــة يف األرايض لصالــح الذكــور
واملحاصيــل املربحــة ،ممــا ع ـ ّزز إعــادة توزيــع اليــد العاملــة بشــكل
سـاء.
مضـ ّر بالن ـ
غـرب
خــال ال ـفـرة عينهــا ،جنحــت االصالحــات الزراعيــة يف مصــر وامل ـ
وتونــس إىل اســتبعاد العمّ ــال غــر املالكــن واملعتمديــن عــى األجــور
عــن نقــل حقــوق امللك ّيــة ،أمّ ــا املســتفيدين مــن الربامــج الحكوم ّيــة
فأصبحــوا غال ًبــأ مــن املزارعــن الكبــار عــى حســاب املزارعــن األصغــر،
سـاء ،يف كلتــي الحالتــن (املرجــع نفســه).
ممّ ــا يلحــق الضــرر بالن ـ

نالحــظ ،يف ال ـفـرة ذاتهــا ،الــدور الهــام الــذي لعبــه صنــدوق النقــد
الــدويل عــر ـفـرض مقاربــة التجــارة الحـرّة عــى األمــن الغــذايئ،
ً
وفقــا ملبــادئ امل ـيـزة النســبية الدول ّيــة ،ممّ ــا دفــع الــدول
والعمــل
العرب ّيــة لالبتعــاد عــن القمــح والشــعري وغريهــا مــن الحبــوب،
واالتجــاه نحــو محاصيــل ذات قيمــة أعــى كالفاكهــة والخضــار
مـرة ،والتــي تــمّ زراعتهــا ً
وفقــا لنظــام زراعــي وصناعــي
واألشــجار املث ـ
سـاء شــبه غائبــات( .املرجــع نفســه) .وشـ ّـكل
واســع ،حيــث كانــت الن ـ
هــذا النمــط القائــم عــى التجــارة يف إنتــاج الغــذاء تراجعً ــا بالنســبة
لالهتمــام العربــي الســابق بمســألة االكت ـفـاء الــذايت وإنتــاج الغــذاء
املحـ ّـي ،لصالــح الرتكيــز عــى اإلنتــاج الزراعــي الواســع للتصديــر،
وبالتــايل حرمــان صغــار املزارعــن مــن أراضيهــم( .املرجــع نفســه).
سـاء ،فهــن
جـراءات والنشــاطات أثـرّت ســلبًا عــى الن ـ
كل هــذه اإل ـ
يف األغلــب مــن صغــار املزارعــن اللــوايت ،نتيجــة لهــذه السياســات
واملناهــج ،فقــدن قيمتهــن كمنتجــن صغــار لألغذيــة ،وبالتــايل
أراضيهــن ومحاصيلهــن.
خـرة بــن العامــن  2003و 2011إىل تهديــد
أ ّدت أزمــات الغــذاء األ ـ
صـول إىل الطعــام يف البلــدان العربيــة نتيجــة ارت ـفـاع
إمكانيــة الو ـ
كلفــة املــواد األساسـيّة ،فضـ ًـا عــن نفــاد املــوارد الطبيع ّيــة ،واالرتهــان
املســتمّ ر عــى اســترياد الغــذاء واالســتيالء عــى األرايض وتراكــم
األربــاح يف يــد املنتجــن عــى نطــاق واســع (املرجــع نفســه) .فخــال
األزمات الغذائيّةّ ،
تتأثر وبشكل أكرب النساء كربّات منازل وأمّ هات
أكرث من أي فرد آخر من العائلة .باإلضافة إىل ذلك ،يؤدي التوجه
البديهــي نحــو نــزع القيمــة عــن منتجــي األغذيــة الصغــار ّ
ألنهــم ال
سـاء أكــر فأكــرّ .
حوّل انتــاج
ألنــه عندمــا يت ـ
يجلبــون املــال إىل ابعــاد الن ـ
صـول الربحــي ،غال ًبــا مــا يحــدث
الغــذاء مــن النطــاق الصغــر إىل املح ـ
سـاء إىل الرجــال.
تحـو ًّل مــن الن ـ

ّ
الغذائية من منظور الجندر/النوع االجتماعي
الحق في الغذاء والسيادة
راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء -
ّ

حـرب العامل ّيــة الثانيــة،
اســتهالك الغــذاء بشــكل ملحــوظ بعــد ال ـ
ّ
لترتكــز أكــر عــى اللحــوم والزراعــات الواســعة (املرجــع نفســه).
شـرة يف العالم العربي .فقد
تزامن ذلك مع حركات االســتقالل املنت ـ
جـاءت أنظمــة مــا بعــد االســتعمار بإصالحــات ضخمــة لــأرايض تــمّ
ـ
تطبيقهــا تقري ًبــا يف املنطقــة برمّ تهــا ،وتضم ّنــت إعــادة توزيــع لــأرايض
عـراق وســوريا والجزائــر كأداة
واصالحــات جوهريّــة يف مصــر وال ـ
للنمّ ــو االقتصــادي (املرجــع نفســه) .مـرّة أخــرى ،وجدنــا القليــل أو
عــى األغلــب ال يشء فيمــا يخـ ّ
سـاء أو إنصافهــن .يف
ـص مشــاركة الن ـ
الواقــع ويف بعــض الحــاالت ،كانــت التغ ـيـرات املســتحدثة كارثيــة
غـرب ،قامــت
سـاء إىل ملك ّيــة األرايض .مثـ ًـا يف امل ـ
صـول الن ـ
لجهــة و ـ
التعديــات عــى مرســوم العــام  ،1919والتــي تنـ ّ
ـص وبشــكل صريــح
شـركة ال يمكــن حيازتهــا أو بيعهــا ،بالســماح
عــى أن األرض امل ـ
بتأجــر هــذه األرايض ونقلهــا ضمــن معايــر مع ّينــة .فالقوانــن
الصــادرة يف العامــن  1951و 1969تغـ ّـر الطريقــة التــي تتــو ّزع فيهــا
شـركة ،و ـتـريس شـ ً
ـكل مــن أشــكال امللك ّيــة الفرد ّيــة التابعــة
األرض امل ـ
ألصحــاب الحقــوق ،ويف حــال وفاتهــم ،تذهــب امللك ّيــة إىل وريــث
واحد ً
بدل من تقسيمها عىل املستفيدين كحصص ،شرط تعويض
بقيّة الورثة .باإلضافة إىل ذلك ،تمّ بيع الكثري من املراعي واألرايض
شـركة لصالــح النمّ ــو الحضــري واملشــاريع الســياحيّة
الزراع ّيــة امل ـ
خــال الســبعينيات والثمانينيــات بغـ ّ
ـض النظــر عــن القوانــن
والتعميمــات الجديــدة ،كمــا لــم تتغـ ّـر التقاليــد الســائدة باســتبعاد
الحق يف عائدات هذه األرضّ ،
ّ
وظلت اآلالف من النساء
النساء من
تتع ّرضــن للتمييــز عندمــا بيعــت األرايض التــي يعملــن فيهــا ،يف حــن
تــمّ تعويــض الرجــال بنصيبهــم (https://ejatlas.org/conflict/
.)the-soulaliyyate-movement-morocco

سـاء مــن نتائــج كارث ّيــة ،حيــث لــم تخســرن
يف الســاليات ،عانــت الن ـ
منازلهــن ومصــدر رزقهــن فحســب ،بــل تــمّ حرمانهــن مــن التعويــض
ّ
بكافة أشكاله ،بينما ّ
تلقى ابناؤهم الذكور مبالغ هائلة من املال أو
مجهـزة .خــال هــذه ال ـفـرة ،أ ّدى إهمــال الزراعــة نتيجــة
ّـ
قطــع أرض
أســباب مختلفــة إىل تهميــش منتجــي األغذيــة الصغــار ،ممّ ــا ّأثــر
عــى دور ا ـملـرأة ،ومــع نمّ ــو الســكان ،فقــدت البلــدان العرب ّيــة املنتجــة
للمحاصيــل قدرتهــا عــى إنتــاج الغــذاء املطلــوب بواســطة مــوارد امليــاه
سـرت الكفايــة الذات ّيــة يف إنتــاج الغــذاء ،وهــو أمــر
املتجـ ّـددة ،كمــا خ ـ
بــدأ فعل ًيــا خــال الســبعينات ،وأ ّدى يف نهايــة املطــاف إىل االعتمــاد
الكبــر عــى الــواردات ،وإىل الحلقــة املفرغــة التــي اســتمرّت ح ّتــى
اليــوم وتسـبّبت يف أزمــة الغــذاء ( 2009-2008املرجــع نفســه).

جعــل النمــط النيول ـيـرايل يف تســعينيات القــرن املــايض ،واملــروج لــه
سـاء تــزداد ســوءً  ،يف ظـ ّـل الفــورة التــي
مــن البنــك الــدويل ،محنــة الن ـ
شـاء مناطــق
عمّ ــت مــن أجــل االســتحواذ عــى األرايض الشاســعة إلن ـ
التجــارة الحـرّة ،واملشــاريع الســياحيّة ،والتنميــة يف العقــارات،
باإلضافــة إىل ّ
تركــز االهتمــام عــى املشــاعات الوا ـفـرة .كمــا أن
غـرب
سـاء ،فمثـ ًـا يف حالــة امل ـ
التعويضــات اســتمرّت يف اســتبعاد الن ـ
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ّ
التحقق
 .3النساء وإنتاج الغذاء:
من الوقائع
Source:http://www.fao.org/gender/background/en
سـاء الريف ّيــات هــنّ املنتجــات الرئيسـيّات للمحاصيــل الغذائ ّيــة
الن ـاألساســية يف العالــم -األرز ،القمــح ،الــذرة والدخــن -والتــي ّ
توفــر مــا
يصــل إىل  %90مــن االســتهالك الغــذايئ للف ـقـراء يف األريــاف.
ّ
تشكل النساء  %53من اليد العاملة الزراعيّة يف مصر.سـاء ،وترتفــع
غـرب %50 ،مــن العمّ ــال الزراع ّيــن هــم مــن الن ـ
يف امل ـهــذه النســبة لتبلــغ  %100يف ا ـملـزارع ذات الزراعــات الكثيفــة (ح ـقـول
الفراولــة).
سـاء الريف ّيــات  % 90مــن عمّ ــال حصــاد
يف تونــس ،تشـ ّـكل الن ـالزيتــون ،وتعملــن كعامــات زراعيــات موســميّات.
 فقط  ٪ 15من وكالء اإلرشاد الزراعي يف العالم الذين يساعدوناملزارعني عىل تحسني إنتاجهم وتسويق منتجاتهم هم من النساء.
سـاء يف انتــاج الغــذاء ،وتحديـ ًـدا يف الــدول النام ّيــة،
خـراط الن ـ
إنّ ان ـ
ّ
بشدة عىل البلدان
هو ظاهرة عامليّة وراسخة وتقليديّة .ينطبق هذا
سـاء مزارعــات وعامــات زراع ّيــات ورعــاة وص ّيــادات
العرب ّيــة حيــث الن ـ
أســماك ً
خـراط بحســب
أيضــا .ويمكننــا تمييــز مســتويات عـ ّـدة مــن االن ـ
املناطــق والنطــاق والنشــاط:

 .١إنتاج الغذاء يف املناطق الريفيّة
سـاء عامل ًّيــا ويف الــدول العرب ّيــة عــى انتــاج الغــذاء ذو
تســيطر الن ـ
النطاق الصغري سواء يف الزراعة أو تربية املوايش أو صيد األسماك.
طـاع الزراعــة ،تصغــر ا ـملـزارع يف الــدول الناميــة أو األقـ ّـل نمـوًّا،
ففــي ق ـ
ً
إجمال ّ
أقل من هكتارين (آدمز ،)2018 ،كما يدير هؤالء
فاملساحات
املزارعني ذوي الحيازات الصغرية ،وغالبيّتهم من النساء %80 ،من
ّ
ويوفــرون أكــر مــن %80
حـول العالــم،
ال 500مليــون مزرعــة تقري ًبــا ـ
حـراء الكــرى.
مــن الغــذاء املســتهلك يف آســيا وأفريقيــا جنــوب الص ـ
ويعـ ّـد هــذا االنتــاج عامل ًّيــا ويســاهم إىل حـ ّـد كبــر بتقليــص الفقــر
وتعزيز األمن الغذايئ (املرجع نفســه) .تلعب صائدات األســماك يف
موريتانيا واليمن ومصر وربّما يف بلدان عربيّة أخرى دورًا مهمًّ ا يف
شـراء الســمك وتجه ـيـزه وبيعــه يف األســواق املحل ّيــة وتوفــر الغــذاء
ـ
للعائلــة .ففــي املجتمعــات التقليد ّيــة البدويّــة ،يعتــر رعــي األغنــام
سـاء ٬يف مصــر وفلســطني وغريهــا
واملاعــز دورًا تقليد ًيــا للفتيــات والن ـ
مــن الــدول العرب ّيــة (مالحظــة شــخصية) .ومــن املهــمّ أن نذكــر أنّ
إنتــاج املــواد الغذائيــة هــو مجـرّد خطــوة أوىل يف سلســلة الغــذاء.
فــإذا أخذنــا بعــن االعتبــار تحضــر الغــذاء وتخزينــه وتجه ـيـزه
ألنهــن ّ
سـاء أكــر أهم ّيــة ّ
تتولــن يف الغالــب كل
ونقلــه ،يصبــح دور الن ـ
هــذه األعمــال .باإلضافــة إىل ذلــك ،خــال األربعــن ســنة املاضيــة،
حـول العالــم (باســتثناء أوروبــا) مــن
سـاء العامــات ـ
كانــت نســبة الن ـ
مج ـمـوع القــوى الزراع ّيــة العاملــة تتصاعــد ،حيــث انتقــل عــدد أكــر
مــن الرجــال إىل أعمــال غــر زراع ّيــة .يف الواقــع ،نشــهد تصاعـ ًـدا يف
سـاء مــن مجمــل القــوى العاملــة الزراع ّيــة عامل ًيــا ،وهــذا
نســبة الن ـ
ينطبــق ً
أيضــا عــى البلــدان العرب ّيــة حتــى وإن بقيــت النســبة املطلقــة
تشـ ّـكل النصــف أو أقـ ّـل (أ ـغـراوال.)2014 ،
غـرة نســبة
سـاء ذوات الحيــازات الص ـ
يف مصــر ،تشـ ّـكل املزارعــات الن ـ
ّ
أنّ
ضئيلة من املزارعني ذوي الحيازات الصغرية رغم النساء تمثلن

ما يقارب  %43من القوى العاملة الزراعيّة ،وتتصاعد هذه النسبة
سـاء الريف ّيــات مســؤوالت عــن
لتبلــغ  %6يف املناطــق الريف ّيــة .فالن ـ
تربيــة الحيوانــات األليفــة ،ومــن ضمنهــا إطعــام ورعايــة الحيوانــات،
جمــع الــروث لألســمدة ،وإنتــاج األســمدة .كمــا ّأنهــن ّ
توفــرن %33
مــن منتوجــات الدجــاج ،وترتفــع هــذه النســبة إىل  %90بالنســبة
للبـ ّ
ّ
املخصصــة لالســتهالك
ـط والــو ّز والحبــش والحمــام واألرانــب
ّ
سـاء يف العمــل الزراعــي،
املحــي .عــى الرغــم مــن النســبة املرتفعــة للن ـ
سـاء املزارعــات مــن الحمايــة القانون ّيــة بموجــب املــا ّدة 97
تســتبعد الن ـ
مــن قانــون العمــل للعــام .2003

ّ
املتوسط والكبري
 .٢انتاج الغذاء عىل النطاقني
سـاء يف
حـول دور الن ـ
تظهــر املعطيــات مــن بلــدان عرب ّيــة مختلفــة ـ
ُ
املتوســط والكبــر كيــف تــرز السياســيات
انتــاج الغــذاء عــى النطاقــن
ّ
والتنميــة تناقضــات ّ
سـاء يف
خـراط الن ـ
تؤثــر ايجاب ًّيــا وســلبيًّا عــى ان ـ
نطاقــات أوســع مــن أعمــال االنتــاج الغــذايئ :عــى ســبيل املثــال،
سـاء
حـول الن ـ
تظهــر دراســة أجراهــا بــو زيــدي ،النــور ،ومؤمــن ( )2011ـ
سـرجعة ّ
مؤخـرًا ،مــع تركيــز عــى
والعمــل الزراعــي يف أرايض م ـ
غـرب وتونــس،
االنتــاج الزراعــي ومنتوجــات مــن مناطــق مــن مصــر وامل ـ
تصاعـ ًـدا يف نســبة العمالــة النســائيّة الزراع ّيــة املدفوعــة األجــر يف
مقابــل تراجــع عــدد عمّ ــال الزراعــة الرجــال نتيجــة هجرتهــم الريف ّيــة،
سـاء العامــات يف الزراعــة .مــن جهــة،
التــي أ ّدت إىل زيــادة عــدد الن ـ
ً
ً
سـاء تعملــن أصــا يف ـمـزارع
ـتغالل ،حيــث أنّ الن ـ
يعـ ّـد هــذا اسـ
العائلــة ،وال يتــمّ اال ـعـراف أبـ ًـدا بعملهــن هــذا بــل يعتــر امتــدا ًدا
ملســؤوليّاتهن ،فتعملــن اليــوم خــارج ـمـزارع العائلــة ويف القطاعــات
ّ
تتوظفن غالبًا بشكل موسمي ،ويف أعمال
الصناعيّة الزراعيّة .كما
ً
ّ
حديثــا أو يف املناطــق حيــث
سـرجعة
خاصــة يف األرايض امل ـ
مختلفــة
يتــمّ اســتعمال املحاصيــل والتقن ّيــات الجديــدة وتقن ّيــات الزراعــة
الكثيفــة .معظمهــن يافعــات جـ ًّـدا ،غــر متز ّوجــات عــى األغلــب،
ّ
ّ
وهشــات،
مطلقــات ،ولكــن رغــم عملهــن ،تبقــن ف ـقـرات
بعضهــن
ّ
وتعملــن لســاعات طويلــة ،وتتلقــن أجــورًا زهيــدة .مــن جهــة أخــرى،
طـاع الزراعــي كعامــات أداة
سـاء يف الق ـ
خـراط الن ـ
يعتــر تزايــد ان ـ
ً
فرصــا للربــح املــايل واالســتقاللية والحركــة
سـاء
تمكــن ،تؤمّ ــن للن ـ
ّ
والتنقــل والثقــة بالنفــس وكســب مكانــة أرفــع يف مجتمعاتهــن
(املرجــع نفســه.)2011 ،
يشـ ّـكل انتــاج زيــت الزيتــون يف تونــس حالــة أخــرى م ـثـرة لالهتمــام.
https://www.oliveoiltimes.com/olive-oil-business/
tunisian-women-producers-making-a-mark-in-aسـاء يف صناعــة
« :mans-world/64329إنّ املســاهمة األكــر للن ـ
ُتقـ ّـدر ب  2مليــار دينــار تونــي ( 723.7مليــون دوالر أ ـمـريك) مــن
حجــم الصــادرات هــي يف كونهــن مصــدرًا للعمالــة الرخيصــة خــال
سـاء الريف ّيــات  %90مــن عمّ ــال
مواســم الحصــاد ،حيــث تشـ ّـكل الن ـ
ّ
تتلقــن
الحصــاد ،وتعملــن كعامــات زراع ّيــات موســميّات ،كمــا
أجورهــن بشــكل يومــي وهــي غال ًبــا أقـ ّـل ممّ ــا يكســب الرجــال العمّ ــال
جـزء صغــر مــن أجرهــن
صـرف ـ
الذيــن يقومــون بالعمــل ذاتــه .يتــمّ ـ
ّ
وينظــم ذلــك عــادة
عــى املواصــات مــن قراهــم إىل بســاتني الزيتــون،
املســتخدمون ،أصحــاب ا ـملـزارع .متلحفــات بطبقــات متعـ ّـددة مــن
سـاء الحاصــدات يــوم عملهــن
املالبــس منعً ــا لــرد الشــتاء ،تقــي الن ـ
سـاء
تقطفــن بأيديهــن ثمــار الزيتــون مــن األشــجار .وتشـ ّـكل الن ـ
مــا ـيـراوح بــن  30و 50باملئــة مــن منتجــي الزراعــة ولكــن ّ
قلــة منهــن
تملكن األرض التي تعملن فيها ،ليس أكرث من  .»...%6ويف املقلب
156

تشـ ّـكل الص ّيــادات يف موريتانيــا حالــة اســتثنائيّة للغايــة ،حيــث أنّ
ّ
متأصل منذ آالف السنني:
الدور التقليدي للنساء يف صيد األسماك
(https://www.pelerin.com/A-la-une/Questions-de-
femmes/En-Mauritanie-les-femmes-misent-sur .)la-pecheحتــى الســبعينيات ،ظـ ّـل ســمك البــوري مــن األصنــاف
األساسـيّة التــي يصطادهــا الرجــال يف املنطقــة الســاحليّة لخليــج
أركــن ،ليتــمّ بعدئــذ إحضــاره إىل أكــواخ املعالجــة حيــث ت ـت ّ
سـاء
ـول ن ـ
وفتيــات العائلــة األمــر .فتصنعــن الزيــت مــن رؤوس األســماك ،كمــا
ّ
ّ
وتدخــن الســمك وتصنعــن الطحــن .وتشـ ّـكل هــذه العمل ّيــة
تجففــن
معرفــة تراث ّيــة تقليد ّيــة تنتقــل مــن جيــل إىل آخــر .ويف لحظــة مع ّينــة
عند القيام بشـ ّـق الســمكة لفتحها وتنشــيفها ،تتمّ إزالة البيض من
عـرف هــذا باســم «البطــرخ» ،وهــو منتــج ذو قيمــة
أجــل تجفيفهــا ،ي ـ
تجاريّــة عاليــة( .فــال وآخــرون.)2017 .
ظرًا لتأثريهــا
تعتــر منتجــات منطقــة خليــج أركــن ذات قيمــة عاليــة ن ـ
العالجي يف مكافحة السكرّي وسوء التغذية وغريها من األمراض.
عـاج عــادة الرعــاة الرحّ ــل ويطبّقونــه يف القريــة حيــث تقــوم
يقصــد ال ـ
أيضــا نشـ ً
العائلــة برعايــة املريــض ،ليصبــح ً
ـاطا بــار ًزا ومصــدرًا للدخــل
للعائــات ( ـبـوالي.)2011 ،
شــهدت ال ـفـرة املمتـ ّـدة بــن منتصــف الســبعيات وحتــى العــام 2000
ّ
شـركات تضغــط مــن أجــل معالجــة األســماك
تدخــات مــن قبــل ـ
بطــرق بعيــدة عــن التقن ّيــات التقليد ّيــة بحجّ ــة تعزيــز «النظافــة» ،مــع
الرتكيــز عــى البطــارخ التــي ُتصـ ّـدر ُ
وت ـبـاع بســعر غــال للغايــة خــارج
البــاد .يف خضــم هــذه العمل ّيــات ،تــمّ توظيــف الرجــال فقــط ،الذيــن
كســبوا أرباحً ــا ضئيلــة مــن هــذه العمل ّيــة ،نتيجــة عملهــم لصالــح
شـركات ال ته ّتم بغري الربح املايل .أ ّدى هذا غالبًا إىل فقدان املعرفة
ـ
سـاء إىل الرجــال .ويف منتصــف
التقليد ّيــة ونقــل العمــل مــن الن ـ
التسعينات ومع ارتفاع سعر البطارخ  7أضعاف ،قامت الشركات
باســتخراج البطــارخ عــن مــن الســفن التجاريــة وقامــت برمــي بقايــا
ّ
مجلــدة وال تســتلزم معالجــة
األســماك يف املحيــط .فالبطــارخ
إضافية .تسبّب ذلك بانقطاع السلسلة بأكملها ،وتهميش النساء
والتقليــل مــن شــأن معرفتهــنhttps://www.pelerin.com/ .
A-la-une/Questions-de-femmes/En-Mauritanie.les-femmes-misent-sur-la-peche
ّ
مؤخـرًا ،أي منــذ بدايــة ال ،2000بدأنــا نســمع بمــا يســمّ ى
ولكــن
ّ
ّ
جـزء
«إح ـيـاء» للمنتجــات التقليديــة لســكان منطقــة خليــج أركــن ك ـ
ً
حـول التنـوّع
ومرتبطــا بالحــوار ـ
مــن أهــداف التنميــة املســتدامة،
البيولوجــي الــذي يتضمّ ــن املعرفــة التقليد ّيــة واملجتمعــات ومصــادر
سـاء
شـركت الن ـ
رزقهــم .وقــد جلــب ذلــك تقن ّيــات وعــادات جديــدة أ ـ
يف العمل ّيــة .حيــث تعمــل عـ ّـدة ّ
سـاء يف نواكشــوط،
منظمــات مــع الن ـ
إىل جانــب األطلنطــي وخليــج أركــن وبعيـ ًـدا يف الشــمال ،يف مصائــد
أســماك ،ومعالجــة الســمك وحفظــه عــر إدخــال تقن ّيــات جديــدة
يف التمليــح والتدخــن والتجفيــف لكم ّيــات ك ـبـرة مــن األســماك التــي

خـرة يف الصيــد
غ ّـرات األ ـ
ولكــن ،يربــط ـبـوالي ( )2011التطـوّرات والت ـ
يف الســاحل األطلنطــي بالعوملــة ،ويناقــش كيــف أنّ هــذه العمل ّيــات
ال ّ
تمثــل حالــة إح ـيـاء لنشــاطات املعالجــة التقليد ّيــة املحل ّيــة ،فعــى
ّ
ّ
ً
ّ
سـاء
جـزءً ا مــن املعرفــة التقليديــة للن ـ
الرغــم مــن أنهــا تحفــظ مؤقتــا ـ
وترمّ ــم دورهــن يف االقتصــاد ،يبقــى ربحهــن املــايل محــدو ًدا للغايــة.
كمــا يشــر أن ّ
سـاء فقــط تســتفدن مــن هــذه النشــاطات،
قلــة مــن الن ـ
األمــر املدمّ ــر ألخريــات ك ـثـرات .فالطــرق الحديثــة ليســت دائمً ــا أكــر
صح ّيــة أو مالئمــة للعمّ ــال .تســتهدف نوع ّيــة املنتجــات األجانــب
ّ
محدديــن وليــس املجتمــع املحـ ّـي .كمــا يتــمّ اســتغالل
وزبائــن
تصنيــف املنتجــات ك «منتجــات تقليد ّيــة» ،إلــخ مــن أجــل رفــع
شـراكة مــع ّ
املنظمــات «الدول ّيــة» املهتمّ ــة بشــكل مباشــر يف
قيمتهــا وال ـ
تســويق املنتجــات للزبائــن األوروب ّيــن وجنــي األربــاح الهائلــة ،ولكــن
عــر تجــاوز املحل ّيــن الذيــن يعملــون معهــم وتهميــش آخريــن كــر.
فرؤيتــه مفادهــا أنّ هــذا اإلح ـيـاء مرتبــط باال ـعـراف الــدويل باملنتجــات
وليــس باملنتجــن أو معرفتهــم التقليد ّيــة ،بينمــا يتــمّ خلــق ـتـراث
يتــاءم مــع معايــر االقتصــاد الــدويل ويتجاهــل السـ ّـكان املخ ّولــن
سـاء.
لتحديــده وخلقــه والذيــن هــم غال ًبــا مــن الن ـ
ُتظهــر هــذه األمثلــة الــدور التقليــدي الهــام واألحــدث الــذي لعبتــه
سـاء يف انتــاج الغــذاء يف البلــدان العرب ّيــة .كمــا يظهــر الوضــع
الن ـ
سـاء يف البلــدان العرب ّيــة .ســواء
غــر املناســب الــذي تعــاين منــه الن ـ
كــنّ عامــات زراع ّيــات ريف ّيــات أو ص ّيــادات تقليد ّيــات أو صاحبــات
سـاء تعانــن مــن صعوبــات يف مشــاركتهن،
أعمــال ،ال ـتـزال الن ـ
ً
ظروفــا غــر عادلــة تــؤ ّدي
ممّ ــا يبقيهــن مهمّ شــات وي ـفـرض عليهــن
إىل حرمانهــن مــن ّ
حقهــن بالــروة ،الخدمــات الصح ّيــة ،تلبيــة
مســؤوليّاتهن تجــاه عائالتهــن وتجــاه رفاههــن.
يدفعنا هذا األمر إىل استحضار مسألة:

«أن ت ـكـوين ا ـمـرأة يف بلــد عربــي ،يعنــي أن ّ
يتأثــر
ّ
حقــك يف الغــذاء و ـغـره مــن الحقــوق كالحـ ّـق يف
امليــاه واألرض».

ّ
الغذائية من منظور الجندر/النوع االجتماعي
الحق في الغذاء والسيادة
راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء -
ّ

سـاء حا ـئـزات عــى تعليــم رفيــع املســتوى ومنخرطــات
اآلخــر ،نجــد ن ـ
بــإإلدارة اليوم ّيــة ألعمــال العائلــة يف زيــت الزيتــون ،ونجــد ً
أيضــا ،ولــو
سـاء تعملــن بمفردهــن ،وترتكــن مهنهــن مــن أجــل زراعــة
نــادرًا ،ن ـ
بســاتني الزيتــون بعيـ ًـدا عــن املــدن ،وتتف ّرغــن للعمــل عــى أشــجارهن
بــدوام كامــل .وتعتــاش بعضهــن مــن خــال بيــع ثمارهــن إىل املنتجــن
املحل ّيــن ،بينمــا تصنــع األخريــات زيتهــن الخـ ّ
ـاص وتطلقــن عالماتهــن
ّ
الخاصــة (املرجــع نفســه).
التجاريّــة

ً
الحقــأ يف متاجرهــن (املرجــع نفســه) .يســاعد هــذا
سـاء
تبيعهــا الن ـ
طـاع األفقــر يف املجتمــع ،كمــا
خـول للق ـ
عــى تقليــص الهــدر ود ّر املد ـ
تحســن تغذيــة السـ ّـكان املحل ّيــن .كمــا ينبغــي عليهــن ً
أيضــا حضــور
حـول النظافــة ،وإعــداد امليزانيــة ،ومحــو األم ّيــة وحقوقهــن.
دورات ـ
وتقـ ّـدم ّ
ً
شـراء الســمك
غـرة مــن أجــل ـ
قروضــا ص ـ
سـاء
املنظمــات للن ـ
شـراء املعـ ّـدات .تســاعد واحــدة مــن تلــك
واملــواد وفتــح املتاجــر و ـ
ّ
سـاء الص ّيــادات مــن خليــج أركــن عــى
املنظمــات ٬موريتانيــا  ،2000الن ـ
سـاء
خلــق تعاون ّيــات ملعالجــة ســمك البــوري وتأمــل أن تصبــح الن ـ
جـزءً ا أصيـ ًـا يف سلســلة توريــد الصيــد (املرجــع نفســه).
ـ
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ّ
الحــق فــي الغــذاء مــن منظــور
.4
النــوع االجتماعــي وعالقتــه مــع
حقــوق أخــرى
عـرف املــا ّدة  11مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاد ّيــة
ت ـ
ّ
التخلــص مــن
واالجتماع ّيــة والثقاف ّيــة بالحـ ّـق األصيــل للجميــع يف
جـوع ،كمــا ُيلــزم التعليــق العــام رقــم  12الحكومــات بضمــان
ال ـ
ّ
سـاء،
وخاصــة للن ـ
صـول الكامــل واملتســاو للمــوارد االقتصاديــة،
الو ـ
ّ
ّ
وتملك األرايض وغريها من املمتلكات،
الحق يف اإلرث
ومن ضمنها
كما الوصول إىل القروض ،واملوارد الطبيعيّة والتكنولوجيا املالئمة
(https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/
.)pages/cescr.aspx
سـاء
جـوع وحقــوق الن ـ
وتــمّ اال ـعـراف بهــذه العالقــة بــن ان ـهـاء ال ـ
عــر ّ
خطــة عمــل التنميــة املســتدامة وأهــداف التنميــة املســتدامة
ضـاء بإن ـهـاء
للعــام  ،2030حيــث ُيلــزم الهــدف رقــم  2الــدول األع ـ
جـوع ،وتحقيــق األمــن الغــذايئ وتحســن التغذيــة والرتويــج
ال ـ
ً
هدفــا شـ ً
حـول حقــوق منتجــي
ـامل ـ
للزراعــة املســتدامة ،كمــا يتضمّ ــن
الغــذاء عــى النطــاق الصغــر« :مــع ح ـلـول العــام  ،2030مضاعفــة
ّ
سـاء،
خاصــة الن ـ
االنتــاج الزراعــي ومداخيــل صغــار منتجــي الغــذاء،
والسـ ّـكان األصل ّيــن ،وأســر املزارعــن ،الرعــاة والصيا ّديــن ،ويشــمل
صـول اآلمــن واملتســاو لــأرض ،وغريهــا مــن املــوارد املنتجــة
ذلــك الو ـ
واملســاهمات ،واملعرفة ،والخدمات املاليّة ،وتوفرياألســواق الفرص
لرفــع القيمــة والعمــل غــر الزراعــي» (آدامــز .)2018
ّ
تتحقق هذه االلتزامات يف حال استمّ ر الوضع
ولكن يف الواقع ،لن
القائــم ،فالقليــل قــد تــمّ انجــازه عــى مســتوى سياســات االقتصــاد
سـاء والحـ ّـق يف الغــذاء ،عــى الرغــم
املاكــروي مــن أجــل حقــوق الن ـ
ّ
الحق يف
سـاء يف تحقيق
من محورية املســاواة الجندرية وحقوق الن ـ
ّ
سـاء ،خــال أزمــات
تحملــت الن ـ
الغــذاء (شــبيلدوخ  .)2011يف الواقــع،
الغــذاء ،العــبء األثقــل ،فهــنّ األكــر عرضــة للصعوبــات لناحيــة
إطعــام عائالتهــن يف ظـ ّـل ارت ـفـاع أســعار الغــذاء وغيــاب الخدمــات
ّ
بحصتــه يف الغــذاء مــن أجــل
املتاحــة للف ـقـراء .هــنّ أوّل مــن يضحــي
ّ
تأمــن التغذيــة ألطفالهــن وللرجــل ّ
يتوفــر
رب املنــزل ،عندمــا ال
الغــذاء (املرجــع نفســه).
فالدساتري والتشريعات حول الحقوق املتساوية للرجال والنساء،
حســنت
كمــا األحــكام القضائيــة التــي اع ـتـرت التمييــز غــر قا ـنـوين ّ
حـول العالــم وحتــى يف البلــدان العرب ّيــة،
سـاء ـ
الوضــع القا ـنـوين للن ـ
يف مــا يبــدو ّأنــه وضــع متناقــض .فبينمــا تصـ ّر معظــم الدســاتري
عــى مســائل املســاواة ،يبقــى التطبيــق يف بلــدان عـ ّـدة مق ّيـ ًـدا نتيجــة
للممارسات الثقافيّة
املرتسخة ،وغياب الوعي القانوين ،والوصول
ّ
املحــدود للمحاكــم وغيــاب املــوارد .هــذا ويبقــى ردم الهـوّة بــن
القانــون واملمارســة يف املناطــق الريف ّيــة هــو األصعــب .ونــرى التمييــز
ّ
التعدديــة التــي
يف القوانــن العرف ّيــة وغريهــا مــن األنظمــة القانون ّيــة
سـاء يف الغــذاء يف بعــض الــدول العرب ّيــة (املرجــع
تعيــق حـ ّـق الن ـ
نفســه).
سـاء ً
طـاع الزراعــي إىل قوانــن العمــل غــر
أيضــا يف الق ـ
تخضــع الن ـ
املراعيــة للفروقــات الجندريــة وقوانــن األحــوال الشــخصيّة .ففــي
ظـ ّـل الضغوطــات املاليــة املتفاقمــة يف كثــر مــن املناطــق الريف ّيــة نتيجــة

الهجرة من الريف إىل املدن ،تعمل النساء كعامالت غري نظاميّات
يفتقــر عملهــن إىل الحمايــة القانون ّيــة ،وســاعات العمــل الرســميّة،
والحـ ّـد األدىن لألجــور ،وغريهــا مــن أحــكام العمــل .ويف حــن أنّ
سـاء
الحالــة مشــابهة بالنســبة لوضــع الرجــال العاملــنّ ،إل أنّ الن ـ
هــنّ عــى األرجــح اللــوايت تعملــن دون أجــر يف أرايض عائالتهــن ،أو
تعملــن مقابــل أجــر أقـ ّـل مــن نظرائهــن مــن الرجــال يف األرايض ذات
ّ
الخاصــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،عــدم تكافــؤ القـوّة يعـرّض
امللك ّيــة
سـاء إىل الخطــر املتزايــد للعنــف املبنــي عــى ال ـنـوع االجتماعــي مــن
الن ـ
قبــل أربــاب عملهــن أو/ومـ ّ
ـاك األرايض.
ّ
املعقدة ،غياب
لكن ،األطر القانونيّة التمييزيّة ،األنظمة القانونيّة
املعلومــات واملعرفــة ،والعوائــق االجتماعيــة والثقاف ّيــة (كالخــوف
ضـاء املجتمــع) يحبــط
صـاء والقصــاص مــن قبــل العائلــة أو أع ـ
مــن االق ـ
سـاء إىل العدالــة (فــاو .)2013
صـول الن ـ
ويعيــق و ـ
وفــق https://www.ohchr.org/documents/HRBodies/
« CEDAW/AccesstoJustice/FAO.pdfلــم يراعــي اقتصــاد
الغــذاء العاملــي الفروقــات الجندريــة وكان منحــا ًزا للرجــل لجهــة
سـاء يف اســتخدام األرض واإلنتــاج
التقليــل مــن قيمــة دور الن ـ
صـول إىل الســوق والتجــارة واالســتثمار
واملعالجــة والتوزيــع والو ـ
ّ
وتقلبــات األســعار وتوافــر الغــذاء (املرجــع نفســه) .وقــد شــاركت
ّ
سـاء يف كافــة أشــكال االنتــاج الغــذاء ومعالجتــه وتوزيعــه ولكــن
الن ـ

سـرة عامــات ومســاهمات ،وكمنتجــات
مــن دون أجــر ،وكأ ـفـراد أ ـ
تعملــن لحســابهن الخــاص ،وكعامــات موســميّات يف ا ـملـزارع،
ّ
ومقدمــات خدمــات وباحثــات يف
جـرات
وكصاحبــات مشــاريع وتا ـ
التكلوجيــا ومطـوّرات وقائمــات عــى رعايــة األطفــال واملسـ ّنني».
وكمــا ذكرنــا سـ ً
سـاء  %43مــن العمّ ــال الزراع ّيــن
ـابقا ،تشـ ّـكل الن ـ
يف الــدول الناميــة (وتصــل هــذه النســبة إىل  %58يف بعــض البلــدان
العرب ّيــة) ،كمــا ّ
تمثلــن األغلبيــة بالنســبة ّ
ملقدمــي ومنتجــي الغــذاء
للمحاصيــل الثانويــة للب ـقـاء ،كالبقوليــات والخضــروات ،وغال ًبــا يف
األرايض الهامشـيّة.
سـاء يف انتــاج الصــادرات غــر التقليد ّيــة يف
وبينمــا تــزداد مشــاركة الن ـ
سـاء
البلــدان الناميــة ،وهــو مصــدر جديــد للدخــل ،نجــد غالبيــة الن ـ
عرضــة للتمييــز املنحــاز جندريًّــا ،والــذي يشــمل أجــورًا أكــر تدن ًّيــا،
كمــا قــد يتحـوّل هــذا الدخــل يف بعــض الحــاالت إىل مصــدر ـنـزاع بــن
األزواج مؤ ّد ًيــا إىل مزيــد مــن العنــف امل ـنـزيل خــال ـفـرات الحصــاد
ّ
حـول تحقيــق
باملؤشــر الــوايف ـ
والتســويق .فارت ـفـاع الدخــل ليــس
سـاء (شــبيلدوخ .)2011
حقــوق ورفــاه الن ـ
سـاء املزارعــات إىل مختلــف أشــكال التأمــن الصحّ ــي ضــد
تفتقــر الن ـ
األخطــار املتعـ ّـددة التــي تواجهنهــا خــال العمــل :كالتعـرّض الدائــم
للمبيــدات الحشــرية ،وحمــل األوزان الثقيلــة ،وســاعات العمــل
الطويلــة يف الح ـقـول (حيــث غال ًبــا مــا تبقــن يف وضع ّيــة االنح ـنـاء
ضـرار دائمــة
ممّ ــا يسـبّب آالمً ــا يف الظهــر مــع احتمــال حــدوث أ ـ
بالعمــود الفقــري) ،والتعـرّض لأل ـمـراض الطفيليــة نتيجــة امليــاة
ّ
سـرطنة نتيجــة
واملركبــات الســامّ ة وامل ـ
اآلســنة ،والتعـرّض للغبــار
حــرق النفايــات ،والتعـرّض املطـوّل ألشــعّ ة الشــمس ولأل ـمـراض
سـراحة وعطــل مدفوعــة غــر
املنقولــة مــن الحيوانــات ،وأوقــات ا ـ
كافيــة ،ممّ ــا يسـبّب اإلرهــاق واالنهيــار املحتمــل .هــذا باإلضافــة إىل
غيــاب الحمايــة مــن انت ـهـاكات العمــل واالســتغالل ،والــذي يتضمّ ــن
العمــل غــر املد ـفـوع واألجــور الزهيــدة ،وســوء املعاملة/الســتغالل
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سـاء خــارج
ـيـرك هــذا النظــام الغــذايئ املقســوم جندريًّــا غالبيــة الن ـ
ترتيبــات العقــد الزراعــي الحديــث بســبب افتقارهــن للحـ ّـق يف األرض
و ـغـره مــن املــوارد الالزمــة لضمــان إنتــاج مســتقر .كمــا تفتقــرن إىل
املعلومــات والقـوّة التفاوض ّيــة ،مــا يضعهــن يف قعــر سلســلة
القيمــة ،ويحرمهــن مــن شــغل أدوار أساســية كبائعــات وشــاريات.
وتســاهم العــادات الثقاف ّيــة والتمييــز املبنــي عــى ال ـنـوع االجتماعــي
ّ
سـاء
وتملكهــن لــأرايض (املرجــع نفســه) .أمّ ــا الن ـ
بالحـ ّـد مــن حركتهــن
الريفيّات فهنّ األكرث هشاشة نظرًا ملحدوديّة وصولهن إىل خدمات
وتكنولوجيــا اإلرشــاد الريفــي (https://www.cetim.ch/wp-
.)content/uploads/newDraft.pdf
ضـوح
وألنّ جميــع الحقــوق متشــابكة ،يرتبــط الحـ ّـق يف الغــذاء بو ـ
سـاء بشــكل عــام يف
مــع الحـ ّـق بالصحّ ــة والتعليــم ،الــذي تفتقــده الن ـ
املنطقــة العربيــة ،قــدر ادتباطــه بحقــوق الفالحــن وا ـملـرأة .فجميــع
سـاء (آدامــز
حقــوق املزارعــن الصغــار هــي يف الواقــع مــن حقــوق الن ـ
 :)2018كالحـ ّـق يف حمايــة التنـوّع البيولوجــي ،والتنـوّع املحـ ّـي،
واملعرفــة التقليد ّيــة ،ونشــر البــذور التــي يحتفــظ بهــا املزارعــون،
جـراءات التــي تهـ ّـدد
والحفــاظ عــى املــوارد الجين ّيــة يف وجــه اال ـ
الحـ ّـق بحفظهــا ،وتخزيــن وتبــادل ومنــح وبيــع واســتخدام أو إعــادة
اســتخدام البــذور واملحاصيــل واملــوارد الجين ّيــة ّ
كافــة .وكــون هــذا
سـاء إىل حـ ّـد كبــر ،تتحمّ ــل املزارعــات مســؤولية
األمــر يقــع بيــد الن ـ
حفــظ التنـوّع البيولوجــي ،مــا ي ـفـرض تم ّتعهــن بالحـ ّـق يف املشــاركة
ّ
يتعلــق بالحفــاظ عــى التنـوّع البيولوجــي واســتخدامه
يف ال ـقـرار بمــا
حـول حقــوق الفالحّ ــات ،املــا ّدة
املســتدام (إعــان األمــم املتحـ ّـدة ـ
https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/ - 23
.)newdraft.pdf

ّ
ّ
الحق يف املياه
الحق يف الغذاء:
.١

يرتبــط الحـ ّـق يف امليــاه بشــكل واضــح بالحـ ّـق يف الغــذاء واســتهالكه،
وهــو أمــر جــي بالنســبة للبلــدان العرب ّيــة حيــث امليــاه غال ًبــا مــا تكــون
ً
عائقــا أمــام الزراعــة والصيــد والرعــي .وبالفعــل فإنــه ســبع بلــدان
ّ
املتوقــع أن تشــهد أعــى نســبة
شـرة
عربيــة هــي مــن بــن البلــدان الع ـ

شــحّ يف مياههــا مــع ح ـلـول العــام  ،2014وهــي :البحريــن ،الكويــت،
قطــر ،االمــارات العرب ّيــة املتحـ ّـدة ،فلســطني ،الســعودية العرب ّيــة
ُ
وعمــان (قنديــل .)2017

هـرة ،حيــث يرتفــع عــدد
يف تونــس مثـ ًـا ،أصبــح تأنيــث الزراعــة ظا ـ
سـاء اللــوايت تلعــن أدوارًا مهمّ ــة يف مجــاالت مع ّينــة يف اإلنتــاج
الن ـ
الزراعــي الــذي ســيطر عليــه الرجــال تقليد ًيــا ،مثــل إنتــاج زيــت
الزيتــون .ورغــم هــذا االتجــاهّ ،
سـاء يف صنــع
شـراك الن ـ
قلمــا يتــم إ ـ
القرار والتنظيم ،إىل جانب تهميشهن يف مجاالت أخرى مثل الري
(مؤمــن.)2016 ،
سـاء مجموعــات غــر رســميّة
اســتجابة لهــذا الواقــع ،أسســت الن ـ
سـرجاع حقوقهــن
للمســاعدة والدعــم املتبــادل ،ونجحــن يف ا ـ
صـول إىل امليــاه وادارتهــاُ .
وتظهــر دراســة حالــة يف
كمنتجــات والو ـ
سـاء
املناطــق املرويّــة يف الناظــور أن هــذه املجموعــات ال تســاعد الن ـ
حســا بالهويــة الفرد ّيــة
يف الشــؤون العمل ّيــة فحســب ،بــل تمنحهــن ًّ

يشــر مارتينيلــو إىل هــذه النقطــة (هــذا التقريــر) ،آخـ ًـذا تونــس كمثــال
يبنطبــق عــى معظــم البلــدان العرب ّيــة ،وي ـقـول أن النضــال مــن
صـول إىل امليــاه
سـاء للو ـ
أجــل الحـ ّـق يف الغــذاء يتضمّ ــن حشــد الن ـ
واستخدامها والتحكم بها من أجل الريّ يف تونس ،ما يُظهر مدى
العالقات البطريركية وتأنيث الزراعة يف الشرق األوسط .باإلضافة
غـرات ال تملكــن األرايض ،ممّ ــا
سـاء املزارعــات الص ـ
إىل ذلــك ،فــإن الن ـ
يحـ ّـد مــن وصولهــن إىل القــروض ،ويجعلهــن الشــريك األضعــف يف
إنتــاج ا ـملـزارع نتيجــة االنحيــاز الجنــدري يف نقــل املعرفــة الزراعيــة مــن
عائالتهــن وضعــف نظــم املعلومــات (املرجــع نفســه).

ّ
ّ
الحق يف األرض
الحق يف الغذاء:
.٢

إنّ الحـ ّـق يف ّ
سـايس مــن الحـ ّـق يف الغــذاء،
جـزء أ ـ
تملــك األرض هــو ـ
وكذلــك األمــر بالنســبة لحريّــة زراعــة الفــرد لغذائــه وصنــع قراراتــه.
تتعقد مشكلة ّ
ّ
تملك النساء لألرض يف البلدان العربيّة ،وترتبط إىل
حـ ّـد مــا بقوانــن اإلرث ،ولكــن غال ًبــا بالتقاليــد واأل ـعـراف االجتماعيــة.
غـرب هــو مثــال واضــح يف هــذا
سـاء الســاليات يف امل ـ
فوضــع الن ـ
شـرنا اليــه سـ ً
ـابقا ضمــن قســم الخلف ّيــة التاريخ ّيــة،
الســياق ،وقــد أ ـ
ولكــن مــن املفيــد أن نــرى كيــف نشــأت وتطــورت حركــة نســائيّة نتيجــة
عــدم املســاواة هــذهhttps://ejatlas.org/conflict/the- .
soulaliyyate-movement-morocco
غـرب ،تنتشــر يف أكــر مــن
هنــاك مــا يقــارب  4563مجتمعً ــا قبل ًيــا يف امل ـ
 55منطقــة .وتقـ ّـدر املســاحة االجمال ّيــة لهــذه األرايض الجماع ّيــة ب
 15مليــون هكتــار %85 ،منهــا أرايض للرعــي ،والباقــي زراع ّيــة .وتعتــر
سـاء املغرب ّيــات
الحركــة النســائيّة الســاليتية ،والتــي تشــر إىل الن ـ
شـركة ،هــي أوّل حركــة قاعد ّيــة وطن ّيــة تحشــد
تعشــن يف أراض م ـ
غـرب .ففــي العــام  ،2007ويف خضــم
مــن أجــل الحـ ّـق يف األرض يف امل ـ
سـاء
غـرب ،بــدأت الن ـ
التســليع الحــاد وخصخصــة األرايض يف امل ـ
القبل ّيــات باملطالبــة بالحقــوق والحصــص املتســاوية عنــد خصخصــة
شـركة .وقــد تح ّولــت إىل حركــة وطن ّيــة تتحــدى
أو تقســيم األرايض امل ـ
غـرب املنحــاز جندريًــا ،كمــا
قانــون تنظيــم ملك ّيــة األرايض يف امل ـ
صـول إىل األرض.
ناضلــت بوجــه العــادات البطريرك ّيــة املتعلقــة بالو ـ
شـركة
سـاء الســاليات مــن األرايض امل ـ
وقــد تهجّ ــرت الكثــر مــن الن ـ
وحرمــن مــن التعويضــات بعكــس الرجــال مــن القــرى الذيــن حصلــوا
سـاء
عــى تعويضــات مال ّيــة أو أرايض ،وقــد أثــر ذلــك تحديـ ًـدا عــى الن ـ
ّ
واملطلقــات .كمــا ووجهــت الســاليات
غــر املتز ّوجــات واألرمــات
بتجاهل الدولة وتعرّضن للتهديدات من الرجال يف القرى ،لكنهن
حصلــن عــى اال ـعـراف ّ
شـركة وســاهمن بتغيــر
بحقهــن يف األرض امل ـ
السياســات .وقــد دخلــن ً
شـراكات مــع املجتمــع املــدين،
أيضــا يف ـ
غـربّ ،
ونفــذ التحالــف
سـاء امل ـ
املؤسســة الديموقراطيــة لن ـ
وتحديـ ًـدا
ّ
هـرة
اعتصامً ــا ل  500ا ـمـرأة أمــام الربملــان يف العــام  .2007أمّ ــا التظا ـ
سـاء مــن ّ
غـرب.
حـاء امل ـ
كافــة أن ـ
التاليــة فقــد خرجــت فيهــا آالف الن ـ
وعىل الرغم من التعميمات الوزاريّة ،لم تصل املشكلة إىل الحل،
سـاء الســاليات ،فلجــأن إىل املحكمــة االداريــة
واســتمرّت معانــاة الن ـ
سـاء.
شـركة ولضمــان حقــوق الن ـ
للتصـ ّـدي ل ـقـرارات بيــع األرايض امل ـ
ويف  10تشــرين األول/أكتوبــر ،صــدر عــن املحكمــة اإلداريّــة يف الربــاط
حكــم تاريخــي لصالــح الســاليات يضمــن حقوقهــن يف األرايض
شـركة.
امل ـ

ّ
الغذائية من منظور الجندر/النوع االجتماعي
الحق في الغذاء والسيادة
راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء -
ّ

مــن قبــل أصحــاب األرايض أو املقاولــن ،ومخاطــر العنــف الجنــي
والعنــف املبنــي عــى ال ـنـوع االجتماعــي (http://www.annd.org/
.)english/itemId.php?itemId=644

شـركة .أمّ ــا األثــر عــى العالقــات الجندريــة فيبقــى محــدو ًدا،
وامل ـ
ّ
مبشــر (مؤمــن.)2016 ،
حيــث أن الوضــع متقلقــل ولكنــه
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الغذائية
التحول إلى السيادة
.5
ّ
ّ
من منظور الجندر/النوع
االجتماعي
ّ
ّ
تحكــم منتجــي
يؤكــد مفهــوم «الســيادة الغذائيــة» عــى ضــرورة
وموزعي ومســتهليك الغذاء بآليّات وسياســات إنتاجه وتوزيعه ،ال
ومؤسســات الســوق املســيطرة عــى نظــام الغــذاء العاملــي.
شـركات
ال ـ
ّ
وهــذا يشــمل حـ ّـق الشــعوب يف الغــذاء الصحّ ــي واملالئــم ثقاف ًيــا،
ّ
وحقهم بتحديد غذائهم وأنظمتهم الزراعيّة .وتعني عبارة «مالئم
ّ
املتوفــر واملتــاح للسـ ّـكان أن يتناســب مــع
ثقاف ًّيــا» ّأنــه ال بـ ّـد للغــذاء
الخلف ّيــة الثقاف ّيــة ملســتهكيه (ال فيــا كامبيســينا  ،1996نييلينــي .)2007
وقــد اسـ ُتحدث مفهــوم الســيادة الغذائ ّيــة للــرد عــى فشــل مفهــوم
صـول إىل الطعــام.
جـوع والو ـ
األمــن الغــذايئ يف معالجــة مســألتي ال ـ
فالسيادة الغذائية أمر غاية يف األهميّة بالنسبة للنساء الريفيّات،
حـول العالــم (https://
كونهــن تشـ ّـكلن آغلبيــة املنتجــن الصغــار ـ
viacampesina.org/en/food-sovereignty/ - https://
.)nyeleni.org/spip.php?article290
تتضمّ ــن الســيادة الغذائيــة ســتة مبــادئ (http://www.
ً
أول ،إن الغــذاء
:)siemenpuu.org/en/funding/food
حاجــة إنســانيّة أساسـيّة وليــس مجـرّد ســلعة للبيــع .ثان ًيــا ،ضــرورة
تقديــر عمــل منتجــي الغــذاءً .
ثالثــا ،تقصــر املســافة بــن منتجــي
شـركات البعيــدة
ومســتهليك الغــذاء ،واالبتعــاد عــن االرتهــان إىل ال ـ
شـراف بيــد منتجــي
سـاءلة .رابعً ــا ،أن يكــون اال ـ
وغــر الخاضعــة للم ـ
خامســا ،أن
شـركة.
الغــذاء املحل ّيــن ،وأن تكــون املــوارد الطبيع ّيــة م ـ
ً
تكــون املعرفــة التقليد ّيــة أســاس املعــارف واملهــارات ،ويتــمّ نقلهــا إىل
سادســا ،أن ترتكــز الســيادة
األجيــال القادمــة مــن خــال األبحــاث.
ً
الغذائ ّيــة عــى التضافــر مــع الطبيعــة ،وزيــادة مســاهمة النظــم
اإليكولوج ّيــة إىل ّ
حدهــا األقــى ،وتطويــر قدرتهــا عــى الصمــود يف
ّ
التخل عن أساليب اإلنتاج التي تعتمد
نفس الوقت الذي يتمّ فيه
عــى الطاقــة ،والزراعــة األحاديــة ،والوســائل الصناع ّيــة الضــارّة.
تشـ ّـكل هــذه املبــادئ ً
أيضــا أســاس مطالبــة األمــم املتحــدة بإصــدار
حـول حقــوق الفالحــن وغريهــم مــن العاملــن يف املناطــق
إعــان ـ
الريف ّيــة» (https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
.)RuralAreas/Pages/WGRuralAreasIndex.aspx
خـراط
ترتبــط مبــادئ /أعمــدة الســيادة الغذائيــة الســتة هــذه بان ـ
سـاء إىل حـ ّـد كبــر (https://www.globaljustice.org.uk/
الن ـ
ّ
مفصلــة كمــا يــي:
 ،)six-pillars-food-sovereigntyوهــي
.1

ّ 1
تركــز الســيادة الغذائيــة عــى مبــدأ الغــذاء للشــعوب:
فكــون النســاء هـ ّـن املنتجــات األساسـيّات للغــذاء يف
ّ
ّ
واملجهــز لالســتهالك،
خـام واملعالــج
املتنوعــة :ال ـ
مراحلــه
تصبحــن املعن ّيــات األساسـيّات والوحيــدات غال ًبــا بمســألة
نوع ّيتــه ،فالنســاء ستســتفدن وتشــاركن إىل حـ ّـد كبــر يف
ح ّـول نحــو اعتبــار الغــذاء ًّ
حقــا إنســانيًا وليــس مجـ ّرد
الت ـ
ســلعة للتجــارة أو الربــح ،كمــا ستســتفدن مــن السياســات
الداعمــة لتنـ ّـوع االنتــاج الغــذايئ يف ّ
كل منطقــة وبلــد ،وهــذا
ال يمكــن تحقيقــه ّال عــر منتجــي الغــذاء الصغــار .يحمــل
ّ
خاصــة بالنســبة للنســاء يف
مبــدأ الغــذاء للشــعوب داللــة
ً
البلــدان العرب ّيــة ،األكــر تض ـ ّررا لجهــة النقــص يف التغذيــة
والنوع ّيــة ،وال ـلـوايت تحرمــن أنفســهن مــن أجــل عائالتهــن.

ّ
وتتأث ــرن بشــكل خــاص نتيجــة فقــدان األغذيــة التقليد ّيــة
املناســبة لهــن ولعائالتهــن.
ّ
مقدمــي الغــذاء ،وتدعــم
2 .2تقـ ّـدر الســيادة الغذائيــة
ّ
والفلحــن
سـاهماتهم ،وتحــرم حقــوق النســاء والرجــال
م ـ
غـرة والرعــاة وص ّيــادي الســمك
والعائــات املزارعــة الص ـ
ّ
وعمــال
التقليد ّيــن وقاطنــي الغابــات والسـ ّـكان األصل ّيــن
مصائد األسماك ،كما املهاجرين الذين يفلحون ويزرعون
ويحصــدون ويعالجــون الغــذاء (نييلينــي  .)2007يعــاين
الكثــر مــن املزارعــن الصغــار يف البلــدان العرب ّيــة ،وأغلبهــم
مــن النســاء ،مــن العنــف والتهميــش والعنصريّــة مــن قبــل
شـركات املالكــة لــأرايض والحكومــات ،حيــث يتـ ّـم دفعهــم
ال ـ
خــارج أراضيهــم مــن قبــل األعمــال التجاريــة الزراعيــة
وأعمــال التعديــن .وتشـ ّـكل النســاء أكــر مــن  %50مــن نســبة
العمالــة الزراع ّيــة وتتع ّرضــن الســتغالل حــا ّد (بوزيــدي
وآخــرون .)2011 .ويف حــن تنتــج النســاء معظــم الغــذاء يف
الج ـنـوب العاملــي ،غال ًبــا مــا يتــم تجاهــل دورهــن ومعرفتهــن
وانتهــاك ّ
حقهــن يف ا ـملـوارد وحقوقهــن كعامــات (نيلينــي
.)2007
ً
طابعــا محل ًيــا
3 .3تمنــح الســيادة الغذائيــة النظــم الغذائيــة
وتجمــع مــزودي األغذيــة ،ومعظمهــم مــن النســاء،
شـركة
حـول قض ّيــة م ـ
باملســتهلكني ،ونصفهــم مــن النســاء ،ـ
مـرت  ،)2009وتضــع ّ
املزوديــن واملســتهلكني يف مركــز صنــع
(بي ـ
حـول قضايــا الغــذاء ،وتحمــي م ـ ّ
ـزودي األغذيــة مــن
ال ـقـرار ـ
سـاعدات الغذائيــة،
سـواق املحليــة بالغــذاء وامل ـ
إ ـغـراق األ ـ
وتحمــي املســتهلكني مــن ســوء النوع ّيــة والغــذاء غــر
ّ
الصحــي ،واملعونــة الغذائ ّيــة غــر املالئمــة ،وا ـملـواد الغذائ ّيــة
ّ
ّ
املعدلــة وراث ًيــا ،وتقــاوم هيــاكل اإلدارة
امللوثــة بالكائنــات
واالتفاقــات واملمارســات التــي تعتمــد عــى التجــارة الدول ّيــة
ّ
وتعززهــا وتمنــح الســلطة
غــر املســتدامة وغــر املنصفــة
إن ســدّ
شـركات البعيــدة وغــر الخاضعــة للمســاءلةّ .
لل ـ
الفجــوة بــن ّ
املزوديــن واملســتهلكني لــه صلــة وثيقــة بمنتجــي
األغذيــة مــن النســاء يف الــدول العرب ّيــة حيــث أنهــن تعانــن
ّ
سـواق
والتنقــل ،فغالبـ ًـا مــا تكــون األ ـ
مــن محدود ّيــة الحركــة
نائيــة .وبمــا أن الغــذاء هــو مصــدر تعتــاش منــه املجتمعــات
بالدرجــة األوىل ،وبالدرجــة الثانيــة يشء يتـ ّـم تداولــه
بموجــب الســيادة الغذائ ّيــة ،تصبــح األولويّــة لألحــكام
سـواق البعيــدة ،ويتـ ّـم رفــض
املحل ّيــة واالقليم ّيــة وليــس لأل ـ
ّ
املوجهــة نحــو التصديــر ،وتج ــري االســتفادة مــن
الزراعــات
ّ
املحليــن الصغــار .كمــا آن سياســات «التجــارة
املنتجــن
الحـ ّرة» التــي تمنــع البلــدان الناميــة مــن حمايــة قطاعهــا
الزراعــي ،مــن خــال الدعــم والتعريفــات الجمركيــة مثـ ًـا،
تعتــر ً
أيضــا معاديــة للســيادة الغذائ ّيــة.
4 .4تمنــح الســيادة الغذائ ّيــة م ـ ّ
ـزودي األغذيــة املحل ّيــن القــدرة
ّ
التحكــم بمناطقهــم وأراضيهــم ومراعيهــم ومياهــم
عــى
وبذورهــم وثروتهــم الحيوان ّيــة وأســماكهم ،وتحــرم
حقوقهــم .ويمكــن ملنتجــي األغذيــة ،ومعظمهــم مــن
النســاء ،اســتخدام ا ـملـوارد وتقاســمها بط ــرق مســتدامة
اجتماع ًيــا وبيئ ًيــا تحافــظ عــى التنـ ّـوع .وهــي ترفــض صراحــة
خصخصــة هــذه ا ـملـوارد ،مثـ ًـا مــن خــال أنظمــة حقــوق
امللك ّيــة الفكريّــة أو العقــود التجاريّــة .قــد يكــون هــذا األمــر
هــو األكــر أهميــة للنســاء يف الــدول العرب ّيــة مــع اســتمرار
معاناتهــن مــن قوانــن ملك ّيــة األرايض واملمارســات املوروثــة
التــي تمنعهــن مــن ام ـتـاك األرض التــي تزرعنهــا ،وام ـتـاك
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تشــمل الســيادة الغذائيــة الطريقــة التقليد ّيــة للزراعــة املمارســة منــذ
سـاء
آالف الســنني يف املنطقــة العرب ّيــة ،التــي قامــت بهــا غال ًبــا الن ـ
جـزاء عـ ّـدة مــن
املزارعــات ،والرعــي التقليــدي لألغنــام واملاعــز يف أ ـ
العالــم العربــي ،وهــو الــدور الــذي لعبتــه الفتيــات وأمّ هاتهــن يف
سـرة ،والنشــاطات املرتبطــة بصيــد األســماك التقليــدي ،ومــن
األ ـ
سـاء الص ّيــادات ،كمــا البحــث
ضمنهــا الصيــد وتجه ـيـزه مــن قبــل الن ـ
عــن الطعــام مــن خــال جمــع النباتــات الربيّــة لتزويــد سـ ّـكان الجبــال
سـاء بشــكل يومــي (آراء
حـراء بالطعــام ،وهــو مــا فعلتــه الن ـ
والص ـ
الكاتبــة).
سـاء دورًا أساسـيًا
كل هــذا يعنــي ّأنــه يف البلــدان العرب ّيــة ،تلعــب الن ـ
يف تطبيــق ودعــم الســيادة الغذائ ّيــة ،وأنّ الســيادة الغذائ ّيــة قــادرة
سـاء عــر تمكنيهــن
يف الواقــع أن تكــون الوســيلة الداعمــة لحقــوق الن ـ
حرّك نحــو التغيــر
معنويًــا وعمل ًيــا ،كمــا لهــا أن ُتســتخدم كم ـ
االجتماعــي والســيايس.

تقدم نساء جنوب أفريقيا (نجكويا وكوماراكوالسينغام ً )2017
ّ
مثال
حـول فائــدة الســيادة الغذائ ّيــة وتنفيــذ الزراعــة اإليكولوجيــة
جيـ ًّـدا ـ
سـاء بدراســة حالــة الســيدة فاكازيــي مثيثــوا أو غوغــو أوهــو مــن
للن ـ
متوبــا يف جنــوب أفريقيــا كمثــال عــى ا ـمـرأة ط ّبقــت ملـ ّـدة  15عامً ــا مــا
يســمّونه :تجربــة ح ّيــة للســيادة الغذائيــة.
غـرة عاد ّيــة تــزرع مســاحات ـتـراوح بــن
غوغــو أوهــو هــي مزارعــة ص ـ
 2-0.5هكتــار .ولكــن ،بعكــس غريهــا مــن صغــار املزارعــن ،ـتـأكل
غوغــو أوهــو مــا تــزرع وتــزرع مــا ـتـأكل ،وتتم ّتــع باكت ـفـاء ذايت عــى
مســتوى الغــذاء فيمــا خــا بعــض املــواد الغذائ ّيــة التــي تشــريها مــن
ّ
محل (الزبدة ،الزيت ،الطحني والحليب) .وبخالف جريانها
متجر
ً
صـول مــن ـنـوع واحــد ،تتم ّيــز قطعتــا أرضهــا
الذيــن يزرعــون مح ـ
(مســاحتهما معً ــا تقــارب  4000مــر مر ّبــع) بخليــط فوضــوي املظهــر
لعــدد مــن األعشــاب الربيّــة واملحل ّيــة األصيلــة التــي تنــدر زراعتهــا،
ونباتات ،وخضار ،وأشجار ،باإلضافة إىل خضار ومحاصيل أخرى
ً
ً
وأنواعــا أخــرى مــن النباتــات
صنفــا
معروفــة .تتضمّ ــن حديقتهــا 80-60
ً
وفقــا للموســم .وعندمــا يفيــض االنتــاج ،تخبــز وتحفــظ األعشــاب
املحل ّيــة املختلفــة وطــرق طبخهــا واســتخداماتها الطب ّيــة .فليــس مــن
املســتغرب أن يقصدهــا جريانهــا ً
بحثــا عــن عالجــات أل ـمـراض مختلفــة
(املرجــع نفســه).
تقـ ّـدم غوغــو أوهــو مثـ ً
ـال يُحتــذى لناحيــة تطبيــق مفهــوم الســيادة
الغذائ ّيــة والــذي يعتــر نــداءً مــن أجــل نظــام غــذايئ بديــل يرتكــز إىل
زراعــة مجديــة اقتصاد ًيــا ومســتدامة ايكولوج ًيــا ،بقيــادة املزارعــن،
وراســخة يف العالــم االجتماعــي وامليتافيزيقــي للعاملــن يف الرتبــة.
وهــو بالتــايل يعمــل عــى إ ـبـراز كيفيــة عمــل هــذا املفهــوم ،باإلضافــة
سـاء والتحد ّيــات التــي يواجهنهــا.
إىل دور الن ـ
يف تجربتهــا الح ّيــة يف الســيادة الغذائيــة ،نجــد لطريقــة غوغــو
أوهــو صــدى يف علــم اإليكولوجيــا الزراعيــة (ألتــري ونيكولــس
ّ
والتحكــم الحيــوي
 :)2008الزراعــة العضويّــة واألســمدة الطبيع ّيــة
شـرات .يف حــن أن اإليكولوجيــا الزراع ّيــة تع ـ ّزز االكت ـفـاء الــذايت
بالح ـ
وتشــجّ ع الت ـنوّع البيولوجــي ،وهــو أمــر مهــم بالنســبة لـ غوغــو أوهــو،
فهــي تضمــن ً
أيضــا الغــذاء الصحّ ــي الــذي يرتبــط بالعالقــة املاديــة
وكذلــك عالقــة األشــخاص بأرضهــم وطبيعتهــم.
ولكــن طــرق غوغــو أوهــو يف الزراعــة هــي طــرق متناقلــة إىل حـ ّـد كبــر
عــر معــارف األســاف والتــي وصلتهــا مــن أبيهــا خــال طفولتهــا ومــن
الشــبكات غــر الرســمية التــي طورتهــا واملزارعــات يف املنطقــة .تظهــر
شبكة املعرفة املكوّنة من صغار املزارعات ،وهم غالبًا نساء ،كيفية
تشــكيلهن ملصــادر معرفــة وترابــط شــبكاتهن واســتمراريتها -وهــي
مصــادر ال ّ
يقدرهــا النظــام الزراعــي الغــذايئ الســائد .باإلضافــة إىل
كل هذا ونظرًا لرغبتها بمزيد من املعرفة ،شاركت يف تدريب ضمن
حـول الزراعــة الدائمــة (نجكويــا وكوماراكوالســينغام
ورشــة عمــل ـ
.)2017

ّ
الغذائية من منظور الجندر/النوع االجتماعي
الحق في الغذاء والسيادة
راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء -
ّ

البــذور التــي تســتعملنها وتحفظنهــا.
خـرات واملعرفــة املحليــة مل ـ ّ
ـزودي
5 .5تســتند الســيادة عــى ال ـ
ّ
ومنظماتهــم املحل ّيــة التــي تحفــظ وتطـ ّـور وتديــر
الغــذاء،
انتــاج الغــذاء ،ونظــم الحصــاد املحل ّيــة ،كمــا ّ
أنهــا تطـ ّـور
أنظمــة بحث ّيــة مالئمــة لدعــم ذلــك ولنقــل املعرفــة إىل
األجيــال القادمــة .وهكــذا ،تصبــح املعرفــة التقليد ّيــة إلنتــاج
الغــذاء والتــي تحملهــا النســاء محــط تقديــر نســتند إليــه
ونســتخدمه عــى نحــو مالئــم .وتتـ ّـم االشــارة غال ًبــا إىل هــذه
املعرفــة التقليد ّيــة ـكـراث غــر ملمــوس يرتبــط باملعرفــة
املحل ّيــة األصيلــة ،واســتخدام النباتــات الربيّــة ،و ـمـوارد
الغــذاء غــر االعتياد ّيــة ،واملحاصيــل املنسـيّة ،واملعرفــة يف
الطهــي ،وأطعمــة املجاعــات ،وا ـلـراث .و ـبـدل االعتمــاد
عــى التكنولجيــا التــي ّ
خـرات
شـأن املعرفــة وال ـ
تقلــل مــن ـ
املحل ّيــة ،تنــادي الســيادة الغذائ ّيــة بأنظمــة بحث ّيــة مالئمــة
خـرات واملعرفــة الزراع ّيــة .وتعتــر النســاء
لدعــم تطويــر ال ـ
يف البلــدان العرب ّيــة إىل حـ ّـد كبــر كنــوز معرفــة عــى املســتوى
املحـ ّـي (آراء الكاتبــة).
6 .6تعمــل الســيادة الغذائ ّيــة مــع الطبيعــة ،وتســتخدم
سـاهمات الطبيعــة يف اإلنتــاج الزراعــي واإليكولوجــي ذات
م ـ
الدخــل املنخفــض واملتنـ ّـوع ويف ط ــرق الحصــاد ،والتــي ترفــع
سـاهمة النظــم البيئ ّيــة إىل ّ
حدهــا األقــى وتع ـ ّـزز القــدرة
م ـ
ّ
ّ
عــى الصمــود والتك ّيــف ،خاصــة يف مواجهــة التغــر املناخــي.
ّ
ّ
وخاصــة النســاء يف البلــدان
إن منتجــي األغذيــة الصغــار،
العرب ّيــة هــم الذيــن يلجــأون تقليد ًيــا إىل الط ــرق الطبيع ّيــة
ظـام مسـ ً
وموف ًرا
ّـ
ـتداما
يف الزراعــة اإليكولوج ّيــة إلبقــاء الن ـ
للطاقــة وصامـ ًـدا يف مواجهــة التغـ ّـر املناخــي وال ـكـوارث
الطبيع ّيــة .وهــذا يشــمل زراعــة األصنــاف املحل ّيــة يف ح ـقـول
املحاصيــل املختلطــة ،والحـ ّـد مــن الصيــد وإدارتــه يف بعــض
عـرض ،والرعــي عــى نحــو
مـان اســتمرار ال ـ
األح ـيـان لض ـ
مســتدام .تعملــن مــع الطبيعــة وتنســجمن مــع بيئتهــن:
«رعاية األرض وتغذية الناس يسريان ً
يدا بيد» (شيفا ،2016
ص .)12

تجربة حيّة للسيادة الغذائية

يمتـ ّـد اعتمــاد غوغــو أوهــو عــى الــذات ليشــمل بذورهــا .فســيادة
البــذور هــي أســاس يف الســيادة الغذائ ّيــة .تحصــل غوغــو أوهــو عــى
بذورهــا بطــرق متن ّوعــة ،مــن ضمنهــا حفــظ البــذور وتبادلهــا .وترفــض
صـول عــى البــذور ألنّ ســعرها
االرتهــان إىل الســوق مــن أجــل الح ـ
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ّ
ويتطلــب ســفرها وهــو مــا ال تســتطيع فعلــه ّ
ألنــه ســيزيد كلفــة
باهــظ
البــذور (املرجــع نفســه).
لكــن اســتقاللية أوهــو الناتجــة عــن تفانيهــا ومعرفتهــا وشــبكاتها
وتقدم ً
ّ
مثال واضحً ا عن التحديّات املختلفة التي
تبقى غري مستقرة
تواجــه الذيــن يشــاركون يف تطبيــق الســيادة الغذائ ّيــة ،واإليكولوجيــا
سـاء:
الزراعيــة ،واالكت ـفـاء الــذايت ،وخاصــة الن ـ
تعتــر األرض والجنــدر مــن القضايــا الكــرى ،فــاألرض ّ
تمثــل أصـ ًـا
وضعً ــا غــر مســتقر ملعظــم صغــار املزارعــن ،ولك ّنــه يصبــح أكــر
سـاء مــن بينهــم .فالتقليــل مــن شــأن العمــل
صعوبــة بالنســبة للن ـ
القائــم عــى ال ـنـوع االجتماعــي يف زراعــة الحدائــق هــو يشء،
ّ
سـاء القيــام بأدوارهــن الجندريــة
والتوقعــات التــي تطلــب مــن الن ـ
ّ
طـاء هــذه األدوار األولويّــة عــى
كأمّ هــات وجــدات ومــا إىل ذلــك ،وإع ـ
حســاب عملهــن كمزارعــات هــو يشء آخــر.
باإلضافــة إىل كل ذلــك ،ينبغــي ً
أيضــا عــى غوغــو أوهــو التعامــل مــع
ّ
قضايــا مــا قبــل ومــا بعــد االنتــاج فيمــا يتعلــق بزراعتهــا ومحدود ّيــة
ّ
ً
وأيضــا مواجهــة
والتنقــل واملســاعدة نظـرًا لجندرهــا،
الحركــة
ّ
التحديــات غــر املنظــورة ملفاهيــم االقتصــاد ،فاملزارعــات
ومعالجــة
كغوغــو أوهــو مرغمــات عــى التعامــل مــع قــرون مــن املفاهيــم التــي
زرعتهــا أنظمــة االســتعمار والفصــل العنصــري العامل ّيــة ،والتــي
أقصــت الكثــر مــن الســود يف جنــوب أفريقيــا عــن أطعمــة أســافهم.
وهــذا ينطبــق بالتأكيــد عــى العديــد مــن منتجــي األغذيــة الصغــار يف
العديــد مــن البلــدان الناميــة والعرب ّيــة عــى مختلــف املســتويات.
وتتت ّبــع هــذه الدراســة املتعمّ قــة كيــف ُتجّ ســد زراعــة االكت ـفـاء الــذايت
ال ـمـرأة ريف ّيــة املمارســة العمل ّيــة للســيادة الغذائ ّيــة .ومــن خــال
دراســة هــذا املفهــوم يف منطقــة حيــث الســيادة الغذائ ّيــة ال ـتـزال
ناشــئة يف أحســن األحــوال ،يُظهــر الباحثــون ّأنــه مــن خــال قـوّة
اإلرادة ،واالختيــار املــدروس للنباتــات ،والشــبكات االجتماع ّيــة
الداعمــة ،وعــى الرغــم مــن محدود ّيــة دعــم الدولــةّ ،
تمكنــت (أوهــو)
مــن تطويــر بعــض االســتقالليّة ،بغــض النظــر عــن مخاطــر هــذا األمــر.
وتظهر مقاربة التجربة الحيّة للسيادة الغذائية ّأنها ،عىل املستوى
ّ
حـول الحقــوق وعوائدهــا فحســب ،بــل هــي
املصغــر ،ال تعنــي القلــق ـ
ج ّزأ مــن إعــادة توجيــه أشــمل للحيــاة نحــو الطبيعــة
جـزء ال يت ـ
باألحرى ـ
والرتبــة واألســاف (املرجــع نفســه) .وعــى الرغــم مــن دعمهــا لحركــة
الســيادة الغذائ ّيــة ،تكشــف تجربــة غوغــو أوهــو الح ّيــة عــن عقبــات
هائلــة .فهــي ،مــن ناحيــة ،نجحــت يف خلــق اســتقاللها الــذايت ولكنهــا
ّ
شـركات الغــذايئ
تتمكــن مــن االســتقالل تمامً ــا عــن نظــام ال ـ
لــم
الســائد ،ومــن ناحيــة أخــرى ،تسـ ّ
ـتحق تجربتهــا الت ـكـرار ،ألنّ زراعــة
االكت ـفـاء الــذايت مفصل ّيــة يف تشــكيل إمكان ّيــات الســيادة الغذائ ّيــة،
ّ
يتطلــب تحـو ًّل جذريًــا يف العالقــات االجتماع ّيــة
مــع العلــم أنّ هــذا
للزراعــة.

نجــد مثـ ً
سـاء عــى أســطح املخ ّيمــات
ـال آخـرًا عــى ذلــك يف زراعــة الن ـ
الفلسـ�طينيّة(  (�https://www.facebook.com/ajplusen
)/glish/videos/504638073281839
تكتب مزرعة أمّ سليمان عىل صفحتها عىل فيسبوك
ً
انطالقــا مــن ايماننــا أنّ العمالــة
«منــذ يومنــا األوّل يف املزرعــة ،عملنــا
الزراع ّيــة يف فلســطني ال تحتــاج فقــط إىل جهــد هائــل لقلــب مســار
الــدورة التدمرييــة ،حيــث تتقاطــع الطــرق الزراع ّيــة الكيميائيــة مــع
اقتصاد سوق اإلحتالل ،بل تحتاج ً
أيضا إىل عمل مستم ّر لتوسيع
غـرة مــع عــدد قليــل مــن األشــخاص إىل
دا ـئـرة التغيــر مــن مزرعــة ص ـ
مجتمــع أكــر مــن أولئــك الذيــن يؤمنــون بالعمــل كأســاس للتغيــر.
عملنــا آملــن أن يكــون حماســنا معد ًيــا للذيــن يشــرون منتجاتنــا،
والذيــن تط ّوعــوا يف مزرعتنــا أو الذيــن أتيحــت لهــم الفرصــة لزيارتهــا.
ّ
طـاء
وقطرناهــا وحوّلناهــا إىل املزرعــة الدائمــة الع ـ
جمعنــا آمالنــا
للحـ ّ
ـب والعمــل .تتعــاون مزرعــة أمّ ســليمان اآلن مــع املجتمــع املــدين
وتقبــل الطلبــات لالنضمــام إىل موســم التدريــب .نريــد أكــر عــدد
عـرف كيف ّيــة تحويــل األرض لتصبــح منتجــة
ممكــن مــن األشــخاص لن ـ
مــن جديــد ،وكيف ّيــة زراعــة وتســويق الخضــار والفاكهــة العضويّــة
ومتوفـرة محل ًيــا،
ّـ
عــى نطــاق صغــر باســتخدام أســاليب بســيطة
وكيف ّيــة نقــل هــذا العمــل البســيط مــن الهامــش ليصبــح قلــب ومركــز
مجتمعنــا كمــا اعتدنــا أن يكــون».
مــن الجديــر باملالحظــة أنّ حالــة أمّ ســليمان ،أي التحـوّل إىل زراعــة
ّ
املحتلــة .وتلتــزم الطــرق
األســطح يرتبــط بالحـ ّـق يف األرض يف املناطــق
امل ّتبعة بمبادئ الزراعة العضويّة واإليكولوجيا الزراعيّة واستخدام
التكنولوجيــا املحل ّيــة.

التحديات التي تعيق النساء
.6
ّ
ّ
الحق في الغذاء
في الوصول إلى
الغذائية
والسيادة
ّ
ّ
سـاء إىل الحـ ّـق يف
صـول الن ـ
التحديــات التــي تعيــق و ـ
إنّ الكثــر مــن
الغذاء واالنخراط يف السيادة الغذائيّة هي ّ
تحديات عامليّة ،ناجمة
عــن الســيطرة والســلطة يف األنظمــة الغذائ ّيــة .يمكــن رؤيــة عــدم
املســاواة يف القـوّة ،وهــو مــن خصائــص النظــام الغــذايئ ،يف املنــازل
واملؤسســات الخرييّــة
شـركات والحكومــات املحل ّيــة واالقليم ّيــة
وال ـ
ّ
ّ
ّ
واملنظمــات الدول ّيــة (باتيــل.)2012 ،
الخاصــة
سـاء فيمــا يخـ ّ
ـص الحـ ّـق يف الغــذاء
تبــدأ التحد ّيــات التــي تواجــه الن ـ
يف البلــدان العرب ّيــة عــى مســتوى فــردي ،كأمّ هــات وأخــوات وبنــات،
حيــث تعانــن ،بالدرجــة األوىل ،مــن أزمــات الغــذاء وتضحّ ــن
حســهن
بحصصهــن يف الغــذاء ملصلحــة بقيــة أ ـفـراد األ ـ
سـرة نتيجــة ّ
بمســؤوليّة إطعــام ورعايــة أســرهن .فتصبحــن ،نتيجــة لذلــك ،أكــر
عرضــة لســوء التغذيــة واأل ـمـراض غــر االتصال ّيــة مقارنــة بالرجــال.
سـاء
كمــا يع ـ ّزز ارت ـفـاع األســعار املتســارع الصعوبــات بالنســبة للن ـ
مــزوّدات الغــذاء لناحيــة تأمــن الغــذاء املالئــم ألســرهن .وتضــع
سـاء مــن
ـفـرات األزمــات املال ّيــة مزيـ ًـدا مــن املســؤوليّة عــى كاهــل الن ـ
أجــل تأمــن الخدمــات األساسـيّة ألســرهن ومجتمعاتهــن ،فتلجــأ
ّ
املنظــم لتلبيــة حاجاتهــن .وتقـ ّـدم
ك ـثـرات منهــن إىل العمــل غــر
ً
ً
سـاء
غـرة للن ـ
املصــارف ،عــى املســتوى الصغــر ،قروضــا وســلفا ص ـ
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سـاء عــى مســتوى العائلــة دورًا هائـ ًـا يف انتــاج الغــذاء
تلعــب الن ـ
كمنتجــات غــذاء عــى نطــاق صغــر ،ولكــن مــن دون تقديــر دورهــن،
فتعملــن مــن دون أجــر مــع آبائهــن أو أزواجهــن يف مزرعــة العائلــة،
أو أعمــال الصيــد وغريهــا (شــبيلدوخ  .)2011كمــا أنّ ّ
سـاء
قلــة مــن الن ـ
تملكــن األرض ،نتيجــة قوانــن اإلرث الراهنــة التــي تعمــل ّ
ضدهــن
فرتثــن فقــط نصــف مــا ـيـرث إخوانهــم ،ويف أغلــب األحيــان ال ـتـرث
ً
سـاء (األرامــل ،البنــات واألخــوات) األرض
الن ـ
إطالقــا ويتــمّ يف املقابــل
ً
مبلغــا مــن املــال كبديــل عــن اإلرث (http://www.fao.
إعطائهــن
.)org/docrep/005/Y4308E/y4308e05.htm
طـاع الزراعــي،
وتلعــب الفتيــات يف املناطــق الريف ّيــة دورًا كبـرًا يف الق ـ
حيــث يتــمّ جلبهــن إىل العمــل يف ســنّ مبكــر ،األمــر الجــي يف نســبة
سـاء الريف ّيــات ،حيــث ـتـراوح بــن %80-64
األم ّيــة املرتفعــة بــن الن ـ
يف الريــف املصــري .فالفتيــات يف املناطــق الريف ّيــة محكومــات يف ســنّ
مبكــر بــأن تصبحــن زوجــات وأمّ هــات ،وغال ًبــا مــا تعملــن يف منــازل
أســرهن و/أو يف املزرعــة دون أجــر .أمــا العائــات الف ـقـرة ،فتعتــر
أن تعليــم بناتهــم ليــس بأولويّــة بســبب ارت ـفـاع األكالف ،وعليــه ،ال
ترســل كثــر مــن العائــات بناتهــن إىل املدرســة أو تكتفــي بالســماح
لهــن باســتكمال املرحلــة األساسـيّة فقــط .كمــا يؤثــر انعــدام القــدرة
ّ
التنقــل واألدوار الجندريــة النمطيــة عــى ـقـرار العائــات يف
عــى
حجــب بناتهــن عــن متابعــة التعليــم شــكل كبــر.
سـاء مــن
ينتــج عــن التح ّيــز الجنــدري لألنظمــة الغذائيــة حرمــان الن ـ
صـول إىل التدريــب والتكنولوجيــا وخدمــات االرشــاد
املــوارد والو ـ
الريفي ،ويتم إقصائهن عن ترتيبات العقود الزراعية الحديثة نظرًا
لعــدم امتالكهــن املــوارد الالزمــة لضمــان ّ
تدفــق مضمــون لالنتــاج.
فهــن تفتقــرن نتيجــة لأل ـعـراف االجتماعيــة إىل قـوّة التفــاوض وحريّــة
ّ
حـول دون تمك ّنهــن مــن ت ّبــؤ موقعهــن املحـ ّـق يف الســوق
التنقــل ،مــا ي ـ
سـاء العامــات
(شــبيلدوخ  .)2011ويف كثــر مــن األحيــان ،تكســب الن ـ
أجــورًا أقــل مــن تلــك التــي يحصــل عليهــا الرجــال هــذا باإلضافــة إىل
تعرّضهــن للمخاطــر الصحيــة والعنــف امل ـنـزيل (شــبيلدوخ  2011وآدمــز
.)2018
سـاء عــن معظــم دســاتري البلــدان
ظـرة إىل قضايــا الن ـ
تغيــب هــذه الن ـ
حـول املســاواة بــن الرجــل
العربيــة ،رغــم تضمّ نهــا املــواد املعروفــة ـ
صـول
وا ـملـرأة ،بوجــود الكثــر مــن املــواد األخــرى التــي تعرقــل الو ـ
املناســب لتلــك املســاواة .وقوانــن اإلرث مثــال واضــح عــى ذلــك،
وتشـ ّـكل تونــس االســتثناء الوحيــد ،حيــث اقرتحــت الحكومــة
الحال ّيــة مراجعــة هــذا القانــون ،والــذي ،يف حــال تــمّ تمر ـيـره،
ســيجعل مــن تونــس البلــد األوّل يف العالــم العربــي الــذي يضمــن
سـاء يف
خـراط الن ـ
حقــوق إرث متســاوية ،ممّ ــا ســيع ّزز حتمً ــا ان ـ
واملتوســط (https://www.
إنتــاج الغــذاء عــى النطاقــن الصغــر
ّ
forbes.com/sites/brennancusack/2018/08/22/tunisias-equal-inheritance-law-could-boost-fe.)male-entrepreneurship/#43d28683155a
ً
إجحافــا مــن
أمّ ــا األ ـعـراف االجتماعيــة والتقاليــد ،فهــي أكــر
صـول إىل التعليــم،
القوانــن ،وقــد تــؤدي إىل منــع الفتيــات مــن الو ـ

عــى مســتوى الدولــة ،أ ّدت التخفيضــات الضريب ّيــة واالقتطاعــات
طـاع الزراعــي خــال األربعــن ســنة
يف االســتثمارات العامّ ــة يف الق ـ
ُ
ّ
األخرية  -الصادرة عن برامج التكيّف الهيكيل واملعززة عرب اتفاقيّات
التجــارة  -إىل تقليــص موازنــات الزراعــة والغــذاء (شــبيلدوخ .)2011
صـرف مــن الالمســاواة
وكمــا هــو مت ّوقــع ،فاقمــت االقتطاعــات يف ال ـ
ّ
(وظلــت) الخدمــات األساسـيّة والحمايــة
الجندريّــة حيــث أصبحــت
متوفـرة ،األمــر الــذي أ ّدى إىل زيــادة األع ـبـاء عــى
ّـ
االجتماعيــة غــر
سـاء يف وقتهــن وعملهــن .ويبــدو أنّ الربامــج الداعمــة لإلنتــاج
الن ـ
الزراعــي ال تراعــي العوامــل الجندريّــة ،وهــي منحــازة لللمزارعــن
الكبــار .مثـ ًـاّ ،
يتلقــى كبــار املزارعــن واألعمــال الزراع ّيــة الكــرى يف
ّ
معظــم البلــدان املصــدرة إعانــات اســتثماريّة ضخمــة ب ـنـاءً عــى ـنـوع
محصولهــم ومدخولهــم (املرجــع نفســه).

* تأ ـثـرات اتفاق ّيــات التجــارة الدول ّيــة ،املعاهــدات
صـول النســاء للحـ ّـق إىل الغــذاء
حـول و ـ
والتشــريعات ـ
والســيادة الغذائ ّيــة
جـراءات الحمائ ّيــة املوجــودة
تشـ ّـكل امللكيــة الفكريّــة وغريهــا مــن اإل ـ
ً
عائقــا كبـرًا أمــام تحقيــق حقــوق
يف العديــد مــن اتفاق ّيــات التجــارة
ّ
سـاء الفالحّ ــات (آدامــز .)2018 ،حيــث تشــكل مســألة االســتحواذ
الن ـ
والســيطرة عــى البــذور عامـ ًـا أساسـيًا يف الســيادة الغذائيــة .منــذ
آالف السنني ،كان ّ
الفلحون يختارون بذورهم ويحفظوها إلعادة
زرعهــا ومشــاركتها يف ّ
سـاء
كل موســم ،ويف أغلــب األحيــان كانــت الن ـ
هــن مــن يقمــن بهــذه العمليــة .ولكــنْ  ،خــال الثالثــن ســنة املاضيــة،
قامــت القوانــن الدول ّيــة واملحل ّيــة التــي تمنــح امللك ّيــة الفكريّــة ملر ّبــي
حـول العالــم
النباتــات بتغيــر هــذا النظــام .وأصبــح الفالحــون ـ
كل عــام بــدلً
شـركات ّ
شـراء البــذور مــن ال ـ
يعتمــدون أكــر فأكــر عــى ـ
ّ
الخاصــة ،وأصبحــوا عرضــة ملواجهــة العقوبــات
مــن حفــظ بذورهــم
عنــد ممارســتهم لطــرق حفــظ البــذور التــي تنتهــك قوانــن انتــاج
النباتــات املتنـوّع (املرجــع نفســه).

ّ
الغذائية من منظور الجندر/النوع االجتماعي
الحق في الغذاء والسيادة
راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء -
ّ

باعتبارهــن مقرتضــات مســؤوالت .وتبـ ّـن الدالئــل الحاليــة أنّ برامــج
سـاء الف ـقـرات،
غـرة قــد انعكســت ســلبيًا عــى الن ـ
القــروض الص ـ
فحمّ لتهــن مزيـ ًـدا مــن الديــن دون الحــد مــن الفقــر والالأمــان الغــذايئ
(املرجــع نفســه).

سـاء مــن
صـول إىل األرض املوروثــة ،كمــا تحــرم الن ـ
سـاء مــن الو ـ
والن ـ
دخلهــن املكتســب بذريعــة التقاليــد (آراء الكاتبــة) .يف مصــر مثـ ًـا،
سـاء املزارعــات الســاعيات إىل بيــع منتوجاتهــن يف
ينبغــي عــى الن ـ
األســواق املحل ّيــة ـتـرك منازلهــن عنــد الســاعة الثانيــة أو الثالثــة فجـرًا
ّ
للتمكــن مــن تأمــن نقطــة بيــع مناســبة يف الســوق املحـ ّـي .وهــو أمــر
بغايــة الصعوبــة بالنســبة لكثــر منهــن ،نتيجــة انعــدام األمــان يف
الطريــق ،و ُبعــد األســواق املحليــة ،و/أو عــدم موافقــة أزواجهــن
سـاء .كمــا ّأنهــن
الذيــن يعتــرون رحــات الفجــر هــذه غــر مناســبة للن ـ
ّ
بموظفــي الدولــة الذيــن يجمعــون رســوم التشــغيل مــن
تصطدمــن
البائعــن ،ويقومــون ،يف أغلــب األحيــان ،برفــع قيمــة الرســم بشــكل
سـاء البائعــات
هائــل لتحقيــق أربــاح شــخصيّة .ويف حــال رفضــت الن ـ
ضـرب أو اإلذالل أو تدمــر بضائعهــن وإفســادها.
ذلــك ،تتع ّرضــن لل ـ
سـاء إىل بيــع منتوجاتهــن بأســعار أقـ ّـل
يدفــع ذلــك العديــد مــن الن ـ
صـول لألســواق نتيجــة
بكثــر لزبائــن مــن قراهــن .إن صعوبــة الو ـ
ّ
التنقــل وعــدم تكافــؤ عالقــات القـوّة ومخاطــر العنــف ال
محدود ّيــة
سـاء عــى بيــع منتوجاتهــن فحســب ،بــل تحـ ّـد بشـ ّـدة
تعيــق قــدرة الن ـ
شـراء املــواد الزراع ّيــة الخــام (كالبــذور) الالزمــة
مــن قدرتهــن عــى ـ
إلنتاجهــن الزراعــي.

مــن بــن االتفاقيــات الدول ّيــة األكــر تأثـرًا عــى حمايــة األصنــاف
النبات ّيــة هــو االتحــاد الــدويل لحمايــة األصنــاف الجديــدة ()UPOV
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تأســس يف باريــس يف العــام  ،1961وتــمّ
 .www.upov.intوقــد ّ
تحديثــه عـ ّـدة مـرّات .أُنــئ االتحــاد يف البدايــة كشــكل مــن أشــكال
خـراع ،والتــي كان
حقــوق امللك ّيــة الفكريّــة البديلــة ـلـراءات اال ـ
للمالــك فيهــا الحقــوق التجاريّــة الحصريّــة ،ولكــن ال ســلطة أبعــد
من ذلك .يعني ذلك أنّ املزارعني كانوا ال يزالون قادرين عىل حفظ
البــذور واســتخدام األصنــاف املحميــة كمــواد للرتبيــة النبات ّيــة .ومــع
كل تحديــث ،أصبحــت القيــود املفروضــة عــى اســتخدام النباتــات
بموجــب االتحــاد الــدويل لحمايــة األصنــاف الجديــدة أكــر شـ ّـدة،
حيــث يعمــل بشــكل مماثــل تمامً ــا ـلـراءة اال ـ
خـراع .يف حــن يناقــش
طـاع صناعــة البــذور أنّ حقــوق امللك ّيــة الفكريّــة الصارمــة ضروريّــة
ق ـ
لتشــجيع خلــق أصنــاف نبات ّيــة جديــدة ،يبقــى دافعــه الحقيقــي هــو
تعزيــز األربــاح وتقييــد قــدرة املزارعــن عــى حفــظ بذورهــم .يقــوم
االتحــاد الــدويل لحمايــة األصنــاف الجديــدة  91بمنــح وحمايــة
حقــوق مر ّبــي النباتــات ،لينتــج عــن ذلــك حقــوق احتكاريــة عــى «بيــع
واستنســاخ واســترياد وتصديــر أنــواع جديــدة مــن النباتــات» .وتحـ ّـد
االتفاقيــة قــدرات املزارعــن عــى حفــظ البــذور وتبادلهــا مــن خــال
شـركات األغذيــة الزراع ّيــة  -ب ـفـرض القيــود عــى
توفــر الحمايــة ل ـ
خـراع.
حقــوق مر ّبــي النباتــات وحمايــة ـبـراءات اال ـ
بحســب آدامــز ( ،2018ص ،)2.يواجــه املزارعــون الصغــار مســألة
شــائكة أخــرى وهــي املواءمــة اإلقليم ّيــة لسياســة البــذور ،أي عمل ّيــة
شـركة لكتلــة اقتصاديــة إقليم ّيــة مع ّينــة .إن
وضــع معايــر م ـ
قوانــن البــذور  -ســواء كانــت إقليم ّيــة أو وطن ّيــة  -تجعــل مــن غــر
القا ـنـوين تســويق البــذور التجاريّــة غــر املصـ ّـدق عليهــا ،وبالتــايل،
فهــي تجـرّم عمل ًّيــا بيــع أصنــاف املزارعــن وتبادلهــا ،وتقـوّض ســيادة
املزارعــن عــى بذورهــم .ومــن الواضــح أن مواءمــة سياســة البــذور
سـ ّ
شـركات،
ـتفضل توســيع نظــام البــذور الرســمي وانتشــار بــذور ال ـ
بينمــا تعمــد يف نفــس الوقــت إىل إهمــال وتهميــش أصنــاف املزارعــن
ونظــم البــذور التــي يديرونهــا ،ممــا يهـ ّـدد الت ـنوّع البيولوجــي الزراعــي.
سـ ّ
ـيرتتب عــن ذلــك آثــارًا ك ـبـرة لجهــة توافــر البــذور ومســتقبل إنتــاج
سـاء الريف ّيــات عــادة بحفــظ
الغــذاء عــر القــارّات ،حيــث تقــوم الن ـ
البــذور ومشــاركتها كطريقــة لضمــان االســتدامة والصمــود والتنـوّع
البيولوجــي ،وتخفيــض تكاليــف املدخــات (املرجــع نفســه) .ت ّتخــذ
حـاء العالــم ،بمــا يف ذلــك العديــد مــن
حـركات املقاومــة يف جميــع أن ـ
ـ
ّ
ً
شـركات عــى
موقفــا جذريًــا ضـ ّـد ســيطرة ال ـ
املنظمــات النســائية،
البــذور للحفــاظ عــى ســيادة البــذور والســيادة الغذائ ّيــة يف أيــدي
املزارعــن (املرجــع الســابق).

رغــم ّ
تأخــر إدراك منتجــي املــواد الغذائ ّيــة يف البلــدان العربيــة بالتأثــر
ّ
الســلبي لهــذه املعاهــدات ،إل أن الحكومــات كانــت أكــر بــطءً ا يف
التوقيع ،وعليه ،وحتى نيسان/أبريل  ،2018لم ّ
توقع وتصادق عىل
االتحاد الدويل لحماية األصناف الجديدة ســوى ثالثة بلدان فقط،
ّ
ومنظمات حكومية دوليّة إجراءات االنضمام إىل
كما بدأت دولتان
االتفاقيــة ،وكانــت خمــس ّ
منظمــات حكوم ّيــة دول ّيــة عــى اتصــال مــع
مكتــب االتحــاد للمســاعدة يف وضــع القوانــن اســتنا ًدا إىل االتفاق ّيــة
( .)/http://www.upov.int/members/enوتعتــر ا ـملـرأة يف
ّ
املحليــة األساســية للبــذور ،لــذا ،ســيعيق
البلــدان العرب ّيــة الحافظــة
هــذا االتفــاق قدرتهــا عــى اســتخدام البــذور املحفوظــة بح ّريــة.
غـاء
ال ـتـزال الفرصــة متاحــة مــن أجــل تج ّنــب العواقــب ،وذلــك عــر إل ـ
هــذا االتفــاق .يف جميــع األحــوال ،قبــل التوقيــع عــى هــذه االتفاق ّيــات
واالل ـتـزام بهــا واملصادقــة عليهــا ،علينــا الســماح ملنتجــي األغذيــة

حـول كيف ّيــة تنفيــذ املعاهــدة ،وأن نفســح
الصغــار بإبــداء رأيهــم ـ
سـاء املزارعــات للمشــاركة يف النقاشــات وجلســات
املجــال أمــام الن ـ
االستماع العامة ،وابقاء تقليد حفظ البذور مستمرًا ودعم النساء
ّ
املزارعــات اللــوايت تقمــن بذلــك .وهنــاك ً
للمنظمــات غــر
أيضــا دور
الحكوم ّيــة يف رفــع مســتوى الوعــي بــن املزارعــن ومنتجــي األغذيــة
والســكان إجمـ ً
حـول العواقــب الوخيمــة التــي
سـاء) ـ
ـال (وخاصــة الن ـ
سـ ّ
ـترتتب عــى أنــواع املحاصيــل املزروعــة نتيجــة هــذه املعاهــدة (آراء
الكاتبــة) .
كمــا أعاقــت األبعــاد الجندريّــة التفاق ّيــات التجــارة الدوليــة مثــل
«االتفــاق العــام للتعريفــات الجمرك ّيــة والتجــارة» وغريهــا مشــاركة
ا ـملـرأة وع ـ ّززت موقــف الجهــات الفاعلــة األكــر قـوّة ،وال سـيّما
شـركات العا ـبـرة لألوطــان ،مــن خــال اإلعانــات غــر العادلــة،
ال ـ
يف حــن ســحبت البلــدان الناميــة االســتثمار يف الزراعــة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺮﻳﻔﻴّﺔ ،مــا أ ّدى إﻰﻟ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴّﺔ الطويلــة األمــد
وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻰﻟ بلــدان مســتوردة للغــذاء (شــبيلدوخ  .)2011أ ّدت
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻤﻟﻨﺨﻔﻀﺔ إﻰﻟ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
اﻤﻟﻴﺎﻩ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤّ ﻲ واﻟﺼﺤّ ﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻔﻘﺮاء
اﻟﺮﻳﻒ ،وهــم ﻲﻓ اﻤﻟﻘﺎم اﻷوّل ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل .ونتيجــة لذلــك،
تآكلــت السياســات والربامــج التــي يمكــن أن تســاعد صغــار املنتجــن
مــن اإلنــاث ،بينمــا زادت سياســات تحريــر التجــارة مــن عــبء عملهــن
وق ّوضــت حقهــن يف الغــذاء ،ممّ ــا فاقــم مــن انعــدام األمــن الغــذايئ
والبطالــة .واألكــر مــن ذلــك ،أنّ هــذه االتفاق ّيــات والصفقــات تتــمّ يف
شـراك املجتمعــات املحل ّيــة (املرجــع نفســه).
الغالــب دون إ ـ
ّ
يرتكــز
إن الوضــع الحــايل يف العديــد مــن الــدول العرب ّيــة ،حيــث
االهتمــام عــى إنتــاج الغــذاء عــى نطــاق واســع ،يجعــل التحّ ــول إىل
الســيادة الغذائ ّيــة أمـرًا يف غايــة الصعوبــة .وتســتند مبــادئ تطبيــق
الســيادة الغذائ ّيــة عــى تطبيــق ٌاليكولوجيــا الزراعيــة مــن أجــل تطويــر
وإدارة النظــام اإليكولوجــي الزراعــي املســتدام الــذي يع ـ ّزز الســيادة
الغذائ ّيــة .يشــمل هــذا النظــام االســتخدام املتــوازن للمــوارد،
وتحســن خصوبــة الرتبــة ،ودعــم التنـوّع البيولوجــي ،وحمايــة
األنــواع الربيــة (النــور  ، 2017ص  .)8وهــو يضــع يف صلبــه املزارعــن،
سـاء أو الرجــال ،ومعارفهــم التقليد ّيــة ،ويعمــل
ســواء كانــوا مــن الن ـ
يـ ًـدا بيــد مــع هــذه املعرفــة بـ ً
ـدل مــن إلغائهــاّ .إنــه نظــام إنتــاج زراعــي/
ً
اختالفــا جذريًــا عــن النظــام املعتمــد حال ًيــا.
غــذايئ بديــل ،يختلــف

 .7التوصيات والسيناريوهات
المتغيرة
ّ
 .١بالنسبة لصانعي القرار
ُيعـ ّـد اال ـعـراف بــدور ا ـملـرأة يف االنتــاج الزراعــي والغــذايئ ودعمهــا مــن
سـراتيجيّة الحـ ّـد مــن انعــدام
النقــاط األبــرز واألكــر أهم ّيــة ضمــن ا ـ
صـول ا ـملـرأة عــى ّ
حقهــا يف الغــذاء
املســاواة بــن الجنســن وتيســر ح ـ
والســيادة الغذائ ّيــة يف البلــدان العربيــة .يتــمّ تطبيــق ذلــك مــن خــال
صـول إىل الخدمــات واملــوارد بمــا يف ذلــك
سـاء إمكان ّيــة الو ـ
منــح الن ـ
األرض والتكنولوج ّيــات املناســبة وأنــواع املحاصيــل والقــوى العاملــة.
جـويك وآخــرون  ،)2016ب ـنـاءً ا عــى قناعــة مفادهــا أنّ االســتثمار يف
(ن ـ
ا ـملـرأة هــو أفضــل وســيلة لتعزيــز األداء االقتصــادي الوطنــي.
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الرتكيــز عــى تدريــب النســاء كمزارعــات ووكيــات إرشــاد :مــن
سـاء املد ّربــات يف مجــال الزراعــة وتحســن نوعيــة
شــأن زيــادة عــدد الن ـ
ّ
الحق يف الغذاء لجهة تحسني اإلنتاج
تدريبهن أن يسهم يف تعزيز
الزراعــي والتمكــن االقتصــادي .يجــب أن تعمــل الحكومــات يف
سـاء املزارعــات لتحديــد التدابــر
الــدول العرب ّيــة بشــكل وثيــق مــع الن ـ
التنظيم ّيــة املناســبة التــي تدعــم الحـ ّـق يف الغــذاء .وقــد يســتلزم ذلــك
تقديم مســاعدة تقنيّة لتحســن قدرة املرأة عىل املفاوضة حيث يتمّ
إعــداد صفقــات االســتثمار.
مراجعــة السياســات التجاريّــة بمــا يتمــاىش مــع قانــون حقــوق
سـان الحــايل والداعــم للحـ ّـق يف الغــذاء واملرتبــط بالحقــوق
اإلن ـ
سـاء يف الزراعــة هــو أمــر
مـرأة :إنّ االســتثمار يف الن ـ
اإلنســانيّة لل ـ
ّ
تفضــل اإلنتــاج
ضــروري ،كمــا ينبغــي النظــر إىل السياســات التــي
ّ
املكثــف واالعتمــاد عــى املدخــات الخارجيــة ب ـنـاءً عــى درجــة
ّ
توؤثــر بعــض
دعمهــا للمســاواة بــن الجنســن والحـ ّـق يف الغــذاء.
جـراءات التجــارة واالســتثمار ســلبيًا عــى حقــوق ا ـملـرأة واملســاواة بــن
إ ـ
الجنســن ،لــذا ينبغــي تقييمهــا وتقييــم أثرهــا للتخفيــف مــن املخاطــر
واآلثــار (شــبيلدوخ .)2011
شـأن تجــارة البــذور
وعلينــا أن ننظــر إىل املعاهــدات الدول ّيــة ب ـ
سـاء املزارعــات.
وحمايــة األصنــاف الجديــدة يف ظـ ّـل تأثريهــا عــى الن ـ
يف الــدول العرب ّيــة ،ال ـتـزال الفرصــة متاحــة لتج ّنــب عواقــب هــذه
املعاهــدات مثــل االتحــاد الــدويل لحمايــة األصنــاف الجديــدة،
فالعديــد منهــا لــم ّ
يوقــع بعــد ،وعــى أيّ حــال ،وقبــل التوقيــع عــى
هــذه االتفاق ّيــات واالل ـتـزام بهــا واملصادقــة عليهــا ،علينــا أن نســمح
حـول كيف ّيــة تنفيــذ املعاهــدة،
ملنتجــي األغذيــة الصغــار بإبــداء رأيهــم ـ
سـاء املزارعــات للمشــاركة يف النقاشــات
وأن نفســح املجــال أمــام الن ـ
وجلســات االســتماع العامــة ،واب ـقـاء تقليــد حفــظ البــذور مســتمرًا
سـاء املزارعــات اللــوايت تقمــن بذلــك .وهنــاك ً
أيضــا دور
ودعــم الن ـ
ّ
للمنظمــات غــر الحكوم ّيــة يف رفــع مســتوى الوعــي بــن املزارعــن
ً
إجمال (وخاصة النساء) حول العواقب
ومنتجي األغذية والسكان
الوخيمــة التــي سـ ّ
ـترتتب عــى أنــواع املحاصيــل املزروعــة نتيجــة هــذه
املعاهــدة (آراء الكاتبــة).
دعــم النظــم الغذائ ّيــة املحل ّيــة والقــدرة اإلنتاج ّيــة للنســاء مــن
خــال اعتمــاد سياســات لتســهيل االســتثمارات يف قنــوات التوزيــع.
وبالتــايل ،تشــجيع املنتــج املباشــر عــى التجــارة االســتهالكية ودعــم
املنتجــات ذات القيمــة املضافــة بالنســبة للمنتجــات الزراعيــة أو
شـرط أن يتــمّ تنفيــذ هــذه العمل ّيــة مــن قبــل
املنتجــات األخــرى ،ـ
سـاء (شــبيلدوخ .)2011
الن ـ
املهمــة ً
ّ
أيضــا :تقديــم اإلعانــات لالنتــاج الغــذايئ
جـراءات
مــن اإل ـ
املحــي ،واألغذيــة املنتجــة يف ا ـملـزارع العائليــة لتعزيــز األمــن الغــذايئ
يف األســر الف ـقـرة وتعزيــز الدخــل بــن ف ـقـراء الريــف ،بمــا يف ذلــك
املزارعــات .وأيضــا برامــج اســتحقاقات األغذيــة التــي توفــر الغــذاء
املغــذي مــن خــال اســتغالل الزراعــة األســرية .كمــا يجــب دعــم هــذه
األنــواع مــن الربامــج مــن خــال امليزان ّيــات العامــة (شــبيلدوخ .)2011

سـاء
صـول الن ـ
صـاح الزراعــي بتســهيل ملك ّيــة وو ـ
ينبغــي أن يقــوم اإل ـ
إىل األرايض الزراعية ،ما يستلزم معالجة لقوانني اإلرث يف البلدان
سـاء مــن ّ
تملــك األرايض.
العرب ّيــة والتــي تعيــق الن ـ
إنّ مراقبــة أســعار األغذيــة وإدارة األســواق واالحتياطــات الغذائ ّيــة
ّ
املحل والوطني من أجل التوزيع األفضل والتخزين
عىل املستويني
سـاء كمنتجــات ومســتهلكات هــي
والبنيــة التحتيــة املتعلقــة بالن ـ
تدابــر ضروريّــة يــوىص بهــا بشـ ّـدة (شــبيلدوخ .)2011

 .٢بالنسبة ّ
ملؤسسات تنمية املجتمع
حـول
سـاء ـ
ضــرورة التشــاور مــع املجتمعــات املحل ّيــة بمــا يف ذلــك الن ـ
أولويّــات اســتخدام األرايض والتنميــة بالتوافــق مــع إعــان األمــم
امل ّتحدة لحقوق الشعوب األصليّة (شبيلدوخ  .)2011وعىل مجالس
املدن/البلديّات التصدي للحواجز املاديّة والثقافيّة التي تحول دون
صـول ا ـملـرأة إىل األســواق املحل ّيــة مــن خــال ضمــان توافــر وســائل
و ـ
النقل اآلمنة ،عدم مضايقة أو مهاجمة أو تهديد النساء البائعات
ّ
موظفــي الدولــة و/أو الباعــة الذكــور يف األســواق املحل ّيــة،
مــن قبــل
ّ
سـاء.
وتوفرقنــوات رســمية لشــكاوى الن ـ
إنشاء التعاونيّات النسائيّة ومجموعات املساعدة الذاتيّة باعتبارها
شـ ً
شـرط
شـرك عــى املســتوى املحــي ،ـ
ـكل مــن أشــكال التأمــن امل ـ
سـاء
أن تكــون االســتجابة لالحتياجــات الحقيق ّيــة وأن تســاعد الن ـ
ضـاء بالطــرق الصحيحــة (شــبيلدوخ .)2011
األع ـ
وأخـرًا واألهــمّ  :اعتمــاد مبــادئ الســيادة الغذائ ّيــة لإلنتــاج املســتدام
واإليكولوجيــا الزراع ّيــة كنمــوذج بديــل لدعــم تمكــن ا ـملـرأة .تحـ ّـد
اﻹﯾﮐوﻟوﺟﯾﺎ اﻟزراﻋﯾّﺔ ﻣن هشاشــة وارتهــان أﺻﺣﺎب اﻟﺣﯾﺎزات
وﺗﺣﺳن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻟﻣﻧﺎخ وﺗﻧوّع اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل،
اﻟﺻﻐﯾرة،
ّ
شـوتر  .)2010تعمــل
وﺗدﻋم خلــق اﻟوظﺎﺋف ﻲﻓ اﻟﻘطﺎع اﻟرﯾﻔﻲ (دي ـ
اإليكولوجيــا الزراع ّيــة والزراعــة البيئ ّيــة عــى تعزيــز وحفــظ وإح ـيـاء
ممارســات اإلنتــاج واالســتهالك الغــذايئ املحــي والتقليــدي املســتدام
مــن خــال عـ ّـدة أمــور منهــا اال ـعـراف بأهم ّيــة املعــارف التقليد ّيــة
والتقن ّيــات املتك ّيفــة وحفــظ البــذور .ترفــض الســيادة الغذائ ّيــة
املعاهــدات واالتفاق ّيــات التــي تجعــل البــذور خاضعــة لحقــوق
سـاء املزارعــات
أصحــاب حقــوق امللكيــة الفكريّــة أو التــي تمنــع الن ـ
مــن اال ّدخــار وتقاســم البــذور .وإذا لــم تســتطع حكومــات البلــدان
العرب ّيــة اســتيعاب هــذا الســيناريو بشــكل كامــل ،عليهــا عــى األقـ ّـل
تدعــم املســاعي الزراع ّيــة البيئ ّيــة (أمثلــة مــن مصــر وفلســطني ولبنــان
مذكــورة يف مارتنييلــو ،هــذا التقريــر).

ّ
الغذائية من منظور الجندر/النوع االجتماعي
الحق في الغذاء والسيادة
راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء -
ّ

سـاء (إزالــة الطابــع
إن جعــل األســواق متاحــة ومفتوحــة للن ـ
سـايس ومطلــوب للغايــة
الجندري/التمييــزي لألســواق) هــو أمــر أ ـ
صـول إىل املــوارد والتدريــب
جـويك وآخــرون ،)2106 .وهــو يرتبــط بالو ـ
(ن ـ
ّ
والتنقــل والبنيــة التحت ّيــة واملســاعدة للمزارعــات.

مراجعــة السياســات املال ّيــة مــن أجــل تصميــم وتنفيــذ سياســات
مال ّيــة وميزان ّيــات وطن ّيــة ب ـنـاءً عــى بيانــات مب ّويــة حســب الجنــس
ومبن ّيــة عــى التحليــات الجندريــة (شــبيلدوخ  :)2011عــى أن تأخــذ
يف االعتبــار الطــرق التــي ّ
تؤثــر فيهــا برامــج توزيــع الزراعــة واألغذيــة
سـاء والرجــال .وينبغــي أن تكــون الضرائــب مراعيــة
املختلفــة عــى الن ـ
لعوامــل ال ـنـوع االجتماعــي ،كمــا يجــب عــى اإلعانــات دعــم البنيــة
خـراط ا ـملـرأة يف اإلنتــاج املســتدام ،ويجــب
التحت ّيــة الالزمــة الن ـ
صـول إىل املخــازن وغريهــا
شـاء وســائل النقــل وتأمــن الو ـ
تجهيــز وان ـ
سـاء عــى ســعر عــادل
صـول الن ـ
مــن مرافــق التخزيــن ،وضمــان ح ـ
لســلعها .وينبغــي ً
أيضــا دعــم برامــج االســتحقاق ،كالتحويــات
النقد ّيــة وبرامــج تمليــك األرايض ،واملســاواة بــن الجنســن بموجــب
رؤيــة تحقيــق الحـ ّـق يف الغــذاء.
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 .8خالصات
يرتبــط ويعتمــد الحـ ّـق يف الغــذاء والســيادة الغذائ ّيــة يف البلــدان
العرب ّيــة با ـملـرأة بشــكل مباشــر .فليــس مــن املمكــن تحقيــق الهــدف
ّ
جـوع
ضـاء عــى ال ـ
املتمثــل يف الق ـ
الثــاين مــن أهــداف التنميــة املســتدامة
وســوء التغذيــة بح ـلـول عــام  2030مــا لــم يتــمّ بــذل املزيــد مــن الجهــود
املنســقة وزيادة االســتثمارات لالســتجابة بفعاليّة لألزمات الغذائيّة
حـاء العالــم واالســتثمارات يف أدوار ا ـملـرأة يف حـ ّـل هــذه
يف جميــع أن ـ
األزمــات .ال يمكــن القيــام بذلــك عــى املســتوى العاملــي وال سـيّما
يف البلــدان العرب ّيــة إال مــن خــال ضمــان العمــل الالئــق والحمايــة
صـول
سـاء يف املناطــق الريف ّيــة ،بشــكل يتيــح لهــن الح ـ
االجتماعيــة للن ـ
عــى ملكيــة األرايض ،وزيــادة إنتاجهــن الزراعــي ودخولهــن ،ودعــم
أنظمــة اإلنتــاج الزراعــي والغــذايئ املســتدامة لصغــار ّ
امللكــن
والحفــاظ والتقاســم العــادل لفوائــد التنـوّع البيولوجــي الزراعــي.
كمــا يعنــي ذلــك ً
أيضــا التفــاوض عــى قواعــد تجاريّــة تحمــي ح ّيــز
السياســة الداخليــة للتنميــة الزراع ّيــة والســيادة الغذائ ّيــة ،مــع
طـاء األولويّــة لتمكــن ا ـملـرأة واملســاواة بــن الجنســن.
إع ـ
سـاء يف الــدول العرب ّيــة للعمــل مــع بعضهــن البعــض
تحتــاج الن ـ
حـاء
حـركات النســوية األخــرى يف جميــع أن ـ
وجن ًبــا إىل جنــب مــع ال ـ
العالــم إلفــادة ودعــم بعضهــن البعــض واكتشــاف مــا اســتطاعت
ّ
صـول إىل الحـ ّـق
املتعلقــة بالو ـ
سـاء األخريــات تحقيقــه يف القضايــا
الن ـ
خـرات والفوائــد يف مجــال الســيادة الغذائ ّيــة
يف الغــذاء وتبــادل ال ـ
واإليكولوجيــا الزراع ّيــة.
سـاء مــن فيــا كامبيســينا:
مالحظــة ختاميــة مشــجعة ومفيــدة مــن الن ـ
البيــان الــدويل ،الــذي ُنشــر أث ـنـاء املؤتمــر :بــذور األمــل والنضــال مــن
أجــل النســوية والســيادة الغذائ ّيــة يف جاكرتــا ،إندونيســيا:2013 ،
https://ourseedsourselves.wordpress.
/com/2013/11/21/we-are-women-f
سـاء مــن مختلــف القــارات والثقافــات ،يجمعنــا تاريــخ
نحــن ن ـ
شـركة مــدى الحيــاة ،نــرى أنّ تحريرنــا وتحريــر شــعوبنا
ونضــاالت م ـ
يقــرن بالواجــب األخالقــي والســيايس لحمايــة الحـ ّـق يف الغــذاء
والد ـفـاع عــن الزراعــة الفالح ّيــة والتنـوّع البيولوجــي ومواردنــا
ّ
بكافــة أشــكاله،
الطبيعيــة ،كمــا يف النضــال مــن أجــل إن ـهـاء العنــف
والــذي سنشــحذه يف وجــه هــذا النظــام االقتصــادي الرأســمايل
والبطر ـيـريك.
سـاء
إنّ نضالنــا وعملنــا مــن أجــل الســيادة الغذائ ّيــة منحنــا نحــن الن ـ
فرصــة إلظهــار مشــاركتنا التاريخ ّيــة يف تطويــر النظــم الغذائ ّيــة يف
خـراع الزراعــة ،يف جمــع البــذور
العالــم ،والدورالــذي لعبنــاه منــذ ا ـ
ونشــرها ،وحمايــة وحفــظ التنـوّع البيولوجــي واملــوارد الوراثيــة،
ووضعنــا كأعمــدة عاطف ّيــة وأخالق ّيــة واجتماع ّيــة أساسـيّة..
إنّ مواجهــة النظــام البطر ـيـريك تعنــي اال ـعـراف باالمتيــازات
حـول تفـوّق الذكــور ،وتحســيس وتوعيــة القــادة الذيــن
والخرافــات ـ
سـاء مــن أجــل تقييمــه ..والنضــال مــن أجــل
يدرســون تاريــخ الن ـ
«ســيادة األرض والبــاد والجســد» ،قائلــن ال للعنــف ضــد ا ـملـرأة
بجميــع أشــكاله..
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مقدمة
ّ
ال يمكــن فصــل مســألة الســيادة الغذائيــة والحـ ّـق يف الغــذاء عــن
الســياق الســيايس واالجتماعــي واالقتصــادي والثقــايف وااليكولوجــي
للكيــان الــذي نريــد تحليــل القضيــة فيــه ،ســواء أكان ذلــك مجتمعً ــا
أم دولــة أم منطقــة .لــذا ،ســيتعمّ ق التحليــل بالضــرورة يف عالقــات
ّ
ّ
واملتجذرة يف
املتمثلة باالقتصاد الســيايس العاملي،
الهيمنة الحالية
ّ
وخاصــة يف
املوروثــات التاريخيــة لالســتعمار واالســتعمار الجديــد،
بلــدان الجنــوب.
ّ
التصدى ملسائل
بناء عىل ذلك ،عىل أي مناقشة للسيادة الغذائية
االقتصــاد الســيايس وتاريــخ ســلب الفالحــن أراضيهــم وزعزعــة
اســتقرارهم يف ـفـرة االســتعمار ،ومــا بعدهــا .فــا ـيـزال اإلرث
االســتعماري ،وآثــاره العميقــة عــى النســيج االجتماعــي ،يخــرق
ويؤثــر عــى ّ
ّ
كافــة جوانــب الحيــاة اليوميــة يف الجزائــر.
أسـ ّ
طـرأت
حوّالت التــي ـ
ظـرة تاريخيــة للت ـ
ـتهل هــذه الدراســة بتقديــم ن ـ
عــى ّ
الفلحــن الجزائريّــن منــذ ال ـفـرة االســتعمارية ،ثــمّ ســأتناول
بعــض جوانــب االقتصــاد الســيايس الجزائــري يف الخمســن ســنة
املاضيــة .وســأبدأ بتحليــل ونقــد محاولــة الجزائــر فـ ّ
ـك االرتبــاط عــن
النظــام اإلمربيــايل الرأســمايل يف الســتينيات والســبعينيات مــن
القــرن املــايض ،واضعً ــا املســألة الزراعيــة يف هــذا الســياق ،وتحديـ ًـدا،
عــر تقييــم تجربــة التســيري الــذايت و «الثــورة الزراعيــة» لفهــم تأثــر
هــذه التطـوّرات  -بإنجازاتهــا وإخفاقاتهــا وأوجــه قصورهــا  -عــى
السياســات الزراعية يف الفرتات الالحقة .ثم ســأنتقل إىل البحث يف
لربلة القطاع ،التي بدأت يف الثمانينات وقوّضت إنجازات العقدين
ضـاع
الســابقني ،مؤديــة إىل مزيــد مــن الخلخلــة والتدهــور يف أو ـ
الفالحــن والريــف يف البــاد .فيمــا بعــد ،سـ ّ
ـأحلل نمــوذج «األمــن
الغــذايئ» الــذي وضعــه ص ّـنـاع ال ـقـرار الجزائريــن واملقــرن بالتبعيــة
املزدوجــة؛ بعبــارة أخــرى ،االعتمــاد عــى الريــع النفطــي الــذي يمـوّل
واردات الجزائــر وتبعيتهــا الغذائيــة .وأخـرًا وليــس آخـرًا ،ســأحاول
ّ
مفصلــة عــن اإلمكانــات الزراعيــة الجزائريــة لتفكيــك
تقديــم صــورة
الخرافــات الســائدة التــي ت ـقـول أن البلــدان املغاربيــة بإمكانهــا أن
ً
بلدانــا زراعيــة مصـ ّـدرة .ويف الختــام ،ســأعرض بعــض األفــكار
تصبــح
واملالحظــات كتوصيــات تصبــو لالنســجام مــع مبــادئ الســيادة
الغذائيــة.

ّ
عمليات
الجزائريون:
الفلاحون
.١
ّ
ّ
ّ
التفتت في فترة االستعمار
والحقبة النيوليبرالية

 )١فرتة ما قبل االستعمار
كانــت املناطــق الريفيــة يف الجزائــر ،منــذ القــدم وحتــى القــرن التاســع
عشر ،رعوية بشكل أسايس ،لكن االستعمار الروماين قىض تمامً ا
عــى كافــة املحــاوالت التاريخيــة لتشــجيع الســكان عــى االســتقرار
وخلــق قاعــدة ّ
فلحيــة .لــم يكــن االســتقرار مــن ثقافــة األمازيــغ قبــل
عـرب يف القــرن الســابع ( .)Bessaoud 2008وقــد الحــظ
صـول ال ـ
و ـ
ابن خلدون أن عشية وصول العرب ،كان «سكان إفريقيا واملغرب
ّ
ويتنقلــون عــى
العربــي بمعظمهــم مــن البــدو ،يعيشــون يف الخيــم
الجمــال أو يســتقرّون يف الجبــال» ،عــى عكــس البلــدان األجنبيــة
األخــرى« ،حيــث الحضــارة إمّ ــا ريفيــة أو حضريــة ،كمــا يف إســبانيا
عـراق الفــاريس»( ،مقتبســة مــن Bessaoud
وســوريا ومصــر وال ـ
))2008, 367
مــع تطـوّر الع ـمـران يف القــرون التاليــةّ ،
فضلــت ســاالت األمازيــغ
واألندلســيني تكويــن مجتمعــات فالح ّيــة تمتلــك األرايض بموجــب
نظــام ملكيــة يســمى «امللــك» 2،مــع اتقــان الطــرق الزراعيــة وتقن ّيــات
الــري .تطـوّرت ونمــت هــذه املجتمعــات ،بارتباطهــا القــوي بــاألرض
واالســتخدام املكثــف لهــا وتماســكها االجتماعــي القــويّ  ،يف املناطــق
حـول املــدن والحدائــق والبســاتني ،الــخ ).بشــكل
املحيطــة باملــدن ( ـ
رئيــي ،ويف الريــف (زراعــة الحبــوب وتربيــة الحيوانــات وبســاتني
الزيتــون الــخ ،).وكذلــك يف الواحــات (املرجــع نفســه).
قبيــل الغــزو الفرنــي ،تمر ـكـزت امللكيــة الخاصــة بشــكل رئيــي يف
طـراف بلــدات أو مــدن الــدول الســالية الحاكمــة .وباســتثناء تلــك
أ ـ
املــدن واملناطــق الجبليــة ،حيــث تهيمــن تقاليــد ُاللــك االســامية،
ّ
عـرش) هــي القاعــدة
ظلــت األشــكال املشــاعية الســتغالل املــوارد (ال ـ
ّ
بالنســبة لبقية املناطق الزراعية املنظمة ضمن أنشــطة رعوية وشــبه
رعويــة ،والتــي جمعــت بــن تربيــة املــوايش و زراعــات الحبــوب املمتـ ّـدة
يف السـ�هوب(  (�Bendjaballah 2001, Berque 1939, Bess
.)aoud 2013a, and Milliot 1911
باختصــار ،فقــد تعايــش وتكامــل نوعــان مــن الزراعــة قبــل الغــزو
الفر نــي:

حـول اإلمكانــات الزراعيــة الضخمــة للجزائــر،
تنتشــر األســاطري ـ
وبلــدان املنطقــة املغاربية/شــمال إفريقيــا بشــكل عــام ،لدرجــة
تســميتها « مطمــورة رومــا» الســخية .فالتاريــخ البيئــي املعــروف
لشــمال إفريقيــا ،واملتوافــق عليــه إىل حـ ّـد كبــر اليــوم ،هــو صنيعــة
ـفـرة االســتعمار الفرنــي .قبــل غــزو الجزائــر ،صـوّرت الكتابــات
الفرنســية واألوروبيــة شــمال إفريقيــا كأرض خصبــة تدهــور حالهــا
س�ولني»( (�Da
نتيجـ�ة التقنيـ�ات «البدائيـ�ة» للـ»السـ�كان األصل ّيـين الك ـ
غ ّـرت هــذه الن ـ
 .)vis 2007ت ـ
غـرب
ظـرة خــال الحكــم الفرنــي للم ـ
الكبــر ،وحـ ّـل مكانهــا روايــة بيئيــة اســتعمارية تلــوم الســكان
األصليــن ،ال سـيّما الرعــاة ،عــى إزالــة الغابــات وتدمــر مــا ُ
اعتــر
ّ 1
يومً ــا مــا « مطمــورة رومــا» الخصبــة جــدا.
الفكرة القائلة إن املغرب قد زود اإلمرباطورية الرومانية بالحبوب مدعومة

وقــد ُروّج لهــذه الروايــة ال ّتدهوريّــة لتربيــر املشــاريع االســتعمارية
الفرنســية .وبالفعــل ،اســتخدمت الســلطات االســتعمارية هــذا
حـول التدهــور البيئــي والكــوارث االيكولوجيــة،
التصـوّر التضليــي ـ
لتربيــر كافــة أنــواع عمليــات الســلب والسياســات الهادفــة للســيطرة
عــى الســكان وبيئاتهــم وتحويــل اإلنتــاج مــن الكفــاف إىل التســليع.

1

• زراعــة ّ
مكثفــة ،تقــع يف الســهول واملناطــق الجبليــة الرطبــة،
تمارســها مجموعــة مــن الفالحــن الراسخني/املتمســكني
ّ
تجنــد املعرفــة واملبــادئ الناشــئة
بــاألرض ،وهــي مجموعــة
عن العلوم الزراعية العربية (األندلسية) أو علوم الفالحة
العتيقــة.
ّ
ّ
ة/موســعة (إنتــاج الحبوب/الب ـقـول)
ممتد
•زراعــة مهيمنــة
رعوية-زراعيــة يف توجههــا ،وتعتمــد عــى املعرفــة املوروثــة
واملتناقلــة عــر األجيــال.
بالسجلت التاريخية .ومع ذلك ،فإن االعتقاد االستعامري الفرنيس بأن املغرب العريب قد
ّ
جيدًا
أنتج حبوبًا أكرث بكثري خالل الفرتة الرومانية مام أنتج بعدها هي فكرة غري مدعومة بتوافر
.األدّلة
2
.مياثل «امللك» إىل ح ّد ما امللكية الخاصة ،لكن مبوجب الرشيعة اإلسالمية
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لكــن االســتعمار الفرنــي سـ ّ
ـيبدل الوضــع جذريًــا ،وســيدمّ ر هــذا
التوافــق عــر الشــروع بعمليــة زعزعــة ال عــودة فيهــا للفالحــن
ً
محدثــا تم ّزقــات جوهريــة .دفــع االســتعمار
والبيئــة الطبيعيــة،
الزراعــة الجزائريــة نحــو الشــمال ،عــر التنميــة املفرطــة لألنشــطة
الزراعيــة الســاحلية ،ممــا أ ّدى إىل ارت ـفـاع كبــر يف الكثافــة الســكانية
سـاع التفــاوت واختــال التــوازن بــن أشــكال التنظيــم
وأســفر عــن ات ـ
االجتماعيــة والبيئــة الطبيعيــة ).)Bessaoud 2008

 )٢االســتعمار الفرنــي ( :١٩٦٢-١٨٣٠ان ـتـزاع امللكيــة،
ّ
والتوطــن القس ــري لل ّرحــل
إنتــاج الربوليتاريــا
انتــزع االســتعمار أرايض الفالحــن املحليــن ،التــي كانــت رك ـيـزة
انتاجهــم ،وأعــاد توزيعهــا عــى املعمّ ريــن ،ممّ ــا ســاهم يف تدهــور
اقتصــاد الكفــاف الــذي يعتمــدون عليــه ( ،)Lacheraf 1965مــا أدى
إىل تقليــص حــاد لنطــاق وممارســة الفالحــن ملعارفهــم ومهاراتهــم
والتعبــر عنهــا ،وأضعــف كفاءاتهــم وخرباتهــم .وقــد ترافــق ذلــك
فرضــت عــى البــدو الرحّ ــل
مــع سياســات ال ّتوطــن القســري التــي ٍ
بؤســا وف ـقرًا وخســائر
وشــبه الرحّ ــل ،مولـ ًـدا تغ ـيـرات جذريــة أنتجــت ً
فادحــة يف ســبل العيــش.
بالنسبة للزراعة ،يمكننا وصف الفرتة االستعمارية باالزدواجية:
طـاع اســتعماري يعتمــد عــى زراعــة رأســمالية مميكنــة
•ق ـ
و»حديثــة» إلنتــاج محاصيــل ريعيةعــر اســتخدام املعرفــة
شـركات
التقنيــة للزراعــة الفرنســية ،بقيــادة املســتوطنني وال ـ
ّ
موجهــة أساســا
الك ـبـرة التــي تديــر أرايض زراعيــة شاســعة
للتصديــر .ومــع نهايــة ـفـرة االســتعمار ،أصبحــت معظــم
العائــدات الزراعيــة متأتيــة مــن التصديــر التجــاري للنبيــذ
املبكـرة والحمض ّيــات ،املُنتجــة بشــكل كامــل
ّـ
والخض ــروات
تقري ًبــا يف حيــازات ك ـبـرة.
طـاع تقليــدي يرتكــز عــى الكفــاف والزراعــة التقليديــة التــي
•ق ـ
ستشــهد اضطرابــات جذريــة يف البنــى االجتماعيــة ،نتيجــة
ســلب األرايض وا ـملـوارد مــن خــال الخصخصــة وإلغــاء
االســتغالل الجماعــي لــأرايض الزراعيــة.
خـرات
متســلحة برتســانة مــن القوانــن واملؤسســات والتقن ّيــات وال ـ
العلميــة ،شــهدت الزراعــة االســتعمارية تطـ ّورًا عــى حســاب
زراعــة الكفــاف التقليديــة (الزراعــة املعاشــية) .وقــد اســتهدف ذلــك
تد ـمـرا جذريّــا للملكيــة الجماعيــة  ،ومــا ارتبــط بهــا مــن التنظيمــات
والعالقات القبلية ( .)Bessaoud 2013b and Davis 2007لكن
ّ
الفلحني لم يتقبّلوا ذلك ،وقاوموا بطرق ّ
منظمة وصمدوا لعقود
طويلة .وقد تصدت الجماهري الريفية لزحف الجيش االستعماري
حتــى العــام  ١٨٨٤إىل أن تــمّ ســحق التمّ ــرد الســيايس-الزراعي الكبــر
الــذي امتـ ّـد عــى مســاحة ثالثــة أر ـبـاع البــاد يف العــام  ،١٨٧١مؤد ًيــا

إثــر املقاومــة الشرســة التــي تلقاهــا مــن الفالحــن ،تب ّنــى الجيــش
ضـاع
الفرنــي ،منــذ البدايــة« ،سياســة األرض املحروقــة» إلخ ـ
حـراق القــرى ،مجاعــات،
الفالحــن ومصــادرة أراضيهــم :حــروب ،إ ـ
مذابــح ،إبــادات جماعيــة ،الــخ .ويصــف ســمري أمــن كيــف حـوّل
حـرب طويلــة
سـ ّـكان الريــف الجزائــري الغــزو االســتعماري إىل ـ
ومد ـمـرة بهــذه الكلمــات:
«منح انهيار الوصاية العثمانية وحرب اإلبادة التي قام بها الجيش
ّ
الخاصــة
الفرنــي هــذه ال ـفـرة املب ـكـرة ( )١٨٨٤-١٨٣٠بعــض امل ّـيـزات
التــي ال نجدهــا يف أي مــكان آخــر ...وضعــت املقاومــة العســكرية
الطبقــة الحاكمــة الحضريــة يف حالــة مــن الفــوىض الشــاملة ،فلــم
يبــق أمامهــا ســوى الهــروب ...الــذي لــم يكــن بطبيعــة الحــال خيــارًا
وار ًدا بالنســبة للفالحــن .وبالنتيجــة ،تحـوّل الريــف الجزائــري،
حـرب اســتمرّت خمســن عامً ــا
ملواجهــة خطــر اإلبــادة ،إىل ســاحة ـ
وأودت بحيــاة املاليــن» (Amin 1970, quoted in Bennoune
.)1988, 3
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قبــل االســتعمار الفرنــي بقــرون ،كانــت البنــى االجتماعيــة
(املجتمعــات والقبائــل) ،والظــروف الديموغرافيــة (النمــو البطــيء)،
وكذلــك القاعــدة اإلنتاجيــة منســجمة وأنظمــة اســتغالل املــوارد
املمتـ ّـد عــى مســاحات شاســعة .عمل ًيــا ،لــم تكــن هنــاك حاجــة
ً
وفقــا للبنــى
لتكثيــف الزراعــة ألنهــا كانــت مســتدامة بحـ ّـد ذاتهــا
الســكانية االجتماعيــة حينهــا.

إىل تحطيم جوهر املقاومة الريفية الجزائرية لالســتعمار .أتت هذه
ّ
للفلحــن كــر ّد فعــل عــى سلســلة مــن تدابــر
االنتفاضــة التاريخيــة
املصــادرة الكارثيــة خــال الســتينيات مــن القــرن التاســع عشــر ،ومــع
ح ـلـول العــام  ،1870بــات معظــم الجزائريــن الريفيــن يف حالــة مــن
الغضب والذعر عىل حياتهم .كما تفاقمت رداءة أوضاعهم بسبب
جـراد،
موســم الجفــاف ،وفشــل الحصــاد ،واملجاعــة ،وغــزو ال ـ
واأل ـمـراض التــي أودت بحيــاة أكــر مــن  ٥٠٠ألــف (حــوايل ُخمــس
السكان يف ذلك الوقت) .وتشري التقديرات إىل أن ّ
عدة ماليني لقت
حتفها بني عامي  ١٨٣٠وBennoune 1988, Davis 2007( 1870
.)and Lacheraf 1965

الســلب وان ـتـزاع
يمكــن تلخيــص ال ـفـرة االســتعمارية بثــاث عبــاراتّ :
امللكيــة ،إنتــاج الربوليتاريا/الكادحــن  ،والتوطــن القســري للرّحّ ــل.
فقــد بلغــت نســبة املســتوطنني األوروبيــن قرابــة نهايــة ال ـفـرة
االســتعمارية حــوايل  )٩٨٤،٠٠٠( ٪١٠مــن إجمــايل الســكان ،و3.5%
فقــط مــن السـ ّـكان املزارعــن ،لك ّنهــم ســيطروا عــى  ٪٣٨تقري ًبــا
مــن أفضــل األرايض الزراعيــة وأكرثهــا خصوبــة ( ٢،٨١٨،٠٠٠هكتــار).
وســيطرت الدولــة عــى مســاحة إضافيــة قدرهــا  ٧،٢٣٥،٠٠٠هكتــار،
أي مــا يصــل إىل نصــف أرايض شــمال الجزائــر .أمّ ــا ثلثــا األرايض
غـرة
املخصصــة للفالحــن الجزائريــن فكانــت عبــارة عــن مراعــي ص ـ
وأراض غــر منتجــة .وقــد امتلــك املســتعمرون  ١٠٩هكتــارات للفــرد
كمعـ ّـدل ،مقارنــة بــ ١٤هكتــار للجزائريــن ،ولــم تتجــاوز حصــة ملكيــة
شـرة هكتــارات ،أي أقـ ّـل
 ٪٧٣مــن األســر الفالحيــة الجزائريــة الع ـ
مـ�ن مسـ�توى عتبـ�ة سـ�وء التغذيـ�ة املقـ ّ�درة بــ ١٢هكتــارًا آنــذاك (�Ben
.)noune 1981, Bourdieu and Sayad 1964
طـاع الرعــوي سياســات التوطــن القســري عــى البــدو
وشــهد الق ـ
الرحّ ل الذين تناقصوا إىل  ٪٥من السكان فقط ،فيما كانوا حوايل
 ٦٠إىل  ٪٦٥يف عام .1830كما واجهت الرثوة الحيوانية التي يملكها
ً
انخفاضــا حــا ًدا بــن ثمانينيــات القــرن التاســع
ويرعاهــا الجزائريــون
ُ
ً
عشــر وخمســينيات القــرن العشــرين .مثــا ،قـ ّـدر عــدد األغنــام التــي
يملكها الجزائريون بحوايل  10.5مليون يف العام  ،١٨٨٧ولكنه بلغ
حــوايل  3.5مليــون فقــط يف العــام  .١٩٥٥هــذا وقــد اســتولت الزراعــة
االسـ�تعمارية عـلى مسـ�احات غـير مقـ ّ�درة مـ�ن أفضـ�ل املراعـ�ي( (�Ben
.)noune 1988, Davis 2007
طـاع االســتعماري الســبيل
وبالنتيجــة ،أصبــح العمــل املأجــور يف الق ـ
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األوحــد لتلــك الحشــود املحرومــة مــن أراضيهــا ومواردهــا .بالنســبة
إليهــم ،الب ـقـاء عــى الحيــاة كان يســتلزم أن يكونــوا مؤاكريــن
(خمّاســة) أو عمّ ــال مأجوريــن  .يف نهايــة الخمســينيات مــن القــرن
املــايض ،وعشـيّة االســتقالل ،بلــغ مســار إندثــار وتف ّتــت طبقــة
الفالحــن مراحــل متقدمــة للغايــة ،لدرجــة أن معظــم الســكان
3
الزراعيــن باتــوا عمّ ــاال بأجــر يومــي ،أو شــبه بروليتاريــن أو خماّســة.
يف العــام  ،١٩١٤كان  ٪٣٢مــن سـ ّـكان الريــف الجزائــري يعملــون
باإل ـكـراء ( .)Davis 2007وقــد قـ ّـدر املســح االســتعماري األخــر
الــذي أُجــري بــن  ١٩٥٠و ١٩٥١عــدد العمــال الزراعيــن والفالحــن غــر
ّ
امللكــن بأكــر مــن نصــف مليــون ،أي مــا يــوازي  ٪٥٠مــن الســكان
صـاءات ،لكــن
الزراعيــن الناشــطني يف ذلــك الوقــت .تختلــف اإلح ـ
عــدد الريفيــن الجزائريــن العاطلــن عــن العمــل يف العــام ١٩٥٤
ـتـراوح ،عــى األرجــح ،بــن نصــف مليــون ومليــون (Bessaoud
 ،)2013bوتفاقمــت ّ
حـرب االســتقالل يف الســنوات
حدتــه خــال ـ
الثمانيــة التاليــة.
أ ّدى اســتعمار الجزائــر إىل انقســام املجتمــع إىل فئتــن متعاديتــن:
برجوازيــة اســتعمارية تحتكــر وســائل اإلنتــاج وبروليتاريــا مســلوبة
أوعــى وجــه التحديــد ،بروليتاريــا ّ
رثــة لعبــت دور جيــش احتيــاط
يج ّنــد للعمــل  )Fanon 1961, Bennoune 1981(.أمّ ــا
والســلب املتواصلــة التــي ّ
خلفــت عواقــب وخيمــة
عمليــات التهجــر
ّ
عــى املجتمــع التقليــدي فقــد زوّدت النزعــة االســتقاللية الجزائريــة
حـرب التح ـرّر الوطنــي يف ،١٩٦٢-١٩٥٤
بالوقــود الــازم لالنتفاضــة .ف ـ
التــي تأججــت يف الريــف ،لــم تــؤ ّدي إىل تدمــر االقتصــاد ّ
الفلحــي
فحســب ،بــل ف ّتتــت املجتمــع الريفــي بشــكل نهــايئ .فقــد تصــدى
سـراتيجية تحييــد وإزاحــة الفالحــن
الفرنســيون للثــورة عــر اعتمــاد ا ـ
بهــدف عزلهــم عــن جبهــة التحريــر الوطنــي .فكانــت النتائــج كارثيــة:
بــات ربــع الســكان ( 2.35مليــون ) يف معســكرات االعتقــال ،وتض ـرّر
مــا ال يقـ ّـل عــن  ٣ماليــن شــخص (نصــف سـ ّـكان الريــف) نتيجــة
االق ـتـاع مــن األرض ،الــذي وصفــه بورديــو وص ّيــاد يف العــام ١٩٦٤
كأحــد أكــر حــاالت االق ـتـاع وحشــية يف التاريــخ ،فتــمّ تدمــر أو حــرق
حــوايل  ٨٠٠٠قريــة ،وحــرق أو تدمــر مئــات اآلالف مــن الهكتــارات مــن
الغابــات بقنابــل النابالــم ،كمــا امتــأت األرايض الصالحــة للزراعــة
ضـاء تقري ًبــا عــى
باأللغــام أو أُعلنــت «مناطــق محظــورة» ،وتــمّ الق ـ
الــروة الحيوانيــة للبــاد ،إلــخBourdieu and Sayad 1964,( .
.)Bennoune 1973
يمكــن اليــوم الحديــث عــن اإلرث التاريخــي الخصــويص للجزائــر،
مــن حيــث أنــه البلــد األوّل الناطــق بالعربيــة الــذي ُ
غـرب (كان
ضــمّ لل ـ
ُ
يعترب جزءً ا ال يتج ّزأ من فرنســا) ،وأحد أول البلدان التي أخضعت
إلمرباطوريــة غربيــة ،ب ـفـرة طويلــة قبــل مؤتمــر برلــن يف العــام ١٨٨٤
 ،عندمــا اجتمعــت مختلــف اإلمرباطوريّــات األوروبيــة (بريطانيــا
وفرنســا وأملانيــا وبلجيــكا وإيطاليــا وإســبانيا والربتغــال )...لتقســيم
القارّة األفريقية فيما بينها .وقد استم ّر الحكم الفرنيس يف الجزائر
ملـ ّـدة  ١٣٢عامً ــا منــذ العــام )١٨٣٠ودام  ٧٥عامً ــا يف تونــس و ٤٤عامً ــا يف
غـرب) ،وهــي ـفـرة طويلــة ومتجــذرة لتجربــة اســتعمارية وحشــية
امل ـ
ال إنســانية ال مثيــل لهــا يف إفريقيــا والعالــم العربــي ،مــع تأثرياتهــا
املســتمرّة حتــى يومنــا هــذا.
غـرب ،أحدثــت قوانــن امللكيــة التــي فرضهــا
مقارنــة بتونــس وامل ـ
خمسة هم الرشكاء الذين يحصلون عىل خمس اإليرادات يف املجال الذي
ّ

3
.يزرعون

ّ
الفلحــون ّ
أقليــة
االســتعمار تغ ـيـرات جذريــة يف الجزائــر :أصبــح
ُ
وه ّدمــت أســس مجتمعهــم الريفــي (Benachenhou 1976,
 .)Bessaoud 2008يف املحصلــة ،قـوّض االســتعمار حتمً ــا كافــة
إمكانيــات نشــوء مجتمــع فالحــي جزائــري متجـ ّـذر بأرضــه ومســيطر
عــى مجــاالت عيشــه وظــروف عملــه ،باســتثناء بعــض املناطــق،
كمنطقة القبائل والواحات واملساحات الزراعية املنتشرة حول املدن
القديمــة مثــل تلمســان وقســنطينة والجزائــر وع ّنابــة (Bessaoud
سـرجع الطبقــة الفالحيــة
 .)2008, 2013bلســوء الحــظ ،لــم ت ـ
حيويتهــا عــى إثــر السياســات الزراعيــة والريفيــة التــي أعقبــت
االســتقالل ،نتيجة تناقضات وعدم اســتقرارهذه السياســات خالل
العقــود التاليــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،ســاهمت االضطرابــات التــي
تسـبّبت فيهــا برامــج التكيــف الهيــكيل املفروضــة مــن صنــدوق النقــد
الــدويل يف عمليــة تفـ ّـكك الفالحــن كطبقــة ّ
منظمــة وواعيــة بنفســها.

 )٣محــاوالت القطيعــة بعــد االســتقالل (:)١٩٧٨-١٩٦٣
مرحلــة اإلصــاح الزراعــي والثــورة الزراعيــة
لــم يكتــف الشــعب الجزائــري يف العــام  ١٩٦٢باالحتفــال بالســيادة
ّ
املســتجدة فحســب ،بــل عـ ّـر ً
وتطلعــات نحــو مجتمــع
أيضــا عــن آمــال
مختلــف يســوده العــدل واإلنصــاف .وطمحــت الجزائــر ،مدفوعــة
شـرايك جديــد
باعتزازهــا بالنصــر وحماســها الثــوري ،إىل ب ـنـاء نظــام ا ـ
صـاح الزراعــي وتوفــر التعليــم
سـاء اإل ـ
ملواجهــة العجــز التنمــوي ،وإر ـ
للجميــع .وقــد ُ
سـراتيجية التنميــة الجزائريــة خــال ال ـفـرة
صمّ مــت ا ـ
 ١٩٧٨-١٩٦٢لفك االرتباط عن النظام الرأســمايل اإلمربيايل واالبتعاد
عنــه ،وقطــع الطريــق أمــام عــودة رأســمالية اســتعمارية جديــدة
كانــت قــد دفعــت بالعالــم الثالــث إىل مــأزق اقتصــادي (Amin
.)1990, Hamouchene and Rouabah 2016
أ) تجربة التسيري الذايت
يف الســنة األوىل لالســتقالل ،ســيطر العمّ ــال الجزائريّــون ،بتلقائيــة
وعفوية مدهشة ،عىل عمليات تشغيل املزارع الحديثة والوحدات
يف املناطــق الصناعيــة  ،بعــد أن هجرهــا املســتعمرون األوروبيــون
هربًا إىل فرنسا ،وانخرطوا يف تجربة شعبية ملهمة للتسيري الذايت
شـراكية القاعديــة (.)Gauthier 1966
واال ـ
ّ
موظفــو العقــارات الزراعيــة االســتعمارية ،بــدءً ا مــن تمــوز/
احتـ ّـل
يوليــو  ،١٩٦٢الشــهر األوّل لالســتقالل ،األرايض التــي هجرهــا
ّ
خاصــة يف املناطــق األكــر ـثـراءً يف البــاد ،وفرضــوا
املســتعمرون،
شـ ً
ً
الحقا ،بلغ القطاع العام «املسـ ّـر ذاتيًا»
شرًا من التســيري.
ـكل مبا ـ
 2.5مليــون هكتــار مــن األرايض االســتعمارية الســابقة ،التــي تــم
بمتوســط  ١٠٠٠هكتــار لــكل
تأميمهــا وتوزيعهــا عــى  ٢٢٠٠حيــازة عامــة
ّ
طـاع 237,400
منهــا .يف  ،١٩٦٥-١٩٦٤بلــغ عــدد العمــال يف هــذا الق ـ
عامـ ًـا ،مــن بينهــم  ١٠٠ألــف عامــل موســمي (Ait–Amara 1999,
.)Bennoune 1988, Bessaoud 2008
سـرعان مــا ســيقوّض ّ
تدخــل الدولــة اســتقاللية تجربــة
ولكــنْ  ،ـ
التســيري الــذايت ،لينتــزع املبــادرة مــن العمــال ويفرغهــا مــن محتواهــا
طـاع واضعــة
التســيريي الــذايت .يف الواقــع ،قامــت الدولــة بتســيري الق ـ
س ّـرة ذاتيًا» تحت ســلطة مكتب اإلصالح الوطني
حيازة األرايض «امل ـ
( .)ONRAويلخــص محفــوظ بنــون هــذا الوضــع بدقــة« :مــع ح ـلـول
س ّـرة ذات ًيــا ،مــن قبــل العمــال،
الســبعينيات ،شـ ّـكلت الزراعــة امل ـ
شـراكية» ،يحاصرهــا محيــط عاصــف مــن البريوقراطيــة
جز ـيـرة «ا ـ
الخانقة واملُصمّ مة عىل تأكيد صالحيّاتها ،وقطاع خاص راكد وغري
متجانــس» (.)Bennoune 1988, 183
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كان خيــار التصنيــع ضروريًــا بعــد االســتقالل نظـرًا لطبيعــة الزراعــة
الخاملــة والراكــدة ،باإلضافــة إىل البطالــة والفقــر الهائلــن ،وكان
االتفــاق أن التفكــر الجــدي يف تنميــة الزراعــة والخدمــات الحيويــة
ّ
يتطلب إنشاء صناعة أساسية حديثة تعزز نموّها وتنتعش
األخرى
بهــا (.)Bennoune 1988, El Kenz 2009, Bellaloufi 2012
صـاح الزراعــي للعــام  ١٩٧١ضمــن تلــك
يجــب اســتيعاب اإل ـ
سـراتيجية التنمويــة الصناعيــة ،وخاصــة يف بلــد نــال اســتقالله
اال ـ
ً
صـاح الزراعــي ضروريًــا مــن النواحــي التقنيــة
حديثــا .كان اإل ـ
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،إلبطــال هيمنــة الربجوازيــة الزراعيــة
املوروثــة مــن ال ـفـرة االســتعمارية ،ودعــم الفالحــن ،أكــر ضحايــا
حـرب.
االســتعمار وال ـ
تأخر اإلصالح الزراعي عدة سنوات بفعل تأثري الربجوازية املحافظة
التــي كانــت مــن أشـ ّـد املعاديــن لــه ،عــى الرغــم مــن التفــاوت الكبــر
واملتواصــل يف املناطــق الريفيــة ،حيــث اســتمرت معانــاة الســكان مــن
المساواة فادحة يف النفاذ إىل األرض .فعشية الثورة الزراعية التي
اندلعــت يف العــام  ،1972امتلــك الجزائريــون األثر ـيـاء ،أي  ٪٤مــن
جميــع ّ
امللكــن ٪٣٨ ،مــن األرايض .وقــد اســتحوذ الذيــن يملكــون
أكرث من  ١٠٠هكتار ،أي  ٪٢من جميع ّ
امللكني عىل  ٪٢٣من األرايض
الخصبــة ،بينمــا تقاســم  ٪٦٩مــن مالــي أقـ ّـل مــن  ١٠هكتــارات 18.7
منهــا فقــط (.)Bennoune 1988
يف نهايــة الســتينيّات ،عانــت الزراعــة الجزائريــة مــن مشــكلة اإل ـفـراط
يف اإلنتاج أو ،باألحرى ،عدم القدرة عىل بيع املحاصيل الرئيسية،
تحديـ ًـدا النبيــذ والفاكهــة .فألســباب سياســية ،لــم تكــن الســوق
الفرنســية ،أي املنفــذ الرئيــي للمنتجــات الزراعيــة الجزائريــة،
مضمونــة ،وهــذا مــا أبرزتــه أزمــة الصــادرات يف العــام  .١٩٦٥وقــد
شــهدت زراعــة الكــروم انهيــارًا مال ًيــا :ففــي العــام  ،١٩٦٣قـ ّـدر مخــزون
النبيذ غري املُباع بمليوين هكتولرت ،ليصل إىل  ١٦مليون يف  ١٩٦٧و٢٢
مليــون يف  .١٩٦٨اســتلزم هــذا الوضــع إعــادة تحويــل أو إعــادة هيكلــة
طـاع الخــاص الجزائــري.
طـاع االســتعماري الســابق وتحديــث الق ـ
الق ـ
لكــن الكلفــة أتــت باهظــة :فقــد أ ّدت إعــادة التحويــل الســريعة مــن
الكروم إىل غريها من املنتجات إىل بطالة هائلةٌ ،ق ّدرت ب 23.000
خـرة يف غالــب
عامــل دائــم بــن عامــي  ١٩٦٥و ١٩٦٨ممّ ــن كانــوا أكــر ـ
األحيــان (.)Bouarfa 2010

ال شـ ّ
حســنت مــن ظــروف عيــش الفالحــن،
ـك بــأن الثــورة الزراعيــة ّ
وطـوّرت البنيــة التحتيــة الريفيــة بشــكل هائــل :القــرى الزراعيــة،
شـرب ،واملــدارس،
صـول إىل ميــاه ال ـ
والطــرق ،والكهر ـبـاء ،والو ـ
واملراكــز الصحيــة ،الــخ ،.لكــن لــم تحــظ الزراعــة بدرجــة األولويــة
التــي تسـ ّ
طـاء األفضليــة
ـتحقها يف االقتصــاد ،حيــث تــمّ الرتكيــز وإع ـ
والتوســع الحضــري ،مــا أنتــج بعــض االختــاالت وفاقــم
للتصنيــع
ّ
طـاع الزراعــي.
جـرة الريفيــة و ـتـرك الق ـ
مــن اله ـ
حـول الطابــع الجماعــي
وعــى النقيــض مــن الخطــاب الرســمي ـ
س ّـرة بإحــكام
للزراعــة الجزائريــةّ ،إل ّأنهــا كانــت ،يف الحقيقــة ،م ـ
مــن قبــل الدولــة بــن عامــي  ١٩٦٢و .١٩٨٠وقــد فشــلت تلــك الســيطرة
شـراك العمــال ً
ّ
التحكــم بعمل ّيــات اإلنتــاج
حقــا يف
االســتبدادية يف إ ـ
والتســويق ،وكبحــت إبداعهــم ،ومنعتهــم مــن القيــام بمبادراتهــم
ّ
الخاصــة .كمــا دفعــت البريوقراطيــة املفرطــة البعــض إىل فقــدان
االهتمــام واالكت ـفـاء بتقديــم الحـ ّـد األدىن ،بـ ً
ـدل مــن العمــل بهــدف
زيــادة اإلنتاجيــة .وقــد نتــج عــن ذلــك حالــة مــن العجــز املزمــن
طـاع العــام والتعــاوين ( .)Bedrani 2010كمــا ترافــق
يف الق ـ
غيــاب الديمقراطيــة مــع تصاعــد نفــوذ طبقــات طفيليــة مواليــة
شـراكية وتنميــة الدولــة .معارضتهــا
للكومربادوريــة  ،معاديــة ال ـ
ّ
صـاح زراعــي حقيقــي أ ّدى إىل إيقافــه فعل ّيــا بــن عامــي
الشرســة إل ـ
 ١٩٧٥و .)Bennoune 1988, Bessaoud 2008( ١٩٧٨وبعــد
سـراتيجية النظــام الســابق
وفــاة بومديــن يف  ،١٩٧٨تــم الرتاجــع عــن ا ـ
طـاع الخــاص والبورجوازيــة الكومربادوريــة
والتخــي عنهــا لصالــح الق ـ
االنتهازيــة (Bellaloufi 2012, El Kenz 2009, Bennoune
ّ .)1988, Hamouchene and Rouabah 2016
مثــل هــذا بدايــة
عصر جديد من التفكيك الصناعي النيوليربايل والسياســات املوالية
القتصــاد الســوق ،عــى حســاب الطبقــات الشــعبية التــي كانــت قــد
اســتفادت إىل حـ ّـد كبــر مــن السياســات التقدميــة يف الســتينيّات
والســبعينيّات.
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سـاءلة بشــكل جـ ّـدي ،عــر حظــر التغ ّيــب.
املــدن عــى األرض قيــد امل ـ
وعمـ ًـا بمبــدأ «األرض ملــن يخدمهــا» ،أعلنــت الثــورة الزراعيــة يف
العــام  ،١٩٧١أنــه ال يحــق ألي كان تملــك األرايض مــن دون العمــل
فيهــا بشــكل مباشــر (.)Ait-Amara 1999

صـاح الزراعــي إعــادة توزيــع األرايض عــى
كان الهــدف املعلــن لإل ـ
الفالحــن الف ـقـراء مــن دون أرض ،مــن جهــة ،وتعديــل شــروط
اإلنتــاج مــن خــال إدخــال تغ ـيـرات يف أشــكال تنظيــم العمــل والبيئــة
الزراعيــة ،مــن جهــة أخــرى (.)Chaulet 1997, Ait-Amara 1999
صـاح (،)١٩٧٥-١٩٧٢
وبعــد مــرور ثــاث ســنوات عــى تطبيــق هــذا اإل ـ
جـاءت النتائــج مخ ّيبــة لآلمــال عمومــا .فقــد تــمّ اســرداد حــوايل
ـ
مليــون هكتــار فقــط مــن األرايض العامــة ولــم يطــل التأميــم ســوى
نصــف مليــون هكتــار ،أي أقـ ّـل مــن  ٪٩مــن إجمــايل األرايض القانونيــة
ّ
الخاصــة .وتكشــف هــذه األرقــام عــن األثــر الضعيــف للثــورة الزراعيــة
عــى تغيــر ملكيــة األرايض يف الريــف الجزائــري (Bennoune
.)1988, Bessaoud 2008
صـاح تغ ـيـرات عميقــة يف النظــام االجتماعــي
ومــع ذلــك ،أدخــل اإل ـ
والســيايس للمناطــق الريفيــة يف الجزائــر ،حيــث فقــد كبــار مـ ّـاك
ً
بعضــا مــن قوتهــم
األرايض ،الذيــن نالــوا ملكيّاتهــم مــن االســتعمار،
ونفوذهــم الســيايس .باإلضافــة إىل ذلــك ،وُضعــت هيمنــة سـ ّـكان
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 )٤لربلة القطاع الزراعي يف الثمانينيات والتسعينيات:
السري نحو الخصخصة
مــع الزخــم الــذي اكتســبته املوجــة النيوليرباليــة العامليــة يف
ً
مرتافقــا مــع تراجــع
سـره،
الثمانينيــات ،والــذي طــال العالــم بأ ـ
ّ
تخلــت عصبــة الشــاذيل عــن مشــروع التنميــة
عائــدات النفــط،
الوطنيــة الجزائريــة ،وعملــت عــى إبطالــه عــر عمليــة تفكيــك
ضـوع
صناعــي إلفســاح املجــال أمــام السياســات النيوليرباليــة والخ ـ
إىل إمــاءات املؤسســات املاليــة الدوليــة.
أعلــن أعيــان األرثوذكســية النيوليرباليــة أن ّ
كل يشء للبيــع وفتحــوا
الطريــق أمــام الخصخصــة .أدى ذلــك إىل تفجّ ــر عمليــات االســترياد
ضـاء نهائ ًيــا عــى االقتصــاد املنتــج منــذ  ,1999خــال عهــد
والق ـ
بوتفليقــة( .)Tlemçani 1999تــمّ تعزيــز هــذا املنطــق النيول ـيـرايل
الــذي قـوّض اإلنتــاج الوطنــي  ،وكان ذلــك متزامنــا مــع تشــجيع
اقتصــاد اســتريادي محــض (ارتفعــت الــواردات مــن  ٩.٣مليــار دوالر
يف العــام  ٢٠٠٠إىل  27.6مليــار دوالر يف  ٢٠٠٧و 54.85مليــار بح ـلـول
 ،)٢٠١٣لتحقيــق اندمــاج كامــل يف االقتصــاد العاملــي.
مــن جهــة أخــرى ،شــهد الق ـ
طـاع الزراعــي خــال الثمانينيــات
تخـ ّـي الدولــة بشــكل جــذري عــن السياســات الســابقة للـ”ملكيــة
والتســيريالجماعي” و”تنميــة الدولــة” ،واتجاههــا نحــو خصخصــة
ظـرف
األرايض العامــة وتحويلهــا إىل حيــازات فرديــة .ســنح هــذا ال ـ
مــن النمــو الســلبي مــع االنخفــاض الحــاد يف إ ـيـرادات الهيدروكربــون
الفرصة للقوى اليمينية واملحافظة يف النظام للتشكيك يف العقيدة
الجماعيــة للنظــام الســابق ،مــن خــال الدفــع نحــو سياســة زراعيــة
طـاع الخــاص الــذي كان منبـ ً
ـوذا إىل حــد
جديــدة تتناســب تمامً ــا والق ـ
مــا يف الســابق (Ait-Amara 1999, Bedrani 2010, Chaulet
.)1997
طـاع الزراعــي للدولــة تضمّ نــت
إن إعــادة الهيكلــة التدريجيــة للق ـ
ما يــي:
•لربلــة آليــات التســويق وأســعار الخدمــات :تضاعفــت
أســعار املعـ ّـدات الزراعيــة  3.5ـمـرات يف الثمانينــات ،بينمــا
تضاعفــت أســعار املدخــات كاألســمدة ومنتجــات حمايــة
عـدل  ٣ـمـرات .وتـ ّـم إلغــاء جميــع اإلعانــات
النباتــات بم ـ
الحكوميــة باســتثناء الحليــبّ .
أمــا دعــم أســعار اإلنتــاج،
فقــد شــمل فقــط القمــح والخضــروات املجففــة والبطاطــا
خـام والطماطــم الصناعيــة ،الــخ (Bessaoud
والحليــب ال ـ
.)2008
طـاع الخــاص مــن أجــل اإلنتــاج :تضاعفــت
•زيــادة الحوافــز للق ـ
ّ
طـاع  ٧ـم ّرات بــن  ١٩٧٦و.١٩٨٠
املخصصــة لهــذا الق ـ
القــروض
ـبـدل زيــادة إنتــاج املحاصيــل الغذائيــة األساســية ّ ،
ركــز
خ ّ
ـواص عــى زراعــة منتجــات تضاربيــة ريعيــة كالبطيــخ
ال ـ
األحمــر واألصفــر وفواكــه أخ ــرى  ،األمــر الــذي فاقــم مــن
سـاهم بالتــايل يف زيــادة
حــدة األزمــة الزراعيــة الجزائريــة ،و ـ
عـام  ،١٩٨٣انخفــض إنتــاج
ا ـلـواردات الغذائيــة :بح ـلـول ال ـ
األل ـبـان ،و تـ ّـم اســترياد ماقــدره  ٪٦٢مــن االســتهالك
الوطنــي مــن الخــارج  ،يف حــن ارتفــع إنتــاج البطيــخ بنحــو
 ،٪١١٥وتضاعفــت واردات الخض ــروات ثــاث ـم ّرات بــن ١٩٨٠
ع ّـدل واردات الح ـبـوب
و .١٩٨٤واألخطــر مــن ذلــك ،كان م ـ
األساســية ،ومعظمهــا مــن القمــح يف حــدود 17.3مليــون
قنطــار خــال ال ـفـرة املمتـ ّـدة بــن  ١٩٧٤و ،١٩٧٧مسـ ّ
ـجلة

ً
ارتفاعــا يصــل إىل  ٢٦مليــون قنطــار بــن  ١٩٧٨و .١٩٨٣كمــا
مـواد الغذائيــة
تضاعفــت تقري ًبــا القيمــة اإلجماليــة لل ـ
املستوردة ب ني  ١٩٧٩وBennoune 1988, Bedra�( ١٩٨٤
.)ni 2010
•حـ ّـل اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ والخــدﻣﺎت
( ،)CAPCSوالتــي نشــأت يف ظــل الثــورة الزراعيــة ،وقــد
عملــت هــذه التعاون ّيــات عــى توفــر املدخــات و ـت ّ
ـول مختلــف
شــؤون املزارعــن .وتأثــر املزارعــون الصغــار واملتوســطون
بشــكل حــاد إثــر حـ ّـل هــذه التعاون ّيــات التــي كانــت تقـ ّـدم
طـاع الخــاص
خدماتهــا بأســعار معقولــة جـ ًـدا ،بعكــس الق ـ
(.)Bedrani 2010
•إعــادة هيكلــة فعليــة للمتلــكات /ا ـملـزارع عــر اســتبدال ثنائيــة
طـاع الثــورة الزراعيــة” بإنشــاء
طـاع التســيري الــذايت  -ق ـ
“ق ـ
حـوايل
شـراكية ( )DASمــن أصــل ـ
 3400ـمـزارع فالحيــة ا ـ
اعتـرت هــذه التدابــر غــر
 2000عقــار مسـ ّـر ذات ًيــا .وقــد ُـ
عـام  ١٩٨٧بإضافــة تدبــر جديــد
كافيــة ،فاسـ ُـتكملت يف ال ـ
يقــي بإزالــة جميــع القيــود والعقبــات التــي تؤثــر عــى
نشــاطات املنتجــن واندماجهــم يف الســوق .وبالنتيجــة،
ّ
اعتـرت ك ـبـرة جـ ًـدا ،ممــا
جـزأت العقــارات التــي ُـ
تفتتــت وت ـ
أدى إىل إنشــاء مســتثمرات فالحيــة جماعيــة (،)EACs
باإلضافــة إىل مســتثمرات فالحيــة فرديــة ( .)EAIsكمــا تـ ّـم
تخصيــص 2.8مليــون هكتــار مــن أرايض الدولــة لالســتخدام
الدائــم يف أكــر مــن  30.000مســتثمرة جماعيــة و22,206
مســتثمرة فرديــة ( .)CNES 2004ولكــن املســتفيدين مــن
املســتثمرات الجماعيــة اســتحدثوا ترتيبــات غــر رســمية:
تقســيمات لــأرض ،تقســيمات أخ ــرى فرعيــة ،التأجــر،
إعــادة التأجــر ،باإلضافــة إىل بعــض أشــكال االحتــكاك
ّ
وحتــى ّ
ّ
حقهــم يف
التخـ ّـي عــن
خـواص
باملســتثمرين ال ـ
اســتعمال األرض (ألصحــاب املشــاريع والتجــار) .وقــد كانــت
كافــة هــذه التدابــر غــر قانونيــة وتحــت حمايــة الســوق
املوازيــة .بعــد ســنوات قليلــة مــن بــدء العمــل بإصالحــات
 ،١٩٨٧أصبــح الوجــود القا ـنـوين للمســتثمرات الفالحيــة
سـراتيجيات
الجماعيــة وهم ًيــا ال أكــر ،حيــث ســيطرت اال ـ
الفرديــة عــى املشــهد (Ait-Amara 1999, Imache et
ّ
وألن القانــون يعرتفــا باملســتثمرات الفالحيــة
.)al 2010
الجماعيــة كمــا تشـ ّـكلت أصــا ككيانــات جماعيــة ،هــذا
يتسـبّب بتعقيــد أمــور الذيــن يعملــون فعل ّيــا يف األرض
شـرة مــن حيــث اســتحالة حصولهــم عــى
وبطريقــة مبا ـ
مساعدات وصعوبة النفاذ إىل املدخالت املدعومة وغريها
مــن اإلعانــات والقــروض ،وحتــى يف تســويق منتجاتهــم،
حيــث با ـتـوا عاجزيــن عــن إثبــات عملهــم بشــكل رســمي.
•إبطال إعادة توزيع األرايض الذي ّ
روجت له الثورة الزراعية
ل  ، ١٩٧١عــر إصــدار قانــون االســتفادة مــن ملكيــة األرض
عـام  .١٩٨٣فقــد ش ـ ّرع هــذا
الزراعيــة املســتصلحة يف ال ـ
القانــون للدولــة بيــع أراضيهــا غــر املزروعــة بأســعار رمزيــة
للمسـ ّ
ـتعدين للعمــل فيهــا وتحســينها .يف األصــل ،كان
هــذا القانــون معن ًيــأ فقــط بالج ـنـوب والهضــاب العليــا ،لكــنّ
مفاعيلــه طالــت ً
أيضــا املراعــي والجــزء الشــمايل مــن البــاد
ً
( .)Bedrani 1992فعمــا باملراســيم الصــادرة يف ١٩٨٣
حـوايل مليــون هكتــار مــن أرايض
و ١٩٨٧و ،١٩٩٧تــم نقــل ـ
ّ
وخاصــة يف الج ـنـوب
طـاع الخــاص،
الدولــة إىل أيــدي الق ـ
( 650,000بــن  ١٩٨١و .)١٩٨٥وقــد اســتم ّرت خصخصــة
األرايض ّ
الدوليــة لغايــة ســنوات  ، ٢٠١٠حــن أبــدت الســلطات
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الوضع القانوين لألرض
الحيازات االجمالية لألرايض
ّ
الخاصة

قانون ملكية األرايض الزراعية
الجزائرية
عقارات زراعية جماعية

عقارات زراعية فردية
مزارع تجريبية

مؤسسات ومكاتب
ّ
أراض غري منسوبة

عدد الوحدات املساحة
االجمالية
)(هكتار
غري متاح

5.400.000

غري متاح

90,000

30,519

1,841.000

177

151,000

66,110
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غري متاح

674,000

14,000

31,000

الجــدول  :1حالــة البنــى الزراعيــة يف الجزائــر .اســتنا ًدا إىل معلومــات
املجلــس الوطنــي االقتصــادي االجتماعــي للعــام  .٢٠٠٤ويتضــح مــن
خــال الجــدول أنّ الغالبيــة (حــوايل  )٪٦٥مــن إجمــايل األرايض هــي
طـاع العــام فيقـ ّـدر بــ 2.8مليــون هكتــار اجمـ ً
ّ
ـال.
خاصــة ،أمّ ــا الق ـ
ملكيــة
عندمــا ّ
وقعــت الدولــة يف  ،١٩٩٤اتفاقيــة “اعتمــادات ّ
الدعــم” مــع
طـاع الزراعــي قــد
صنــدوق النقــد الــدويل ،كان التك ّيــف الهيــكيل للق ـ
تحقــق أصـ ًـا (حتــى قبــل تطبيــق اتفاق ّيــات الصنــدوق) ،حيــث بلــغ
االســتثمار الزراعــي أدىن مســتوياته منــذ االســتقالل .ألحقــت كل
خـراب بصغــار املزارعــن الذيــن يشـ ّـكلون الغالبيــة يف
هــذه التدابــر ال ـ
الريــف (.)Bessaoud 2008, Benbekhti 2008
وقــد فاقمــت برامــج التك ّيــف الهيــكيل التابعــة لصنــدوق النقــد
الــدويل مــن رداءة الوضــع ،حيــث أدى ارت ـفـاع أســعار املــواد الغذائيــة
شـركات العامــة،
غـاء الدعــم جزئ ًيــا) ،وحـ ّـل ال ـ
األساســية (بســبب إل ـ
وخفــض اإلنفــاق االجتماعــي العــام إىل تدهــور مســتويات املعيشــة
حـرب الضاريــة ضـ ّـد املدن ّيــن يف
لسـ ّـكان املجتمــع القــروي .ويف زمــن ال ـ
التســعينيات ،عــاش الجزائريــون التجربــة املؤملــة لعقيــدة الصدمــة
( :) Shock Doctrineانخفاضــات ك ـبـرة يف املداخيــل (٪٢٧
ّ
التضخــم (٪٣٠
بــن  ١٩٨٥و ١٩٩٥عــى املســتوى الوطنــي) ،وارت ـفـاع
كمتوســط ســنوي بــن  ١٩٩٠و ،)١٩٩٩وتفــي الفقــر ال سـيّما يف
ً
فوفقا
املناطق الريفية (.)Hamouchene and Rouabah 2016
لدراســة أجراهــا البنــك الــدويل يف  ،١٩٩٥عــاش ُخمــس ســكان الريــف

 .٢استعراض نقدي لنموذج “األمن
الغذائي” الحالي في الجزائر:
الفعلية
الريع النفطي والعوائق
ّ
التي تواجهها الفالحة الجزائرية
 )١نمــو الريــع النفطــي ووظيفــة الدولــة يف إعــادة
التوزيــع :االســتثمار يف الزراعــة منــذ أوائــل األلفــن

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -الجزائر

عن رغبتها بالتنازل عن مزيد من األرايض الزراعية واملراعي
طـاع الخــاص (.)Bessaoud 2013a
للمســتثمرين مــن الق ـ
ّ
جـرأت
أمــا الصدمــة الك ــرى فكانــت يف  ،1990عندمــا ت ـ
الســلطات عــى إلغــاء قانــون اإلصــاح الزراعــي وبــدأت
عـام  ١٩٧١إىل أصحابهــا
بإعــادة األرايض املصــادرة يف ال ـ
الســابقني ،الذيــن ع ـ ّـززوا قاعدتهــم االقتصاديــة مســتفيدين
مــن دعــم الدولــة .وهكــذا ،فقــد الفالحــون الف ـقـراء وغــر
املالكــن كافــة أشــكال الدعــم الســيايس ،حتــى مــن االتحــاد
ّ
للفلحــن الجزائريــن الــذي أ ّيــد تدابــر الســلطات.
الوطنــي
ُ
شـوات
ُتــرز عمليــة إعــادة األرايض إىل أحفــاد الق ّيــاد والبا ـ
(مــن األع ـيـان املســلمني ،املســتفيدين مــن االســتعمار)،
ح ّـول الطبقــات الحاكمــة إىل طبقــات كمربادوريــة
مــدى ت ـ
ّ
التنقــل إىل اليمــن لصالــح الربجوازيــات
س ّـرت
عميلــة ،ـ
الطفيليــة ( .)Ait-Amara 1999وقــد أعلنــت هــذه التدابــر
طـاع الدولــة الزراعــي مك ّرســة امللكيــة واالســتخدام
نهايــة ق ـ
الفرد يــن.

تحــت عتبــة الفقــر (.)World Bank 1995
وعــى صعيــد آخــر ،شـ ّـكل ظهــور مســتثمرين وأصحــاب مشــاريع
زراعيــة تجاريــة خـ ّ
ـواص إحــدى التطـوّرات البــارزة لهــذه السياســات
الليربالية ،حيث قامت بعض الشركات الخاصة مثل “سيفيتال”،
شـراكة بــن القطاعــن العــام والخــاص ،باســتحداث
مــن خــال ال ـ
ـمـزارع ضخمــة إلنتــاج املشــاتل ،والبــذور ،والفواكــه ،والخضــروات.
ً
أحيانــا أكــر مــن  ٢٠٠٠هكتــار (Hammouchi
وتغطــي هــذه املشــاريع
ّ
 .)2012كما أن هذه الشركات التجارية الزراعية مرشحة للحصول
عــى ا ـملـزارع النموذجيــة التابعــة للدولــة ،وهــي تشــارك ً
أيضــا يف
عمل ّيــات االســتيالء عــى األرايض يف البلــدان اإلفريقيــة األخــرى
(.)Grain 2016

طـاع الزراعي،ولــو بطريقــة جزئيــة ،التوجّ هــات
يعكــس تطـوّر الق ـ
االقتصاديــة التــي مـرّت بهــا البــاد ،بــدءً ا بالسياســات التنمويــة
املتمحــورة عــى الســوق الداخليــة يف الســتينيات والســبعينيات،
ص ً
ّ
يرتكـ�ز عـلى تصديـ�ر النفـ�ط والغـ�از(  (�Re
�ول إىل ااقتصـ�اد ريعـ�ي
و ـ
 .)bah 2011شــهدت ســنوات األلفــن زيــادة يف أســعار النفــط،
ّ
ولــدت فوائــض هائلــة لالقتصــاد الجزائــري .فقــد ارتفعــت أســعار
ّ
النفــط مــن معــدل  17.5دوالر يف ـفـرة  ١٩٩٩-١٩٩٠إىل  47.6دوالر
يف العــام  ،٢٠٠٠ممــا رفــع عائــدات الهيدروكربونــات بمقــدار أربعــة
أضعــاف :مــن معـ ّـدل  ١٠مليــارات دوالر بــن  ١٩٩٤و ١٩٩٩إىل معـ ّـدل
 ٤٢مليــار بــن .٢٠٠٩-٢٠٠٠
نتــج عــن ذلــك بعــض االســتثمارات الحقيقيــة يف الزراعــة والتنميــة
الريفيــة ،ولكنهــا كانــت دائمً ــا ضمــن اإلطــار النيول ـيـرايل .ولكــن تــمّ
غـاء بعــض القيــود التــي فرضتهــا السياســات النيوليرباليــة وبرامــج
إل ـ
سـراتيجية إلنعــاش
التك ّيــف الهيــكيل تدريج ًيــا ،وتــمّ إطــاق خطــة ا ـ
االقتصــاد ل ـفـرة  ،٢٠٠٤-٢٠٠٠تــمّ ترســيخها ل ـفـرة  ،٢٠٠٩-٢٠٠٥لتقــوم
فيما بعد برامج أخرى باستكمالها .وتضاعف اإلنفاق العام بنسبة
طـاع الزراعــي أحــد املســتفيدين
 8.5مـرّات بــن  ٢٠٠٠و .٢٠٠٧وكان الق ـ
الرئيســيني مــن هــذه الربامــج والخطــط.
ّ
املخطــط الوطنــي للتنميــة الفالحيــة ،التــي تــمّ إطالقــه يف العــام
أمّ ــا
 ،٢٠٠٠فيهــدف إىل (:)Omari et al 2012
حـوايل  ٣ماليــن
•إعــادة تحويــل األرايض :يســتهدف ذلــك ـ
هكتــار ويســعى إىل تركيــز إنتــاج الح ـبـوب يف املناطــق املالئمــة
( ١.٢مليــون هكتــار) ،وتحويــل األرايض مــن زراعــة الح ـبـوب
إىل زراعــة األشــجار والكــروم وتربيــة الحيوانــات يف املناطــق
ّ
الجافــة والقاحلــة.
ّ
•تطويــر اإلنتــاج :مــن خــال تحســن غلــة وإنتاجيــة عــدد
مــن القطاعــات :الح ـبـوب ،منتجــات األل ـبـان ،البطاطــا،
والفوا كــه.
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•تثمــن املجــاالت الزراعيــة يف الجبــال والســفوح ومناطــق
حـراء.
الســهوب والص ـ
•برنامج وطني إلعادة التشجري :يستهدف حوايل  ١.٢مليون
ع ّـدل التشــجري يف شــمال الجزائــر مــن  ١١إىل
هكتــار لزيــادة م ـ
.٪١٤
تــمّ تدعيــم هــذا الربنامــج مــن خــال سياســة التجديــد الفالحــي
والريفي ( ،)PRARالتي أُطلقت يف  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لتعزيز األمن الغذايئ
ّ
املخطط الوطني للتنمية
يف البالد ( .)MADR 2010وقد تمّ تمويل
طـرف الصنــدوق الوطنــي للضبــط والتنميــة الفالحيــة
الزراعيــة مــن ـ
()FNDRAالــذي بــدأ االســتثمار يف العامــن  ٢٠٠٠و ٢٠٠١بمبلــغ ســنوي
متوســط املبلــغ الســنوي
قــدره  ٤٠مليــار دينــار ،وهــو أربعــة أضعــاف
ّ
الذي تمّ إنفاقه بني عامي  ١٩٩٥و ١٩٩٨و ١٠أضعاف املبلغ ُالنفق بني
١٩٩٣و ،١٩٩٤أي العام الذي بدأ فيه تطبيق برنامج التكيّف الهيكيل
لصنــدوق النقــد الــدويل (.)Bessaoud 2008 and 2016
وقــد اع ُتمــدت تدابــر هامــة لدعــم أســعار إنتــاج الحبــوب واأللبــان،
ّ
املتعلقة بشراء املدخالت
بالرتافق مع الدعم واإلعفاءات الضريبية
الزراعيــة واملعـ ّـدات وتنظيــم املنتجــات املســتهلكة عــى نطــاق واســع
(البطاطــا والثــوم والبصــل واللحــوم).
كذلك ،جرى استثمار أكرث من  ٤٠٠مليار دينار يف الزراعة واإلمدادات
الغذائيــة بــن  ٢٠٠٠وُ ،)MADR 2008( ٢٠٠٧
وخصــص مبلــغ مليــاري
دوالر أمريــي ســنويًا بــن  ٢٠١٠و ،٢٠١٤لدعــم االســتثمارات املندرجــة
ضمــن إطــار سياســة التجديــد الفالحــي والريفــي ،ومليــاري دوالر
آخريــن للدعــم ( .)Bessaoud 2016وقــد ســاهمت كل هــذه املــوارد
والسياســات ،باإلضافــة إىل مشــاريع التنميــة الريفيــة يف الحـ ّـد مــن
الفقــر الريفــي الــذي ّ
خلفتــه برامــج التك ّيــف الهيــكيل ،ويف تقليــص
التبايــن بــن املناطــق الحضريــة والريفيــة عــر تحويــل املــوارد املاليــة إىل
املناطــق الريفيــة.
هــذا ّ
كلــه يشــر إىل تجديــد نســبي للـ ّـدور ال ّتوزيعــي ّ
للدولــة .ولكــن،
ّ
عــى الرغــم مــن ذلــك ،اعتمــدت برامــج املخطــط الوطنــي للتنميــة
الفالحيــة والربامــج األخــرى عــى نمــوذج تجــاري يرتكــز عــى املقاولــن
ورجــال األعمــال (زراعــة تجاريــة صناعيــة تصديريــة) ،فاتحــة الطريــق
أمام االستثمار الخاص والشراكات بني القطاعني العام والخاص،
التــي تعتــر خصخصـ ًـة ،بعبــارة أخــرى .وقــد كان هــذا النمــوذج بعيـ ًـدا
سـرة زراعيــة ّ
تمثــل
كل البعــد عــن الواقــع االجتماعــي لـ 950.000أ ـ
صـول
جـراءات و ـ
“الفالحــن الجزائريــن” .مثـ ًـا ،أعاقــت هــذه اإل ـ
غالبيــة صغــار املزارعــن الذيــن ال يحملــون ســندات ملكيــة لــأرايض
إىل القـ�روض املصرفيـ�ة واإلعانـ�ات الحكوميـ�ة والدعـ�م التقنـ�ي(  (�Ne
 .)mouchi 2011, Omari 2012, Bessaoud 2016ويمكننــا
ً
أيضا ال ّت ّ
حدث عن نقائص أخرى مثل االستخفاف املتواصل بقيمة
سـراتيجيات التنميــة ،واختــاس
البحــوث الزراعيــة عنــد وضــع ا ـ
األمــوال والدعــم املــايل مــن قبــل الشــبكات الزبائنيــة الطفيليــة،
وســيطرة املبــادرات املرت ـكـزة عــى االســترياد وجنــي األربــاح الهائلــة،
ّ
املخطط الوطني للتنمية الزراعية
واألهمّ من ذلك ،اعتماد إنجازات
بشكل مفرط عىل واردات املدخالت واملعدات ،التي تعتمد بدورها

عــى تصديــر النفــط والغــاز ،ممّ ــا يــرز هشاشــة املشــروع برمّ تــه.

 )٢مفارقة الوفرة البرتولية والضعف الفالحي
نظـرًا لتحـ ّـدر معظــم إ ـيـرادات الصــادرات مــن الهيدروكربونــات
ً
ضعفــا كبـرًا أمــام
(عــادة أكــر مــن  ،)٪٩٤يُظهــر االقتصــاد الجزائــري
غ ّـرات الدوريــة يف أســعار النفــط ،كمــا ي ّتضــح يف الجــدول أدنــاه.
الت ـ
ً
ارتفاعــا غــر
فمنــذ العــام  ٢٠٠٠وحتــى العــام  ،٢٠٠٨شــهد ســعر النفــط
مســبوق ،مــن أقـ ّـل مــن  ٢٥دوالر إىل حــوايل  ١٥٠دوالر للربميــل،
ممــا زاد إ ـيـرادات الصــادرات بمعـ ّـدل أربعــة أضعــاف مقارنــة ب ـفـرة
سـرعان مــا خنــق
التســعينيات (بيانــات الجمــارك الجزائريــة) .ولكــن ،ـ
الكســاد العاملــي العميــق الطلــب عــى الطاقــة مؤد ًيــا إىل انخفــاض
أســعار النفــط والغــاز .ومــع نهايــة العــام  ،٢٠٠٨هبــط ســعر النفــط إىل
 ٤٠دوالر ،فانخفضــت مداخيــل صــادرات املحروقــات مــن  ٧٦مليــار
دوالر أ ـمـريك يف العــام  ٢٠٠٨إىل  44.3مليــار يف  ،٢٠٠٩أي بنســبة ٪٦٠
تقري ًبــا.
رفــع االنتعــاش االقتصــادي العاملــي الــذي بــدأ يف العــام التــايل ســعر
النفط إىل أكرث من  ١٠٠دوالر ،ليرتاوح بني  ١٠٠و ١٢٥دوالر حتى العام
ً
ً
(مطلقا بذلك السياسات
انخفاضا حا ًدا من جديد
 ،٢٠١٤حني واجه
التقشــفية االقتصاديــة يف البــاد) .وكان لهــذا االنخفــاض الحــا ّد مـرّة
أخــرى تأثـرًا ســلبيًا عــى مداخيــل الصــادرات التــي انخفضــت إىل
النصف تقريبًا بني عامي  ٢٠١٤و( ٢٠١٥من  60.3٣إىل  32.7مليار دوالر
أمريــي) .هــذه ال ّت ّ
قلبــات الحــا ّدة ترتجــم بطبيعــة الحــال إىل فائــض
أو عجزمــايل .فبلــغ امل ـيـزان التجــاري (نســبة الصــادرات إىل الــواردات)
 ٪١٤٣يف  ،٢٠١٢و ٪١١٨يف  ،٢٠١٣و ٪١٠٣يف  ،٢٠١٤و ٪٦٧فقط يف ،٢٠١٥
و ٪٦٤يف  ،٢٠١٦و ٪٧٦يف  .٢٠١٧وتصل واردات املنتجات الغذائية إىل
خمــس إجمــايل الــواردات وتتمثــل يف الحبــوب ومشـ ّ
ـتقاتها ،الحليــب
ومشــتقاته ،الزيــوت الخــام والسـ ّـكر البنــي ،اللحــوم الح ـمـراء ،الــخ.
وقــد ارتفعــت تكاليــف واردات املــواد الغذائيــة مــن  2.4مليــار دوالر
أمرييك يف العام  ٢٠٠٠إىل  ٦مليارات دوالر أمرييك يف  ،٢٠١٠وتجاوزت
الــ ١٠مليــارات دوالر أمريــي يف العــام  ،٢٠١٢لتصــل إىل  ١١مليــار يف
العــام  ٢٠١٤قبــل أن تســتقر عــى حــوايل  ٩-٨مليــارات بــن  ٢٠١٥و٢٠١٧
(تحتــل الحبــوب ومشــتقاتها املركــز األوّل بحــوايل  ٣مليــارات دوالر،
يليها الحليب ومشتقاته بقيمة  1.5 -١مليار) .كما تضاعفت فاتورة
واردات املــواد الغذائيــة  3.5مـرّات بــن  ٢٠٠٠و ٢٠١٧لعـ ّـدة أســباب ،بمــا
يف ذلــك أزمــات الغــذاء العامليــة املتعـ ّـددة خــال هــذه ال ـفـرة ،والنمّ ــو
ّ
السكاين (من  ٣١مليون يف العام  ٢٠٠٠إىل  ٤١مليون يف  ،)٢٠١٧والنمّ و
الحضــري املتزايــد (مــن  58.3٪يف  ٢٠٠٠إىل  71.3٪يف  ،)٢٠١٦باإلضافــة
تحســن املداخيــل (أرقــام الديــوان الوطنــي لإلحصائيــات عــى
إىل
ّ
اإلنرتنــت ،بيانــات الجمــارك الجزائريــة).
ً
وفقــا للمهنــدس الزراعــي الجزائريســفيان بنعجيلــة ، ،فــإن
اإلحصاءات الرســمية عبارة عن الشــجرة التي تخفي صورة صادمة
لغابــة بشــعة مــن التبعيــة واملخاطــر التــي تحــدق بالبــاد يف املســألة
الغذائيــة .فالوضــع ً
حقــا ينــذر بكارثــة ،حيــث تواجــه البــاد انحــدارًا
ّ
جـراف ،التمـ ّـدن ،نقــص امليــاه،
خطـرًا يف قدراتهــا الحيويّــة ( اإلن ـ
ً
وضغطــا سـ ّـكانيًا هائـ ًـا ،باإلضافــة إىل الصعوبــات املناخيــة.
الــخ،).
فقــد تغـ ّـر م ـيـزان التجــارة الزراعيــة مــن  ٪١٤٣يف العــام  ١٩٦٥إىل
 ٪1.8٨يف  ،٢٠٠٣ليصــل إىل مســتوى منخفــض يبلــغ  ٪١يف .٢٠١٧
وتعتــر الجزائــر إحــدى أقـ ّـل البلــدان مرونــة وصمــو ًدا يف شــمال
ّ
تشكل وارداتها الغذائية حوايل ٪٣٠-٢٥
أفريقيا وغرب آسيا ،حيث
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إجمايل
الصادرات

صادرات
الهيدروكربونات
()%

نسبة الصادرات
من الواردات ()%

18.1

24.1

38.0

55.0

66.0

76.0

44.3

56.0

72.0

73.0

63.7

60.3

96.1

97.3

97.6

98.0

97.5 97.7 97.8

97.6

97.1

97.2

97.1

96.9

93.84 94.5 95.9

157

182

175

226

115

141

156

143

118

255

218

201

103

67

64

94.5
76

خـول صــادرات الهيدروكربونــات (باملليــار مــن الــدوالر األ ـمـريك) منــذ العــام  2002وحتــى العــام  .2017تشـ ّـكل هــذه عــادة أكــر مــن  %94مــن
الجــدول  :4تطـوّر مد ـ
ً
ـتكمل عــر التدقيــق بإحصائيــات الرســوم الجزائريــة (إحصائيــات الرســوم الجزائريــة اإللكرتونيــة)
إجمــايل الصــادرات .املصــدر ،ربــاح ( )2012مسـ
مــن إجمــايل واردات األغذيــة يف القــارة األفريقيــة ( ٪٣مــن سـ ّـكان
أفريقيــا يســتوردون حــوايل  ٪٣٠مــن إجمــايل املنتجــات الغذائيــة
للقــارة) (.)Benadjila 2017a and 2017b
يعتمــد نمــوذج “األمــن الغــذايئ” الجزائــري حال ًيــا عــى تصديــر املــواد
الهيدروكربونية ،ويُظهر تبعية كبرية لألسواق الدولية لبيع النفط
والغــاز ،مــن جهــة ،واســترياد مــا ينقصــه مــن الغــذاء ،مــن جهــة
أخــرى ،وتحديـ ًـدا املنتجــات الغذائيــة األساســية كالحبــوب والحليــب.
ّ
(تقلبــات أســعار النفــط
بعبــارة أخــرى ،تحـ ّـدد العوامــل الخارجيــة
والغــذاء) قــدرة الجزائــر عــى تغطيــة تكاليــف وارداتهــا الغذائيــة (مــن
بــن أمــور أخــرى تشــمل املدخــات واملعـ ّـدات الزراعيــة) .ريــع النفــط
والغــاز هــو الــذي يمـوّل التبعيــة الغذائيــة للجزائــر ،ويخلــق حالــة
ضـوح يف
مــن التبعيــة املزدوجــة .وقــد ظهــر هــذا الضعــف الشــديد بو ـ
املــايض ،عندمــا شــهدت البــاد أزمــة يف العــام ( ١٩٨٦بعــد انخفــاض
ّ
تضخــم ونقــص شــديدين يف الغــذاء وأزمــة
أســعار النفــط) ،أ ّدت إىل
اقتصاديــة حــا ّدة ،تســببت جزئ ًيــا بانتفاضــة الشــباب يف .١٩٨٨

 )٣تفكيــك األســطورة التــي ت ـقـول ّ
أن الجزائــر يمكنهــا
حـول إىل بلــد زراعـ ّـي مصـ ّـدر
الت ـ
ال ـيـزال بعــض ص ّـنـاع ال ـقـرار يــرددون األســاطري التــي وصفــت و ـتـزال
تصف الجزائر بـ”مطمورة روما” يف مرحلة ما من تاريخها ،للتباهي
بإمكانياتها الزراعية ولتغذية أوهام تفرتض أنّ الجزائر بإمكانها أن
تصبــح دولــة زراع ّيــة مصـ ّـدرة .
لكــن ذلــك مســتحيل ،نظـرًا للظــروف املناخيــة والزراعيــة يف
غـرب الكبري/شــمال إفريقيــا ،والتــي يغلــب عليهــا طابــع الجفــاف
امل ـ
والقحولــة .نظـرًا ملجموعــة مــن العوامــل ،بمــا يف ذلــك التضاريــس،
ومكانها عىل خطوط العرض ،واالرتفاع ،وعالقتها بالبحر األبيض
حـراء الكــرىُ ،تعتــر الجزائــر بمعظمهــا قاحلــة أو
املتوســط والص ـ
ّ
غـرة
شــبه قاحلــة .فالجنــوب شــديد الجفــاف ،وبعــض الجيــوب الص ـ
طـول الســاحل أو يف الجبــال املرتفعــة
شــبه الرطبــة التــي تتواجــد عــى ـ
ّ
تعتــر اســتثناءً  .كمــا أنّ النظــم اإليكولوجيــة (التــل ،الســهوب،
والواحــات الجنوبيــة) ّ
هشــة وغــر مســتقرّة .فالســهوب (حــوايل ٣٠
حـراء الكــرى (التــي تشــغل ثلثــي
مليــون هكتــار) ،باإلضافــة إىل الص ـ
مســاحة البــاد) ،ال ّ
توفــر مســاحة كافيــة لالســتيطان البشــري،
والزراعــة بطبيعــة الحــال.
تملــك الجزائــر أدىن نســبة مــن األرايض الصالحــة للزراعــة ،عــى
الرغــم مــن ّأنهــا البلــد األكــر يف املنطقــة املغاربيــة .،فمــن بــن
 ٢,٣٨١,٧٤١كيلومــر مربــع ،حــوايل  8.4مليــون هكتــار فقــط ()3.5٪
ي ّ
ُعد صالحً ا للزراعة اليوم ،مقارنة بـ ٪١٨يف املغرب و ٪٣٠يف تونس

(.)Davis 2007
ّ
تتلقــى أكــر مــن  600ملــم مــن
تشـ ّـكل املســاحات الزراعيــة ،التــي
األمطــار وبزاويــة إنحــدار أقـ ّـل مــن  500.000 ،٪٣هكتــار فقــط
ً
عائقا كبريًا
(حوايل  ٪٦من إجمايل املســاحة الزراعية) .ويشــكل هذا
أمــام الفالحــة الجزائريــة التــي ال يمكــن التعامــل معهــا ســوى عــر
أقلمتهــا مــن خــال اكتشــافات األبحــاث الزراعيــة وكذلــك االســتفادة
مــن ممارســات األســاف (.)Benbekhti 2008, Omari 2012
تعتــر منطقــة التـ ّـل مــن أكــر األرايض الزراعيــة خصوبــة يف الجزائــر،
حـزام مــن األرايض يعــر الســهول الشــمالية للبــاد ،ويمتـ ّـد مــن
وهــي ـ
ّ
“سلة خبز” الجزائر،
الساحل إىل الهضاب العليا يف الجنوب .تقع
شـرة جنــوب الجزائــر العاصمــة ) ،يف هــذه املنطقــة التــي
متيجــة (مبا ـ
كانــت مســتنقعا يف وقــت ســابق  .لكــن الطبيعــة شــبه القاحلــة
ملعظــم املســاحات الزراعيــة املســتخدمة ،تجعــل تعميــم النمــط
املكثــف للزراعــة ،كمــا جــرى يف أوروبــا ،مســعاً ذو نتائــج غــر ّ
مؤكــدة
ً
أحيانــا بقســاوة
عــى اإلطــاق .باإلضافــة إىل ذلــك ،يتأثــر الحصــاد
حـرارة الصيــف .وتتفاقــم
الشــتاء يف الجبــال والســهول العاليــة و ـ
هذه الظروف نتيجة عدم انتظام هطول األمطار موســميًا وســنويًا،
حـرارة ،الــيء الــذي يحـ ّـدد يف
وكذلــك األمــر بالنســبة لدرجــات ال ـ
ّ
املحققــة .مــن دون ال ـرّي ،تبقــى الزراعــة يف
معظــم األحيــان النتائــج
حـاء الجزائــر متزعزعــة وغــر مســتقرّة .بالرغــم مــن الزيــادة
أغلــب أن ـ
(بمتوســط  3.7مليــون طــنّ بــن  ٢٠٠٠و ،٢٠١٤مقارنــة بـ 2.25
يف اإلنتــاج
ّ
طـاع الحبــوب يف املعانــاة مــن هــذه
طــن بــن  ،)١٩٩٩-١٩٩٠يســتمر ق ـ
املعضلة ،حيث يعتمد بشكل كبري عىل هطول األمطار ،فينعكس
ذلــك يف إنتــاج غــر منتظــم م عــى مـ ّر الســنني .مثـ ًـا ،خــال ســنة
 2008التــي عرفتجفافــا ك ـبـرا ،بلــغ اإلنتــاج  1.7٧مليــون طــنّ  ،بينمــا
ســجّ ل رقمــا قياسـيًا يف العــام  ٢٠٠٩بالغــا  6.2مليــون طــنّ (.)MADR
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2008
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28.2 32.7

2017

32.8

يبلــغ معـ ّـدل توافــر امليــاه للفــرد يف الجزائــر أقـ ّـل مــن  ٣٠٠مــر مكعّ ــب
يف الســنة ،ممّ ــا يضعهــا يف مســتوى أدىن بكثــر مــن عتبــة الفقــر املــايئ
التــي ّ
حددهــا البنــك الدوليــب  ١٠٠٠مــر مكعّ ــب ،لتكــون بذلــك دولــة
فقرية يف موارد املياه ( .)Stratfor Worldview 2016ويزداد هذا
الوضــع ســوءً ا مــن خــال:
•اإلفراط يف استغالل احتياطيات املياه السطحية والجوفية
نتيجــة عمل ّيــات الحفــر الغــر نظاميــة يف الشــمال ويف
حـراء.
الص ـ
س ّرب ميــاه البحــر إىل امليــاه الجوفيــة االحتياط ّيــة يف
هـرة ت ـ
•ظا ـ
املناطــق الســاحلية.
•خطط زيادة املساحات السقويّة/املروية إىل  ٢مليون هكتار
بح ـلـول  .٢٠٢٠-٢٠١٩معظــم هــذه الزيــادة ســتكون يف املناطــق
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القاحلــة وشــبه القاحلــة ،ماسيشـ ّـكل ضغطــا إضاف ّيــا عــى
ّ
الهشــة.
ـمـوارد امليــاه ،متسـبّبا يف اســتنزاف األرايض
• مشــاكل ّ
تملــح امليــاه واألرايض املرتبطــة باســتخراج امليــاه مــن
املناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة.
وأخـرًا وليــس آخـرًا ،تــؤ ّدي تأ ـثـرات التغـ ّـر املناخــي إىل تفاقــم
الصعوبــات التــي تواجههــا الزراعــة حال ًيــا :انخفــاض تســاقط الثلــوج،
ّ
ّ
التبخــري ،تقصــر دورات
التبخــر والنتــح
جـراف ،زيــادة
اشــتداد ااإلن ـ
املحاصيــل بســبب الــدفء الغــر عــادي للمنــاخ ،اكتســاح القحولــة
للمناطــق الشــمالية ،التصحّ ــر يف املناطــق شــبه القاحلــة ،وتزايــد
حرائق الغابات ،الخ .ولكن السلطات العامّ ة تستخف بهذا البعد
املناخــي وآثــاره وهــذا يُلحــظ فينقــص الدراســات والتحليــات ،البنيــة
التحتيــة غــر املالئمــة مثــل محطــات األرصــاد الجويــة الزراعيــة ،إلــخ.
سـراتيجية
إنــه مــن املهــم جــدا أخــذ هــذا البعــد بعــن االعتبــار يف أي ا ـ
نريدهــا أن تكــون منســجمة مــع مبــادئ الســيادة الغذائيــة
(.)Hamouchene and Minio-Paluello 2015
باختصــار ،تلعــب الظــروف املناخيــة والزراعيــة يف الجزائــر دورًا/تأثـرًا
ّ
الملكثفــة.
ك ـبرًا يف تكويــن املناطــق الفالحيــة وتفضيــل زراعــة توســعيّة
وإىل يومنــا هــذا ،لــم تتمكــن التقن ّيــات الزراعية/الفالحيــة مــن تخطــي
هــذه الحواجــز.
زراعة الصحراء كحالة أخرى للمنهج االستخراجي االستنزايف
شـرة املاضيــة
اتجهــت السياســات الزراعيــة يف الســنوات الخمــس ع ـ
إىل تكثيــف الزراعــة التــي تعتمــد عــى االســتثمار الخــاص مــن خــال
الرتويــج لنمــوذج تجــاري ربحيمرتكــز عــى املحاصيــل الريعيــة
ّ
املخصصة للتصدير .وعىل غرار ما يظهر يف الدول املجاورة كاملغرب
ضـوح
وتونــس ،يمكــن مالحظــة هــذا النمــط الــذي يدعــو للقلــق ،بو ـ
حـراء الكــرى ،حيــث اســتحوذ رجــال األعمــال عــى حصــص
يف الص ـ
ّ
ك ـبـرة مــن األرايض املرويّــة .ودفــع هــذا االســتغالل املكثــف لــأرايض
ومــوارد امليــاه املراقبــن لوصــف هــذا ال ـنـوع مــن الزراعــة باالســتخراجي
ّ
وتملحها( (�Ben
والتنقيبي  ،ألنه ال يكرتث الستنفاد املياه واألرض
.)adjila 2017, Bessaoud 2016
كشــف هــذا الخيــار العبثــي بالفعــل عــن نتائجــه الكارثيــة يف أدرار
ّ
مؤكــدا المباالتــه عــى اإلطــاق بمســألة االســتدامة .فمــا
وورقلــة،
الصــدد هــو تطويــر زراعــة رأســمالية ّ
يهــمّ يف هــذا ّ
مكثفــة يف ظــروف
مناخيــة قاســية للغايــة لتحقيــق أربــاح عــى حســاب االســتمرارية
والـ ّـدوام ( .)Benadjila 2016وتعطــي التجــارب الفاشــلة املماثلــة
يف ليبيــا واململكــة العربيــة الســعودية شــهادة حاســمة عــى عــدم
استدامة هذه املشاريع ،وعليها أن تكون بمثابة إنذار ّ
جدي لص ّناع
ال ـقـرار الجزائريــن لالمت ـنـاع عــن اتخــاذ مثــل هــذه الخيــارات الحم ـقـاء
التــي تشــكل خطـرًا عــى مســتقبل املــوارد والطبيعــة والبشــر يف تلــك
املناطــق.
ح�راء(  (�NW
ظ�ام مخ ـ�زون امليـ�اه الجوفيـ�ة يف شـ�مال ـغ�رب الص ـ
ن ـ
)SAS
شـرك بــن الجزائــر وتونــس وليبيــا عــى
يحتــوي هــذا النظــام امل ـ
احتياطيــات هائلــة مــن امليــاه (حــوايل  31.000مليــار مــر مكعّ ــب)
ّ
تشكلت هذه الطبقات الجوفية
القابلة الستغالل جزيئ فقط .وقد
عــى مــدى آالف الســنني ،ولهــا معـ ّـدالت تجديــد بطيئــة للغايــة.
وتتواجــد هــذه امليــاه عــى مســاحة تزيــد عــن مليــون كيلومــر مر ّبــع،

وتنقســم بــن طبقتــن مــن طبقــات امليــاه الجوفيــة :طبقــة بينيــة
قاريّــة ( )Continental Intercalary - CIوطبقــة طرف ّيــة مرك ّبــة
(ً .)Terminal Complex - CT
حـراء والســاحل
وفقــا ملرصــد الص ـ
( ،)SSOأصبــح اســتغالل امليــاه الجوفيــة ّ
مكثفــا مــن خــال عمليــات
الحفر (التي يصل بعضها إىل عمق يفوق الـ ١٠٠٠مرت) بني عامي ١٩٧٠
و ،٢٠٠٠أل ـغـراض زراعيــة واســتخدامات منزليــة وصناعيــة ،لريتفــع مــن
 0.6إىل  2.5مليــار مــر مكعّ ــب يف الســنة (.)OSS 2003
حـراء
الرســم  .3نظــام مخــزون امليــاه الجوفيــة يف شــمال ـغـرب الص ـ
ً
موزعــا بــن الجزائــر وتونــس وليبيــا.
()NWSAS

املصدرhttp://sass.oss-online.org/en/north-western-
sahara-aquifer-system-%E2%80%93-sass
ً
حـراء والســاحل ،تسـبّب االســتخدام املكثــف لنظــام
وفقــا ملرصــد الص ـ
حـراء مــن قبــل البلــدان
مخــزون امليــاه الجوفيــة يف شــمال ـغـرب الص ـ
الثالثــة يف الضغــط عــى هــذا املــورد ، ،وفقــدان الضغــط االرتــوازي،
ّ
وتملــح وخفــض منســوب امليــاه.
واســتنزاف القنــوات الطبيعيــة،
باملعـ ّـدل الحــايل لالســتخدام ،قــد تختفــي طبقــات امليــاه الجوفيــة يف
غضــون  ٥٠إىل  ١٠٠عــام ،ممــا يهـ ّـدد ـفـرص االســتيطان البشــري .ويف
حـراء
هــذا الســياق ،تبــدو زيــادة املســاحات املســقيّة/املرويّة يف الص ـ
خيــارًا خطـرًا وغــر مســؤول.

 .٣بعض مؤشرات القطاع
الفالحي في الجزائر
صـاءات
ال بــد يف البدايــة مــن اإلشــارة إىل عــدم موثوقيــة اإلح ـ
الرســمية يف الجزائــر .ففــي ظـ ّـل انعــدام الشــفافية وغيــاب عمل ّيــات
صـاءات التقريبيــة واملتناقضــة
املســح املالئمــة وســيطرة نمــط اإلح ـ
طـاع الزراعــي ،ينبغــي عــى
التــي تســتخدم إلخ ـفـاء الواقــع املــزري للق ـ
ا ـملـرء أن يكــون حــذرًا للغايــة حتــى ال يعيــد إنتــاج الدعايــات الرســمية.
صـاءات والتقاريــر الرســمية
لســوء الحــظ ،ال يمكــن تجاهــل اإلح ـ
تمامً ــا .ومــع ذلــك ،فقــد تمّ ــت استشــارة عــدد مــن املصــادر املســتقلة
ً
أحيانــا صــورة مختلفــة تمامً ــا .لقــد فضــح
األخــرى ،والتــي ُتظهــر
بعــض املهندســن الزراعيــن كســفيان بــن عجيلــة العبثيــة والتضليــل
صـاءات ،كاشـ ًـفا بعــض الحقائــق مــن خــال تحليــات
يف بعــض اإلح ـ
ومقارنــات مــع بلــدان أخــرى (.)Benadjila 2017a

ّ )١
تطور االستهالك املنزيل
كمــا يف بلــدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا األخــرى ،يُنفــق
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وتعترب منتجات الحبوب أكرث املنتجات املستهلكة (الخبز والسميد
والدقيق واملعكرونة واألرز) ،بنسبة  17.5٪من إجمايل االستهالك،
تليهــا الخضــروات الطازجــة ( ،)14.4٪واللحــوم الح ـمـراء (.)13.3٪
وقــد ارتفــع االســتهالك الســنوي للحبــوب لــكل فــرد مــن  191.8كــغ
يف الفرتة  ٢٠٠٣-١٩٩٤إىل  241.2كغ يف الفرتة  ٢٠٠١٣-٢٠٠٤ووصلت إىل
 270كــغ يف  .٢٠١٦كمــا ازداد االســتهالك الســنوي للحليــب لــكل فــرد
مــن  ٣٤لــر يف  ١٩٦٨-١٩٦٧إىل  ٦١لــر يف  ،١٩٨٠-١٩٧٩ثــم تضاعــف يف
العــام  ٢٠١٥ليصــل إىل  ١٣٤لــر .وهــذا يجعــل الجزائــر أكــر مســتهلك
للسكر ،تستهلك
للحليب ومشتقاته يف املغرب الكبري .أمّ ا بالنسبة ّ
الجزائــر  ١.١مليــون طــن ســنويًا ،أي مــا يعــادل  ٣٠كــغ /نســمة /ســنة،
املتوســط العاملــي الــذي ـيـراوح بــن  ١٨و ٢٠كــغ
مــا يعتــر أعــى مــن
ّ
(.)Bessaoud 2016
تعــد الزيــادة امللحوظــة يف اســتهالك البطاطــا نزعــة جد ـيـرة باالنتبــاه
فقــد أصبحــت مــن املــواد الغذائيــة األساســية يف النظــام الغــذايئ
الجزائــري (إىل جانــب الحبــوب والحليــب) .وقــد بلــغ معــدل
استهالكها  21.7كغ /ساكن/سنة يف  ،١٩٦٧-١٩٦٦وارتفع إىل  ٣٤كغ
يف ال ـفـرة  ،١٩٨٠-١٩٧٩ثــم إىل أكــر مــن ثالثــة أضعــاف بح ـلـول ٢٠١٥
ليصــل إىل  ١١٣كــغ (.)Benadjila 2017a
باختصــار ،يقـ ّـدر االســتهالك الغــذايئ بحــوايل  ٣٥٠٠حُ ر ـيْـرة يف اليــوم
ّ
وتمثــل الحبــوب
غـرب املتقــدم).
للفــرد (عــى ـغـرار التقد ـيـرات يف ال ـ
ومشــتقاتها  ٪٦٠مــن إجمــايل الحر ـيـرات و ٪٧٥مــن الربوتينــات
املســتهلكة .ومقارنــة بال ـفـرة االســتعمارية ،تضاعــف اســتهالك
الطاقــة تقري ًبــا ،ومــع ذلــك ،تجــدر اإلشــارة إىل أن غالبيــة هــذه
ً
وفقــا لــن عجيلــة و ٪٨٥-٨٠وفقــا
الحر ـيـرات مســتوردة (٪٧٥-٧٠
لشــحات) .ألنّ الحبــوب تشـ ّـكل الغــذاء الرّئيــي يف البــاد (زراعتهــا
تمتـ ّـد عــى حــوايل  ٪٨٠-٧٥مــن املســاحة الزراعيــة املفيــدة) ,يمكــن
مقياســا لهشاشــة النظــام الغــذايئ يف الجزائــر
اعتبارهــا لحـ ّـد مــا،
ً
(وتحتـ ّـل) .)Benadjila 2017a Chehat 2018
يف العــام ّ ،٢٠١٧
حلــت الجزائــر ضمــن فئــة “الخطــر املنخفــض” يف
جـوع العاملــي ،وأتــت يف املرتبــة  ٤١مــن بــن  ١١٩دولــة شــملتها
مؤشــر ال ـ
صـاءات العامّ ــة دائمً ــا إىل
الدراســة ( .)GHI 2017تحتــاج هــذه اإلح ـ
ً
تهميشــا يف
التدقيــق مــن خــال تفحّ ــص حالــة املجموعــات أكــر
ً
ّ
السكان ( 1.8مليون)
فوفقا لبيانات الفاو ،عاىن  4.6٪من
املجتمع.
مـ�ن نقـ�ص يف التغذيـ�ة بـين عامـ�ي FAO country pro�( ٢٠١٦-٢٠١٤
 .)fileويف العــام  ،٢٠١٢بلغــت نســبة األطفــال الذيــن تقـ ّـل أعمارهــم
عــن  ٥ســنوات ،والذيــن يعانــون مــن التقـ ّزم  ،11.7٪وكانــت نســبة
الهـزال .)World Bank country profile( 4.1٪
املتضرريــن مــن ُ ـ

 )٢الفالحة والصناعات الغذائية يف االقتصاد الوطني
تزايــد اإلنفــاق العــام عــى الفالحــة بشــكل كبــر يف الســنوات القليلــة
املاضيــة ،فقــد كان يشـ ّـكل  18.63٪مــن الناتــج اإلجمــايل املحــي
الفالحــي يف  ،٢٠١٣أي مــا يقــارب ثالثــة أضعــاف مــا كان عليــه يف
 .١٩٩٥لكــن هــذه الزيــادة تعتــر هامشــية مقارنــة بإجمــايل اإلنفــاق

بلــغ الناتــج املحــي اإلجمــايل الفالحــي  11.2٪يف العــام  ،٢٠١٤وارتفــع
إىل  12.3٪يف  .٢٠١٦واســتق ّر الناتــج املحــي اإلجمــايل الصناعــي-
الزراعــي عــى  5.6٪يف ( ٢٠١٤الديــوان الوطنــي لإلحصائيــات عــر
طـاع الفالحــي  6.3٪ســنويًا بــن
اإلنرتنــت) .فــكان معـ ّـدل نمــو الق ـ
حرّك للنمـ ّو االقتصــادي
 ٢٠١٠و ،٢٠١٦وبالتــايل يمكــن اعتبــاره بمثابــة م ـ
لهــذه ال ـفـرة .إذا ّ
طـاع الخــاص
دققنــا أكــر يف األرقام،ســنجد أن الق ـ
طـاع
يهيمــن عــى ديناميــة النمـ ّو هــذه ،فقــد بلغــت مســاهمة الق ـ
العــام يف الناتــج املحــي اإلجمــايل الزراعــي يف العــام  ٢٠١٥مــا نســبته
 1.3٪%فقــط ،بينمــا كانــت تفــوق الــ ٪٢٥يف أوائــل الســتينيات (�Bes
.)saoud 2016
طـاع الفالحــي يشـ ّـغل حــوايل 917.000
يف العــام  ،٢٠١٥كان الق ـ
شــخص ،معظمهــم رجــال ،بنســبة ( ٪٩٤عمالــة الرجــال يف جميــع
ّ
طـاع الزراعــي
ويمثــل التوظيــف يف الق ـ
القطاعــات تصــل إىل .)٪٨٢
طـاع حــوايل ُخمــس
 8.7٪مــن إجمــايل اليــد العاملــة .كمــا يوفــر الق ـ
صـاءات
إجمــايل اليــد العاملــة يف املناطــق الريفيــة .وإذا نظرنــا إىل إح ـ
الــ ١٥ســنة املاضيــة ،أي منــذ العــام  ،٢٠٠٠يمكننــا مالحظــة توجّ ــه
لتقليــص دور الزراعــة يف توفــر ـفـرص العمــل (أكــر مــن  ٪١٥يف
منتصــف األلفــن إىل  8.7٪يف ( .)٢٠١٥الديــوان الوطنــي لإلحصائيــات
عــر اإلنرتنــت).

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -الجزائر

الســكان الجزائريــون ّ
حصــة أكــر مــن دخلهــم عــى الغــذاء مقارنــة
باالقتصــادات الغربيــة ذات الدخــل املرتفــع .ففــي الواليــات املتحــدة
متوســط الدخــل الــذي يتــم إنفاقــه عــى الغــذاء
األمريكيــة ،يبلــغ
ّ
 6.8٪فقــط ،يف حــن أنــه يصــل إىل حــوايل  ٪٤٠يف دول مثــل تونــس
غـرب والجزائــر (.)AfDB 2012
ومصــر وامل ـ

(مــن  2.42٪إىل  ،)3.68٪وتبقــى النســبة الخاصــة بالفالحــة مــن
غـرب
إجمــايل اإلنفــاق العــام أدىن منهــا يف البلــدان األخــرى يف امل ـ
الكبــر (.)Bessaoud 2016

 )٣الواردات الغذائية وتغطيتها لالحتياجات الوطنية
يبلــغ امل ـيـزان التجــاري الفالحــي حــوايل  ،٪١أي أن الصــادرات
الغذائيـ�ة تغطـ�ي  ٪١فقــط مــن الــواردات (�Chehat 2018, Ben
 .)adjila 2017aوال يعنــي هــذا أننــا بحاجــة إىل زيــادة الصــادرات ١٠٠
مـرّة لتحقيــق التــوازن ،لكــن التبايــن الهائــل يـ ّ
ـدل عــى مــدى خطــورة
الوضــع الغــذايئ يف الجزائــر ،البلــد الــذي يســتورد معظــم غذائــه.
ويحتــل امل ـيـزان التجــاري الفالحــي للبلــد أدىن املعـ ّـدالت يف شــمال
إفريقيــا (.)Omari 2012
ُتعـ ّـد الجزائــر إحــدى أكــر مســتهليك الحبــوب يف العالــم ،فمنــذ
منتصف العقد األوّل من األلفية الثالثة ،تم إدراجها يف قائمة أكرب
ســتة مســتوردين للقمــح يف العالــم ،حيــث فاقــت وارداتهــا  ٥ماليــن
طــنّ ســنويًا ( ،)Bessaoud 2016وهــي ،يف الواقــع ،ثالــث أكــر
مســتورد للقمــح الطــري ،وأكــر مســتورد للقمــح الصلــب يف العالــم
( ٪٥٠مــن التبــادل الدويل).تزويــد الجزائــر بالقمــح الطــري والصلــب
سـايس مــن خــال اســترياد القمــح الطــري بنســبة ٪٧٨
يتــمّ بشــكل أ ـ
(يســتخدم لصنــع الخبــز) والقمــح الصلــب بنســبة ( ٪٤٥إلنتــاج
الســميد) .يف العــام  ، ٢٠١٧تصـ ّـدرت الجزائــر قائمــة املســتوردين
ب ٢٠٠كــغ /مقيم/ســنة  ،مــع فــارق شاســع بينهــا وبــن املســتورديْن
الكبرييْــن اآلخريْــن ،وهمــا مصــر ( ١٢٦كــغ ) وإندونيســيا ( ٣٥كــغ ).
وقــد تضاعفــت واردات الــذرة والشــعري لالســتهالك الحيــواين ٥.٥
مـرّات بــن عامــي  ٢٠٠٠و ٢٠١٤لتصــل إىل  ٩٧٦مليــون دوالر أمريــي
(.)Benadjila 2017a and 2017b
بالنسبة للحليب ،تستورد الجزائر  ٪٦٠من استهالكها ،ما يجعلها
ثــاين أكــر مســتورد ملســحوق الحليــب يف العالــم بعــد الصــن .كمــا
تســتورد  ٪١٢مــن اســتهالكها للحــوم الح ـمـراء (يتــم توفــر اللحــوم
181

ضـاء محل ًيــا) .وتصـ ّـدر الجزائــر السـ ّـكر الــذي يتصـ ّـدر قائمــة
البي ـ
الصادراتهــا الزراعيــة (ويتــمّ تكر ـيـره مــن قبــل مجموعــة ســيفيتال
بنســبة ُ .)٪٧٢
وتنتــج جميــع الخضــروات الطازجــة محل ًيــا ،أمّ ــا
سـايس
الفواكــه والــواردات الكماليــة الالزمــة ســنويًا ،فهــي بشــكل أ ـ
املــوز والتفــاح (.)ONS online statistics, Bessaoud 2016

 .٥بعض التوصيات لتحقيق
السيادة الغذائية في الجزائر
ال يمكن اختزال السيادة الغذائية يف نقاش بسيط حول الفالحة،
ّ
تتعلــق بطبيعــة وأداء االقتصــاد بكل ّيتــه .كمــا ال يمكــن
فهــي باألحــرى
صـرة املــدى أو بتلــك التــي ترتكــز عــى زراعــة
ربطهــا بمقاربــات ق ـ
ً
ً
ّ
وثيقــا
ارتباطــا
مكثفــة تصديريّةوتجاريّــة .فهــي ،يف الواقــع ،مرتبطــة
بالســيادة الشــعبية ،والديمقراطيــة الجذريّــة ،والعدالــة فيتوزيــع
الـ ّـروات ،ومبــادرات مســتديمة يقودهــا ّ
الفلحــون وصغــار املزارعــن
واملنتجــن.

 )٢وضع ّ
حد ّ
للسياسات النيوليربالية وتنويع
االقتصاد
سـراتيجية
هنــاك حاجــة ملحّ ــة إلعــادة النظــر بشــكل جــذري يف اال ـ
ّ
يتطلــب تطويــر الزراعــة وضــع حـ ّـد
االقتصاديــة الكاملــة للبــاد .ســوف
لنمــوذج االســتغالل النيوكولونيــايل والريعــي ،وتنويــع االقتصــاد،
طـاع التصنيعــي الــذي ّ
خـرة
يولــد التكنولوجيــا وال ـ
وتمتــن الصلــة بالق ـ
التقنيــة واملعـ ّـدات الالزمــة مــن أجــل التحديــث والتصــدي ملختلــف
التحديــات ،بـ ً
ّ
ـدل مــن االعتمــاد عــى الــواردات وتقليــد النمــاذج
األجنبيــة.
نحتــاج لزراعــة ّ
توفــر ـفـرص العمــل عــن طريــق زيــادة اإلنتــاج وتحســن
ّ
الغلــة بطــرق مســتدامة .وهــذا يســتلزم إرادة سياســية ،تنعكــس يف
ً
ماليــة عامــة واســتثمارات مفيــدة لغالبيــة صغــار املزارعــن بــدل مــن
ّ
الخاصــة.
شـركات الفالح ّيــة
كبــار مـ ّـاك األرايض وال ـ

 )٣نزع االلتباس حول سندات امللكيّة ومسألة
الولوج إىل األرض

تعتــر االقرتاحــات أدنــاه ،شــأنها شــأن أي الئحــة ،محــدودة وال
ّ
تدعــي الشــمولية ،وهــي تتضمــن أولويّــات عامــة يدعــو إليهــا الباحــث
وآخــرون ـغـره ب ـنـاءً عــى توجّ ــه ســيايس يســعى ألن يكــون إىل جانــب
ّ
املهمشــن واملهمّ شــات ،ويتــوق أن يكــون متضامنــا بشــكل فعّ ــال
مــع “معذبـ ّـي األرض” يف ســعيهم لتحقيــق العدالــة ووضــع حـ ّـد
لالضطهــاد واالســتغالل.

ّ
املعقــدة املوجــودة عــى
جـراءات
ال تتالئــم القوانــن الحاليــة مــع اإل ـ
أرض الواقــع (تقســيم املســتثمرات الزراعيــة الجماعيــة ،التأجــر،
إعــادة التأجــر ،الــخ .).يجــب تغيــر هــذه القوانــن ً
وفقــا ملبــدأ “األرض
ّ
شـرائح
ملــن يحرثهــا” ،لتثمــن املعــارف والديناميــات التــي توفرهــا ال ـ
طـاع .ويجــب أيضــا أخــذ يف عــن االعتبــار
املختلفــة العاملــة يف هــذا الق ـ
حـول ال ّنفــاذ إىل األرض ّ
تركــز عــى
جـراءات الحاليــة ـ
أنّ التدابــر واإل ـ
املــدى القصــر ,مــا مــن شــأنه أنتيخلــق حالــة مــن ال ّتقلقــل وعــدم
االســتقرار  ،وهــذا ال يشــجع االســتثمارات اإلنتاجيــة طويلــة األمــد
أو التمســك بــاألرض.

الســائد يف الجزائــر ،فــ٪٧٠
تعتــر الزراعــة الص ـ
غـرة والعائليــة النمــط ّ
مــن مـ ّـاك األرايض هــم مــن الفالّحــن ّ
الصغــار والعائــات الزراعيــة
 ،ويبلــغ عددهــم مئــات اآلالف ،يعملــون يف األرض ،ويشــاركون يف
أنشــطة مختلفــة (بمــا يف ذلــك الرعــي) ،وينتجــون مروحــة واســعة
مــن منتجــات عاليــة الجــودة .ونظـرًا لخربتهــم ،فهــم يتمتعــون
حـول حمايــة بيئتهــم ،وحمايــة املــوارد ،والحفــاظ
بمعرفــة ق ّيمــة ـ
عــى البــذور املحليــة.

ينبغــي حـ ّـل مشــكالت وضعيــة األرايض مــن خــال دمــج كل الذيــن
شـرة ويســرزقون مــن الفالحــة .كمــا يجــب إن ـهـاء
يعملــون عليهــا مبا ـ
محــاوالت خصخصــة أرايض الدولــة لصالــح كبــار رجــال األعمــال
والرأســماليني ،وينبغــي عــى النظــم والقوانــن الجديــدة مراعــاة
خطــر املضاربــة واملمارســات الريعيــة وتركيــز امللكيــة ،التــي يمكــن
أن تخلــق فئــة جديــدة مــن املـ ّـاك الطفيل ّيــن املهتمــن فقــط بزيــادة
ثرواتهــم ،مــن خــال ســلب اآلخريــن واســتغاللهم كعمــال.

ّ
الفلحــن والزراعــة العائليــة ـبـدل
 )١الرتكيــز عــى
ّ
الزراعــة التجاريــة املكثفــة والتصديريّــة

ومــع ذلــك ،لــم ـتـويل الســلطات ،ال سـيّما منــذ الثمانينــات ،هــذا
النمــوذج مــن الفالحة/الزراعــة األهميــة املطلوبــة ،بــل عــى النقيــض
طـاع الزراعــة الصناعيــة التجاريــة
مــن ذلــك ،فقــد دعــم ص ّـنـاع ال ـقـرار ق ـ
ً
املرت ـكـزة عــى املحاصيــل الريعيــة (عــادة مــا تكــون للتصديــر) الكثيفــة
يف اســتخدامها ـلـرأس املــال واملدخــات واألرايض (األمــاك الك ـبـرة)،
واملياه وغريها من املوارد ،والتي ال تويل أية أهميّة ملسألة االستدامة
فمن امللحّ والضروري تغيري هذا املسار عرب وضع صغار ّ
الفلحني و
املزارعني/العائــات الزراعيــة يف صلــب أ ّيــة ّ
خطــة تنميــة فالحيــة تنــوي
أن تكــون عادلــة وســيادية ومســتدامة .ويف ختــام التحليــل ،ال بــد أن
نعــي اســتحالة تطويــر زراعــة دون مزارعــن.إدراك هــذا األمــر هــو يف
غايــة األهميــة!

 )٤حمايــة ا ـملـوارد الطبيعيــة ّ
النــادرة واألنظمــة البيئيــة:
حمايــة الرتبــة وا ـملـوارد املائيــة

جـراف ،التصحّ ــر ،الــخ ،).ممّ ــا
تعــاين الرتبــة مــن التدهــور البيئــي (اإلن ـ
ّ
يؤثــر عــى خصوبتهــا .وتواجــه املــوارد عمليــة اســتنفاد (اإل ـفـراط يف
ّ
وتملــح .وتعــاين هــذه املــوارد
اســتغالل احتياطيــات امليــاه الجوفيــة)
ّ
التجدد إىل مستويات
من ضغط متزايد ،حيث وصلت قدرتها عىل
طـرة ،نتيجــة االســتخدام االســتخراجي ّ
املكثــف  .ففــي ظــل التغـ ّـر
خ ـ
املناخــي ،تصبــح مســألة حمايــة الرتبــة واملــوارد ذات أهميــة ك ـبـرة.
كمــا ذكرنــا أعــاه ،تعـ ّـد الجزائــر بلـ ًـدا ف ـقـرا يف املــوارد املائيــة ،ونظـرًا
لطبيعته شبه القاحلة/قاحلة ،ال ّ
بد من تبني اسرتاتيجية من أجل
الحفــاظ عــى املــوارد املائيــة الحاليــة لضمــان ب ـقـاء األجيــال املقبلــة.
ّ
ّ
املكثفــة
يتوقــف عــى الفــور خيارتوســيع الزراعــة
وبالتــايل ،يجــب أن
حـراء الكــرى ،ملــا يشـ ّـكله ذلــك مــن تهديــد الحتياطيــات امليــاه
يف الص ـ
الجوفيــة.
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 )٥تبديــد وهــم أن الجزائــر قــد تصبــح مصـ ّـد ًرا زراع ًيــا
ك ـب ً
را
علينا أن نكون واقعيني فيما يتعلق بإمكانيّات الفالحة الجزائرية.
فهنــاك بعــض الزراعــات التــي ينطبــق عليهــا هــذا بالتأكيــد ،كالتمــور
(دقلــة نــور) والكــروم ،ولكــن مــن الصعــب عمومً ــا أن ينطبــق ذلــك
عــى زراعــات أخــرى .فمــن املهــم والضــروري ،يف الوضــع الحــايل،
طـاء األولويــة لزيــادة اإلنتــاج لألســواق املحليــة وتحســن اإلنتاجيــة
إع ـ
ّ
خاصــة يف الحبــوب والخضــروات
لتحقيــق االكت ـفـاء الــذايت النســبي،
والحليــب واللحــوم ،باإلضافــة للحــد مــن التبعيــة لألســواق الدوليــة
(الــواردات) ،وتحقيــق بعــض التــوازن بــن اإلنتــاج املحــي والــواردات.
ّ
يتطلــب اســتثمارات جــا ّدة ومســتمرّة يف الزراعــة لتحديثهــا
وهــذا
ّ
وتخطــي مختلــف الصعوبــات والعراقيــل د (انخفــاض املــردود،
شـاكل التقنيــة ،والظــروف املناخيــة الزراعيــة ،الــخ.).
وامل ـ
تحتــاج النمــاذج الزراعيــة إىل إعــادة تكييفهــا ً
وفقــا للظــروف املحليــة
لشــمال أفريقيــا ،مــن خــال االعتمــاد عــى املعرفــة اإليكولوجيــة
الزراعيــة املوجــودة ،وتشــجيع البحــوث الزراعيــة واالبتــكار العلمــي،
ودمجهــا بخطــط التك ّيــف مــع تغـ ّـر املنــاخ.
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وعــى الســلطات وضــع سياســة متماســكة ومنســجمة يف إدارتهــا
طـاع الفالحــي ومراعــاة الحــدود البيئيــة
البيئيــة لتنظيــم أنشــطة الق ـ
واملناخيــة للحفــاظ عــى املــوارد النــادرة.

حـول الســيادة الغذائيــة عــى
عـام ـ
 )٦إطــاق نقــاش ـ
مســتوى املجتمــع املــدين
املجتمع املدين يف الجزائر مج ّزأ ومف ّتت .فمعظم النقابات العمالية،
طـاع الزراعــي ،مُ سـ َت َغ ّلة مــن أو تابعةللطبقــات
بمــا يف ذلــك يف الق ـ
ً
الحاكمــة ،وال ّ
تمثــل حقــا مصالــح العمــال والفالحــن .باإلضافــة إىل
ّ
ّ
ّ
ذلــك ،تتبنــى معظــم املنظمــات والجمعيــات الناشــطة تصـ ّورًأ يتبنــى
مقاربــة حقوق ّيــة (الحقــوق الديمقراطيــة والفرديــة) عــى حســاب
القضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة الجماعيــة كالســيادة عــى األرض
والغــذاء والـ ّـروات األخــرى.
ال يمكــن فصــل قضايــا الديمقراطيــة والعدالــة والكرامــة عــن قضايــا
جـراء
أخــرى ال تقـ ّـل أهم ّيــة كالســيادة الغذائيــة ،فمــن املهــمّ للغايــة إ ـ
حـول هــذه القضايــا .وهــذا األمــر يحتــاج بالضــرورة إىل
نقــاش عاجــل ـ
خـراط الفالحــن وصغــار املزارعــن مــع مناضلــن ونقابيــن وباحثــن
ان ـ
آخريــن.
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مقدمة
حـول واقــع النظــام
تهــدف هــذه الورقــة إىل فتــح نقــاش مجتمعــي ـ
الغذايئ ـ الزراعي يف مصر وإمكانات تبني مبادئ الســيادة الغذائية
وأدوات الزراعة البيئية لتأمني الحق يف الغذاء عرب دمقرطة مسألة
النفــاذ إىل املــوارد والغــذاء واعتمــاد الغــذاء والزراعــة كمقومــات
للحيــاة واالســتدامة البيئيــة واعتبارهمــا أكــر مــن مجــرد ســلعة أو
مهنــة يتــم اخضاعهمــا أو تداولهمــا عــر األســواق.
هنــاك أدلــة متزايــدة تحــذر مــن الوضــع الراهــن للنظــام الغــذايئ
عـرض مســتقبل املصريــن ومحيطهــم
ـ الزراعــي املصــري الــذي ي ـ
خـرة
الحيــوي للخطــر .فقــد شــهدت مصــر يف العقــود الثالثــة األ ـ
أزمات وانتفاضات مرتبطة باملســألة الزراعية والغذائية مثل انتشــار
الحمــى القالعيــة ،وأنفلو ـنـزا الطيــور والخنازيــر 1وانتفاضــة الخبــز
عــام  19772وأزمــة الغــذاء العامليــة عــام  ،20083وانتفاضــة  .20114هــذا
جـوع والفقــر بــن الفالحــن وســكان املناطــق
الوضــع يزيــد مــن ال ـ
املهمشــة باإلضافــة إىل انتشــار األ ـمـراض املرتبطــة بأنمــاط التغذيــة.
ويف الوقــت نفســه ،فإنــه يــؤدي أيضــاً إىل تدهــور املــوارد الطبيعيــة
والنظــام اإليكولوجــي املحــي.
ورغــم التحديــات التــي تواجــه النظــام الزراعــي ـ الغــذايئ املصــري،
حـول
إال أن هنــاك أيضــاً فرصــاً يمكــن اســتغاللها والب ـنـاء عليهــا للت ـ
التدريجــي نحــو نظــام غــذايئ ـ زراعــي بديــل .فمصــر حالــة مم ـيـزة يف
ســيطرة نمــط اإلنتــاج الفالحــي عــى إنتاجهــا الزراعــي ،حيــث تمثــل
الحيــازات الزراعيــة األقــل مــن ثالثــة أفدنــة ( 1.26هكتــار)  %83مــن
جملــة الحيــازات الزراعيــة وكذلــك تتمتــع البــاد بارت ـفـاع يف معــدالت
االكت ـفـاء والك ـفـاءة اإلنتاجيــة للمنتجــن الزراعيــن وثقــل حجــم
إنتاجهــا الزراعــي مقارنــة باملتوســط العــام ملجموعــة بلــدان املشــرق
العربــي .5كمــا أن مصــر تعــد الدولــة األول ي يف املنطقــة العربــي التــي
يتضمــن دســتورها الحــايل والــذي أُقــر عــر اســتيفاء شــعبي عــام 2014
عىل مفهوم السيادة الغذائية  .2014لذلك تعد الحالة املصري مثرية
لالهتمام الستكشاف طبيعة تشوهات النظام الزراعي ـ الغذايئ يف
ظــل دســتور يحمــي الســيادة الغذائيــة .تحــاول هــذه الدراســة اإلجابــة
عــن ثالثــة أســئلة رئيســية :مــا هــي طبيعــة النظــام الغــذايئ الزراعــي
القائــم املصــري؟ مــا هــي محــددات وقيــود تنفيــذ الســيادة الغذائيــة
يف البــاد؟ كيــف يمكــن للمجتمــع املــدين لعــب دور يف ب ـنـاء الســيادة
الغذائيــة؟
لإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت ،أتصــور أن املعرفــة النقديــة لالقتصــاد
الســيايس الغــذايئ أساســية ،لذلــك فــإن هــذا الفصــل نبــدأ يف قســمه
األول باســتعراض وتحليــل االقتصــاد الســيايس إلنتــاج واســتهالك
Dixon، Marion W. «Biosecurity and the multiplication of crises
1
.100-90 :)2015( 61 in the Egyptian agri-food industry.» Geoforum
Frerichs، Sabine. «Egypt’s neoliberal reforms and the moral
2
economy of bread: Sadat، Mubarak، Morsi.» Review of Radical Political
.632-610 :)2016( 4 .no ،48 Economics
Journal of ».1 Bush، Ray. «Food riots: Poverty، power and protest
3
.129-119 :)2010( 1 .no ،10 Agrarian Change
يف يناير  ،2011كان الهتاف األسايس يف الشوارع هو «عيش (خبز) -حرية -
4
العدالة االجتامعية» :وهو شعار يوحي بأنها كانت ضمن أشياء أخرى «انتفاضة خبز».
اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ومنظمة األغذية والزراعة
5
(الفاو) ،آفاق املنطقة العربية  :2030تعزيز األمن الغذايئ ،مطبوعات األمم املتحدة ،بريوت
.2017

الغــذاء يف مصــر ،وهــذا يشــتمل عــى دراســة طبيعــة السياســات
االقتصاديــة العامــة وتحليــل واقــع الزراعــة املصريــة والسياســة
الغذائيــة ومــا يرتبــط بهمــا مــن صحــة عامــة وأ ـمـراض غذائيــة .أمــا
القســم الثــاين مــن الدراســة فيتنــاول املســائل القانونيــة واملع ّوقــات
الحالية والتحديات الراهنة التي تعرقل تحقيق الســيادة الغذائية.
يقــوم هــذا القســم بتفكيــك الوضــع القا ـنـوين للســيادة الغذائيــة مــع
الرتكيــز عــى حــاالت محــددة إلظهــار آثارهــا عــى تحقــق الســيادة
الغذائية قبل أن ينتهي القسم بعرض ملحددات ومقومات التحول
خـراً ،تحــاول الدراســة
نحــو الزراعــة البيئيــة والســيادة الغذائيــة .وأ ـ
طـاء مجموعــة مــن األفــكار واألدوات املنهجيــة
يف قســمها األخــر إع ـ
التــي تمكــن قــوى املجتمــع املــدين والفاعلــن االجتماعيــن مــن ب ـنـاء
سياســات بديلــة قائمــة عــى الزراعــة البيئيــة والســيادة الغذائيــة.

القسم األول :االقتصاد السياسي
للغذاء في مصر
ال يمكــن عــزل مســألة الغــذاء والزراعــة عــن بنيــة االقتصــاد القومــي،
فالنظــام الغــذايئ ـ الزراعــي ال يمكــن فهمــه ومــن ثــم تغ ـيـره بمعــزل
عــن النظــام االقتصــادي األكــر .6بالتأكيــد ،يمكننــا أن نحــدث بعــض
التغ ـيـرات الجزئيــة وأن نقــوم بعمــل مفيــد دون إدراك الصــورة
الك ـبـرة للمنظومــة التــي يعمــل داخلهــا هــذا النظــام .ولكــن ،إلدراك
أكــر شــموالً لحجــم التحديــات التــي تواجهنــا لتحويــل نظامنــا
الغــذايئ ـ الزراعــي ومــا نحتاجــه مــن أدوات وإمكانــات لب ـنـاء نظــام
جديــد منســجم مــع احتىاجــات النــاس ومحقــق لبيئــة مســتدامة،
فإننا بحاجة إىل استكشــاف الســياق االقتصادي والســيايس الحاكم
يف مصــر .ومــع ذلــك ،ال يســعي هــذا القســم إىل تقديــم توثيــق كامــل
حـوالت االقتصاديــة النيوليرباليــة واألحــوال الزراعيــة والغذائيــة
للت ـ
يف مصــر ،ولكــن هدفنــا هــو تقديــم ـقـراءة نقديــة مدعمــة باملعلومــات
األساســية التــي نراهــا مهمــة يف شــرح وفهــم محــددات و ـفـرص
حـول نحــو الســيادة الغذائيــة والزراعــة البيئيــة يف مصــر مــع
الت ـ
الرتكيــز عــى السياســات الغذائيــة والزراعيــة املتبعــة حاليــاً.

 .1التكيف الهيكيل وسياسات اإلصالح االقتصادي
يمثــل االقتصــاد الســيايس الحاكــم اآلن يف مصــر اســتكماال للنهــج
النيول ـيـرايل الــذي دشــنه الرئيــس األســبق محمــد أنــور الســادات
واتضحــت مالمحــه خــال عصــر مبــارك .مــع إطــاق الســادات ورقــة
أكتوبــر عــام  1974بــدأت الدولــة املصريــة يف تبنــي سياســة االنفتــاح
وتقليص دور الدولة وتفكيك املرياث الناصري لدولة الرفاه .7وتأكد
هــذا املســار خــال حكــم مبــارك عــر توقيــع اتفــاق التثبيــت والتكيــف
الهيــكيل مــع صنــدوق النقــد والبنــك الدوليــن عامــي  1990و1991
طـاع العــام وفتــح العديــد
والــذي أدى إىل سلســلة مــن خصخصــة الق ـ
من مجاالت النشاط االقتصادي أمام القطاع الخاص واملستثمرين
املحليــن والدوليــن .وإذا نظرنــا بــيء مــن اإلمعــان يف بنــود
شـرعت مصــر يف تنفيــذه منــذ عــام  2016فإننــا
الربنامــج الحــايل الــذي ـ
نجــد أنفســنا أمــام وصفــات مشــابهة لتلــك التــي قدمهــا الصنــدوق
الــدويل ملصــر والعديــد مــن بلــدان الجنــوب خــال الســنوات املاضيــة،
وتمثــل امتــداداً لربامــج التثبيــت االقتصــادي والتكييــف الهيــكيل التــي
Holt-Giménez، Eric. A Foodie›s Guide to Capitalism:
6
.2017 ،Understanding the Political Economy of what We Eat. NYU Press
عمرو عديل « ملاذا فشل الحل الليربايل يف مرص؟» ،يف وائل جامل (تحرير)،
7
االقتصاد املرصي يف القرن الواحد والعرشين ،دار املريا .2016 ،ص ص .57-38
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يف نوفمــر  2016وافــق املجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل
عــى تقديــم ـقـرض بقيمــة  12مليــار دوالر أمريــي ملصــر .يرمــي هــذا
صـاح االقتصــادي الــذي تقدمــت بــه
ال ـقـرض إىل تمويــل برنامــج اإل ـ
شـرعت الحكومــة املصريــة
الحكومــة املصريــة .يهــدف الربنــام الــذي ـ
بتنفيــذه إىل خفــض الديــن العــام مــن حــدود 127%مــن الناتــج املحــي
اإلجمــايل خــال العــام املــايل ( 2015ـ  )2016إىل حــوايل  %80مــن الناتــج
املحــي بح ـلـول عــام  2020وتحقيــق نمــو اقتصــادي يتصاعــد تدريجيــاً
بحيــث يصــل إىل معــدل  %4خــال العــام ( 2016ـ  )2017يرتفــع إىل
حــدود  %6.7عــام  2020ـ  .202وتقليــص عجــز املوازنــة بنســبة %3.9
بح ـلـول  2020باإلضافــة إىل زيــادة االســتثمارات األجنبيــة ورفــع معــدل
صـاح منظومــة
صـاح املنظومــة الضريبيــة وكذلــك إ ـ
الصــادرات وإ ـ
8
الدعــم املعمــم (للغــذاء والطاقــة).

تمتزج التوجهات الليربالية التي تتبناها الحكومة الحالية مع تمدد
األنشــطة االقتصاديــة للقــوات املســلحة خاصــة تلــك املرتبطــة بإنتــاج
وتوزيــع الغــذاء (صعوبــات زراعيــة ،ـمـزارع ســمكية ،ـمـزارع دواجــن،
ح ـقـول قمــح واســترياد لحــوم ومنافــذ بيــع ســلع غذائيــة) .تمــارس
القــوات املســلحة هــذه األنشــطة التجاريــة عــر التكليــف املباشــر مــن
ضـوع آلليــات الســوق أو املحاســبة
قبــل مجلــس الــوزراء ودون الخ ـ
املجتمعيــة أو رقابــة األج ـهـزة الرقابيــة كمــا أنهــا معفيــة مــن الضرائــب
وفقــاً للقانــون الــذي يســمح بإع ـفـاء منتجاتهــا مــن تلــك الضريبــة.12
يظهــر الجيــش كقــوة اقتصاديــة فــوق كل مــن الدولــة والســوق وهــذا
ال يلغــي بــدوره دور األوليغارشــية املحليــة ورأســمالية املحاســيب
املوروثــة مــن حقبــة مبــارك .وتختلــف تقد ـيـرات حجــم أنشــطة القــوات
املســلحة االقتصاديــة وتشــر بعــض الدراســات إىل أن حجمهــا ال
يتعدى  %5من حجم النشاط االقتصادي الكيل .ورغم هذا الخالف
حـول نســبة مشــاركة القــوات املســلحة يف النشــاط االقتصــادي ،إال
ـ
ً
ً
أن هناك تسارعا ملحوظا يف إسناد األعمال لجهاز الخدمة العامة
التابــع للقــوات املســلحة وتوســع إنتــاج األغذيــة للجيــش وكذلــك
التوســعات الزراعيــة وا ـملـزارع الســمكية والتوســع يف مجــال التعلــم
والطاقــة .13ربمــا يجــادل البعــض بتوســع األنشــطة االقتصاديــة
شـراكات الرأســمالية التــي تجريهــا ،بــأن
للمؤسســة العســكرية وال ـ
طبيعــة املرحلــة الجديــدة ليســت «نيوليرباليــة» .لكــن يحــدد طبيعــة
النظــام كونــه رأســمالياً مــن عدمــه هــو الرتاكــم التنافــي بــن رؤوس
األمــوال .14لذلــك ال يعتــر تدخــل املؤسســة العســكرية معارضــاً
للنظــام النيول ـيـرايل ،حيــث إن النشــاطات واالحتــكارات العســكرية
ال تلغــي السياســات النيوليرباليــة ،بــل تعيــش فوقهــا وإىل جانبهــا،
مولــدة جملــة مــن التناقضــات واالحتــكارات والنزاعــات داخــل
بنيــة هــذا النظــام .فاحتــكارات الجيــش ال تمثــل انتقــاالً إىل نمــوذج
اقتصــادي آخــر بــل هــي تعمــل داخــل املنظومــة النيوليرباليــة ويعــر
جـراءات االقتصاديــة التــي تتخذهــا
الخطــاب الســيايس للرئيــس واإل ـ
الحكومــة املصريــة عــن انحيــاز واضــح للسياســات النيوليرباليــة.

مــع بدايــة عــام  2018انتهــت املرحلــة األوىل مــن تنفيــذ الحكومــة
املصرية البنود الرئيسية من الربنامج التي تلت دفع صندوق النقد
الــدويل مبلــغ  2مليــاري دوالر للحكومــة املصريــة .واشــتملت املرحلــة
األوىل عىل حزمة اإلجراءات منها تحرير ســعر الصرف يف  3نوفمرب
 2016وتخفيــض دعــم الطاقــة مــن خــال رفــع أســعار املــواد البرتوليــة
وأيضــاً رفــع ضريبــة القيمــة املضافــة إىل  .%13وقــد شــهدت املرحلــة
األوىل مــن تنفيــذ الربنامــج ارت ـفـاع معــدالت النمــو االقتصــادي خــال
 ،18/2017حيــث ارتفــع إىل  5.2يف املائــة مــن  4.2يف املائــة يف .2017/2016
كذلــك ارتفــع احتىاطــي مصــر مــن النقــد األجنبــي إىل حــوايل  36مليــار
دوالر عــام  2017وانخفــض عجــز م ـيـزان التجــارة الخارجيــة مــن  52إىل
أكــر مــن  35مليــار دوالر خــال عامــي  2015و.9 2016
شـرات لتحســن معــدالت النمــو االقتصــادي
ورغــم أن هنــاك مؤ ـ
نتــاج تبنــي هــذا الربنامــج ،إال أن اآلثــار االجتماعيــة املرتتبــة عــى هــذه
اإلجراءات كانت كبرية .فقد أدى تحرير سعر الصرف إىل انخفاض
جـاءت القيمــة التــي ثبــت
قيمــة الجنيــه املصــري إىل النصــف و ـ
عليهــا قيمــة الــدوالر نســبياً ( 16ـ  17جنيهــاً مصريــاً) أعــى بكثــر مــن
جـراءات والسياســات االقتصاديــة
التقد ـيـرات األوليــة .وأدت هــذه اإل ـ
املتبعــة إىل ازديــاد إجمــايل الديــن الحكومــي ليصــل إىل  3676مليــار
جنيــه نتيجــة ارت ـفـاع ديــون الخزانــة مــن 816مليــار جنيــه بشــهر يونيــو
جـراءات
 2016إىل  1096مليــار جنيــه بشــهر مــارس  .2017كمــا أن هــذه اإل ـ
أدت إىل حدوث موجة تضخمية كبرية .فقد وصل معدل التضخم
يف ســبتمرب  2017إىل  %33.3بعدمــا كان  %25.9يف ديســمرب .2015
ورغم بداية انخفاض معدالت التضخم يف مطلع  ،2018إال أن اآلثار
املرتتبــة عليــه ونتيجــة لالرت ـفـاع الكبــر يف أســعار الســلع الغذائيــة
األساســية واملســتلزمات العائليــة فقــد زادت مســاحات التصحــر
نارص عامر نرص وآخرون ،قرض مرص من صندوق النقد الدويل يف 1991
8
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اتبعتهــا مصــر منــذ عــام  1990وعــام  1998والتــي كانــت تهــدف أيضــاً إىل
غـاء دعــم أســعار
تخفيــض حجــم العجــز يف املوازنــة العامــة عــر إل ـ
الســلع والخدمــات وتخفيــض اإلنفــاق الحكومــي ،وتحريــر ســعر
صـرف العملــة الوطنيــة ،وتحريــر التجــارة الخارجيــة ،ورفــع أســعار
ـ
طـاع
الفائــدة ،وتحويــل ملكيــة وإدارة املشــروعات العامــة إىل الق ـ
الخــاص ،وجــذب االســتثمار األجنبــي.

الغــذايئ .ويشــر مفهــوم الصحــاري الغذائيــة إىل مناطــق جغرافيــة
صـول عــى الغــذاء الصحــي ،وخاصــة الخضــر
يصعــب فيهــا الح ـ
والفاكهــة ،بســبب عــدم توافرهــا ،أو عــدم قــدرة الســكان عــى تحمــل
تكاليف شرائها .10وفقد الكثري من األسر واألفراد جزءاً من قدرتهم
خـول
شـرائية .وكانــت الخســارة ك ـبـرة جــداً عــى أصحــاب الد ـ
ال ـ
ً 11
غـرة والطبقــة املتوســطة .كذلــك خــال هــذه ال ـفـرة أيضــا.
الص ـ

خـرة ( 2016ـ  )2019التــي تلــت تطبيــق سياســات
خــال االعــوام اال ـ
خـول غالبيــة املصريــن
صنــدوق النقــد الــدويل يف مصــر ،انخفــض مد ـ
صـراع عــى
شـرت صــور ومشــاهد ال ـ
وزادت األزمــات الغذائيــة وانت ـ
صناديــق املعونــة الغذائيــة التــي تقدمهــا القــوات املســلحة يف الوقــت
الذي تشيد فيه الجهات املانحة ومؤسسات التقييم االقتصادي بما
ملزيد من التفاصيل انظر :صقر النور ،تحيا مرص ...يف «كراتني» التصحر الغذايئ،
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شـرات االقتصــاد الــكيل يف مصــر مــن تقــدم .15هــذا املشــهد
تحققــه مؤ ـ
ليــس غريبــاً عــن أذهــان املتابعــن للمســألة الغذائيــة والزراعيــة يف
صـاح
مصــر .ففــي عــام  2008كان صنــدوق النقــد الــدويل يعلــن أن اإل ـ
االقتصــادي املصــري يمثــل «قصــة نجــاح جديــدة» 16وســط معــدالت
نمــو عاليــة يف ذات الوقــت ســقط مصريــون ضحايــا وهــم يتصارعــون
من أجل الحصول عىل الخبز املدعوم نتيجة ألزمة الغذاء العاملية.
باإلضافة إىل ذلك ،ارتفعت أسعار املواد الغذائية بنسبة  %73عن
عــام  .2006ارتفعــت أســعار الحبــوب بمــا فيهــا القمــح بنســبة %129
جـرام الطماطــم (البنــدورة) ،ثمانيــة أضعــاف ،وزاد ســعر
وزاد كيلو ـ
العــدس والحليــب حــوايل أربعــة أضعــاف ،وزاد ســعر زيــت الطعــام
ثالث مرات .كما ارتفع سعر طن األرز من  1200إىل  2200جنيه بزيادة
.17%83
يشــر عمــرو عــديل إىل فشــل التجربــة النيوليرباليــة يف مصــر ،حيــث
إنــه خــال عقديــن مــن تطبيقهــا بشــكل مباشــر  1990ـ  2011لــم تــؤ ِّد إىل
نشــوء ســوق كفــؤ لتحويــل االحتــكارات الحكوميــة إىل احتــكارات
خاصــة يف ظــل رأســمالية املحاســيب التــي تتداخــل فيهــا املصالــح
االقتصاديــة مــع السياســية .18ورغــم هــذا الفشــل للتجربــة األوىل
وغيــاب قصــص نجــاح لسياســات الصنــدوق عــى مســتوى دول
حـول مــا تــؤدي إليــه يف كل مــكان يف
الجنــوب بــل تتعــدد الروايــات ـ
العالــم مــن كــوارث واخفاقــات ال تخفــى عــى أحــد .19اليــوم أكــر
ـام بفشــل حزمــة السياســات
مــن أي وقــت مــى هنــاك ق ـبـول متنـ ٍ
النيوليرباليــة وتأثريهــا الســلبي عــى الفئــات الف ـقـرة واملتوســطة
وترجيحهــا كفــة األغن ـيـاء .ورغــم ظهــور انتقــادات حــادة مــن باحثــن
عملــوا يف أروقــة املؤسســات الدوليــة وصناعــة ال ـقـرار األمريــي 20إال أن
مصــر تتمســك بتلــك السياســات النيوليرباليــة.

 .2السياسات الغذائية وأزمة النظام الغذايئ املصري
ترتكــز السياســات الغذائيــة عــى مســألة توفــر الســلع واملنتجــات
األساســية للســكان وتحقيــق «األمــن الغــذايئ» عــر ثنائيــة
الســوق والدولــة .يتــم التعامــل هنــا مــع املواطنــن إمــا «كرعايــا» أو
«مستهلكني» بمعنى أنهم ليسوا إال متلقني للخدمات واإلجراءات
شـركاء
التــي تتخذهــا الدولــة لتحقيــق «األمــن الغــذايئ» .ورغــم أنهــم ـ
يف عمليــات اإلنتــاج والتوزيــع إال أنهــم محرومــون مــن املشــاركة يف
ال ـقـرارات الخاصــة بالسياســات الغذائيــة.
هناك ثالثة برامج أساسية لدعم الغذاء يف مصر وهي برنامج دعم
الخبــز (يســتفيد منــه  82.2مليــون مواطــن) والثانيــة دعــم الســلع
الغذائيــة عــر بطاقــات التمويــن ( 71مليــون مواطــن) .21والثالــث
انظر عىل سبيل املثال :بوابة األهرام اإللكرتونية  10 ،مايو  .2017املوقع
15
اإللكرتوين( https://is.gd/Z2OpUH :تم االطالع عىل املوقع بتاريخ  1أغسطس .)2018
International Monetary Fund (IMF)، Regional Economic
16
.32 .p .2007 .Outlook: Middle east and central Asia، Washington DC: IMF
Paul Weber and John Harris، Egypt and food security، Al-Ahram
17
.919 .Issue No ،2008 October 29 - 23 ،Weekly
عمرو عديل  ،2016مرجع سابق .ص .43
18
فرانسيس مور الپيه وجوزيف كولينز (ترجمة أحمد حسان) ،صناعة الجوع:
19
خرافة الندرة ،سلسلة عامل املعرفة رقم  ،64املجلس الوطني للثقافة واالداب -الكويت.1983 ،
انظر أيضاً ،والدن بيللو (ترجمة خالد الفيشاوي) ،حرب الغذاء وصناعة االزمة ،املركز القومي
للرتجمة ،القاهرة.2012 ،
Stiglitz، Joseph E. «Capital market liberalization، economic
20
.1086-1075 :)2000( 6 .no ،28 growth، and instability.» World development
21
Moustafa Abdalla and Sherine Al-Shawarby. “The Tamween Food

برنامج التغذية املدرســية ( 12مليون تلميذ) .لكن ورغم أهمية هذه
الربامــج الثالثــة إال أن مصــر تعــاين مــن مشــكالت غذائيــة ك ـبـرة حيــث
تجمــع الحالــة املصريــة بــن نقــص التغذيــة واإل ـفـراط يف التغذيــة،
وتســمي هــذه الحالــة بالعــبء املــزدوج لســوء التغذيــة double
 .burden of malnutritionورغــم أن هــذه الحالــة موجــودة
يف مناطــق أخــرى مــن الجنــوب إال أن مــا يميــز الحالــة املصريــة أن
معــدالت النمــو العاليــة التــي شــهدتها مصــر خــال العقــد األول مــن
القرن الواحد والعشرين ( )2000لم تؤ ِّد إىل تخفيض معدالت نقص
الغــذاء بــل عــى العكــس زادت وذلــك باإلضافــة إىل زيــادة الســمنة.22
ُيعـرَّف الجوع/نقــص التغذيــة بأنــه عــدم كفايــة الغــذاء املتنــاول
أو عــدم االســتفادة منــه االســتفادة الكاملــة ،مــا ينتــج عنــه بعــض
األ ـعـراض واإلصابــة ببعــض األ ـمـراض كنقــص الــوزن بالنســبة للعمــر
طـول بالنســبة للعمــر) أو ال ـهـزال (انخفــاض الــوزن
أو التقـ ُّزم (قصــر ال ـ
طـول) أو نقــص املعــادن والفيتامينــات (ســوء التغذيــة).
بالنســبة لل ـ
جـوع بتنــاول كميــة طعــام أقــل ممــا يُلبــي االحتىاجــات
ويرتبــط ال ـ
األساســية لإلنســان مــن الطاقــة .23تظهــر بيانــات الجــدول رقــم ()1
أن  %31.2مــن األطفــال مــن عمــر  5ـ  6ســنوات مصابــون بالتقــزم
و %29.2وزنهــم زائــد .مــن ضمــن ـهـؤالء املصابــن بالتقــزم هنــاك
 %45منهــم وزنهــم زائــد أي حــوايل  %14مــن جملــة األطفــال هــم
مصابــون بالتقــزم ووزنهــم زائــد يف ذات الوقــت .كمــا تنتشــر أيضــاً
سـاء كمــا توضــح بيانــات الجــدول .ويتضــح
زيــادة الســمنة بــن الن ـ
مــن الجــدول أن التفاوتــات بــن الريــف والحضــر وبــن املجموعــات
االجتماعيــة املختلفــة ليســت ك ـبـرة جــداً ،وهــذا يوضــح عمــق أزمــة
التغذيــة يف مصــر.
تؤكــد دراســة ملعهــد بحــوث الغــذاء العاملــي 24أن ســبب اختــال
العالقة بني النمو االقتصادي وسوء التغذية يعود إىل عدة عوامل
حـول الغــذايئ الــذي تشــهده مصــر عــر االرتــكاز عــى
أساســية هــي :الت ـ
أغذيــة عاليــة الســعرات وأقــل تنوعــاً؛ نمــو نظــام غــذايئ غــر متــوازن
مع نمو نمط العيش الحضري وزيادة استهالك الوجبات السريعة
وللحوم؛ تعدد األزمات االقتصادية وزيادة معدالت الفقر؛ تمدد
خـراً محدوديــة االســتثمار
نظــام دعــم الســلع الغذائيــة األساســية وأ ـ
املحــدود يف اإلرشــاد الغــذايئ والبنيــة التحتىــة والخدمــات العامــة يف
التدخــل الغــذايئ الفعــال.
مــع نمــو املــدن الكــرى وزيــادة اعتمــاد إي ـقـاع حيــاة حضريــة يزيــد
تبنــي نظــام غــذايئ منخفــض األليــاف وعــايل الدهــون والســكريات
سـايس عــى الخبــز واللحــم ضمــن عــادات غذائيــة
يعتمــد بشــكل أ ـ
مســتوردة .هــذا باإلضافــة إىل انخفــاض يف الحركــة واملجهــود البــدين
لــدى ســكان املدينــة .هــذه التشــوهات يف النظــام الغــذايئ تزيــد مــن
انتشــار األ ـمـراض الناتجــة عــن نظــم غذائيــة ســيئة مثــل أ ـمـراض
القلــب واألوعيــة الدمويــة والســكر .يتضاعــف خطــر النظــم الغذائيــة
Subsidy System in Egypt، Evolution And Recent Implementation Reforms” In
Billion 1.5 Alderman، Harold، Ugo Gentilini، and Ruslan Yemtsov، (eds). The
.2017 ،People Question: Food، Vouchers، Or Cash Transfers?. The World Bank
.150 - 107.Pp
Ecker، Olivier، Perrihan Al-Riffai، Clemens Breisinger، and
22
Rawia El-Batrawy. Nutrition and economic development: Exploring Egypt›s
.2016 ،exceptionalism and the role of food subsidies. IFPRI، Washington DC
/2006n4/Unicef، http://www.unicef.org/progressforchildren
23
undernutritiondefinition.html
;Olivier Ecker et al.، Nutritional Economic Development
24
exploring Egypt’s exceptionalism and the role of food subsidies، IFPRI،
.42-41 pp ،2016 ،Washington DC
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الســيئة عــى الصحــة العامــة .فمصــر مــن أعــى دول الجنــوب يف
معــدالت الوفــاة بســبب أ ـمـراض الســكر واألزمــات القلبيــة .عــادة مــا
هـرة طبيعــة وليســت
حـول الغــذايئ عــى أنــه ظا ـ
يتــم اإلشــارة إىل الت ـ
ناتجة عن قوى مسيطرة تدفع يف هذا االتجاه دفاعاً عن مصالحها
الرأســمالية .هــذه القــوى بــا شــك مرتبطــة بالصناعــات الغذائيــة
شـركات متعــددة الجنســيات لألغذيــة الســريعة مثــل (ماكدونالــد
و ـ
وكنتايك وغريهما) أو الشركات املسيطرة عىل إنتاج األغذية املعلبة
مثــل نســتلة والتــي تســتخدم ماكينــات اعالميــة ضخمــة لتوجيــه
شـركات تشــتبك مصالحهــا دون
املواطنــن نحــو منتجاتهــا .هــذه ال ـ
شــك مــع مصالــح النخــب املحليــة بدرجــة ال تســمح بب ـنـاء سياســات
صحيــة وغذائيــة ســليمة ممــا يتطلــب مجهــودا مضاعفــا يف مجــال
شـركات واملؤسســات التــي
املواجهــة الدعائيــة والقانونيــة لهــذه ال ـ
تدعمهــا محليــا.

مــن جهــة أخــرى ،أفــردت دراســة معهــد سياســات الغــذاء العاملــي
املشــار إليهــا ســلفاً فصـاً كامـاً ملناقشــة العالقــة بــن برنامــج دعــم
الغــذاء (بطاقــات التمويــن) يف مصــر وانتشــار ســوء التغذيــة حيــث
أوضحــت الدراســة أن برنامــج دعــم الغــذاء عــر بطاقــات التمويــن
حتــى  2014كان يركــز عــى مــد املواطنــن بأغذيــة عاليــة الســعرات
(الخبز ،الزيت ،السكر ،األرز) .وهذا ساهم يف تدهور وفقر النظام
الغــذايئ للمصريــن خاصــة أن عــدد املســتفيدين مــن برنامــج دعــم
الغــذاء يف مصــر يشــمل حــوايل  %85مــن الســكان وبالتــايل أ ـثـره كبــر
جــداً.
تلقــي هــذه الدراســة باللــوم عــى هــذه املنظومــة يف صورتهــا
(قبــل تعديــات  )2014دون األخــذ يف االعتبــار أنــه عــام  1970كانــت
الســلع التــي تشــتمل عليهــا منظومــة الدعــم هــي :القمــح،
الدقيــق ،الــذرة ،العــدس ،ال ـفـول ،السمســم ،الفاصوليــا
ضـراء ،اللوبيــا ،الشــاي ،القهــوة ،الســكر ،الزيــت ،الســمن،
الخ ـ
الحليــب واملنتجــات اللبنيــة ،ولحــم أبقــار وخرفــان ،دجــاج
 .وبــدأ تقليــص هــذه القائمــة تدريجيــاً مــع تبنــي سياســات االنفتــاح
وتقليــص اإلنفــاق الحكومــي عــام  1975ثــم زاد تقليصهــا عــر تبنــي
صـاح والتكيــف الهيــكيل منــذ عــام  .1991هــذا يوضــح أثــر
سياســات اإل ـ

السياسات االقتصادية النيوليربالية يف تغيري نظام الدعم وتقليص
الخيــارات الغذائيــة لألســر الف ـقـرة واملتوســطة وأثــر ذلــك عــى تدهــور
صحــة املصريــن.

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -مصر

جدول  : 1التوزيع النسبي لسوء التغذية بني األطفال والسيدات حسب الدخل والتوزيع الجغرايف

كرد فعل عىل األزمات الغذائية وانخفاض القدرة الشرائية لألسر،
سـراتيجيات معينــة للتأقلــم .وتشــمل هــذه
تتبنــى األســر املعيشــية ا ـ
سـراتيجيات عــادة تقليــل اســتهالك الغــذاء واالعتمــاد عــى أغذيــة
اال ـ
أقــل تكلفــة واألكــر ســعرات حراريــة وأقــل جــودة وتقليــل أو اخت ـفـاء
اللحوم والدواجن واألسماك من الوجبات .تضطر األسر األكرث إىل
تقليــص إنفاقهــا عــى الغــذاء خاصــة األســماك والفاكهــة والخضــر
جـوع أيضــاً زيــادة
واللحــوم نتيجــة ارت ـفـاع األســعار .ومــن آثــار ال ـ
اإلنفــاق عــى الخدمــات الصحيــة ونقــص القــدرات البدنيــة واملعرفيــة
وتــدين التحصيــل الــدرايس لألطفــال ونقــص قــوة العمــل التعليمــي
وتــدين القــدرة اإلنتاجيــة وتــدين اإلنتاجيــة للعامــل .وقــدرت التكلفــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة لنقــص التغذيــة لــدى األطفــال بــن عامــي
 2005ـ  2015بحــوايل  20.3مليــار جنيــه مصــري.

 .3سياسة زراعية ضد الفالحني
عام  2017وصل عدد سكان الريف إىل نحو  54.75مليون شخص وهم
يمثلون نحو  %57.8من جملة السكان يف مصر .هذه النسبة تشري
إىل زيادة نسبة السكان يف الريف إىل الحضر مقارنة بآخر تعداد عام
للســكان أجــري عــام  2006والتــي كانــت تمثــل  %57مــن جملــة الســكان
 .ويمثــل العاملــون بالزراعــة  %70مــن عــدد املقيمــن يف الريــف
يعملــون بالزراعــة بشــكل دائــم او لبعــض الوقــت .فالزراعــة ال ـتـزال
نشــاطاً أساســياً لغالبيــة ســكان الريــف ومصــدراً أساســياً لســبل
عيشــهم .
تحقيــق االكت ـفـاء الــذايت خاصــة مــن القمــح ظــل أحــد الشــعارات
سـاء مصــر منــذ عصــر عبــد الناصــر وحتــى اليــوم .منــذ
املتكــررة لرؤ ـ
الخمســينات والســتينيات مــن القــرن العشــرين دخلــت مصــر حالــة
ضـراء عــر اســتخدام املحاصيــل الهجينــة
مــن الثــورة الزراعيــة الخ ـ
عاليــة اإلنتاجيــة والتكثيــف الزراعــي وزيــادة اســتخدام األســمدة
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الزراعيــة واملبيــدات وكذلــك امليكنــة الزراعيــة .واكتمــل هــذا التوجــه
كامل ألرايض
تحويل
عرب إنشاء السد العايل والذي بدوره أدى إىل
ٍ
ٍ
الــوادي والدلتــا إىل الــري الدائــم وزاد مــن إمكانيــات التكثيــف الزراعــي
ضـراء آثارهــا اإليجابيــة
خاصــة يف صعيــد مصــر .كان لهــذه الثــورة الخ ـ
يف رفــع معــدالت اإلنتــاج الزراعــي وزيــادة إنتاجيــة الوحــدة الزراعيــة
ورفــع ك ـفـاءة الفالحــن ورفــع معــدالت االكت ـفـاء الــذايت مــن العديــد
من املحاصيل وأيضاً زيادة الصادرات من بعض املحاصيل الزراعية
مثــل القطــن.
وإذا نظرنــا إىل هيــكل امللكيــة بآخــر تعــداد زراعــي (تعــداد  )2010نالحــظ
أن أحــد أهــم املالمــح األساســية لهيــكل امللكيــة الزراعيــة يف مصــر
هــو أن صغــار الفالحــن الذيــن يملكــون حيــازات أقــل مــن خمســة
أفدنــة يمثلــون  %90مــن هيــكل امللكيــة .وأن األســر الزراعيــة التــي
تمتلــك أقــل مــن واحــد فــدان هــي األكــر وتمثــل نحــو  %37.7مــن
املجتمع الزراعي .ترتفع هذه النسبة إىل  %69ملن هم أقل من ثالثة
أفدنــة يف حــن نحــو  %9يملكــون أقــل مــن  20فدانــاً وواحــد يف املئــة
مــن املــاك يملكــون أكــر مــن  20فدانــاً لكنهــم يملكــون  %24.9مــن
املســاحة املزروعــة .يمثــل صغــار الفالحــن (أقــل مــن خمســة أفدنــة)
سـايس للزراعــة يف الــوادي والدلتــا وهــم قلــب الزراعــة
إذن ،املكـوّن األ ـ
املصريــة واملنتجــون األساســيون للغــذاء.
رســم بيــاين  :1التوزيــع النســبي ملســاحات الحيــازات الزراعيــة
والحائزيــن الزراعيــن وفقــا للتعــداد الزراعــي لســنة 2010

املصــدر :بواســطة الباحــث اســتناداً إىل النتــاج النهائيــة للتعــداد
طـاع الشــؤون االقتصاديــة ،وزارة الزراعــة
الزراعــي لعــام  ،2010ق ـ
واســتصالح األرايض.2010 ،
رغم ارتفاع عدد السكان من  28مليون عام  1960إىل حوايل  95مليون
عام  ،2017إال أن الزراعة املصرية التزال توفر قدراً كبرياً من االكتفاء
غـرات السياســة
الــذايت وحصــة مهمــة مــن الصــادرات املصريــة رغــم ت ـ
عـرض لهــا املنتجــون الزراعيــون
الزراعيــة وتفاقــم الضغــوط التــي يت ـ
األساســيون للغــذاء وهــم صغــار الفالحــن .يف عــام  2015كان إنتــاج
القمــح يف حــدود  1.5مليــون طــن يف الســتينيات وصــل إىل  4مليــون
طــن يف منتصــف الثمانينيــات و ـيـراوح اآلن بــن  7و 8.5ماليــن طــن.
وتنتــج مصــر نحــو  22.5مليــون طــن مــن الحبــوب ،ونحــو  10ماليــن
طــن مــن الخضــر ،ونحــو  10ماليــن طــن مــن الفواكــه ،و 3ماليــن
طــن مــن بنجــر الســكر ونحــو  15.9مليــون طــن مــن قصــب الســكر
 .وتوفــر الزراعــة املحليــة نحــو  %63مــن احتياجــات الســكان املصريــن
الغذائيــة .وتســاهم بنحــو  %13مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل عــام
 .2010/2009ويف عــام  2012كانــت الصــادرات الزراعيــة تمثــل  %17مــن

الصــادرات و %26مــن الــواردات.
رســم بيــاين  :2نســبة االكت ـفـاء الــذايت لبعــض املحاصيــل الزراعيــة
واملنتجــات الغذائيــة األساســية ســنة 2013

املصدر:
Aboulnaga، A.، I. Siddik، W. Megahed، E. Salah، S.
Ahmed، R. Nageeb، D. Yassin، and M. Abdelzaher.
 «Study on smallـ scale family farming in the Near
East and North Africa region. Focus country: Egypt.
Rome (Italie) : FAO
يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )3حجــم الفجــوة الغذائيــة والحالــة
الكليــة إلنتــاج الغــذاء حيــث يقــارب االعتمــاد الغــذايئ الــذايت نســبة
 ،%64وهــي تعــر عــن وضــع جيــد نســبيًّا مقارنــة بــدول عديــدة يف
العالم العربي .عىل ســبيل املثال تصل نســبة االعتماد الذايت لدول
غـرب العربــي إىل  %49وهــي ذات النســبة لــأردن وســوريا ولبنــان
امل ـ
وتقــل النســبة يف دول الخليــج لتصــل إىل حــدود %20
 .ووفقــاً لتقريــر حالــة الغــذاء للمنظمــة العربيــة للزراعــة
ســنة  2013تســاهم مصــر بحــوايل %25.6مــن إجمــايل الناتــج
الزراعــي ،تليهــا الســودان بنســبة  %16.2ومــن ثــم الجزائــر
غـرب  %9.6والســعودية بنســبة %9.5
بنســبة  %11.5وامل ـ
.
لكــن هــذه البيانــات ال تعطــي صــورة حقيقــة عــن عمليــات
التوزيــع وآليــات النفــاذ لألســر واأل ـفـراد إىل الغــذاء .وهــذه إحــدى
إشــكاليات سياســات األمــن الغــذايئ التــي تتبعهــا مصــر والتــي
ُتعنــى بالو ـفـرة عــى املســتوى الــكيل ومــن أي مصــدر (زراعــة
أو اســترياد أو معونــات غذائيــة) وال تعنــى باملســائل املتعلقــة
صـول عــى الغــذاء عــى مســتوى الوحــدات
بالتوزيــع والح ـ
املعيشــية .فقــد أوضــح الباحــث االقتصــادي الهنــدي أمارتيــا ســن
(الحاصــل عــى نوبــل يف االقتصــاد) يف كتــاب الفقــر واملجاعــات
 ،أن ُّ
صـول
توفــر الغــذاء عــى املســتوى القومــي ال يعنــي تمامــاً ح ـ
جـوع بينمــا
األ ـفـراد واألســر عليــه ،فقــد تنتشــر املجاعــات ويــزداد ال ـ
ضـرة يف األســواق ،ولكــن تعجــز األســر واأل ـفـراد عــن
الســلع حا ـ
الحصول عليها لعدم توفر األموال .كما أن االكتفاء الذايت ال يأخذ
يف االعتبــار مســألة جــودة الغــذاء والتكلفــة البيئيــة واالجتماعيــة
إلنتا جــه.
حـول النيول ـيـرايل مــن ســبعينيات القــرن العشــرين إىل
خــال الت ـ
العقــد الثــاين مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،ـمـرت السياســة
الزراعيــة املصريــة مــن دعــم اإلنتــاج الزراعــي عــر توفــر البــذور
املحســنة واألســمدة واملبيــدات بأســعار إىل سياســة تقلــص مــن
دعــم املنتجــن الزراعيــن الصغــار وفتــح األبــواب أمــام املســتثمرين
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أظهرت السياسات الزراعية منذ بداية عصر السادات عداء ملحوظاً

لنمــط اإلنتــاج الصغــر ،فقــد تركــز دعــم الدولــة عــى املســاحات
حـراء .كانــت
الك ـبـرة ومشــروعات االســتصالح الزراعــي الكبــر يف الص ـ
هــذه التوجهــات بدعــم وايعــاز مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة التــي
لعبــت دوراً محوريــاً يف رســم السياســات الزراعيــة خــال العقــود
الثالثــة املاضيــة .اقرتحــت الوكالــة عــى الحكومــة املصريــة خــال عصــر
مبــارك بالرتكيــز عــى تصديــر املنتجــات الزراعيــة إىل األســواق االوربيــة
حيث إن مصر لديها اإلمكانية للتمتع بشريحة تصديرية يف أسواق
الســلع الغذائيــة يف أوروبــا ،وتشــمل حزمــة الســلع التــي تتمتــع
ضـراء،
فيهــا مصــر بم ـيـزة نســبية كل مــن الفراولــة ،والفاصوليــا الخ ـ
خـوخ ،وكــذاك الحمضيــات.
والفلفــل ،والطماطــم ،والعنــب ،وال ـ
عــى مــدى الثالثــن عامــاً املاضيــة كانــت سياســة الدولــة هــي دعــم
ا ـملـزارع الك ـبـرة والزراعــة التصديريــة وتخفيــض الدعــم املوجــه إىل
الزراعــة الفالحيــة .بــدأت الدولــة يف تحويــل االســتثمارات يف األرايض
صـول املســتثمرين الزراعيــن املصريــن
الصحراويــة وتســهيل ح ـ
حـراء
واألجانــب عــى مســاحات شاســعة مــن األرايض يف الص ـ
املصريــة بهــدف االســتثمار الزراعــي .كان نمــوذج كاليفورنيــا (ا ـملـزارع
الك ـبـرة عاليــة التكنولوجيــا والطاقــة) هــي التــي تجتــذب الســلطة
املصريــة عــى أســاس أن الزراعــة الصحراويــة الحديثــة أكــر ك ـفـاءة يف
اســتغالل املــوارد وتوفــر امليــاه وتحقيــق االكت ـفـاء الــذايت مــن الغــذاء
وزيــادة الصــادرات الزراعيــة .وقــد زاد تشــجيع الدولــة لالســتثمارات
الخارجيــة ،،خاصــة الخليجيــة منهــا يف مجــال االســتحواذ عــى
االرايض .وتعــد حالــة مشــروع توشــي نموذجــا صارخــا لالســتحواذ
الخليجــي عــي املــوارد الطبيعيــة يف مصــر .اعلــن عــن املشــروع يف
أكتوبــر عــام  1996واســتهدف اســتصالح  405الــف فــدان وتحريــك 4
ايل  6مليون مصري حتي عام  2017عرب خلق  450الف وظيفة سنويا
خالل عشر سنوات .يعتمد املشروع بشكل أسايس عىل مياه النيل
عــر مفيــض توشــي ويكلــف املشــروع حــوايل  6مليــار جنيــه مصــري.
تــم تجميــد املشــروع جزئيــا خــال ال ـفـرة مــن عــام  2011ايل عــام 2013
صـول الســييس
لكــن نشــاط املشــروع اســتعيد ـمـرة اخــري بعــد و ـ
ايل الحكــم عــام  .2014وحــن ننظــر ايل توزيــع األرايض باملشــروع
هـرة
شـركتا الظا ـ
شـركتني خليجيتــن همــا ـ
اليــوم نالحــظ اســتحواذ ـ
والراجحي عيل حوايل نصف مســاحة أرايض املشــروع (تســتحوذ كل
شـركة عــي مســاحة  100الــف فــدان اي حــوايل  42الــف هكتــار) .تقــوم
ـ
سـايس لتصد ـيـره ايل
شـركتان بإنتــاج برســيم حجــازي بشــكل أ ـ
تلــك ال ـ
مصانــع األلبــان باململكــة العربيــة الســعودية واالمــارات كمــا انهــا
تســتخدم نمــط انتــاج عــايل التكنولوجيــا يســتهلك كميــات ك ـبـرة

وبشــكل عــام أحدثــت سياســات التثبيــت والتكيــف الهيــكيل
والتوجهــات النيوليرباليــة املتبعــة منــذ تســعينيات القــرن العشــرين
تأثـرٌا ك ـبـراٌ عــى املجتمــع بشــكل عــام وعــى الريــف بشــكل خــاص.
حيــث أدت إىل زيــادة معــدالت التفــاوت االجتماعــي واإلفقــار
لقطاعــات ك ـبـرة مــن ســكان الريــف.
صـاح االقتصــادي لــم تنظــر اىل
يؤكــد راي بــوش أن سياســات اإل ـ
تأثرياتهــا عــى الفالحيــن وقدرتهــم عــى اإلنتــاج وإعــادة اإلنتــاج.
ضـاع
سـراتيجية تالئــم خصوصيــة أو ـ
فالحكومــة املصريــة لــم تطــور ا ـ
ً
الريــف املصــري بــل عــى العكــس مــن ذلــك تمامــا اســتمر إفقــار
الفالحــن وخــروج بعضهــم مــن اإلنتــاج الزراعــي مــع تمــادي الدوقــة
سـراتيجياتها التــي تركــز عــى ا ـملـزارع الكــرى واإلنتــاج التصديــري.
يف ا ـ
يمثــل غيــاب التعامــل مــع النظــام الغــذايئ الزراعــي عــى أنــه نظــام
طـراف
متكامــل يــؤدي التأثــر عــى أحــد أطرافــه إىل آثــار عــى األ ـ
األخــرى إحــدى أهــم املشــكالت يف بنيــة السياســة الزراعيــة والسياســة
جـوع يف مصــر .مــن الخطــأ النظــر إىل
الغذائيــة وسياســة مكافحــة ال ـ
السياســات الزراعيــة والسياســات الغذائيــة بمعــزل عــن بعضهــم
البعــض وبشــكل قطاعــي وليــس تكامليــاً .ولتوضيــح العالقــة املركبــة
بــن السياســات الغذائيــة والسياســات الزراعيــة وتداخــل مكونــات
ضـرب عــدة أمثلــة.
النظــام الغــذايئ ـ الزراعــي القائــم يف مصــر ن ـ
لنبــدأ بالقمــح والــذي يــدور حولــه الســجال الســيايس واالقتصــادي
منــذ ســتينيات القــرن املــايض حيــث يعتــر حجــر األســاس يف مفهــوم
حـول الغــذاء.
األمــن الغــذايئ املحــي ومحــور الخطــاب الســيايس ـ
وإذا نظرنــا إىل اســتهالك املصريــن مــن القمــح ســنجد أن معــدل
اســتهالك الخبــز يقــع ضمــن األعــى يف العالــم ويتحصــل املصريــون
عــى  %33مــن احتياجاتهــم مــن الطاقــة (الكالــوري) مــن الخبــز
 .عــام  1960كان متوســط اســتهالك املصريــن مــن الخبــز يقــدر بـ
 110كجــم ســنوياً ،وارتفــع هــذا املعــدل إىل  175كجــم ســنوياً عــام
 ،1980ثم وصل إىل  180ـ  200كجم يف عام  ، 2013بينما يرتاوح املعدل
العاملي ما بني  60إىل  75كجم.
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طـاع الزراعــي والزراعــات التصديريــة .كانــت وطــأة التحــرر
يف الق ـ
االقتصــادي ك ـبـرة عــى الفالحــن .منــذ عــام  1987بــدأت الحكومــة
صـوالً يف
يف تحريــر السياســة الســعرية والتوريــد اإلجبــاري لــ 12مح ـ
هــذه املرحلــة تــم اســتثناء القطــن واألرز والقصــب وقــد لحــق هــذه
جـراءات كل مــن األرز والقطــن يف عامــي  1990و ،1994ولــم يبــق
اإل ـ
غـاء
غــر القصــب الخاضــع حتــى اآلن لســلطة الدولــة .كذلــك تــم إل ـ
دعــم مســتلزمات اإلنتــاج مــا عــدا ســماد الســوبر فوســفات ،كمــا تــم
أيضــاً تقليــل كميــات املبيــدات منخفضــة األســعار املوجهــة ملقاومــة
جـرة
طـاع الخــاص باملتا ـ
دودة القطــن عــام  .1997وبــدا الســماح للق ـ
يف مســتلزمات اإلنتــاج الزراعيــة ويف اســترياد األعــاف منــذ عــام
 .1993كمــا تــم التخلــص مــن أرايض ـمـزارع الدولــة التــي تــم تأسيســها
طـاع الخــاص.
بالحقبــة الناصريــة وبيعــت املســاحة األكــر منهــا للق ـ

جــدا مــن الطاقــة وعــدد محــدد مــن العمــال ولــم تحــدث أي تحريــك
شـركتني ال يتعــدى
للســكان .يوضــح الجــدول ان اجمــال العمــال بال ـ
 400عامــل.

 vهــذا الخلــل ال يعــر فقــط عــن «ســوء توعيــة غذائيــة» أو عــن خلــل
يف منظومــة دعــم الغــذاء كمــا يشــر البعــض ،ولكــن يعــر بشــكل
سـايس عــن انعــدام الربــط بــن السياســة الزراعيــة والسياســة
أ ـ
الغذائيــة وعــن النقــص يف االســتثمار يف إنتــاج الخضــروات
صـول تلــك
والبقوليــات والفاكهــة لالســتهالك املحــي وعــدم ح ـ
حـول إىل مكونــات أساســية
املنتجــات عــى الدعــم الــازم لــي تت ـ
يف النظــام الغــذايئ ـ الزراعــي املصــري ،مــا يحقــق التــوازن الغــذايئ
ويقلــل مــن اســتهالك القمــح تدريجيــاً ،ويحقــق هدفــن أساســيني
صـول
يف ذات الوقــت األول هــو تحســن صحــة املصريــن عــر الح ـ
عــى الفيتامينــات واألليــاف الالزمــة .والهــدف الثــاين هــو خفــض
االســتهالك املحــي مــن القمــح وبالتــايل تخفيــض اســترياد القمــح.
العالقــة املركبــة بــن السياســة الغذائيــة والزراعيــة تظهــر أيضــاً،
يف تدهــور إنتــاج البقوليــات الشــتوية مثــل ال ـفـول والعــدس ونمــو
زراعــات القمــح (إلنتــاج الخبــز) والربســيم (لتغذيــة الحيونــات)
صـوالن عــى الزراعــات الشــتوية بشــكل كبــر.
ويســيطر هــذان املح ـ

193

فقــد انخفضــت املســاحة املزروعــة مــن ال ـفـول مــن  306آالف فــدان
عــام  2000إىل  104آالف فــدان بانخفــاض قــدره  %65مــن املســاحة
املزروعــة دون أن يثــر هــذا انتبــاه القائمــن عــى السياســات الغذائيــة
والزراعيــة خاصــة أن ال ـفـول يمثــل مصــدراً أساســياً للربوتــن النبــايت
يف مصــر وبالتــايل اتجهــت الدولــة نحــو االســترياد لتوفــر االحتياجــات
املحليــة مــن ال ـفـول ،هــذا باإلضافــة إىل خســارة املنافــع األخــرى لل ـفـول
مــن تحســن خــواص الرتبــة واســتخدام مخلفاتــه كعلــف حيــواين.

القسم الثاني :واقع وتحديات
تطبيق السيادة الغذائية في مصر
جـراءات وقوانــن
 .1دســتور يدعــم الســيادة الغذائيــة وإ ـ
تناهضها
وكاف و ـمـاء نظيــف ،وتلتــزم
« لــكل مواطــن الحــق فــى غــذاء صحــي
ٍ
الدولة بتأمني املوارد الغذائية للمواطنني كافة ،كما تكفل السيادة
الغذائيــة بشــكل مســتدام ،وتضمــن الحفــاظ عــى الت ـنـوع البيولوجــى
الزراعــي وأصنــاف النباتــات املحليــة ،للحفــاظ عــى حقــوق األجيــال».
الف ـقـرة الســابقة هــي نــص املــادة  79مــن دســتور مصــر الحــايل والــذي
تــم التصويــت عليــه عــام  2014عــر اســتفتاء شــعبي .يعـ ّـد إ ـقـرار
الســيادة الغذائيــة بالدســتور انتصــاراً مهمــاً ملجموعــة مــن املنظمــات
والفاعلــن واملنخرطــن يف مجــال حقــوق الفالحــن والحقــوق البيئيــة
سـرة
والزراعــة املســتدامة .ورغــم أهميــة هــذه املــادة ودورهــا يف د ـ
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة واالنتقــال بالدســتور
املصــري إىل مصــاف الدســاتري الرائــدة باملنطقــة يف إ ـقـرار الســيادة
الغذائيــة إال أن خفــوت الحركــة االجتماعيــة باإلضافــة إىل غيــاب
حـول نحــو الســيادة الغذائيــة
قــوى برملانيــة داعمــة لســن قوانــن الت ـ
بعــد عــام  2014أدى إىل تحويــل هــذه املــادة الرائــدة وغريهــا مــن املــواد
التقدميــة بدســتور  2014إىل «حــر عــى ورق» .فهــذه املــادة غــر مفعّ لــة
وتقــوم الســلطة التنفيذيــة بتجاهلهــا وتمــي قدمــاً يف السياســات
النيوليرباليــة التــي تزيــد مــن تفاقــم أزمــات مصــر الزراعــة والغــذاء
واالنتقــاص مــن الســيادة الغذائيــة .لــم يتــم ســنّ قوانــن لتحويــل
مــا احتــوت عليــه املــادة  97إىل منظــم للسياســة الزراعيــة والغذائيــة
ـف الســلطة القائمــة بالقوانــن القديمــة املناهضــة
للبــاد ،ولــم تكتـ ِ
جـراءات
شـرعت يف إ ـقـرار قوانــن واتخــاذ إ ـ
للســيادة الغذائيــة ،بــل ـ
جديــدة تمثــل تناقضــاً صريحــاً مــع مفهــوم وآليــات تحقيــق الســيادة
الغذائيــة ،وســوف نركــز يف الف ـقـرات التاليــة عــى بعــض هــذه املســائل
التــي تنتقــص مــن الســيادة الغذائيــة يف مصــر.

ً
وراثيا يف مصر
 .2البذور املهندسة

ّ
يعد إنتاج وتداول األغذية املعدلة وراثياً إحدى القضايا املركزية يف
مســألة الســيادة الغذائيــة .وهنــاك العديــد مــن األســباب التــي تفســر
عــدم توافــق األغذيــة املعدلــة وراثيــاً مــع مبــادئ الســيادة الغذائيــة
يمكــن اإلشــارة إىل بعضهــا يف النقــاط اآلتيــة:
•تحــد التقــاوي املعدلــة وراثيـ ًـا مــن التنــوع البيولوجــي وتجــر
املزارعــن عــى اســتخدام أســاليب زراعــة صناعيــة ـبـدالً مــن
اســتخدام الزراعــة البيئيــة؛
•تزيــد مــن هشاشــة النظــم الزراعــة وتزيــد مــن اعتمــاد
الفالحــن عــى املبيــدات (خاصــة التــي يتــم تســويقها كحزمــة

متكاملــة مــع البــذور املعدلــة وراثيـ ًـا مثــل تقــاوي مونســانتو
شـركة)؛
ومبيــد راونــد اب الــذي تنتجــه ذات ال ـ
سـاعد عــى نمــو االحتــكارات حيــث تجعــل البــذور املعدلــة
•ت ـ
وراثيـ ًـا الفالحــون يفقــدون اســتقاللهم عــر االعتمــاد عــى
شـراء التقــاوي
شـركات التــي تنتــج البــذور واضطرارهــم ل ـ
ال ـ
عـام وعــدم إعــادة إنتــاج التقــاوي التــي يحتاجونهــا؛
كل ـ
•تزيــد مــن تكاليــف الزراعــة وتعريــض الفالحــن للمخاطــر
املاليــة وتقييــد قــدرات الفالحــن والتأثــر ســلبا عــى
مـان الغــذاء واالســتدامة االقتصاديــة
املمارســات املحليــة لض ـ
للفال حــن ؛
حـول األ ـمـان الغــذايئ لألغذيــة املعدلــة
•هنــاك شــكوك ك ـبـرة ـ
وراثيـ ًـا عــى املــدي الطويــل و»عــدم يقينيــة» آثارهــا الســلبية
سـان والح ـيـوان ال يعنــي بالضــرورة انهــا
عــى صحــة االن ـ
«آمنــة».
ورغــم أن مصــر ليســت مــن الــدول الرائــدة يف هــذا املجــال ،إال انهــا
شـراكة أمريكيــة منــذ تســعينيات القــرن املــايض يف املــي
بــدأت عــر ـ
قدمــاً نحــو تبنــي رؤيــة تعتقــد يف أن األغذيــة املعدلــة وراثيــاً هــي الحــل
ألزمــة الغــذاء املســتعصية يف مصــر .ففــي عــام  1990تــم تأســيس
مركــز أبحــاث الهندســة الوراثيــة التابــع لــوزارة الزراعــة ويف عــام
 1992بــدأ تعــاون بــن املعهــد ومشــروع الهندســة الحيويــة الزراعيــة
للتنميــة املســتدامة بجامعــة ميتشــاجن األمريكيــة .كان هــذا التعــاون
هـرة USAID
بتمويــل مــن مكتــب املعونــة األمريكيــة للتنميــة بالقا ـ
 .وقد كان لهيئة املعونة األمريكية دوراً بارزاً يف توجيه الزراعة املصرية
والبحث العلمي الزراعي نحو رعاية ودعم النباتات املعدلة وراثياً،
وأصبحت فكرة أن األغذية املهندسة وراثياً هي الحل ملشكلة التبعية
الغذائية يف مصر هي الفكرة املسيطرة عىل أفكار الباحثني يف مركز
األبحاث الزراعية والباحثني والخريجني من كليات الزراعة املصرية.
ظلــت املســألة محصــورة يف نطــاق األبحــاث داخــل معامــل كليــات
الزراعــة ومعاهــد البحــوث الزراعيــة حتــى عــام  .2008يف ذلــك العــام
حصــل صنــف ( Ajeebـ  YG، Bacillus thuringiensisـ )Bt
عــى موافقــة زراعتــه وتداولــه تجاريــاً مــن هيئــة األمــان الحيويــة
التابعــة لــوزارة الزراعــة واســتصالح األرايض بمصــر .وبذلــك صــارت
مصــر أول دولــة يف شــمال أفريقيــا تســمح بزراعــة البــذور املعدلــة
شـركة Fine
وراثيــاً بأرضهــا .بــدأت القصــة عــام  1999حــن قامــت ـ
شـركة
هـرة بالتواصــل مــع ـ
 Seeds internationalومقرهــا يف القا ـ
مونســانتو مــن أجــل اســترياد مبيــد الحشــائش األكــر رواجــاً وجــدالً
شـركة مونســانتو اقرتحــت
يف العالــم )راونــد أب .)Roundupلكــن ـ
صـول عــى وكالــة لتطويــر وتســويق الــذرة
شـركة املصريــة الح ـ
عــى ال ـ
املعدلــة وراثيــاً عجيــب يــو ـ جــي Ajeeb YGيف مصــر .هــذا الصنــف
شـركة مونســانتو يف جنــوب أفريقيــا
مـاء يعملــون لصالــح ـ
طــوره عل ـ
مــن خــال التقاطــع عــر الهندســة الوراثيــة صنــف الــذرة املعــدل وراثيــاً
 MON810مــع صنــف ذرة مصــري محــي يســمى عجيــب وقــد تــم
شـركة مونســانتو.
تســجيل الصنــف الناتــج ( )Ajeeb YGباســم ـ
عـرض
شـركة  Fine Seeds internationalعــى هــذا ال ـ
وافقــت ـ
صـول عــى املوافقــات
بــأن تكــون الكيــان املصــري املعنــي بالح ـ
الالزمــة لرتخيــص تســويق وتوزيــع الــذرة املعدلــة وراثيــاً يف
صـول املنتــج عــى الرخــص
جـراءات ح ـ
مصــر وبــدأت عــام  2000بإ ـ
الالزمــة وقــد حصلــت عــى تســجيل وإمكانيــة تــداول وبيــع
واســتهالك الصنــف يف  ،2008وبالفعــل تــم اســترياد أول شــحنة
مــن جنــوب أفريقيــا يف هــذا العــام وزرع الصنــف يف  10محافظــات
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هناك جانب آخر ال يقل أهمية يف ما يتعلق بتداول األغذية املعدلة
وراثيــاً يف مصــر وهــو االســترياد للمنتجــات الغذائيــة واألعــاف التــي
تحــوي نباتــات معدلــة وراثيــاً .ورغــم توقــف زراعــة األغذيــة املهندســة
وراثياً يف مصر عام  ،2012إال أن استرياد األطعمة البشرية واألعالف
التي تحوي مواد معدلة وراثياً .حيث إنه ال يوجد أي حظر السترياد
األغذيــة املعدلــة وراثيــاً يف حــال كان مصرحــاً لهــا يف دولــة املنشــأ،
وكذلك إن كان مصرحاً لها بالتصدير .عىل سبيل املثال مصر تستورد
مــا ي ـقـرب مــن  8.8ماليــن طــن مــن الــذرة و 2.0مل ـيـوين طــن مــن ـفـول
الصويــا ســنوياً مــن أجــل األعــاف الحيوانيــة وإنتــاج الزيــوت النباتيــة
 ،ويتم الحصول عليها بشكل كبري من أسواق عاملية تقوم بتسويق
األنــواع املعدلــة وراثيــاً بشــكل علنــي .وتســمح حكومــة مصــر باســترياد
املنتجات املعدلة وراثياً التي تمت املوافقة عليها واستهالكها يف بلد
املنشأ.

 .3االنضمام إىل اتفاقية األوبوف UPOV

األوبوف  UPOVهو اتحاد حماية األصناف الجديدة من النباتات،
وهي منظمة دولية مقرها جنيف ،سويسرا .تمنح اتفاقية UPOV
شـاء
حمايــة شــبيهة با ـلـراءات ملربــي البــذور (منتجــي التقــاوي) .تــم إن ـ
املنظمــة مــن قبــل الــدول الغربيــة عــام  .1961يف  27مــارس  2017وافــق
الربملــان املصــري عــى االنضمــام إىل االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة
األصنــاف الجديــدة .UPOV
هــذه االتفاقيــة مناهضــة ملســألة الســيادة الغذائيــة حيــث إنهــا تدعــم
شـركات البــذور .تمنــع االتفاقيــة الفالحــن
حقــوق منتجــي التقــاوي و ـ
مــن إنتــاج وإعــادة إنتــاج البــذور التــي يزرعونهــا كمــا انهــا تحــد مــن
قدرات الدولة املصرية عىل تربية النباتات أو نقل التكنولوجيا .ويتم
شـراء التقــاوي
شـركات البــذور املحليــة عــى ـ
اجبــار املربــن الوطنيــن و ـ
شـركات األجنبيــة .فبــدالً مــن أن يحمــي الربملــان املصــري حــق
مــن ال ـ
املواطنــن يف الغــذاء وفالحيــه يف إنتــاج الغــذاء كمــا ينــص الدســتور،
شـركات .تؤكــد الباحثــة هالــة ـبـركات أنــه تــم
فإنــه يحمــي مصالــح ال ـ
شـركات العاملــة يف
تصميــم  UPOVلتعزيــز ســيطرة واحتــكار ال ـ
مجــال تربيــة النباتــات وإنتــاج التقــاوي .وهــذه االتفاقيــة تضعــف مــن
حقوق املنتجني الزراعية وتضر باملصلحة العامة لعموم للمصريني
 .تســتورد مصــر التقــاوي الزراعيــة خاصــة يف الخضــر مثــل الطماطــم.
شـركات مقاضــاة الفالحــن واملزارعــن
وفقــاً لهــذه االتفاقيــة يمكــن لل ـ
املحليــن يف حــال إعــادة اســتخدامهم هــذه التقــاوي وقــد يضطــرون
لدفــع غرامــات.
يتــم انتقــاد  UPOVمــن قبــل العديــد مــن اتحــادات الفالحــن
ومنظمــات املجتمــع املــدين يف دول الجنــوب حيــث إنهــم يــرون أن
عـرف
عـرف بالثقافــة الزراعيــة للفالحــن وكذلــك ال ت ـ
االتفاقيــة ال ت ـ
شـركات
صـول الوراثيــة النباتيــة ليســت باألســاس ملــكاً لل ـ
بــأن األ ـ
أو للمربــن ،ولكنهــا ملــك لجميــع البشــر .يــرى منتقــدو االتفاقيــة
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 .وقــد اســتمر تــداول هــذا الصنــف وزراعتــه يف مصــر مــن عــام 2008
وحتــى عــام  2012إىل أن أصــدر وزيــر الزراعــة املصــري يف ذلــك الوقــت
املهنــدس رضــا إســماعيل مرســوم رقــم  378بشــهر مــارس 2012
يعلــق تســجيل الــذرة املعدلــة وراثيــاً يف مصــر .ومنــذ ذلــك الحــن
لــم تتــم املوافقــة عــى تســويق وتــداول األصنــاف املعدلــة وراثيــاً يف
مصــر .خــال هــذه ال ـفـرة تمــت زراعــة حــوايل  3800فــدان (حــوايل
 1596هكتــاراً) .ورغــم أهميــة ـقـرار وقــف زراعــة الصنــف املعــدل
وراثيــاً ،إال أنــه ال يوقــف احتمــال عــودة اســتخدام األغذيــة املعدلــة
وراثيــاً يف مصــر حيــث ان قانــون األمــان الحيــوي الــذي تــم تمر ـيـره
صـول
جـراءات الالزمــة للح ـ
خـرا بالربملــان املصــري قــد يســهل اإل ـ
مؤ ـ
عــى املوافقــة لتســويق زراعــة وتــداول املحاصيــل املعدلــة وراثيــاً.

شـركات متعــددة الجنســيات .كذلــك فــإن املجتمعــات
أنهــا تخــدم ال ـ
األصليــة تعــارض مــا يمكــن وصفــه بـ»القرصنــة البيولوجيــة» حيــث
شـركات بتحويــل أصولهــم الوراثيــة إىل ملكيــة خاصــة
تقــوم ال ـ
محميــة باتفاقيــة دوليــة.
تــم إ ـقـرار االتفاقيــة مــن دون نقــاش مجتمعــي ،ولــم تتمكــن
املنظمات التي تمثل الفالحني الذين ســيتأثرون ســلبًا من مثل هذه
االتفاقيات من املشاركة يف املناقشة حول املوضوع ،وتم إقراره رغم
رفــض بعــض النــواب وعرضهــم خطــورة هــذه االتفاقيــة عــى حقــوق
الفالحني ،ومعارضتها الصريحة لنص املادة  79من الدستور الحايل
 .هــذا الوضــع يعقــد مــن إمكانيــة تحقــق الســيادة الغذائيــة يف
املستقبل .الغريب أن االنضمام إىل هذه االتفاقية لم يكن إجبارياً،
جـرة
شـرط االنضمــام لالســتمرار باملتا ـ
ولــم يضــع االتحــاد األوروبــي ـ
معــه ولكــن يبــدو أن ضغــط أصحــاب املصالــح هــو مــن أنتــج املوافقــة
عــى هــذه االتفاقيــة.
بــدالً مــن أن تعــدل الحكومــة املصريــة القوانــن القائمــة املناهضــة
للســيادة الغذائيــة وتدعــم حريــة تــداول التقــاوي وتدعــم الت ـنـوع
صـول النباتيــة وحريــة تبادلهــا وحمايــة امللكيــة
النبــايت ومشــاعية األ ـ
صـول الجينيــة املصريــة ودعــم بحــوث حمايــة وتصنيــف
الجماعيــة لأل ـ
صـول النباتيــة ،فــإن الدولــة تســاعد عمليــات مــن شــأنها
وتســجيل األ ـ
شـركات للثــورة
زيــادة ـتـأكل الت ـنـوع البيولوجــي ،ودعــم االحتــكار لل ـ
شـركات عــى البــذور وبالتــايل الغــذاء.
الجينيــة وهيمنــة ال ـ

 .4تعديالت قانون الزراعة
بتاريــخ  22أبريــل  2018وافــق الربملــان املصــري عــى تعديــات قانــون
الزراعة رقم  53لسنة  ،1966وفقاً ملشروع القانون الذي تقدمت به
الحكومة بتاريخ ديسمرب  .2017اشتملت ثالث مواد (كما هو واضح
يف اإلطــار) ويهــدف التعديــل إىل حظــر وتقليــص املســاحات املزروعــة
مــن املحاصيــل عاليــة االســتهالك للميــاه وتغليــظ العقوبــات عــى
املزارعــن املخالفــن .الهــدف املعلــن مــن هــذه السياســة هــو ترشــيد
اســتهالك امليــاه.
إطار  : 1تعديالت قانون الزراعة رقم  53لسنة .1966
املــادة  :1لوزيــر الزراعــة طبقــا للسياســة العامــة التــي تقررهــا الدولة ب ـقـرار
منــه ،بعــد التنســيق مــع وزيــر املــوارد املائيــة والــري ،أن يحظــر زراعــة
محاصيــل معينــة يف مناطــق محــددة.
املــادة  :2لوزيــر الزراعــة طبقــا للسياســة التــى تقررهــا الدولــة بالتنســيق مــع
وزيــر املــوارد املائيــة والــري ،أن يحــدد ب ـقـرار منــه مناطــق لزراعــة محاصيــل
معينــة دون غريهــا مــن الحــا صــات الزراعيــة ،ولــه أن يســتثني مــن ذلــك
ـمـزارع الــوزارة والح ـقـول األخــرى التــي تســتعمل للتجــارب واإلكثــار األوىل
للمحاصيل.
املــادة  :101يعاقــب كل مــن خالــف ال ـقـرارات التــي تصــدر تنفيــذا ألحــكام املــواد
( /،4 ،3 ،2 ،1أ ،ب ،ج ،د 21 ،ف ـقـرة أوىل) مــن هــذا القانــون ،بالحبــس
مدة ال تزيد عىل ستة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثة آالف جنيه،
وال تزيد عىل عشرين ألف جنيه ،عن الفدان الواحد أو كسور الفدان ،أو
بإحدى هاتني العقوبتني ،كما يحكم بإزالة املخالفة عىل نفقة املخالف».
املصدر :الجريدة الرسمية ،عدد ( 20مكرر) ،مايو .2018
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جـراءات .فقــد
يعتــر األرز مــن أكــر املحاصيــل املتضــررة مــن هــذه اإل ـ
قــررت الحكومــة املصريــة تقليــص مســاحة زراعــة األرز إىل  723ألــف
فــدان ،بعــد أن كانــت املســاحة املقــررة يف عــام  2017مليــون و 70ألــف
صـول الحبــوب الوحيــد الــذي تحقــق فيــه مصــر
فــدان .األرز هــو مح ـ
اكتفاءً ذاتياً ،ويمثل اإلنتاج املحيل  %102.8من االستهالك عام ،2014
أي بزيــادة  %2.8وتقــدر القيمــة املنتجــة منــه حــوايل  3ماليــن طــن
 .ويعــد ال ـفـاح املصــري مــن أفضــل منتجــي األرز يف العالــم ،حيــث
يحقــق أحــد أعــى معــدالت اإلنتاجيــة يف العالــم للفــدان ( 3.8أطنــان
للفــدان) .باإلضافــة إىل أهميتــه الغذائيــة واالقتصاديــة لســبل عيــش
فالحــي الدلتــا ،فــإن األرز هــو األنســب للنظــام اإليكولوجــي ـ الزراعــي
ملناطق شمال الدلتا حيث أن أرايض شمال الدلتا تتميز بطابع زراعي
بيئي هش ومعرض بسهولة للتدهور نتيجة ارتفاع امللوحة تحت تأثري
هـرة
ميــاه البحــر القريبــة .وتتأثــر  25ـ  %30مــن أرايض الدلتــا بهــذه الظا ـ
خـراء الدوليــون
 .يعلــم الفالحــون وكذلــك املهندســون الزراعيــون وال ـ
واملحليــون أن زراعــة األرز يف الدلتــا خاصــة يف شــمال الدلتــا
حـرة) ليســت مجــرد خيــار اقتصــادي
(محافظــات كفــر الشــيخ والب ـ
أو أمــان غــذايئ للفالحــن فقــط ،ولكنــه أيضــاً ضــرورة بيئيــة تحتمهــا
هشاشــة النظــام البيئــي ـ الزراعــي لتلــك األرايض.

رســم توضيحــي  :1التأثــر املتبــادل للتحديــات التــي تواجــه تحقيــق
الســيادة الغذائيــة يف مصــر

طـراً عــى الســيادة الغذائيــة بســبب
لهــذا يعتــر تقليــص زراعــة األرز خ ـ
تهديــده البيئــة الزراعيــة والنظــام البيئــي بالدلتــا ،وكذلــك تهديــده
لألصناف البلدية املخزنة يف منازل الفالحني الستهالكها ،وتهديده
للموروث الثقايف واالجتماعي لسكان الشمال ،كما أنه يدمر سبل
عيــش الفئــات األكــر ف ـقـراً مــن فالحــي شــمال الدلتــا.

املصدر :الباحث

ظـام الزراعــي ـ الغــذايئ
 .5التحديــات التــي تواجــه الن ـ
املص ــري
ممــا ســبق يمكــن لنــا ال ـقـول إن النظــام الغــذايئ ـ الزراعــي الحــايل
يواجــه مجموعــة مــن التحديــات العديــدة واملتشــابكة .ويمكــن
اختصــار التحديــات األساســية التــي تواجــه النظــام الغــذايئ الزراعــي
يف مصــر يف مــا يــأيت:
•التحدي الغذايئ :والذي يتمثل يف توفري غذاء آمن وصحي
وكاف ومناســب لجميــع الســكان وفقـ ًـا الحتياجاتهــم
ٍ
العمريــة والنوعيــة والثقافيــة.
•التحــدي الصحــي :الحالــة الصحيــة للمنتجــن الزراعيــن
واملســتهلكني للغــذاء وأ ـمـراض الغــذاء ومشــكالت ســوء
التغذيــة والتقــزم والســمنة التــي تصيــب ثالثــة أطفــال مــن
كل أربعــة يف مصــر.
ضـاع االقتصاديــة
•التحــدي االقتصــادي :تدهــور األو ـ
للفالحــن ،وارت ـفـاع فاتــورة اســترياد الغــذاء.
•التحــدي االجتماعــي :حمايــة املنتجــن الزراعيــة وخلــق مهــن
طـاع الزراعــي وتحقيــق الرفــاه االقتصــادي
جديــدة يف الق ـ
للمنتجــن الزراعيــن ودعــم منظومــة الدعــم للفالحــن.
•التحــدي الســيايس :املتمثــل يف غيــاب إرادة سياســية
حقيقيــة لبنــاء الســيادة الغذائيــة.
•التحــدي البيئــي :صيانــة ا ـملـوارد الطبيعيــة املتهالكــة ووقــف
صـول النباتيــة .كذلــك
هــدر ا ـملـوارد خاصــة األرايض وامليــاه واأل ـ
حـول مشــروعات
حـول ميــاه النيــل والنزاعــات ـ
األزمــات ـ
االســتصالح الزراعــي.
•التحــدي العلمــي والتكنولوجــي :نقــص املعرفــة يف مجــال
التكنولوجيــا البديلــة والحاجــة إىل تطويــر األبحــاث يف
مجــال الزراعــة البيئيــة وصيانــة ا ـملـوارد الطبيعيــة.

كمــا هــو واضــح يف الشــكل التوضيحــي رقــم ( ،)1هــذه التحديــات
السابقة ليست منفصلة بعضها عن بعض ولكنها متداخلة التأثري
والتأثــر .فالتحــدي الغــذايئ والصحــي مرتبــط بالتحــدي االقتصــادي
شـرنا فقــد زادت املشــكالت املتعلقــة بالصحــة
واالجتماعــي .كمــا أ ـ
هـرة الفقــر يف
العامــة مــع زيــادة التحديــات الزراعيــة وأيضــاً نمــت ظا ـ
الريــف حيــث يعيــش  %70مــن الســكان الريفــن تحــت وطــأة الفقــر
 .وهــذا بــدوره مرتبــط بالتحــدي الصحــي املتمثــل يف آثــار تبنــي نمــط
غــذايئ معــن عــى الصحــة وآثــار اســتخدام املبيــدات عــى الصحــة.
ضـراء ويحققــه نمــط اإلنتــاج الصغــر
ورغــم مــا حققتــه الثــورة الخ ـ
من إنجازات عىل مســتوى توفري الغذاء إال أن اإلفراط يف اســتخدام
ضـرار جانبيــة مثــل تدهــور حالــة
املبيــدات واالســمدة والــري كان لــه أ ـ
ً
وأيضــا
الرتبــة وتلــوث امليــاه وزيــادة املرتســبات الضــارة بالنباتــات
تدهــور الت ـنـوع.
وكمــا يتضــح مــن الرســم البيــاين رقــم ( )3تدهــورت حالــة األرايض
يف مصــر وقــت خصوبتهــا بشــكل متزايــد .ومــن أهــم مظاهــر التدهــور
يف األرايض الزراعيــة ارت ـفـاع مســتوى ا ـملـاء األريض ،انخفــاض نفــاذة
الرتبــة مليــاه الــري ،زيــادة ملوحــة الرتبــة ،انخفــاض املكــون الحيــوي
لرتبــة واملتمثــل يف أعــداد الكائنــات الدقيقــة الطبيعيــة املوجــودة
بالرتبــة وتدهــور بنائهــا وبــطء االســتجابة للمدخــات الزراعيــة .
ويؤكــد محمــد إبراهيــم الشــهاوي يف دراســة عــن الوضــع الحــايل يف
الزراعــة املصريــة أن نســبة األرايض الزراعيــة املصريــة متأ ـثـرة بامللوحــة
بمــا ال يقــل عــن .%50
عـريف والتمثــل يف ســيطرة األفــكار
وهنــاك أيضــاً التحــدي العلمــي وامل ـ
الرافضة للحلول اإليكولوجية وتبني مراكز أبحاث العلوم الزراعية
لرؤيــة داعمــة للتكثيــف الزراعــي والح ـلـول التــي عــادة مــا تتجاهــل
تدهــور النظــام البيئــي وتســبب مشــكالت كارثيــة عــى املــدى الطويــل
واملتوســط .فالتحــدي العلمــي متمثــل يف تغيــر الثقافــة العلميــة
للباحثــن الزراعــن ودعــم دراســات وأبحــاث النظــم الزراعيــة والبيئــة
والغذائيــة متعــددة التخصصــات.
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املصــدر :بواســطة الباحــث اســتناداً إىل النتــاج النهائيــة للتعــداد
طـاع الشــؤون االقتصاديــة ،وزارة الزراعــة
الزراعــي لعــام  ،2010ق ـ
واســتصالح األرايض.2010 ،
إن التداخــل والتأثــر املتبــادل بــن التحديــات املختلفــة التــي تواجــه
النظــام الغــذايئ ـ البيئــي وتحــد مــن إمكانيــات تحقــق السياســة
سـراتيجية طويلــة املــدى
الغذائيــة تتطلــب مدخـاً تكامليــاً وا ـ
تعمــل عــى املســتوى املحــي ولكنهــا تضغــط عــى املســتوى املركــزي.
سـراتيجية تأخــذ يف االعتبــار طبيعــة الغــذاء كنظــام متكامــل
ا ـ
ومتدا خــل.

القسم الثالث :من أجل تحقيق
السيادة الغذائية
صـول
يف ظــل اســتمرار صغــار الفالحــن كأهــم منتــج للغــذاء وو ـ
ضـراء إىل حــدوده البيئيــة واســتمرار بــل وتعقــد
نمــوذج الثــورة الخ ـ
أزمــات الغــذاء واســتمرار معــدالت ســوء التغذيــة العاليــة وعجــز أو
فشــل سياســات التنميــة الزراعيــة والسياســات الغذائيــة القائمــة،

يهــدف هــذا القســم مــن الدراســة إىل مناقشــة أدوات وأســس ب ـنـاء
السيادة الغذائية تشتمل األسس املرتبطة بتحويل النظام الزراعي
القائــم نحــو الزراعــة البيئيــة وكذلــك األدوات والكيانــات لألزمــة
لدعــم الســيادة الغذائيــة ســواء داخــل األطــر القائمــة (الجامعــات،
منظمــات املجتمــع املــدين ،االتحــادات الفالحيــة ،جمعيــات
املســتهلكني) أو ب ـنـاء اطــر جديــدة (تعاونيــات ،ب ـنـوك بــذور ،ـمـزارع
تشــاركية  ...الــخ) .األســئلة األساســية لهــذا الفصــل ليســت فقــط «مــا
هي السياسة التي يجب طرحها؟ « ولكن أيضاً «ما هي السبل التي
يجــب اتباعهــا والخطــوط التــي يجــب النســج عليهــا لتطويــر توافــق
خـراً ،مــا هــو
حـول ب ـنـاء نظــام غــذايئ ـ زراعــي مســتدام؟ وأ ـ
مجتمعــي ـ
دور املجتمــع املــدين والفاعلــن املحليــن يف تحقيــق ذلــك؟

 .1الزراعة البيئية من أجل بناء السيادة الغذائية
صـول املرجعيــة لهــذا التقريــر (انظــر ورقــة
كمــا هــو واضــح مــن الف ـ
جوليانــو مارتنلــو ص ؟؟) ،فــإن مبــدأ الســيادة الغذائيــة يركــز عــى
حــق املواطنــن يف النفــاذ إىل غــذاء صحــي ومناســب ثقافيــاً .فالغــذاء
حــق وليــس ســلعة مثــل غريهــا مــن الســلع وال يجــب إذن أن يخضــع
لقوانــن الســوق ومنطــق املكســب والخســارة واملضاربــات التجاريــة.
كمــا أن الســيادة الغذائيــة تؤكــد عــى حقــوق منتجــي الغــذاء يف
العيــش والعمــل بكرامــة وتضــع الســيطرة عــى األرايض والرعــي
وامليــاه والبــذور والــروة الحيوانيــة بــن أيــدي منتجــي الغــذاء املحليــن
وتحــرم حقوقهــم .وتهتــم بإض ـفـاء الطابــع املحــي عــى النظــم
الغذائية ،حيث توضع األولوية ملســألة النفاذ إىل الغذاء وتســويقه
عىل املستوى املحيل واإلقليمي عن تزويد األسواق العاملية البعيدة.
وتأخــذ مبــادئ الســيادة الغذائيــة يف االعتبــار مســألة الحفــاظ
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رسم بياين  :3تدهور خصوبة الرتبة الزراعية من  1981ـ 2005

فــإن هــذا النظــام الغــذايئ ـ الزراعــي وصــل إىل طريــق مســدود .لذلــك
فإننا نطرح هنا مجموعة أفكار حول إعادة بناء نظام غذايئ ـ زراعي
بديــل عــى أســاس الســيادة الغذائيــة والزراعــة البيئيــة واالســتغالل
املتــوازن واملســتدام للمــوارد والتغذيــة الصحيــة اآلمنــة.

رسم توضيحي  :2الزراعة البيئية كممارسة فالحية وحركة اجتماعية وعلم.

املصدر :بتصرف من كل من 2009 ،.A. Wezel et al & 2013 .Méndez et al
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عــى املــوارد الطبيعيــة بحيــث يتــم اســتخدامها ومشــاركتها بطــرق
مســتدامة اجتماعيــاً وبيئيــاً للحفــاظ أيضــاً عــى الت ـنـوع البيولوجــي.
يتطلــب ذلــك ب ـنـاء وتطويــر نظــم بحــوث علميــة زراعيــة مناســبة لدعــم
خـراً تتطلــب الســيادة
تطويــر املعرفــة الزراعيــة البيئيــة البديلــة .وأ ـ
الغذائيــة أنظمــة اإلنتــاج والتوزيــع التــي تحمــي النظــام اإليكولوجــي
وتقلــل مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة ،وتجنــب األســاليب الصناعيــة
الكثيفــة االســتخدام للطاقــة والتــي تضــر بالبيئــة وبصحــة االنســان
والحيــوان.
السيادة الغذائية كإطار موجه للنظام الغذايئ ـ الزراعي قائمة عىل
نمــوذج الزراعــة البيئيــة كأســاس لإلنتــاج الزراعــي وتنظيــم العالقــة
بني املنتجني الزراعيني والنظام البيئي واملجتمع .لذا يتطلب تحقيق
السيادة الغذائية بناء وتطوير الزراعة البيئية .وكما يقول ابراهيما
كوليبــايل مســؤول التنســيقية العامــة ملنظمــات الفالحــن بمــايل «ال
توجد سيادة غذائية دون زراعة بيئية .وبالتأكيد ،لن تدوم الزراعة
البيئيــة بــدون سياســة الســيادة الغذائيــة التــي تدعمهــا».
كما يوضح الشكل فإن الزراعة البيئية توصف بأنها علم ،ويف ذات
الوقــت مجموعــة مــن املمارســات الفالحيــة والحركــة االجتماعيــة
الشــاملة .هــذه األذرع الثالثــة تمثــل األجنحــة الثالثــة التــي تحلــق بهــا
الزراعــة البيئيــة.
الزراعــة البيئيــة كممارســة فالحيــة :ممارســات الفالحــن هــي
إحــدى الركائــز األساســية لب ـنـاء الزراعــة البيئيــة .ورغــم املســاهمات
الك ـبـرة لنظــم الزراعــة الفالحيــة الســائدة يف مصــر يف توفــر الغــذاء
وتحقيــق قــدر كبــر مــن االكت ـفـاء الــذايت واألمــان الغــذايئ ،إالأانــه ال
ظـراً لخضوعهــا ألدوات
يمكــن اعتبارهــا زراعــة بيئيــة أو مســتدامة ن ـ
ضـراء واســتمرار ممارســات التكثيــف الزراعــي
الثــورة الزراعيــة الخ ـ
والتســميد والري العايل وكثافة اســتخدام املبيدات ،وبالتايل هناك
ضـراء
مجــال واســع للتغيــر .ورغــم أن هيمنــة أســاليب الثــورة الخ ـ
إطــار  :2العمليــات اإليكولوجيــة لتحقيــق الكفــاءة اإلنتاجيــة للنظــم
الزراعيــة البيئيــة.
•تقويــة مقاومــة االفــات الزراعيــة (األداء الســليم ملكافحــة اآلفــات
عــر األعــداء الطبيعيــة)
•تقليــل الســمية مــن خــال التخلــص مــن اســتخدام األســمدة
ا لكيما و يــة
•تحســن وظائــف التمثيــل الغــذايئ (ا ـملـواد العضويــة املتحللــة
ودورة النيرتوجــن)
• ـتـوازن النظــم التنظيميــة (دورات النيرتوجــن ،ـتـوازن امليــاه ،تدفــق
الطاقة ،الســكان)
•تعزيز حفظ وتجديد موارد الرتبة واملياه والتنوع البيولوجي
•زیادة اإلنتاجیة علی املدى الطویل والحفاظ علیھا
املصــدرMiguel A. Altieri and& )2000( .Altieri, Miguel A :
.)2011( Victor Manuel Toledo

إطار  : 3آليات تحسني استدامة النظم اإليكولوجية الزراعية.
•زيادة األنواع النباتية والتنوع الجيني يف الزمان واملكان.
•تعزيــز التنــوع البيولوجــي الوظيفــي (األعــداء الطبيعيــون،
الخصــوم ومــا إىل ذلــك)
•تعزيز املادة العضوية للرتبة والنشاط البيولوجي
•زيادة غطاء الرتبة والقدرة التنافسية للمحاصيل
•التخلص من املدخالت واملخلفات السامة
املصــدرMiguel A. Altieri and& )2000( .Altieri, Miguel A :
.)2011( Victor Manuel Toledo
عــى الزراعــة الفالحيــة ،إال أن ممارســات الفالحــن واحتكاكهــم
اليومــي مــع األرض وامليــاه والنباتــات تشــتمل عــى بعــض املمارســات
التــي تنــدرج تحــت الزراعــة ويمكــن أن تســتخدم كقاعــدة لب ـنـاء
الزراعــة البيئيــة .عــى ســبيل املثــال أجــر نقــص األســمدة واملبيــدات
وغالؤها إىل اللجوء إىل أساليب إيكولوجية مثل البيئات العضوية
واســتخدام الســماد البلــدي لتحســن خــواص الرتبــة واســتخدام
املصايد البيئية ملواجهة الحشرات الزراعية .كما أن االنتخاب املنزيل
للتقــاوي يعـ ّـد عــادة متوارثــة لــدى العديــد مــن األســر الفالحيــة،
وال ـتـزال تمــارس يف مناطــق عديــدة يف الريــف املصــري .تحتــاج هــذه
املبــادرات واألفــكار إىل أن تدمــج باملعــارف البيئيــة ـ الزراعيــة.
الزراعــة البيئيــة كعلــم :باعتبــاره تخصصــاً علميــاً ،فإنــه يهــدف
إنتــاج وإدارة وتطويــر نظــم بيئيــة ـ زراعيــة مســتدامة مــن أجــل تعزيــز
الســيادة الغذائيــة .يوضــح اإلطــار رقــم  1و 2العمليــات التــي يجــب
اتباعهــا لتطبيــق نظــام زراعــة بيئيــة وكيــف تــؤدي تلــك العمليــات إىل
تحســن ك ـفـاءة النظــام البيئــي ـ الزراعــي .يتضــح هنــا مــن وجهــة نظــر
اإلدارة ،أن الزراعــة البيولوجيــة هــي عمليــة معقــدة تتجــاوز مجــرد
متابعــة املنتــج النهــايئ أو املخرجــات النهائيــة إىل األخــذ يف االعتبــار
حالــة املــوارد الطبيعيــة الداخلــة يف العمليــة الزراعيــة .لذلــك فإنهــا
تتطلــب معرفــة علميــة وتطويــر ملراكــز أبحــاث ودراســات زراعيــة
وبرامــج دراســية تصــب يف هــذا االتجــاه إلنتــاج معرفــة بديلــة وقابلــة
للتطبيــق يف البيئــة املحليــة.
الزراعــة البيئيــة كحركــة اجتماعيــة :الزراعــة البيئيــة كحركــة
اجتماعيــة تعمــل عــى إزالــة العقبــات التــي تعــوق اعتمــاد الزراعــة
املســتدامة كمحــدد للسياســات الزراعيــة والبيئــة .وتســاعد الحركــة
سـايس يف تنظيــم الفاعلــن وتشــكيل الروابــط
االجتماعيــة بشــكل أ ـ
واالتحــادات والتشــبيك بــن املجموعــات النشــطة يف املجــال وأيضــاً
حـول الزراعــة العضويــة .الزراعــة البيئيــة هــي حركــة
يف نشــر املعــارف ـ
اجتماعيــة وأداة سياســية لتحــدي سياســات التحديــث النيول ـيـرايل
وأشــكال الزراعــة الصناعيــة وتقــوم بفتــح املجــال لتبنــي سياســة
زراعيــة جديــدة ،وليســت مجــرد تقنيــة زراعيــة أو ممارســة فالحيــة.
منــذ بدايــات القــرن الحــادي والعشــرين نمــت الحركــة االجتماعيــة
التــي تدعــو وتدعــم النظــم الزراعيــة البيئيــة وتتبنــي حركــة طريــق
الفالح « فيا كمبيسينا» الزراعة البيئية كإحدى أهم ركائز السيادة
الغذائيــة وكذلــك يتــم تبنــي الزراعــة البيئيــة مــن قبــل منظمــات
إقليمية مثل منتدى الشــرق والجنوب األفريقي ( )ESAFFوشــبكة
املزارعــن ومنظمــات املنتجــن الزراعيــن يف ـغـرب أفريقيــا ( ROPPAـ
Réseau des organisations paysannes et de
 )producteurs de l›Afrique de l›Ouestوأيضــاً لجنــة ـغـرب
أفريقيــا للبــذور الفالحيــة  COASP Comite ouestـ africain
 des semences paysannesكذلــك اتحــاد االســتخدام
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ويف املنطقــة العربــي عــام  2011تأسســت الشــبكة العربيــة للســيادة
ضـاء مــن
الغذائيــة كجمعيــة مقرهــا بــروت وتضــم الشــبكة أع ـ
غالبيــة الــدول العربيــة وشــبكة شــمال أفريقيــا للســيادة الغذائيــة
والتــي تاسســت عــام  2017وال ـتـزال هــذه الشــبكات ضعيفــة وتســعى
إىل التطــور لخلــق حركــة اجتماعيــة واســعة لدعــم مبــادئ الســيادة
الغذائيــة عــر التشــبيك ســواء عــى مســتوى العالــم العربــي أو
عــى مســتوى شــمال أفريقيــا .أمــا يف مصــر فقــد تبنــت مجموعــة
مــن املنظمــات الســيادة الغذائيــة مثــل املبــادرة املصريــة ،الحقــوق
الجماعيــة ،ومنظمــة الحيــاة األفضــل ،ومركــز حابــي للحقــوق
البيئيــة ،ومنصــة العدالــة االجتماعيــة ،وجمعيــة نوايــا كإطــار
لعملها .ودعمت تقنيات الزراعة البيئية عرب تأهيل صغار الفالحني
وتوفــر التدريــب لهــم .وهــذه املســاحات رغــم ضيقهــا إال أنهــا تعــر
عــن إمكانــات لتطويــر الزراعــة البيئيــة عــى املســتوى املحــي .يمكــن ان
تلعــب كليــات الزراعــة ايضــا دورا مهمــا يف ذلــك حيــث انــه مــن الخطــأ
وضــع املعــارف الفالحيــة يف مقابــل املعرفــة العلميــة للمهندســن
الزراعيــن .ال تتجاهــل الزراعــة البيئيــة معــارف الفالحــن ولكنهــا
تبنــي عليهــا مــن خــال مناهــج بحــث وتطويــر تشــاركية وأســاليب
تعلــم ومــدارس حقليــة قائمــة عــى التعلــم املتبــادل وتبــادل ال ـ
خـرات
واملهــارات بشــكل يجمــع بــن االجنحــة الثالثــة للزراعــة البيئيــة.

عــادة مــا يتــم التفكــر يف نمــط التغذيــة عــى أنهــا مســألة فرديــة ويتــم
تناولها بمعزل عن النظام الزراعي ـ الغذايئ املسيطر ,لكن أوضحت
الدراســات أن أنمــاط التغذيــة تتشــكل مــن خــال النظــم الغذائيــة،
ولذلــك فــإن الربــط بــن األنمــاط الغذائيــة والنظــم الغذائيــة الزراعيــة
حـول تنــاول الطعــام العضــوي عــى
سـايس .وقــد أوضحــت دراســة ـ
أ ـ
عينــة مــن البالغــن الفرنســيني أن تنــاول الطعــام العضــوي يقلــل
مــن خطــر زيــادة الــوزن بنســبة  ،% 23كمــا أنــه يقلــل مــن مخاطــر
الســمنة بنســبة  .% 30وترجــع دراســة أخــرى إىل أن تنــاول الطعــام
العضــوي يكــون عــادة نتــاج نمــط تغذيــة يعتمــد بشــكل أكــر عــى
الفاكهــة والخضــروات وهــي تحــوي أحماضــاً أمينيــة ومــواد مضــادة
لألكســدة تحســن مــن عمليــة الهضــم .أمــا الغــذاء املعتمــد عــى
عـرض للمبيــدات
الطعــام غــر العضــوي فــإن الدراســة تؤكــد أن الت ـ
الزراعيــة يزيــد مــن الســمنة ومــن احتماليــة اإلصابــة ب ـمـرض الســكر
 .وكمــا أوضحنــا أن الســمنة وزيــادة الــوزن مــن املشــكالت األساســية
حـول إىل الزراعــة البيئيــة وتنــاول الطعــام
للمصريــن .ويمكــن للت ـ
الخايل من املبيدات واألسمدة الكيماوية ،تحسني الحالة الصحية
للمصريــن.

 .2نمط غذايئ بديل من أجل السيادة الغذائية
نعنــي بالنمــط الغــذايئ كميــات ونســب ومجموعــات األطعمــة
واملشــروبات املختلفــة التــي يســتهلكها الفــرد خالل وجباتــه الغذائيــة
اليوميــة والتــي تعــر عــن طريقــة الشــخص املتكــررة واملعتــادة
الســتهالك الغــذاء .أوضحنــا يف مواضــع مختلفــة مــن هــذه الدراســة
هـرة
أن الوضــع الحــايل للتغذيــة يف مصــر مشــوه ويشــهد انتشــاراً لظا ـ
العــبء املــزدوج لســوء التغذيــة بالتزامــن مــع ارت ـفـاع الســمنة
واأل ـمـراض املرتبطــة بالتغذيــة غــر املتوازنــة .هنــاك حاجــة ماســة
إذن إىل إعــادة التفكــر يف األنظمــة الغذائيــة املتبعــة للمــي قدمــاً
نحــو نمــط غــذايئ بديــل يناســب النظــام الغــذايئ ـ البيئــي املنشــود.
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منظمــات مجتمــع مــدين مــن  10دول أفريقيــة .وكذلــك حركــة El
 Movimiento Campesino a Campesinoوالتــي تعنــي مــن
ال ـفـاح إىل ال ـفـاح وهــي تهــدف إىل التعليــم الفالحــي التضامنــي
والتــي تضــم العديــد مــن دول أمريــكا الالتينيــة

عــى العكــس مــن منطــق سياســات األمــن الغــذايئ القائمــة عــى
ف ـكـرة توفــر الغــذاء «مــن أي مــكان» فــإن الزراعــة البيئيــة والســيادة
الغذائية تقوم عىل أســاس فكرة الغذاء من «مكان محدد» ومنتج
«بطريقــة محــددة».
هــذا التحديــد يــؤدي بــدوره إىل ب ـنـاء نمــط غــذايئ صحــي وبيئــي
ومســتدام ،ألن االهتمــام هنــا ليــس فقــط بالكــم ولكــن أيضــاً بالكيــف.

 .3مجاالت الحركة املتعددة
مــن جانبنــا نــرى أن الحــق يف الغــذاء مرتبــط بتحقيــق الســيادة
ضـوع الحــق يف الغــذاء عــى النفــاذ إىل األرض
الغذائيــة .ويشــتمل مو ـ
الزراعيــة واســتخدامات األرايض ،البنيــة التحتيــة ،املســألة البيئيــة،
الصحة العامة ،سياسات مكافحة الفقر والجوع ومسألة العدالة
االجتماعيــة .فالغــذاء يربــط بــن السياســات عــى املســتوى املحــي
وعــى مســتوى الدولــة وأيضــاً عــى املســتوى اإلقليمــي ومســتوى
النظــام العاملــي .لذلــك يحتمــل الحــق يف الغــذاء حزمــة مــن األجنــدات
والفاعلــن .فكمــا يوضــح الشــكل يتميــز الغــذاء بأنــه يســمح بإدمــاج
وتشــبيك العديــد مــن املســائل والحقــوق والقضايــا األساســية التــي
تشــغل املواطنــن واملجتمــع املــدين.
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عــادة مــا يتــم تحديــد السياســات الغذائيــة يف مصــر مــن قبــل الدولــة
والســوق .منــذ تطبيــق سياســات االقتصــاد الحــر تزيــد حصــة الســوق
تدريجيــاً يف التحكــم يف تشــكيل النظــام الزراعــي ـ الغــذايئ الســائد.
الســوق والدولــة همــا الالعبــان األساســيان يف النظــام الغــذايئ
الزراعــي املصــري ،ولكــن بالطبــع هنــاك تأ ـثـرات للســوق العاملــي الــذي
يســاهم يف التأثــر عــى هيــكل النظــام الغــذايئ الزراعــي املصــري .فــا
يمكــن أن نغفــل أن مصــر أكــر مســتورد عاملــي للقمــح وأيضــاً تعتمــد
سـايس مــن احتياجاتهــا مــن
جـزء أ ـ
عــى الســوق العاملــي يف توفــر ـ
الســكر واللحــوم والزيــوت .هــذا باإلضافــة إىل اســترياد املدخــات
الزراعيــة كاألســمدة والتقــاوي وامليكنــة والتكنولوجيــا الزراعيــة .مــن
جهــة أخــرى تؤثــر املؤسســات الدوليــة يف السياســات التــي تتبناهــا
الدولــة .حيــث تلعــب الجهــات املانحــة ومؤسســات التمويــل الدوليــة
مثــل االتحــاد األوربــي والبنــك الــدويل وأيضــاً هيئــات املعونــة الدوليــة
خاصــة هيئــة املعونــة األمريكيــة دوراً أساســياً يف رســم السياســات
الزراعيــة.
يالحــظ أن دور املواطنــن محــدود .فعــادة مــا يتــم التعامــل معهــم
عــى أنهــم ســكان أو رعيــة ،أو متلقــي خدمــة أو مســتهلكني (زبائــن).
خــال ســنوات طويلــة كان نشــاط املنظمــات التــي تتعامــل مــع
مســألة الغــذاء ،تركــز عــى تقديــم املســاعدات الغذائيــة للمحتاجــن.
وهــذا الشــكل مــن الفعــل رغــم أهميتــه ال يحــاول التأثــر عــى شــكل
النظــام الغــذايئ الزراعــي القائــم ولكنــه لألســف عــادة مــا يســاعد عــى
اســتدامة النظــام القائــم عــر ســد نقــاط ضعفــه.

خـرة وعــى خلفيــة انتفاضــة  2011نمــت حركــة
خــال الســنوات األ ـ
ناشــئة مــن املنظمــات املعنيــة بالغــذاء والزراعــة تتحــدى النظــام
القائــم وتقــوم بنقــده وب ـنـاء ح ـلـول بديلــة عــى هامشــه .مــا نقرتحــه
هنــا هــو تقويــة دور هــذا النشــاط للمجتمــع املــدين للتأثــر عــى كل
مــن الســوق والدولــة وذلــك عــر نقــد وتحــدي النظــام الغــذايئ القائــم
ووضــع لبنــات ب ـنـاء نظــام غــذايئ بديــل .وكمــا يوضــح الشــكل رقــم ()4
فــإن دور املجتمــع املــدين وفقــاً للتصــور الــذي نطرحــه هنــا هــو دعــم
املواطنــن بشــكل متزايــد ليكونــوا قادريــن عــى التأثــر والتحكــم يف
تنظيــم وتشــغيل نظــم إنتــاج وتوزيــع واســتهالك األغذيــة ،وخلــق
أشــكال وأســاليب جديــدة ومبت ـكـرة لدمقرطــة الغــذاء وحوكمــة
آليــات النفــاذ إليــه ومواجهــة تســليع الغــذاء واملــوارد الطبيعيــة.
يمكــن إحــداث ذلــك مــن خــال التأثــر عــى الســوق عــر خلــق
«مســاحات للمنــاورة» لتنظيــم إنتــاج األغذيــة وتوزيعهــا واســتهالكها
بطريقة مختلفة :تطوير شبكات غذائية زراعية بديلة مثل شبكات
املنتجني واملســتهلكني ،وأيضا بنوك البذور واملزارع الحقلية .كذلك
التأثــر عــى الدولــة عــر إعــادة تقييــم السياســات الغذائيــة وب ـنـاء
سـراتيجيات محليــة للغــذاء وتطويــر برامــج التغذيــة املدرســية
ا ـ
صـرة والزراعــة البيئيــة وتحويــل
الداعمــة لسالســل التوزيــع الق ـ
أنمــاط االســتهالك ألشــكال أكــر صحيــة واســتدامة.
حـاء مصــر وعــى خلفيــة الحالــة الثوريــة عــام  ،2011تــم
يف جميــع أن ـ
حـزاب جديــدة تبنــت مبــادئ الســيادة
تأســيس نقابــات زراعيــة وأ ـ

رسم توضيحي  :4تأثري املجتمع املدين عىل السوق والدولة.

املصدر :بتصرف من

Renting، Henk، Markus Schermer، and Adanella Rossi. «Building food democracy: Exploring civic food networks and newly
 emerging forms of food citizenship.» International Journal of Sociology of Agriculture and Food 19، no. 3 (2012): 289ـ .307

200

رغــم اهميــة التعاونيــات كاداة اساســية يف ب ـنـاء كيانــات بديلــة اال ان
اشــكاليات الوضــع الحــايل للتعاونيــات الزراعيــة التــي تســيطر عليهــا
الدولــة ان الديموقراطيــة فيهــا صوريــة ،والجمعيــات العموميــة
سـاء .اضــف ايل
دورهــا هامــي ومعطلــة ،كمــا انهــا تســتبعد الن ـ
ظـرا لتعــدد الجهــات
ذلــك صعوبــة تاســيس تعاونيــة زراعيــة ن ـ
التشــريعات والرقابيــة مثــل :قانــون التعــاون رقــم  9لســنة 1975
وقانــون الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة رقــم  122لســنة  1980وقانــون
التعاونيــات االنتاجيــة رقــم  110لســنة  1975وقانــون  123لســنة 1983
لتعاونيــات الــروة الســمكية وقانــون  28لســنة  1984لالتحــادات
التعاونيــة .كل هــذه التشــريعات تواجــه مــن يرغــب يف تاســيس
التعاونيــة وتحــد مــن قــدرة النــاس عــي التنظيــم وتحجــم الحركــة
التعاونيــة .25ادي هــذا الشــكل مــن «التعــاون الــدواليت املعطــل» ايل
هــروب املبــادرات الجديــدة مــن اســتخدام كلمــة تعــاون او تعاونيــة
رغــم ان ممارســتها هــي يف طبيعتهــا وجوهرهــا ممارســات تعاونيــة
لكنهــا تاخــذ شــكل جمعيــة اهليــة او جمعيــة تنميــة مجتمــع او شــكل
مؤسســة اقتصاديــة تعمــل كتعاونيــات .26ي ـقـول محمــد عبدالحليــم
احــد رواد التنظيــم التعــاوين بمحافظــة الفيــوم «اذا اردت
التعاونيــات النســائية بالشــكل الرســمي فلــن تجــد عــي ســبيل املثــال
نحــن نؤســس تعاونيــة نســائية لفالحــات منتجــات للنباتــات الطبيــة
والعطريــة بمركــز يوســف الصديــق لكننــا ســجلناها كجمعيــة اهليــة،
غالبيــة املبــادرات تاخــذ شــكل جمعيــة اهليــة او أي شــكل مــن اشــكال
جمعيــات املجتمــع املــدين للهــروب مــن التعقيــدات البريوقراطيــة
وقيــود وزارة الزراعــة» (مقابلــة ميدانيــة ،ســبتمر  .)2016يمكــن لهــذه
الجمعيــات او املنظمــات ان تلعــب دورا رئيســيا يف العمــل عــي
صياغــة وتطويــر البديــل للنمــوذج الغــذايئ الزراعــي القائــم .هنــاك
العديــد مــن املبــادرات املتنا ـثـرة ولكنهــا غــر مرتابطــة وال يتــم التشــبيك
فيما بينها .ال يوجد تنسيق للجهود او قنوات تواصل بني املبادرات
حـول مــا يحــدث يف
املختلفــة ،وليــس هنــاك اتاحيــة للمعلومــات ـ
27
الريــف خــارج االطــر الرســمية للتعــاون الزراعــي .
مجدي سعيد ،نحو اصالح الحركة التعاونية يف مرص  2012مركز محيط
25
للدراسات السياسية واالسرتاتيجية.
Rural Responses to Globalization in“ 2007 ،Abdel Aal، Mohamed
26
.. Egypt،” Final Report of a study funded by Ford Foundation
يحتاج رصد وتصنيف ونقييم وزيارة جميع املبادرات التعاونية املستقلة يف
27
الريف املرصي ايل وقت ومجهود اكرب من نطاق هذا البحث.

الخاتمة
صـرة بشــأن مســتقبل النظــام الزراعــي ـ
معظــم الصراعــات املعا ـ
أساسا بالديمقراطية .مسألة الغذاء
الغذايئ يف عالم اليوم تتعلق
ً
طـرة ملوجــة جديــدة مــن الحركــة الحقوقيــة
برأيــي يمكــن أن تمثــل قا ـ
حـول النظــام الغــذايئ
واالجتماعيــة يف مصــر .تمكــن املناقشــات ـ
ـ الزراعــي مــن طــرح مصطلحــات مثــل الديموقراطيــة الغذائيــة،
الســيادة الغذائيــة واملواطنــة الغذائيــة للنقــاش العــام وب ـنـاء املواطنــة
الغذائيــة يتطلــب أخــذ املواطنــن بزمــام املبــادرة وعــدم الب ـقـاء
متفرجني .املسألة يف جوهرها تدور حول من وكيف تتخذ القرارات
التي من شأنها تحديد نوع الطعام الذي يدخل يف أجسامنا وكيف
عـرف الديموقراطيــة الغذائيــة بأنهــا حــق
يتــم تحديــد خصائصــه .ت ـ
ـاو يف تشــكيل النظــام
ـ
س
مت
ـكل
ـ
ش
ب
ـاركة
ـ
ش
ضـاء املجتمــع بامل
جميــع أع ـ
ٍ
الغــذايئ ـ الزراعــي الخــاص بهــم 28 .إن النظــم الغذائيــة ـ الزراعيــة هــي
غـرة للواقــع االجتماعــي األوســع ،وبوســع الطعــام أن
صــورة مص ـ
صـراع مــن أجــل الديموقراطيــة .29لذلــك فإننــي أ ـفـرض
يكــون مر ـكـزاً لل ـ
أن هــذا يمكــن أن ينطبــق عــى الحالــة املصريــة بمعنــي أكــر وضوحــاً
أفرتض أن الغذاء يمكن أن يكون مدخالً ملوجة جديدة من الحركة
االجتماعيــة يف مصــر.
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الغذائيــة ،وتطــورت حركــة الزراعــة الحضريــة يف املــدن الكــري،
وكذلــك نشــأت مؤسســات معنيــة بصيانــة املــوارد واملؤسســات
التعليميــة التــي تقــدم برامــج قائمــة عــى الزراعــة البيئيــة وأيضــاً
منظمــات معنيــة بالتغذيــة الســليمة أو توفــر تغذيــة صحيــة
باإلضافــة للمنظمــات األكــر قدمــاً والتــي تعنــى بحقــوق الفالحــن.
بشــكل عــام ،هنــاك حالــة مــن النمــو للتوجهــات املرتبطــة بالزراعــة
البيئيــة والنظــام الغــذايئ البيئــي البديــل داخــل املجتمــع واألوســاط
األكاديميــة .وتعكــس أهميــة الربــط بــن البيئــة والصحــة والغــذاء
والفقــر والعدالــة االجتماعيــة الفهــم املنهجــي الجديــد للزراعــة
كنشــاط اجتماعــي وبيئــي باإلضافــة إىل كونهــا النشــاط االقتصــادي.
حـول ب ـنـاء شــبكات
هــذه التنظيمــات ال تعمــل ضمــن إطــار عــام ـ
غذائيــة بديلــة أو ب ـنـاء نظــام غــذايئ بديــل أو أيضــاً ب ـنـاء الســيادة
الغذائيــة للبــاد .ومــن األهميــة بمــكان أوالً عمــل خريطــة بالفاعلــن
يف املجــاالت املتعــددة واملرتبطــة بمســألة الســيادة الغذائيــة وبعــد
ذلــك محاولــة التشــبيك بينهــم وتطويــر األطــر التــي تســمح بالعمــل
شـرك بــن هــذه الفئــات.
امل ـ

إذن أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه الديناميــكات املتعــددة
املرتبطــة بتغيــر الزراعيــة ـ البيئيــة يف مصــر هــو الربــط بــن الشــبكات
عـرة ،ووضــع أجنــدة
شـرة واملتب ـ
والفعاليــات شــديدة املحليــة املنت ـ
عمــل أكــر مــن مجــرد إحــداث تعديــات طفيفــة ولحظيــة يف نظــام
زراعي-بيئــي متهالــك.

خالل أجزاء هذا الفصل أوضحنا عمق األزمة الزراعية ـ الغذائية يف
مصر ،لكن هذا التشريح للوضع القائم ال يجب أن يعطي انطباعاً

بأنــه ال يوجــد ـفـرص للتغيــر .فبــذور وإرهاصــات الحركــة االجتماعيــة
ضـرة يف الرتبــة املصريــة وتحتــاج إىل مزيــد مــن الرعايــة
الغذائيــة حا ـ
والدعم والتطوير لتنمو .وأعني بالحركة الغذائية الزراعية البديلة
كل أشــكال الفعاليــات املرتبطــة بدعــم الزراعــة املســتدامة ،وشــبكات
الغــذاء املحليــة ،ونشــطاء التغذيــة البديلــة والحركــة األكاديميــة
للزراعــة البيئيــة ،وغريهــا مــن املجموعــات املتنوعــة العاملــة عــى
املســتويات املختلفــة لتحــدي وتغيــر نظــام األغذيــة الزراعيــة القائــم.
والحركــة الغذائيــة الزراعيــة كشــكل مــن أشــكال الحركــة االجتماعيــة
الجديــدة تتميــز بالديناميكيــة وتعــدد أبعادهــا ويشــاركون يف أشــكال
متنوعــة مــن العمــل ،ويواجهــون مجموعــة متنوعــة مــن العقبــات
والفرص .أخرياً ،إذا أردنا تحسني نظامنا الغذايئ ـ الزراعي ،فنحن
جـراء هــذا التغيــر.
بحاجــة إىل معرفــة مــا يجــب تغ ـيـره وكيفيــة إ ـ
يقــدم هــذا الفصــل برأيــي دعــوة لالنضمــام إىل األشــخاص اآلخرىــن
الذيــن يعملــون يف قضايــا الغــذاء والزراعــة وكذلــك مــع املجموعــات
حـول
التــي تعمــل عــى القضايــا االجتماعيــة ذات الصلــة لفتــح نقــاش ـ
تشــكل موجــة جديــدة لحركــة اجتماعيــة ـ غذائيــة موحــدة بقــوة
حقيقيــة وتأثــر طويــل املــدى.

Hassanein، Neva. «Practicing food democracy: a pragmatic
28
.86-77 :)2003( 1 .no ،19 politics of transformation.» Journal of rural studies
21st century: Can it be both Lang، Tim. «Food policy for the
29
radical and reasonable.» For hunger-proof cities: Sustainable urban food
.224-216 :)1999( systems
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 .١المقدمة:
ترتبط السيادة الغذائيّة بتمكني املجتمعات املحليّة وإتاحة املجال
ّ
املخصــص لإلنتــاج واالســتهالك
أمامهــا مــن أجــل تحديــد الغــذاء
بمــا يت ـمـاىش مــع خياراتهــا الثقاف ّيــة والتقليد ّيــة .ولذلــك يحمــل
مفهــوم الســيادة الغذائ ّيــة بعـ ًـدا سياسـيًا ،فهــو يشـ ّـدد عــى اإلنتــاج
والتوزيع واالستهالك املالئمني بيئيًا ،كما عىل العدالة االجتماعيّة
االقتصاد ّيــة ونظــم الغــذاء املحل ّيــة بوصفهــا سـ ً
جـوع
ـبل ملعالجــة ال ـ
شـرة نيلينــي
والفقــر وضمــان األمــن الغــذايئ املســتدام للجميــع» (ن ـ
اإلخبارية .)2013 ،وبالتايل ،ال تتطابق السيادة الغذائيّة بالضرورة
مــع االكت ـفـاء الــذايت الغــذايئ أو اإلنتــاج الــذايت الغــذايئ .يف «عالــم
ش ً
ـرطا أساسـيًا
الديموقراط ّيــة الغذائ ّيــة» ،تصبــح الســيادة الغذائ ّيــة ـ
لألمــن الغــذايئ ،فتكــون السياســات الضامنــة لألمــن الغــذايئ يف
بلــد مــا مســتقاة مــن خيــارات املجتمعــات املحل ّيــة ،التــي تحـ ّـدد مــا
ينبغــي إنتاجــه واســتهالكه يف مجتمعاتهــا وبلدانهــا ،بمــا يتــاءم مــع
االعتبــارات البيئ ّيــة والعدالــة االجتماع ّيــة واالقتصاد ّيــة.
أمّ ا يف األردن ّ
تتول الحكومة ووزارة الزراعة مسؤوليّة ضمان األمن
ّ
الغــذايئ يف البــاد ،وتتخــذان ال ـقـرارات بشــأن السياســات الزراع ّيــة
سـايس مــن
الوطن ّيــة؛ وقــد اعتمتــدا عــى اســترياد الغــذاء كحـ ّـل أ ـ
أجــل ضمــان األمــن الغــذايئ .يف الواقــع ،اعتمــد األردن بشــكل كثيــف
ّ
وخاصــة املنتجــات الغذائيــة األساسـيّة مــن
عــى اســترياد األغذيــة،
الحبوب ،من أجل ضمان األمن الغذايئ يف البالد« .يتمّ تلبية أكرث
ّ
ومتطلبات
من  97يف املائة من احتياجات الحبوب الغذائيّة املحليّة
األغذيــة مــن خــال الــواردات ]...[ .ي ّ
ُتوقــع أن تصــل واردات القمــح يف
 2017/18إىل معـ ّـدل  900 000طــنّ  .وتــأيت معظــم واردات القمــح
مــن رومانيــا واالتحــاد الــرويس وأوكرانيــا (منظمــة األغذيــة والزراعــة
.)2018
ولكــن ،ينتقــد املر ّوجــون للســيادة الغذائ ّيــة ال ـقـرار األردين باإل ـفـراط
يف االعتماد عىل استرياد الغذاء من أجل أمنه الغذايئ .يف الواقع،
يتــمّ اعتمــاد خيــار اســترياد األغذيــة عــادة مــن قبــل الــدول القــادرة
عــى توليــد مــوارد مال ّيــة والقــادرة عــى تســديد فاتــورة الــواردات
الغذائ ّيــة ،وهــذا ال ينطبــق عــى األردن .ويف حــن أنّ هــذا الخيــار
قــد يكــون منطق ًيــا ،إذا مــا اســتثنينا وضــع امليــاه ،نظـرًا ّ
لقلــة املــوارد
ّ
املائ ّيــة ،غــر ّأنــه يضــع األردن يف موقــف هـ ّ
ـش لناحيــة التقلبــات يف
أســعار الغــذاء يف الســوق العامل ّيــة ويف إمــدادات الغــذاء العامل ّيــة؛
ّ
والتقلبــات يف األســعار أو االمــدادات مــن شــأنها أن تقــود
غ ّـرات
فالت ـ
إىل أزمة مشابهة لتلك التي حدثت بني عامي  2007/2008ويف عام
ً
ضعيفــا أمــام إمــدادات الغــذاء
 .2011كمــا يمكــن لــأردن أن يصبــح
العامل ّيــة ،والتــي قــد ّ
تتأثــر ً
أيضــا بالسياســة الجغراف ّيــة اإلقليم ّيــة،
كمــا يحصــل يف الوقــت الحــايل .مــع قطــر منــذ عــام  ،2017الخاضعــة
للحصــار (بمــا يف ذلــك الحصــار الغــذايئ) مــن قبــل البلــدان املجــاورة
لهــا ،والتــي كانــت يف الســابق املصـ ّـدر الرئيــي للغــذاء :اململكــة
العرب ّيــة الســعوديّة واإلمــارات العرب ّيــة امل ّتحــدة .باإلضافــة إىل ذلــك،
تعتمــد امليزان ّيــة األردن ّيــة عــى املســاعدات الدول ّيــة ،والغــذاء مدعــوم
ً
صـول مواطنيهــا
أيضــا للســكان ،حيــث ينبغــي أن تضمــن الحكومــة و ـ
اقتصادياً إىل الغذاء .وكما أشار مارتينيز ( ،)2017فإنّ األردن لديه
واحــدة مــن أعــى برامــج الدعــم للفــرد يف العالــم .عــى ســبيل املثــال
ّ
التحكــم
 ،ظــل ســعر الخبــز ثاب ًتــا بــن عامــي  1974و  2007نتيجــة
ّ
ّ
السكان إىل األغذية
تدخلت الدعم ،مما ضمن وصول
باألسعار و
األساسـيّة (املرجــع نفســه) .ولكــن قامــت الحكومــة مؤخـرًا بتعديــل

برنامــج دعــم الخبــز ،مســتبدلة برنامــج دعــم الخبــز الشــامل بنظــام
املســاعدة املوجّ هة،القائــم منــذ عــام  2018مــن خــال بطاقــة الدعــم
النقــدي لتحويــل االســتحقاقات اإللكرتونيــة بقيمــة  241مليــون
دوالر أمريــي إىل أكــر مــن  6ماليــن شــخص يف األردن .تــمّ إدخــال
هــذا التدبــر بهــدف تخفيــض اإلنفــاق العــام وهــدر الغــذاء (منظمــة
األغذيــة والزراعــة  .)2018باإلضافــة إىل ذلــك  ،فــإنّ اســترياد املــواد
الغذائ ّيــة يجعــل األردن معتمــد عــى التجــارة واألســواق الدول ّيــة،
طـاء املجتمعــات
ممــا يضعــف الســيادة الغذائ ّيــة مــن ناحيــة إع ـ
املحل ّيــة يف األردن القــدرة عــى اختيــار ماه ّيــة انتاجهــم واســتهالكهم
عــى حـ ّـد ســواء.
ّ
ّ
يتعلــق بالســيادة
التحديــات وال ـفـرص فيمــا
تناقــش هــذه الورقــة
الغذائ ّيــة يف األردن .تقــوم بذلــك مــن خــالً :
أول ،تقديــم معلومــات
طـاع الزراعــي يف
أساسـيّة عامّ ــة عــن األردن؛ ثان ًيــا ،مناقشــة الق ـ
البــاد؛ ً
ثالثــا ،تحليــل الخيــارات التــي تضمــن األمــن الغــذايئ يف
األردن؛ رابعً ــا ،ـعـرض حــاالت عمل ّيــة يف الســيادة الغذائ ّيــة يف
البــاد؛ أخـرًا ،تقديــم بعــض املالحظــات الختام ّيــة.

عامة
خلفية
.٢
ّ
ّ
يعتــر األردن بلـ ًـدا حضريًــا بامتيــاز -حيــث يقطــن  80%مــن سـ ّـكانه
متوســط الدخــل ،ذو
يف مناطــق حضريّــة -وهــو بلــد متــدن إىل
ّ
مــوارد مائ ّيــة نــادرة ومــوارد طبيع ّيــة محــدودة .وتشـ ّـكل الخدمــات،
الصناعــة ،واملســاعدات الخارج ّيــة أبــرز مــوارد الدخــل يف املوازنــة
حـول :اإلصالحــات
الوطن ّيــة .يقـ ّـدم هــذا القســم معلومــات أساسـيّة ـ
االقتصاد ّيــة النيوليربال ّيــة األردن ّيــة؛ السـ ّـكان؛ املنــاخ؛ املــوارد املائ ّيــة
واســتخدامات امليــاه.

االقتصادية
النيوليبرالية
.١
ّ
ّ
بشــكل عــام ،يلقــي هــذا القســم الضــوء عــى تأثــر اإلصالحــات
االقتصاديّة النيوليرباليّة يف األردن عىل القطاع الزراعي ،مب ّي ًنا كيف
نتج عن هذه اإلصالحات عمليّة تقيض بنزع ملكيّة وتهميش صغار
سـاء الريف ّيــات .تعــود بدايــات اإلصالحــات النيوليربال ّيــة
املزارعــن والن ـ
ّ
االقتصاد ّيــة يف األردن إىل األزمــة االقتصاديــة يف الثمانينــات ،عندمــا
زادت الحكومــة األردن ّيــة املبالــغ التــي كانــت تقرتضهــا مــن الدائنــن
األجانــب ،ودخلــت يف أزمــة ديــن (يــورك  .)2013يف عــام 1989
وافــق امللــك الراحــل حســن عــى ـقـرض مــن صنــدوق النقــد الــدويل،
مشـ ً
ـروطا «بالتك ّيــف الهيــكيل و ـفـرض اإلصالحــات االقتصاد ّيــة
النيوليربال ّيــة « (مــاري بايل ـيـوين  .)277 :2008تــمّ ا ـقـراض املزيــد
مــن القــروض مــن صنــدوق النقــد الــدويل ،والتــي ترافقــت مــع ـفـرض
إصالحــات اقتصاد ّيــة نيوليربال ّيــة مماثلــة واصالحــات هيكل ّيــة منــذ
العــام  1989وح ّتــى العــام  2004ومنــذ العــام ( 2012مقابلــة مــع
2 1
املانحــن الغرب ّيــن وموقــع صنــدوق النقــد الــدويل ).
aspx?memberKey.http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2
1
30-11-2014=date1key&530=1
املالمح الرئيس ّية للنيوليربال ّية االقتصاديّة هي :إزالة القيود من أجل سوق ح ّرة،
2
أي تحرير القطاع الخاص من القواعد التي تفرضها الدولة؛ دعم حريّة الحركة للتجارة ورأس
املال والسلع والخدمات والقضاء عىل التعريفات واإلعانات والحاميات التي تفرضها الدولة؛
خفض اإلنفاق العام عىل الخدمات االجتامع ّية ،مبا يف ذلك إلغاء الدعم بكافّة أشكاله أو دعم
شبكات األمان للمجموعات امله ّمشة ،مبا يف ذلك القطاعات الصح ّية والتعليم ّية؛ وخصخصة
الرشكات اململوكة للدولة (أولسن وبيرتز .)2005
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ّ
املزارعني-خاصــة
ـّأثـرت اإلصالحــات النيوليربال ّيــة االقتصاد ّيــة عــى
طـاع الزراعــي يف األردن .يف الواقــع ،هــذه
صغــار املزارعــن -والق ـ
اإلصالحــات فتحــت الســوق األردين وســهّ لت اســترياد وتصديــر
املنتجــات الزراع ّيــة ،مؤ ّديــة إىل مزيــد مــن املنافســة الخارج ّيــة
للمزارعــن األردن ّيــن .وعــى وجــه التحديــد ،قامــت الحكومــة
غـاء رســوم االســترياد عــى املنتجــات الزراع ّيــة
األردن ّيــة بتخفيــض أو إل ـ
ّ
شـركائها التجاريّــن الرئيسـيّني ،بمــا يف ذلــك االتحــاد األوروبــي
مــع ـ
غـاء رســوم االســترياد وغريهــا
والواليــات املتحّ ــدة .يف الحقيقــة ،تــم إل ـ
من الحواجز التجاريّة يف العام  2010بني األردن والواليات املتحّ دة
جـزء مــن اتفاق ّيــة التجــارة الحـرّة .كمــا ّ
تركــز عــدد مــن اإلصالحــات
ك ـ
يف األردن عــى خفــض عــدد عمليــات التفتيــش العينــي للســلع
املتداولــة ،وإدخــال خدمــات الزبائــن االلكرتونيــة ،والتــي تهــدف
إىل تســهيل تجــارة الــواردات والصــادرات وتخفيــض التعرفــة غــر
الجمرك ّيــة .وقــد كان صغــار املزارعــن األشـ ّـد معانــاة مــن جـرّاء هــذه
املنافســة الخارج ّيــة املتزايــدة ،حيــث كانــت لديهــم قــدرة أقـ ّـل عــى
التك ّيــف واالنتقــال إىل املحاصيــل الجديــدة.
.

ّ
السكاني
النمو
.٢
ّ

ارتفــع عــدد سـ ّـكان األردن مــن  225000إ ّبــان إمــارة األردن يف العــام
( 1922حدادين  )2006ليصبح أكرث من  10ماليني يف العام .2018
ويعود السبب يف ذلك بشكل أسايس إىل املوجات العديدة لالجئني
صـول فلســطينيّة ولبنان ّيــة وعراق ّيــة وســوريّة ،والذيــن فـرّوا مــن
مــن أ ـ
أوطانهــم نتيجــة الحــروب واالحتــال .وقــد حصــل االزديــاد الكبــر يف
حـرب السـ ّتة
سـرائيل ،و ـ
حـرب  1948-1949مــع إ ـ
عــدد السـ ّـكان بعــد ـ
حـرب الخليــج الثانيــة يف أوائــل التســعينات،
أ ّيــام يف العــام  ،1967و ـ
Report”, IFC- 2013 See “Doing Business in the Arab World
3
2013 ,World Bank Group

وعندما ننظر إىل ما يزيد عن ال 10ماليني شخص الذين يعيشون
يف األردن ،نــرى ً
أيضــا أنّ  83٪مــن السـ ّـكان يعيشــون يف املناطــق
ّ
جـزء الشــمايل مــن البــاد يف كل مــن عمّ ــان
الحضريّــة 5،ال سـيّما يف ال ـ
وإربــد والزرقــا ومخ ّيــم الزعــري .لذلــك ،ينبغــي عــى األردن أن تأخــذ
جـزء
بعــن االعتبــار أنّ معظــم الطلــب عــى امليــاه والغــذاء يــأيت مــن ال ـ
الشــمايل مــن البــاد .يقـ ّـدر عــدد السـ ّـكان يف اململكــة مــع ح ـلـول العــام
 ،2030ووفــق ســيناريو الحـ ّـد األقــى ب 13مليــون ،وأكــر مــن 19
مليــون مــع ح ـلـول العــام  .2050والســؤال هــو ،كيــف ســيضمن
األردن األمــن الغــذايئ لنحــو  20مليــون شــخص يف العــام 2050؟

المناخية وهطول
 .٣الظروف
ّ
األمطار
ال بـ ّـد ً
جـزاء املختلفــة
طـول األمطــار يف األ ـ
أيضــا مــن النظــر يف أنمــاط ه ـ
مــن األردن ويف مناطقهــا الفيزيوغراف ّيــة املختلفــة ،لــي نفهــم كيــف
يمكن لألردن تلبية الطلب عىل املياه والغذاء يف الجزء الشمايل من
البــاد .يتم ّيــز األردن بثــاث 6مناطــق فيزيوغراف ّيــة :غــور وادي األردن
طـول الحــدود الغرب ّيــة للبــاد بمســاحة إجمال ّيــة تبلــغ 8228
عــى ـ
كيلومــر مر ّبــع ،واملرتفعــات بمســاحة إجمال ّيــة تبلــغ حــوايل 15000
حـراء الباديــة يف الشــرق ،واملمتـ ّـدة مــن
كيلومــر مر ّبــع ،ومنطقــة ص ـ
الشــمال إىل الجنــوب ،وتبلــغ مســاحتها حــوايل  70000كيلومــر
مر ّبــع (ســامه وبنيــان  .)1993يختلــف املنــاخ باختــاف املناطــق
ومتوســطي يف
املوصوفــة الثــاث :شــبه اســتوايئ يف وادي األردن،
ّ
املرتفعــات ،والقاريّــة يف الباديــة (املرجــع نفســه) .و ـتـراوح األمط ــار
التــي تهطــل عــادة مــا بــن أكتوبــر وأبريــل بــن  50ملــم يف الباديــة و
 650ملــم يف املرتفعــات ،مــا ـيـرك أكــر مــن  90٪مــن البــاد دون
مســتوى ال 200ملــم مــن األمطــار يف الســنة ويبلــغ املعـ ّـدل العــام
ّ
موضــح يف الخريطــة  2أدنــاه .ولذلــك  ،حتــى لــو
 80ملــم ،كمــا هــو
هطلــت كم ّيــات ك ـبـرة مــن األمطــار يف أكــر املناطــق السـ ّـكانيّة كثافــة
يف محافظــات إربــد والزر ـقـاء والعجلــون وعمّ ــان يف الشــمال ،يبقــى
7
طـول األمطــار يف األردن منخفــض ،بمعـ ّـدل   80ملــم.
إجمــايل ه ـ
ً
طـول األمطــار
تناقصــا يف ه ـ
باإلضافــة إىل ذلــك ،أظ ـهـرت الدراســات
عىل مدى السنوات الـ  75املاضية بنسبة  ،25٪ممّ ا أثر ً
أيضا بشكل
ســلبي عــى مــوارد امليــاه الســطحيّة وإعــادة تغذيــة أحــواض امليــاه
ّ
والرغــاد  .)356 :2009هــذا هــو املفتــاح
الجوف ّيــة يف األردن (جاســم
لقد حصلت موجات لجوء الفلسطينيّني إىل األردن بعد حروب الدول العربيّة
4
 اإلرسائيليّة الكربى يف أعوام  1948و  1967و  1973و  .1982وبعد حرب الخليج الثانية يف ،1991-1990والحرب يف العراق يف عام  ،2003واالضطرابات التي بدأت يف عام  2011يف العديد
من الدول العربيّة ،مبا يف ذلك األحداث الجارية يف سوريا .كام حدثت موجات لجوء ثانويّة من
لبنان كنتيجة لعدم االستقرار السيايس يف لبنان.
http://esa.un.org/unpd/wup/Country-Profiles/Default.aspx, last
5
2018 ,16th of December visited on the
وينقسم إ ّما إىل ثالث مناطق أو إىل أربع مناطق ،ففي الحالة األخرية تعترب
6
املرتفعات والهضبة منطقتني مختلفتني .ألغراض هذه الدراسة ،التي تركّز عىل استخدامات املياه،
يصبح التقسيم إىل ثالث مناطق أكرث مالءمة ألن أمناط استخدام املياه واملناخ يف املرتفعات
والهضبة متشابهان إىل حد ما.
AQUASTAT database, Food .2014 .according to FAO ,2005 As of
7
and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO). Website accessed
]13:40 2014/12/30[ on
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ً
فوفقــا
جـراء العديــد مــن اإلصالحــات النيوليربال ّيــة.
وبالنتيجــة ،تــمّ إ ـ
لبي ـلـوين (ً ،)2008
أولّ ،
خفضــت الحكومــة اإلنفــاق العــام عــى
الخدمــات االجتماع ّيــة ،بمــا يف ذلــك التخفيضــات عــى دعــم الســلع
االســتهالكيّة مثــل البنزيــن والســجائر وزيــت الطبــخ .لكــن ،كان عــى
اإلصالحات أن تتمّ تدريجيًا لتج ّنب التمرّد واالحتجاجات يف البالد
مــن قبــل الفئــات املهمّ شــة واألفقــر يف املجتمــع (Baylouny 2008:
 .)278ثانيًا ،بعد ّ
تول امللك عبد الله الثاين للسلطة يف عام ،1999
شـركات العامّ ــة لفائــدة
حصلــت إصالحــات باتجــاه خصخصــة ال ـ
النخــب االقتصاديــة يف البــاد .ثالثــاً ،دعمــت السياســات املتواليــة
غـاء القواعــد واألنظمــة،
االســتثمار األجنبــي املباشــر مــن خــال إل ـ
طـاع الخــاص مــن خــال اإلصالحــات بمــا يت ـمـاىش
وقامــت بتنميــة الق ـ
مــع املمارســات الفضــى لتقريــر ممارســة األعمــال التجاريّــة ،الصــادر
عــن البنــك الــدويل .3رابعً ــا ،أنشــأ األردن املنطقــة االقتصاد ّيــة
الخاصــة يف العقبــة ،وانضــمّ إىل ّ
ّ
منظمــة التجــارة العامل ّيــة يف العــام
ّ ،2000
ووقــع العديــد مــن اتفاق ّيــات التجــارة الحـرّة .وأخـرًا ،جــرى
خصخصة الشركات اململوكة من قبل الدولة ،بما يف ذلك الحاالت
شـركة االتصــاالت األردن ّيــة ،الخطــوط الجويّــة امللك ّيــة
التاليــة :ـ
األردن ّيــة ،مطــار امللكــة عل ـيـاء الــدويل ،منتجــع الحمامــات الرئيــي،
ّ
املتعلقة باملياه مثل محطة سمرة ملياه الصرف الصحّ ي.
والخدمات
كمــا ّ
خفضــت الحكومــة األردن ّيــة ،ب ـنـاءً عــى ا ـقـراح صنــدوق النقــد
الــدويل ،الدعــم املــايل للكهر ـبـاء وزادت تعرفتهــا تدريج ًيــا يف ال ـفـرة
املمتـ ّـدة مــن  2014ح ّتــى ( 2017مقابلــة مــع مانــح غربــي).

عـراق يف العــام  ،2003وحال ًيــا نتيجــة األحــداث يف ســوريا.
حـرب ال ـ
و ـ
ظرًا الســتقراره الســيايس وموقعــه،
كان األردن بمثابــة بلــد مضيــف ن ـ
ش ً
فــاألردن يجــاور ســوريا شـ ً
ـرقا ،واململكــة العرب ّيــة
عـراق ـ
ـمال ،وال ـ
ش ً
ـرقا ،وفلســطني املحتلــة غر ًبــا.
الســعوديّة جنو ًبــا و ـ
4
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لفهــم االنخفــاض يف إنتــاج املحاصيــل يف الح ـقـول األردن ّيــة ،حيــث
تعتمــد تاريخ ًيــا زراعــة املحاصيــل يف الح ـقـول األردن ّيــة عــى ميــاه
األمطــار.
الخريطــة رقــم  :1الكثافــة السـ ّـكانيّة يف األردن منــذ العــام ،2009
قبــل بــدء األزمــة الســوريّة

المائية في األردن
 .٤الموارد
ّ
ً
طـاع امليــاه األردين للعــام  ،2017والصــادر
وفقــا لتقريــر ومعطيــات ق ـ
عــن وزارة امليــاه وال ـرّي األردن ّيــة  ،بلــغ إجمــايل املــوارد املائ ّيــة يف
األردن يف العــام  1053.6 2017مليــون مــر مكعّ ــب يف الســنة (وزارة
امليــاه وال ـرّي .)11 :2017 ،مــا يعتــر زيــادة عــن ال 852مليــون مــر
سـايس إىل زيــادة
مكعّ ــب يف العــام  ،2008ويعــود ذلــك بشــكل أ ـ
صـرف املعالجــة وزيــادة اإل ـفـراط يف اســتغالل مــوارد
كم ّيــة ميــاه ال ـ
امليــاه الجوف ّيــة .يف الواقــع يف العــام  ،2017أتــت  288.1مليــون مــر
مكعّ ــب مــن مــوارد امليــاه الســطحيّة ،و 618.8مليــون مــر مكعّ ــب مــن
صـرف
مــوارد امليــاه الجوف ّيــة ،و 146.7مليــون مــر مكعّ ــب مــن ميــاه ال ـ
الصحّ ــي املعالجــة (وزارة امليــاه والــري .)13 :2017 ،ومــع ذلــك ،ففــي
العــام  ،2017كانــت  59%مــن املــوارد املائ ّيــة يف األردن مــن امليــاه
صـرف
الســطحيّة ،و 27٪مــن امليــاه الجوف ّيــة ،و  14٪مــن ميــاه ال ـ
الصحّ ــي املعالــج (ولكــن هــذا ال ينعكــس ،كمــا ذكرنــا ،يف إمــدادات
امليــاه بســبب الطبيعــة العا ـبـرة للحــدود لألنهــار الرئيسـيّة يف البــاد:
نهــري الري ـمـوك واألردن) (املرجــع نفســه).

اســتخدام امليــاه :الزراعــة الصديقــة للميــاه يف غــور
األردن مقارنــة بزراعــة املرتفعــات

املصدر :مكتبة جامعة تكساس
طـول األمطــار يف ال ـفـرة مــن
ملتوســط ه ـ
الخريطــة  :2التوزيــع املــكاين
ّ
 1963إىل 2002

يتــمّ اســتخدام أكــر مــن  50٪مــن املــوارد املائ ّيــة أل ـغـراض الـرّي (وزارة
امليــاه والـرّي  .)11 :2017 ،ومــع ذلــك  ،مــن الضــروري أن نستكشــف
أيّ ـنـوع زراعــة وأي ـنـوع مــن امليــاه تســتلزم .يســتخدم ثلثــي امليــاه
ّ
املخصصــة للزراعــة يف املرتفعــات ويعتمــد اســتخدامها للميــاه عــى
ّ
(منظمــة
مــوارد امليــاه الجوف ّيــة ،التــي يتــمّ اســتغاللها بشــكل م ـفـرط
األغذية والزراعة .)2009 ،ويستهلك املزارعون يف غور األردن الثلث
ّ
املتبقي من املياه املستخدمة يف الزراعة ،ولكن من املياه السطحيّة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،تــمّ ري  ٪ 91مــن املســاحات الزراعــة ،وإجمــايل
 ٪ 71مــن األرايض املزروعــة يف وادي األردن و  ٪ 29يف املرتفعــات.
يستخدم املزارعون يف غور األردن بشكل رئييس املياه السطحيّة من
خـرة اســتخدموا
قنــاة امللــك عبداللــه ،باالضافــة إىل ،ويف اآلونــة األ ـ
صـرف املعالجــة واملمزوجــة بامليــاه العذبــة
كم ّيــات متزايــدة مــن ميــاه ال ـ
الســطحيّة ،خاصــة مــن سـ ّـد امللــك طــال .يف وادي األردن ،يتــمّ
اســتخدام امليــاه بك ـفـاءة أكــر عــر تخفيــض كم ّيــة امليــاه املســتخدمة
يف حــن تبقــى مناطــق األرايض املرويّــة واملزروعــة عــى حالهــا .ســاعد
النظــام الــذي تــمّ إدخالــه يف وادي األردن عــر جمع ّيــات مســتخدمي
ّ
والحد من
املياه عىل زيادة شفافية استخدام املياه بني املستخدمني
سـرقة ،وهــو مــا ّ
يمكــن املجتمعــات املحل ّيــة واملزارعــن
فقــدان امليــاه وال ـ
8
من إدارة املوارد املائيّة وتوزيعها ومراقبتها (موقع  GIZاإللكرتوين
مقابــات مــع ســلطات وادي األردن والباحثــن واملســتخدمني
واملنتفعــن يف جمع ّيــة مســتخدمي امليــاه يف وادي األردن) .إجمـ ً
ـال،
يمكن النظر إىل الزراعة يف غور األردن عىل أنها أكرث مالءمة للمياه
مقارنــة مــع الزراعــة يف املرتفعــات بســبب ـنـوع امليــاه التــي تســتخدمها
وتأثريهــا عــى اســتدامة املــوارد املائ ّيــة األردن ّيــة.
تســاهم الزراعــة بحــوايل  3٪مــن الناتــج اإلجمــايل املحـ ّـي ،والصناعــة
9
بنحــو  ،30٪والخدمــات ،بمــا يف ذلــك الســياحة ،بحــوايل .67٪
27th of html visited on the.17213/www.giz.de/en/worldwide
8
2018 December
See also http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/
9
/countries/jordan
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 .٣لمحة عن القطاع الزراعي في
األردن
ّ
يقدم هذا القسم ملحة عامة عن القطاع الزراعي يف األردن .يف حني
تراجعــت مســاهمة الزراعــة يف الناتــج املحـ ّـي اإلجمــايل مــن حــوايل
 50٪يف الخمسينيّات والستينيّات إىل حوايل  3٪اليوم 10،غري ّأنها
ال ـتـزال شـ ً
ـكل حيويًــا مــن أشــكال املعيشــة والتشــغيل للمواطنــن
ً
وتهميشــا يف األردن .فالزراعــة ذات أهم ّيــة اقتصاد ّيــة
األكــر فقـرًا
ّ
 عــى الرغــم مــن مســاهمتها البســيطة مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل فاملنتجــات الغذائ ّيــة هــي مصــدرًا رئيسـيًا للغــذاء ومصــدرًا رئيسـيًالربــح العمــات الصعبــة الناتجــة عــن الصــادرات .عــاوة عــى ذلــك،
شـرائح املجتمــع الف ـقـرة واملهمّ شــة
يعتمــد حــوايل  25٪مــن إجمــايل ـ
يف األردن عــى الزراعــة.
شـركات الزراع ّيــة الك ـبـرة يف البــاد ،واململوكــة
كمــا تســتفيد ال ـ
مــن أصحــاب األرايض ذوي النفــوذ وكبــار املزارعــن ،مــن الدعــم
الحكومــي مــن خــال امليــاه املدعومــة أل ـغـراض ال ـرّي لزراعــة الفواكــه
والخضــروات يف وادي األردن ويف املرتفعــات .لقــد تــمّ اســتبدال
طـاع الزراعــي بشــكل تدريجــي
معظــم القــوى العاملــة األردن ّيــة يف الق ـ
بالعمالــة األجنب ّيــة املنخفضــة الكلفــة ،والوافــدة مــن مصــر ومــن
ســوريا يف الوقــت الحــايل .هــذا ويعمــل العديــد مــن املزارعــن غــر
األردن ّيــن بــدون تأمــن صحــي واجتماعــي ،مــا يجعــل كلفتهــم أقـ ّـل
بكثــر مــن كلفــة املزارعــن املحل ّيــن الذيــن يجــري تشــغيلهم بالعــادة.
الزراعــة هــي أســاس التنميــة الريف ّيــة ولهــا أهم ّيــة ثقاف ّيــة واجتماع ّيــة
وبيئيّة .كما يسهم هذا القطاع بشكل كبري ً
أيضا يف األمن الغذايئ:
فقــد انخفضــت الهـوّة يف االكت ـفـاء الــذايت بالنســبة ملنتجــات األلبــان
مــن  50٪يف العــام  1974إىل الثلــث يف العــام 2010؛ وتــمّ اليــوم
تأمــن الحاجــة إىل الدواجــن تقري ًبــا وكذلــك األمــر إىل حـ ّـد كبــر
بالنسبة إىل الطلب عىل الخضار الذي يؤمّ ن قسم كبري من اإلنتاج
املحــي؛ باإلضافــة إىل اســتهالك نســبة عاليــة مــن الثمــار املنتجــة يف
البالد محليًا (سيد أحمد وآخرون  .)17 :2012 ،رغم ذلك ،ال يزال
األردن يســتورد أكــر مــن  90٪مــن احتياجاتــه مــن الحبــوب و 80٪
مــن العلــف الحيــواين.
تشـ ّـكل الخضــار والفاكهــة اليــوم معظــم املنتجــات الزراع ّيــة املزروعــة
يف األردن ،يف حــن ينخفــض بحـ ّـدة إنتــاج املحاصيــل الحقل ّيــة يف
العقــود املاضيــة .وبمــا أن املحاصيــل الحقل ّيــة يف األردن هــي زراعــة
تعتمــد عــى األمطــار ،يرتبــط انخفــاض اإلنتــاج ً
طـول
أيضــا برتاجــع ه ـ
ومع ذلك  ،فقد زادت املساهمة من حيث القيمة املطلقة للقطاع من 32
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ّ
طـاع الزراعــي مــن  55٪مــن املاشــية و  45٪مــن املحاصيــل
يتألــف الق ـ
التــي تشــمل األغنــام واملاعــز كأهــمّ ســاالت املــوايش ،يف حــن أن
املنتجــات الزراع ّيــة الرئيســية هــي القمــح والشــعري والزيتــون والعنــب
واللــوز (ســيد أحمــد وآخــرون .)27 :2012 ،.تاريخ ًيــا (ح ّتــى أوائــل
التســعينات) امتلــك األردن زراعــة شاســعة مــن املحاصيــل الحقل ّيــة
(القمح والشعري) املرويّة من خالل األمطار يف شمال البالد (خاصة
حوّل هــذه الزراعــة وانحســارها هــي:
يف ســهول حــوران) .إنّ أســباب ت ـ
املنافســة الخارج ّيــة بتكاليــف أقـ ّـل نتيجــة اإلصالحــات النيوليربال ّيــة
االقتصاد ّيــة واتفاق ّيــات التجــارة الحـرّة؛ انخفــاض الدعــم الحكومــي
الــذي كان يمكــن أن يحمــي بشــكل أكــر املزارعــن املحل ّيــن مــن
التوســع الع ـمـراين وبيــع األرايض الزراعيــة
املنافســة الدول ّيــة؛ زيــادة
ّ
لب ـنـاء املنــازل ّ
ألنهــا أكــر ربحً ــا (يف إربــد  ،عــى ســبيل املثــال ،كانــت
ّ
شـرط الحـ ّـد األقــى مــن عــدد الطوابــق
الخاصــة بالب ـنـاء ت ـ
القواعــد
توســع املدينــة أفق ًيــا بــدل
يف املبنــى  -حــوايل  3-4طوابق-ممّ ــا أ ّدى إىل ّ
توســعها عمود ًيــا ،كمــا ـتـرك آثــارًا ســلبيّة عــى األرايض الزراع ّيــة
مــن ّ
املحيطــة بهــا)؛ فضـ ًـا عــن تغـ ّـر املنــاخ.

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -األردن

يعمــل أقـ ّـل مــن  4٪يف الزراعــة ،وكثــر منهــم مــن غــر األردن ّيــن،
طـاع
وحــوايل  20٪يف الصناعــة بمــا يف ذلــك الب ـنـاء ،و  77٪يف ق ـ
ّ
ً
ملوظفــي وزارة الزراعــة ،ال تنظــر هــذه
وفقــا
الخدمــات .ولكــن،
البيانــات إىل كامــل السلســلة الزراع ّيــة ،بــل فقــط إىل الذيــن يعملــون
شـرة ،وإىل عائــدات العاملــن بشــكل مباشــر يف الزراعــة .أمّ ــا إذا
مبا ـ
أخذنــا كامــل السلســلة الزراعيــة بعــن االعتبــار ،والتــي تشــمل إعــداد
األرايض بمــا يف ذلــك إمــدادات البــذور واألســمدة والــري واإلنتــاج
طـاع قــادر
والتجهيــز والتجــارة ومــن ضمنهــا النقــل ،نجــد أن هــذا الق ـ
عىل توظيف حوايل  ٪ 25من القوّة العاملة ،واإلسهام بحوايل 28
 ٪مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل.

غـاء اإلعانــات التــي تدعــم
األمطــار الناتــج عــن تغـ ّـر املنــاخ ،وكذلــك إل ـ
غـرة ،ونهــج «امل ـيـزة النســبية»
اإلنتــاج املحـ ّـي ،وذوي الحيــازات الص ـ
ّ
وخاصة إىل دول
ل»زراعة الفواكه والخضراوات من أجل تصديرها
مجلــس التعــاون الخليجــي-ال ســيما منــذ اإلصالحــات النيوليربال ّيــة
االقتصاد ّيــة التــي فتحــت وســهّ لت اســترياد وتصديــر املنتجــات
حرّة (انظــر ً
أيضــا هوبمــا 2012
الغذائ ّيــة مــن خــال اتفاق ّيــة التجــارة ال ـ
التوســع
؛  .)2015وعــاوة عــى ذلــك ،اســتفاد اإلنتــاج الزراعــي مــن
ّ
يف الـرّي والبيــوت البالســتيكية وأنــواع املحاصيــل املهجّ نــة .وتحديـ ًـدا،
شـ ّـكلت صــادرات الخضــار والفاكهــة عــى التــوايل  38٪و  15٪مــن
اإلنتــاج الوطنــي األردين.

وكنتيجــة للتحـوّل الحضري-الريفــي ،تناقــص إجمــايل مســاحة
ظرًا
األرايض الصالحــة للزراعــة مــن العــام  1975ح ّتــى العــام  ،2017ن ـ
ّ
لتمدد املناطق الحضريّة ضمن املناطق الريفيّة .باإلضافة إىل ذلك،
ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﺣﯾﺎزات اﻟزراﻋﯾّﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧﺧﻔض ﺣﺟم اﻟﺣﯾﺎزة ،ﻣﻣّ ﺎ أدى
إﻟﯽ ّ
ﺗﻔﺗت اﻷراﻲﺿ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻟزراﻋﺔ .يرتبــط نمــط التحـوّل الريفــي-
الحضــري لــأرض بمســألة االقتصــاد الســيايس وانعــدام السياســات
الجــا ّدة والداعمــة للغابــات والقطاعــات الزراع ّيــة :كانــت السياســات
حتــى اآلن ليربال ّيــة للغايــة يف كثــر مــن األحيــان ألنّ اإلدارات املحل ّيــة
اســتفادت مــن تحويــل األرايض الريف ّيــة إىل أراض حضريّــة ،فهــذا
األخــر يعتــر أكــر فائــدة مــن الناحيــة االقتصاد ّيــة.
يعتــر وادي األردن املنطقــة الزراع ّيــة الرئيســية يف البــاد .يمكــن
جـزاءً .
أول ،وادي األردن الشــمايل
تقســيم وادي األردن إىل ثالثــة أ ـ
ظرًا لتوافــر وجــودة
الــذي يحتــوي عــى غالب ّيــة أشــجار الحمض ّيــات ،ن ـ
امليــاه والطقــس الدافــئ .ثان ًيــا ،وادي األردن األوســط املســتخدم
سـ ً
ـابقا لزراعــة أشــجار الحمض ّيــات ،ولكــن تراجعــت جــودة امليــاه
لسـ ّـد امللــك طــال ،وبالتــايل شــهدت هــذه املنطقــة تحـو ًّل إىل بيــوت
ضـراء لخضــار التصديــر .ولكــن ،رجــع املزارعــون إىل زراعــة أشــجار
خ ـ
الحمض ّيــات نتيجــة الحــدود املغلقــة مــع ســوريا يف معظــم أوقــات
األزمــة الســوريّةً .،
ثالثــا ،جنــوب وادي األردن الــذي يضــمّ غالبيــة
جـزء الجنوبــي
صغــار املزارعــن ،ويــزرع الطماطــم بشــكل رئيــي .فال ـ
ّ
األول للطماطــم يف ســوق
حـرارة ،وبالتــايل فــإنّ اإلنتــاج
هــو األشــد ّ ـ
اململكــة يــأيت مــن هــذه املنطقــة .ولكــن تسـبّب التلـوّث الناتــج عــن
الصناعــات بتدهــور األرايض نتيجــة زيــادة امللوحــة .تشـ ّـكل الصناعــات
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يف هــذا املجــال عقبــة رئيسـيّة أمــام األنشــطة الزراع ّيــة ،فهــي تلـوّث
البيئــة واألرض بشـ ّـدة.
مــن املهــم تســليط الضــوء عــى عقل ّيــة املزارعــن مــن أجــل فهــم ســبب
تفضيلهــم لبعــض الزراعــات عــى أخــرى .فالخضــروات اســتثمار
قصــر األجــل :فهــي تعطــي املــال يف غضــون شــهرين أو ثالثــة أشــهر
بينمــا تحتــاج عوائــد أشــجار الحمض ّيــات إىل حــوايل ثــاث ســنوات.
يفضــل املزارعــون الخضــروات بهــدف كســب املــال بســهولة ّ
لــذاّ ،
كل
بضعــة أشــهر.
ّ
ّ
املخصصــة للمزارعــن
يتعلــق األمــر بالسياســات والحوافــز
عندمــا
طـاع الزراعــي ،يمكننــا ال ـقـول أنّ اإلنتــاج الزراعــي األردين اليــوم
والق ـ
ال يحصــل عــى الحوافــز ،باســتثناء ســعر ميــاه ال ـرّي وتكلفــة الضـ ّـخ
املدعومــن بشــكل كبــر .باإلضافــة إىل ذلــك ،تنعــدم الحوافــز
االقتصاد ّيــة التــي تشــجّ ع املزارعــن عــى التحـوّل إىل املحاصيــل التــي
تســتهلك كم ّيــات أقـ ّـل مــن امليــاه .عــاوة عــى ذلــك ،فيمــا يخـ ّ
ـص
مؤسســة ائتمــان زراعــي
اإلدارة والتســويق الزراعــي ،تمتلــك األردن
ّ
واحــدة ،فضـ ًـا عــن ضعــف خدمــات دعــم التســويق ،وضعــف
اله ـيـاكل األساسـيّة لعمل ّيــات مــا بعــد الحصــاد.

 .٤األمن الغذائي في األردن :بين
ما هو مجد ومعقول اقتصاديًا
وسياس ًيا
تحتــاج البلــدان ،مــن أجــل ضمــان أمنهــا الغــذايئ إىل تب ّنــي واحــد
أو أكــر مــن الخيــارات التاليــة :اإلنتــاج املحــي ،الــواردات  ،املعونــة
واملساعدات الغذائيّة الدوليّة ،وحيازة األرايض الزراعيّة يف الخارج.
بشدة عىل استرياد الغذاء ،كما ذكرنا يف ّ
ّ
املقدمة .أمّ ا
تعتمد األردن
بالنســبة لحيــازة األرايض يف الخــارج ،فقــد ف ـكرّت الحكومــة األردن ّيــة
شـرقيّة
يف العــام  2011يف االســتثمار عــر رجــال أعمــال مــن أوروبــا ال ـ
وآســيا الوســطى ،ولك ّنهــا لــم تتابــع هــذا املســار ،نظـرًا للحاجــة إىل
اســتثمارات اقتصاد ّيــة قويّــة (هوبمــا  .)2012ويف املقابــل ،تســتهدف
املعونــة واملســاعدات الغذائيــة الدوليــة عــادة البلــدان الف ـقـرة واألقـ ّـل
نمـوًا ،مــا ال ينطبــق عــى األردن .لذلــك ،اختــار األردن االعتمــاد
الكثيــف عــى الــواردات واإلنتــاج الغــذايئ املحـ ّـي.
اإلنتــاج املحـ ّـي أو االنتــاج داخــل البلــد (االكت ـفـاء الــذايت مــن الغــذاء)
سـراتيجيات التــي يتبعهــا األردن .تاريخ ًيــا ،ضمنــت
هــو أحــد اال ـ
ّ
الضفــة الغرب ّيــة حتــى عــام  ،1967األمــن
األردن  -التــي ضمّ ــت
الغــذايئ مــن خــال اإلنتــاج املحـ ّـي .يف الســبعينيّات ،اســتمّ ر االكت ـفـاء
الــذايت مــن الغــذاء ،باإلضافــة إىل بعــض الــواردات الغذائ ّيــة املتف ّرقــة
(مارتينيــز  ،)2017بينمــا انخفــض اإلنتــاج املحـ ّـي تدريج ًيــا نظـرًا
والتوســع الحضري-ممّ ــا
ملحدود ّيــة املــوارد املائ ّيــة والنمـ ّو الســكاين
ّ
أ ّدى إىل انخفــاض األرايض الصالحــة للزراعــة .اليــوم ،يتــمّ اســترياد
أكــر مــن  90٪مــن املــواد الغذائ ّيــة املســتهلكة يف األردن مــن الخــارج
(كوماراســوامي وســينغ  .)2018رغــم ذلــك ،تواصــل الحكومــة
طـاع
دعمهــا لعناصــر االكت ـفـاء الــذايت الغــذايئ واالســتثمار يف الق ـ
الزراعــي مــن خــال الحوافــز االقتصاد ّيــة ،وتحديـ ًـدا عــر :الدعــم
ّ
املخصصــة للزراعــة ،زيــادة الدعــم
الكبــر ألســعار امليــاه والكهر ـبـاء
ّ
املخصصــة لالســتهالك املحـ ّـي ،ودعــم أســعار
للمــواد الغذائ ّيــة
شـراء لألغذيــة املنتجــة محل ًيــا.
ال ـ

إجمـ ً
جـزء مــن الحـ ّـل.
ـال ،تــرى الحكومــة االكت ـفـاء الــذايت الغــذايئ ك ـ
يعتــر اإلنتــاج الوطنــي مهمً ــا ألســباب تاريخ ّيــة :فقــد شــهد العقــد
االجتماعــي خــال االنتــداب الربيطــاين عــى ّ
تلقــي الحكومــة الدعــم
واملتوســطة عــر دعــم
غـرة
مــن قبــل األغن ـيـاء أصحــاب األرايض الص ـ
ّ
ّ
خاصــة للزراعــة ،كمــا توزيــع األرايض الزراع ّيــة
امليــاه والكهر ـبـاء
صـول عــى دعمهــا
الخصبــة عــى مختلــف القبائــل مقابــل الح ـ
صـاح توزيــع األرايض ،أو اإلصالحــات الزراع ّيــة
الســيايس .لــذا ،إنّ إ ـ
التــي ت ـفـرض أو تعطــي األفضل ّيــة لبعــض املحاصيــل قــد يــؤ ّدي إىل
زعزعــة العقــد االجتماعــي التاريخــي والدعــم الســيايس مــن القبائــل
ومالــي األرايض األغن ـيـاء يف البــاد .إذن ،يف حــن أنّ الرتكيــز عــى
استرياد الغذاء منطقيًا من الناحية االقتصاديّة ،ح ّتى لو كان أحد
ّ
بتقلبــات أســعار الســوق ،يصعــب عــى الحكومــة
عيوبــه االرتبــاط
ّ
ّ
طـاع الزراعــي ،وتحــدي املصالــح األساسـيّة ملــايك
صـاح الق ـ
سياسـيًا ا ـ
األرايض والقبائــل (حســن .)2018

الغذائية ودور المجتمع
 .٥السيادة
ّ
المدني والحركات االجتماعية
الشعبية
والمجموعات
ّ
جـزءً ا
بشــكل عــام ،ال ُتناقــش قضايــا الســيادة الغذائ ّيــة وال تشـ ّـكل ـ
من النقاشات العامّ ة يف البالد .يف العام  ،2012شاركت املجموعة
العرب ّيــة لحمايــة الطبيعــة يف تأســيس الشــبكة العرب ّيــة للســيادة
ّ
املتعلقــة بالســيادة
صـرة للقضايــا
الغذائ ّيــة مــن أجــل الرتويــج واملنا ـ
الغذائ ّيــة .تجمــع هــذه الشــبكة ّ 30
منظمــة غــر حكوم ّيــة ،نقابــات
للمزارعــن ،ص ّيــادي األســماك ،وجمع ّيــات املســتهلكني مــن  13بلــد
(األردن وفلسطني ولبنان والعراق ومصر والجزائر وتونس واليمن
والســودان والصومــال وعمــان واململكــة العرب ّيــة الســعوديّة وقطــر
غـرب) ،بمــا يف ذلــك األردن حيــث مقـ ّر املجموعــة
وموريتانيــا و امل ـ
شـاء الشــبكة العرب ّيــة
العرب ّيــة لحمايــة الطبيعــة .والســبب يف إن ـ
ّ
معدالت االعتماد
للسيادة الغذائيّة أنّ املنطقة العربيّة تملك أعىل
عــى الــواردات الغذائ ّيــة ،مــا يجعلهــا ّ
هشــة للغايــة أمــام إمــدادات
وأســعار ســوق الغــذاء العاملــي.
يف حــن أنّ هنــاك تحد ّيــات بيئ ّيــة وطبيع ّيــة مثــل محدود ّيــة املــوارد
املائ ّيــة ،وتغـ ّـر املنــاخ ،وارت ـفـاع معـ ّـدل النمـ ّو السـ ّـكاين ،نجــد ً
أيضــا
ّ
املتعلقــة بالحوكمــة واإلدارة ،والتــي ينبغــي
شـاكل
العديــد مــن امل ـ
تحســينها مــن أجــل زيــادة االكت ـفـاء الــذايت يف املنطقــة ،وبالتــايل
ّ
التحديــات :انخفــاض االســتثمارات
األمــن الغــذايئ .وتشــمل هــذه
يف اإلنتاج ّيــة الزراع ّيــة؛ غيــاب الدعــم الحكومــي للبنيــة التحت ّيــة
وخدمــات اإلرشــاد؛ واالعتمــاد الشــديد عــى االســترياد .ينبغــي عــى
جـراءات الهادفــة إىل :االســتثمار
الحكومــات تعزيــز السياســات واإل ـ
يف الزراعــة والبحــث والتطويــر والتكنولوجيــا عــى املســتويني الوطنــي
واإلقليمــي؛ تمكــن املزارعــن وتحفيزهــم للحـ ّـد مــن الخســائر
طـاع زراعــي مســتدام قــادر عــى حمايــة املــوارد
والهــدر؛ وإقامــة ق ـ
املائ ّيــة املحــدودة .انســجامً ا مــع هــذا املنطــق ،إنّ أهــداف الشــبكة
العرب ّيــة للســيادة الغذائ ّيــة هــي:
ّ
الخاصــة
•الرتويــج للمفاهيــم واملمارســات واال ـ
سـراتيجيّات
بســيادة الغــذاء وا ـملـوارد الطبيع ّيــة يف العالــم العربــي.
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تشـ ّـدد املجموعــة العرب ّيــة لحمايــة الطبيعــة عــى «حقــوق الشــعوب
والــدول يف تحديــد السياســات الغذائ ّيــة والزراع ّيــة املناســبة لبيئاتهــا
االجتماع ّيــة واالقتصاد ّيــة والسياسـيّة واملناخ ّيــة الفريــدة .ويشــمل
ذلــك ضمــان الحـ ّـق يف الغــذاء ومصــادر اإلنتــاج «( املجموعــة العرب ّيــة
لحمايــة الطبيعــة  2017ب .)57 :يف الواقــع ،إنّ املشــكلة األكــر
إلحاحً ــا بالنســبة لألمــن الغــذايئ تكمــن يف ضــرورة ّ
تأكــد الحكومــة
مــن اســتمراريّة التــزوّد بالحبــوب ،ولكــن أظ ـهـرت أزمتــا 2007/2008
و  2011أنّ االعتمــاد عــى الســوق الدول ّيــة ال يضمــن دائمً ــا إمــدادات
املــواد الغذائ ّيــة بأســعار معقولــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،االعتمــاد عــى
الواردات-با ـفـراض أنّ آل ّيــات الســوق تعمل-يجعــل املجموعــات
شـراء الغــذاء؛ وبالتــايل،
األشـ ّـد فقـرًا يف املجتمــع غــر قــادرة عــى ـ
مــن الضــروري دعــم الزراعــة املحل ّيــة نظـرًا العتمــاد الغــذاء اليومــي
للفئــات األشـ ّـد فقـرًا ،يف أغلــب األحيــان ،عــى هــذا االنتــاج الغــذايئ.
تناصــر املجموعــة العرب ّيــة لحمايــة الطبيعــة مــن أجــل الســيادة
الغذائ ّيــة وتهــدف إىل التأثــر عــى السياســات الغذائ ّيــة مــن خــال
مبــادرات عــى املســتوى الــدويل واإلقليمــي والوطنــي .وتحديـ ًـدا،
عــى املســتوى املحـ ّـي-يف األردن–دعمــت املجموعــة العرب ّيــة لحمايــة
سـايس عــى وادي
الطبيعــة صغــار املزارعــن ،مــع الرتكيــز بشــكل أ ـ
األردن .وقــد قامــت بذلــك مــن خــال الدعــوة إلعــادة زراعــة األشــجار،
طـاء األشــجار لصغــار املزارعــن .يقــوم متط ّوعــو املجموعــة
وإع ـ
العرب ّيــة لحمايــة الطبيعــة بزراعــة الغوّافــة وأشــجار الليمــون
املكســييك كونهــا تعطــي ثمــار الليمــون ّ
كل شــهرين ،يف حــن يعطــي
الليمــون الكالســييك الثمــار مـرّة واحــدة يف الســنة ولكــن بكم ّيــات
أكــر .ولكــن ،مــن األفضــل زراعــة الليمــون املكســييك ألنــه يحـ ّـد مــن
املخاطــر ،كمــا لــو ّانهــا لــن تمطــر كثـرًا ـمـرة واحــدة فقــط يف الســنة أو
يتأثــر ســلبيًا .وبالتــايل ،فــإنّ هــذا مــن شــأنه أن ّ
ّأنــه قــد ّ
يؤثــر ســلبًا عــى
الســنة االقتصاد ّيــة بأكملهــا ،فيمــا لــو حصــل ذلــك ألشــجار الليمــون
املكســييك ،يمكــن للظــروف أن تكــون أفضــل يف غضــون بضعــة أشــهر
فقــط.
وقــد زرعــت املجموعــة العرب ّيــة لحمايــة الطبيعــة بالفعــل  15ألــف
شــجرة كل عــام ،باإلضافــة إىل  90٪مــن األشــجار املزروعــة يف
جـزء الشــمايل
وادي األردن األوســط .مثـ ًـا ،تشــتهر قريــة الكرامــة (ال ـ
الجنوبــي) بالتمــور ،وهــي منطقــة ف ـقـرة .يقطنهــا غال ًبــا املزارعــون
الكبار و يملكون أشجار نخيل تناسب املناخ املحيل .كما يرزح 75٪
مــن صغــار املزارعــن يف وادي األردن األوســط تحــت عــبء الديــون
ّ
ّ
لتوقــف التصديــر نتيجــة األزمــة االقليم ّيــة .أمّ ــا
املرتتبــة عليهــم ،نظـرًا

أي ً
َضــا ،تســتبدل املجموعــة العرب ّيــة لحمايــة الطبيعــة األشــجار
املعتــادة يف القــرى بأشــجار الفاكهــة ،فالهــدف زيــادة الســيادة
الغذائ ّيــة يف البــاد.
والجديــر بالذكــر ،أنّ املجموعــة العرب ّيــة لحمايــة الطبيعــة تمنــح
املزارعني حريّة اختيار أنواع أشجار الفاكهة التي سيحصلون عليها
مجّ ً
انــا ،ألنّ الســيادة الغذائ ّيــة هــي ً
أيضــا منــح املزارعــن واملجتمعــات
املحل ّيــة الحـ ّـق يف اختيــار مــا يريــدون زراعتــه واســتهالكه (مقابلــة مــع
أحــد موظفــي املجموعــة العرب ّيــة لحمايــة الطبيعــة) .
تعمــل إلهــام عبــادي ،رئيســة قســم الصحّ ــة يف مجلــس قريــة
البيوضــة ،عــى تعزيــز الســيادة الغذائ ّيــة وحـ ّـق املجتمــع املحـ ّـي
يف تقريــر مــا تريــد زراعتــه واســتهالكه .مــن بــن املشــاريع املختلفــة،
شــجّ عت إلهــام عــى توزيــع األشــجار عــى أطفــال املــدارس يف مدرســة
البيوضــه الثانويــة للبنــات .ســمحت لـ ّ
ـكل طالــب باختيــار شــجرته
ّ
الخاصــة ،والتــي ســتكون مركــز حديقتهــم املنزل ّيــة .يهــدف هــذا
املشروع ً
أيضا إىل تعزيز العالقة بني األطفال وأرضهم والنشاطات
خـرة الزراع ّيــة مــن األجيــال األكــر سـ ًنا
الزراع ّيــة ،وتشــجيع نقــل ال ـ
إىل األطفــال.
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•تحســن القــدرات املؤسســاتيّة واملجتمع ّيــة لتعزيــز دور
ّ
منظمــات املجتمــع املــدين العاملــة يف مجــاالت
وفعال ّيــة
الزراعــة واألمــن الغــذايئ؛
• ّ
تبنــي وتشــجيع وحشــد مبــادرات وأنشــطة وحمــات مبت ـكـرة
يف مجــاالت األمــن الغــذايئ والســيادة الغذائ ّيــة عــى
املســتويني املجتمعــي واملؤسســايت ؛
•تعزيــز التعــاون والتنســيق بــن الشــبكات العرب ّيــة
خـرات والعمــل مــن أجــل
واإلقليم ّيــة والعامل ّيــة لتبــادل ال ـ
سـراتيجيّة الشــبكة؛
رؤيــة وا ـ
•التأثــر عــى السياســات والنظــم الحكوم ّيــة وغــر الحكوم ّيــة
عــى املســتويات املحل ّيــة والوطن ّيــة والدول ّيــة لتحقيــق ســيادة
الغــذاء وا ـملـوارد الطبيع ّيــة «( املجموعــة العرب ّيــة لحمايــة
الطبيعــة  2017ب).

يف وادي األردن الشــمال ،يبيــع املزارعــون األرايض لألجانــب ،بمــا
سـرائيليّون  ،الذيــن يســتخدمون امليــاه واليــد العاملــة
يف ذلــك اإل ـ
الرخيصــة ،حيــث تنخفــض كلفــة نقلهــا ألنّ شــمال وادي األردن
أ ـقـرب إىل معــر وادي األردن الشــمايل بالنســبة لفلســطني املحتلــة
(مقابلــة مــع موظــف املجموعــة العرب ّيــة لحمايــة الطبيعــة) .كمــا
تدعــم املجموعــة العرب ّيــة لحمايــة الطبيعــة صغــار املزارعــن يف
جنــوب وادي األردن عــر زراعــة أشــجار مجان ّيــة ،مــا يمنحهــم مزيـ ًـدا
مــن الســيادة الغذائ ّيــة واالســتدامة االقتصاد ّيــة.

ّ
شـركة محل ّيــة تنتــج الزراعــة العضويّــة،
شـركة ينبــوت ،وهــي ـ
تمثــل ـ
تجربــة ناجحــة أخــرى يف تطبيــق الســيادة الغذائ ّيــة يف األردن،
ّ
واملحل إىل الشعب األردين .كما
وتهدف إىل تأمني الغذاء الصحّ ي
تقـ ّـدم بديـ ًـا عــن اإلنتــاج الزراعــي والغــذايئ التقليــدي ،مــع الحفــاظ
والبناء عىل التقاليد الســابقة يف املنطقة .وهي تعتمد عىل أســاليب
زراعــة مســتدامة وخاليــة مــن املبيــدات ،كمــا عــى التقن ّيــات التقليد ّيــة
املقرونــة مــع وســائل ال ـرّي الحديثــة والتكنولوجيــا .يشـ ّـكل هــذا
نموذجً ا لألســر املحلية التي تطبّق عمليًا مبادئ الســيادة الغذائيّة،
طـاء املجتمعــات املحل ّيــة القــدرة عــى ّاتخــاذ ال ـقـرار
وتحديـ ًـدا مبــدأ إع ـ
بشــأن مــا ترغــب يف إنتاجــه ،ويف هــذه الحالــة نصــل إىل تنظيــم
الزراعــة املســتدامة.
االســتزراع الدائــم هــو ً
أيضــا تجربــة أردن ّيــة أخــرى يمكــن وضعهــا
ضمــن الســيادة الغذائيــة .يف الواقــع ،يعـ ّزز االســتزراع الدائــم تطويــر
امل ُـراد لهــا أن تكــون مســتدامة وذات ّيــة
النظــم اإليكولوج ّيــة الزراع ّيــة ـ
االكتفاء .وتهدف إىل تمكني املجتمعات املحليّة يف تقرير ما تريد أن
تــزرع وكيــف ،وبطريقــة مســتدامة .وقــد قــام معهــد بحــوث الزراعــة
املســتدامة بالرتويــج لهــذه املقاربــات وقطاعــات االســتزراع التجريبــي
شـونة الجنوب ّيــة ،ويف منطقــة البحــر امليــت
يف قريــة الجوفــه يف ال ـ
بغــور األردن .ي ّتصــل االســتزراع الدائــم يف قريــة الجوفــه بالزراعــة
املســتدامة باالنســجام مــع املــوارد الطبيع ّيــة النــادرة والســياقات
التقليد ّيــة ،وذلــك باســتخدام امليــاه الرماد ّيــة املعــاد تدويرهــا،
طـرات الدجــاج ،وســماد الديــدان وعلــف البــط ،والحفــاظ عــى
وقا ـ
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املــوارد املائ ّيــة والعناصــر الغذائ ّيــة ،والعمــل مــن أجــل تربــة خصبــة.
تــمّ تأسيســها يف العــام  ،2008وهــي ً
أيضــا مركـ ًزا للتوعيــة البيئ ّيــة
يقصــده الطـ ّـاب بشــكل منتظــم.
يــأيت مثــال آخــر جديــر باالهتمــام مــن «برنامــج القــرى الصح ّيــة»،
ّ
الــذي ّ
ومنظمــة الصحّ ــة العامل ّيــة واليونيســيف.
نفذتــه وزارة الصحّ ــة
يســعى هــذا الربنامــج إىل تمكــن املجتمعــات الريف ّيــة املحل ّيــة مــن
ضـاء
طـاء أع ـ
خــال اعتمــاد مقاربــة شــاملة تجــاه «الصحّ ــة» ،وإع ـ
غـرة بشــروط متســاهلة
املجتمــع املحـ ّـي املهــارات والقــروض الص ـ
ّ
الخاصــة – ومعظمهــا ذات اتجاهــات
غـرة
إلدارة أعمالهــم الص ـ
زراع ّيــة  -يف بيئــة مســتدامة  -بطريقــة غــر مؤذيــة .كمــا يشــجّ ع
الربنامــج املجتمعــات املحل ّيــة عــى تعزيــز أنمــاط الحيــاة والعــادات
الصح ّيــة بــدءً ا مــن املــدارس.

ختامية
 .٦خالصات
ّ
أظ ـهـرت هــذه الورقــة وضــع األمــن الغــذايئ يف األردن؛ بلــد يســتورد
أكــر مــن  90٪مــن الغــذاء املســتهلك محل ًيــا وي ّتصــف بنــدرة يف امليــاه
ومحدود ّيــة األرايض الصالحــة للزراعــة واملــوارد الطبيع ّيــة .ويعتقــد
أن هــذا االعتمــاد عــى أســواق الغــذاء الدول ّيــة هــو نتيجــة ملحدود ّيــة
املــوارد املائ ّيــة ،وتغـ ّـر املنــاخ ،ومصالــح أصحــاب األرايض النافذيــن
واملزارعــن الكبــار .لقــد تــمّ اســتبدال معظــم القــوى العاملــة األردن ّيــة
طـاع الزراعــي بشــكل تدريجــي بعمالــة أجنب ّيــة أرخــص تــأيت
يف الق ـ
غال ًبــا مــن مصــر واآلن مــن ســوريا .باإلضافــة إىل ذلــك ،يعــاين صغــار
ّ
املتمثلــة يف واردات املنتجــات الزراعيــة
املزارعــن مــن املنافســة املتزايــدة
املنخفضــة الســعر ،وكذلــك مــن إغــاق الحــدود بســبب األزمــة
اإلقليم ّيــة (العراق ّيــة ً
أول ،والســوريّة بعــد ذلــك).
كمــا أظ ـهـرت هــذه الورقــة ّأنــه ،يف الوقــت الــذي تقــوم فيــه ّ
املنظمــات
حـول كيفيــة
غــر الحكوم ّيــة بتنظيــم وتشــجيع األفــكار البديلــة ـ
ّ
مؤكــدة عــى ضــرورة وضــع الســيادة
صـول إىل األمــن الغــذايئ
الو ـ
حـول السياســات
الغذائ ّيــة واالكت ـفـاء الــذايت يف صلــب النقاشــات ـ
املســتقبليّة ،فهــي بــدأت ً
جـراءات الســيادة مثــل
أيضــا يف تنفيــذ إ ـ
التطـوّع لزراعــة أشــجار الفاكهــة املجان ّيــة يف غــور األردن لصغــار
شـركات والباحثــون يف دعــم
املزارعــن .ويف الوقــت نفســه ،بــدأت ال ـ
شـركات زراع ّيــة عضويّــة ومعاهــد بحــوث االســتزراع الدائــم.
شـاء ـ
وإن ـ
ولكــن ،ال بـ ّـد للبحــوث املســتقبليّة مــن التحقيــق يف ماه ّيــة تأثــر
املجتمــع املــدين عــى السياســات الوطن ّيــة .وإىل أيّ مــدى هــم قــادرون
سـراتيجيّات الوطن ّيــة يف
عــى تثقيــف وتشــكيل السياســات واال ـ
املنطقة العربيّة ويف البلدان الوطنية؛ وما هي الحواجز والتحديّات
السياسـيّة أمــام تنفيــذ مثــل هــذه السياســات.
تعتــر الســيادة الغذائ ّيــة ذات أهم ّيــة سياسـيّة ألنهــا ســتدعم بشــكل
خــاص صغــار املزارعــنّ .
ولكنهــا تحتــاج إىل دعــم حكومــي مــن حيــث
آل ّيــات التســويق ،إعانــات اإلنتــاج ،والتكنولوجيــا .كمــا يجــب دعــم
سـراتيجيّة وسياســات أشــمل ت ّتجــه
الســيادة الغذائ ّيــة مــن خــال ا ـ
نحــو التخطيــط لنوعيــة املحاصيــل وأنمــاط املحاصيــل الالزمــة لضمــان
األمــن الغــذايئ يف األردن ،وتوجيــه املزارعــن ودعمهــم يف هــذه
املسارات .كما ينبغي أن ّ
ً
مزيدا من الضوء عىل دور
تسلط البحوث
ا ـملـرأة الريف ّيــة لكونهــا عامـ ًـا أساسـيًا يف تنفيــذ الســيادة الغذائ ّيــة،
عــى ســبيل املثــال يف التصنيــع الريفــي ومنتجــات األلبــان .كمــا ينبغــي
أن تــدرس البحــوث املســتقبليّة أيضــا كيف ّيــة تمكــن الزراعــة األســريّة
ّ
صـول
املتعلقــة بالو ـ
شـاكل البنويّــة
عــى أفضــل وجــه بغيــة معالجــة امل ـ
إىل املــوارد والحاجــات ،بالتــايل معالجــة قضايــا انعــدام املســاواة
االجتماع ّيــة وكيف ّيــة إعــادة إنتاجهــا.
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 .١خلفية
تســعى هــذه الورقــة إىل تقديــم تحليــل نقــدي للقطاعــات الزراعيــة
والغذائيــة يف لبنــان لتقييــم درجــة ال ـتـزام الجهــات العامــة والخاصــة
باملبــادئ التوجيهيــة للحــق يف الغــذاء ،مــع مراعــاة الســياق الســيايس
واالقتصــادي للبلــد .تتعلــق مبــادئ الحــق يف الغــذاء بات ـبـاع مقاربــة
شـرحه أدنــاه.
حقوقيــة لألمــن والســيادة الغذائتــن ،كمــا ســيتم ـ
تبــدأ الورقــة بموجــز تاريخــي عــن اقتصــاد لبنــان الســيايس ،تليــه
مناقشــة وضــع قطاعــي الزراعــة واألغذيــة الزراعيــة ،مــن خــال
ضـاع
دراســة أســاليب اإلنتــاج وشــروط التبــادل التجــاري واألو ـ
املؤسســية والسياســاتية العامــة .وأخـرًا ،ســتناقش الورقــة نتائــج
البحــث مــع املبــادئ التوجيهيــة للحــق يف الغــذاء ،لتقـ ّـدم توصيــات
حول السياسات والعمل ،موجّ هة إىل الحكومة اللبنانية ومجتمع
املانحــن الدوليــن ومنظمــات املجتمــع املــدين املحليــة.

الحق يف الغذاء :املبادئ التوجيهية
يمكــن تحديــد املبــادئ التوجيهيــة ،كمــا عرّفهــا مؤتمــر القمّ ــة العاملــي
لألغذيــة  ١٩٩٦وإعــان نييلينــي للمجتمــع املــدين ،كمــا يــي:
•الحــق الفــردي يف األمــن الغــذايئ ،كمــا حــدده مؤتمــر القمــة
العاملــي لألغذيــة  :١٩٩٦يتحقــق األمــن الغــذايئ «عندمــا
يحصــل جميــع النــاس يف جميــع األوقــات عــى أغذيــة كافيــة
ّ
ومغذيــة للحفــاظ عــى حيــاة صحيــة ونشــطة».
وآمنــة
•الحق يف الغذاء الصحي واملناسب ثقافياً.
•حق مقدمي الغذاء يف العيش والعمل بكرامة.
•حــق البلــدان يف حمايــة زراعتهــا مــن خــال الدعــم
الجمركيــة.
والتعريفــات
•حــق م ــزودي األغذيــة املحليــن يف الســيطرة عــى األرايض
والرعــي وامليــاه والبــذور واملاشــية ومصائــد األســماك
(خصخصــة هــذه ا ـملـوارد مــن خــال أنظمــة حقــوق امللكيــة
الفكريــة أو العقــود التجاريــة هــو أمــر مرفــوض بشــكل
صر يــح).
صـول إىل املعــارف واملهــارات الزراعيــة املناســبة
•الحــق يف الو ـ
والحــق يف رفــض أي تكنولوجيــا تقـ ّـوض قــدرة مقدمــي
الغــذاء عــى تطويــر ونقــل املعــارف واملهــارات.
صـول عــى بيئــة صحيــة
•حــق األجيــال الحاليــة واملقبلــة يف الح ـ
صـول املســتدام إىل ا ـملـوارد الطبيعيــة .ويحــق
ونظيفــة والو ـ
ملقدمــي األغذيــة املحليــن وأ ـفـراد املجتمــع املحــي ً
أيضــا رفــض
وتجنــب اســتخدام األســاليب الصناعيــة كثيفــة االســتهالك
للطاقــة التــي تزيــد مــن انبعــاث الغــازات.

 .٢نبذة تاريخية عن اقتصاد لبنان
السياسي
ابتــي لبنــان بقضايــا األمــن الغــذايئ منــذ نشــأته الحديثــة يف العــام
ً
ّ
حديثا التنمية الزراعية
املشكلة
 1.١٩٢٠فمنذ البداية ،أهملت الدولة
والريفيــة ،اســتنا ًدا إىل خيــار ســيايس واقتصــادي أدى إىل تنميــة غــر
طـراف
متكافئــة مزمنــة بــن مركــز البلــد (بــروت وجبــل لبنــان) واأل ـ
(شــمال وجنــوب لبنــان ووادي الب ـقـاع) .شـ ّـكلت أنمــاط التطــور
غـرايف غــر املتكافــئ هــذه ،باإلضافــة إىل املســاحات السياســية
الج ـ
حـرب األهليــة ،هيــكل قطاعــي الزراعــة واملــوارد
الناشــئة بعــد ال ـ
الطبيعيــة.
يتطلــب فهــم الســبب الجــذري للتنميــة غــر املتوازنــة بــن املناطــق
الخــوض يف النمــط الزراعــي الســائد لإلنتــاج يف منتصــف القــرن
التاســع عشــر .حينهــا ،حـوّل إنتــاج الحريــر املوجــه للتصديــر اله ـيـاكل
الزراعيــة وتســبب بتحـوّالت اجتماعيــة واقتصاديــة ك ـبـرة يف بــروت
وجبــل لبنــان .لكــن اله ـيـاكل الزراعيــة بقيــت عــى حالهــا تقري ًبــا يف
ً
حديثــا ،حيــث ســادت زراعــة الكفــاف غــر
املناطــق التــي تــم ضمهــا
جـاء االنتــداب الفرنــي
املثمّ نــة ،وهيمــن مـ ًـاك األرايض األقو ـيـاء .و ـ
ّ
ليعطــل اله ـيـاكل الزراعيــة القائمــة مــن خــال تعزيــز
()١٩٤٣-١٩٢٠
2
الســيطرة اإلقطاعيــة عــى األرايض الزراعيــة واملراعــي ،فقــد كان
بحاجــة للدعــم الســيايس مــن املـ ّـاك املحليــنً .
وفقــا ألويــن (Owen
 ،)1976مــع فشــله يف إطــاق ديناميــة التنميــة الريفيــة ،حافــظ
االنتــداب الفرنــي عــى اله ـيـاكل السياســية والســلطوية يف الب ـقـاع
غـرة مــن التجــار
والشــمال وجنــوب لبنــان ،ممــا ث ّبــت هيمنــة فئــة ص ـ
ً
«نمطــا مــن النشــاط
واملصرفيــن ومــاك العقــارات ،وع ـ ّزز بــدوره
االقتصــادي أصبحــت فيــه الزراعــة والصناعــة تابعــة للب ـنـوك والتجــارة
أكــر فأكــر» (.)Owen 1976:24
لم يؤ ّد استقالل لبنان ( )١٩٤٣إىل تغيري كبري ،وعىل عكس الجهود
الدوليــة يف خمســينيات القــرن املــايض لتحســن اإلنتاجيــة الزراعيــة
وضمــان توفــر الغــذاء ،اعتمــدت سياســات األغذيــة الفعليــة
فيــه عــى التجــارة لتوفــر احتياجــات الســكان .تــم التعامــل مــع
سياســات التنميــة الزراعيــة والريفيــة ألول ـمـرة خــال إدارة الرئيــس
فــؤاد شــهاب ،مــن خــال سلســلة مــن اإلصالحــات الهادفــة لب ـنـاء
مؤسســات الدولــة وتعزيــز أجهزتهــا .ســعت اإلصالحــات لتحســن
غـرايف غــر املتكافــئ .وعــى الرغــم
توزيــع الــروة ومعالجــة النمــو الج ـ
مــن عــدم تغيريهــا للنظــام عــى املــدى الطويــل ،أدخلــت اإلصالحــات
الشــهابية عناصــر مــن سياســات التنميــة الزراعيــة والريفيــة ،بمــا
شـاء املؤسســات التــي ال ـتـزال قائمــة اليــوم .لكــن لســوء
يف ذلــك إن ـ
الحــظ ،تــم اســتغالل هــذه املؤسســات مــن قبــل النخبــة السياســية
الحاكمــة وكثـرًا مــا تســتخدم كأدوات للمحســوبية والســيطرة عــى
ا ـلـوالءات.
أعلن االنتداب الفرنيس عىل سوريا إنشاء لبنان الكبري يف العام  ،١٩٢٠وضم
1
مدينة بريوت ووادي البقاع وشامل لبنان (أي مساحة شاسعة من والية طرابلس العثامنية)
وجنوب لبنان (أي مساحة شاسعة من والية صيدا العثامنية) إىل الوالية العثامين الذي كانت
تتمتّع بحكم ذايت يف جبل لبنان.
أنظر ريايش  )2013 Riachi( ٢٠١٣لرشح حول كيف قام االنتداب الفرنيس
2
بتخريب التوافق التقليدي واملستدام بشأن إدارة األرايض املشاعية من خالل اعتامد امللكية
والسجل العقاري.
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بالنتيجــة ،يفتقــد لبنــان اليــوم لسياســة زراعيــة رســمية متماســكة،
وهــو يعتمــد عــى مشــاريع متفرقــة وغــر منتظمــة تموّلهــا يف الغالــب
جهــات مانحــة خارجيــة ودوليــة ( .)Hamade et al, 2015aوقــد
أتــاح هــذا «ال ـفـراغ الســيايس» ألصحــاب املصلحــة السياســية بلعــب
أدوار ّ
جديــة يف إدارة املزارعني-الدولــة وكذلــك يف ديناميــات سالســل
اإلمــداد الزراعيــة (.)Hamade 2015

 ٣.١قطاع راكد
ّ
مثلــت الزراعــة يف لبنــان  ٪٢.٩مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل يف
3
العــام  .٢٠١٦وتظهــر حصــة الزراعــة مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل
ً
انخفاضــا واضحً ــا مــن  ٪٥.٧يف  ٢٠٠٤إىل  ٪٣.٧يف
باألســعار الثابتــة
حـول هيــكيل اقتصــادي،
 4.٢٠١٦ولــم يــأت هــذا االنخفــاض نتيجــة لت ـ
طـاع الزراعــي ،ولكــن بســبب النمــو الراكــد
سـره التحســن يف الق ـ
يف ـ
يف القيمــة الزراعيــة املضافــة منــذ  .٢٠٠٤ويوضــح الشــكل  ١أدنــاه أن
قيمــة املحاصيــل الزراعيــة وإنتــاج الغابــات ظلــت ثابتــة تقري ًبــا،
مــع قيمــة مماثلــة تقري ًبــا بــن عامــي  ٢٠٠٤و( ٢٠١٦أي حــوايل مليــاري
دوالر أمريــي) ،يف حــن نمــت القيمــة الســنوية للماشــية ومصايــد
األســماك بمقــدار  ٣٠٠مليــون دوالر فقــط طــوال  ١٢عامً ــا (مــن ١.٢٦
5
مليــار دوالر أمريــي يف  ٢٠٠٤إىل  ١.٥٦مليــار دوالر أمريــي يف .)٢٠١٦
ّ
تحديــات ،منهــا تجزئــة
طـاع الزراعــي يف لبنــان عـ ّـدة
يطــرح الق ـ
األرايض ،واالفتقــار إىل التعاونيــات الفعالــة ،والخدمــات اإلرشــادية
الضعيفــة ،والبنيــة التحتيــة وممارســات مــا بعــد الحصــاد الهزيلــة،
وهيمنــة التجــار عــى سالســل القيمــة الزراعيــة ،وارت ـفـاع أعمــار
املزارعني 6،والتحديث والتكيّف البطيء مع التكنولوجيا الجديدة،
طـاع
وعــدم وجــود سياســة زراعيــة مناســبة يمكنهــا دعــم تطـوّر الق ـ
ونمــوه.
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حـرب األهليــة يف لبنــان إىل تعميــق االنقســام إىل مناطــق
أدت ال ـ
ّ
تخطــت سياســات االنتــداب وثنائيــة املركــز-
سياســية منفصلــة
ضـاءات
سـاء مــن الف ـ
حـرب األهليــة فسيف ـ
طـراف .عمل ًيــا ،خلقــت ال ـ
األ ـ
التــي يتعـ ّـن عــى الدولــة التفــاوض معهــا باســتمرار ومشــاركتها
قوتهــا ونفوذهــا وعملهــا حتــى اليــوم .وكان عــى الحكومــة اللبنانيــة
املركزيــة الق ـبـول بمعايــر التعايــش املفــروض وتداخــل أكــر مــن
شـرعية والعمــل مــن خاللهــا (Debié
نظــام ســلطة وصنــع ـقـرار و ـ
 .)2005وقــد ـّ
تأثـرت الخدمــات العامــة ،بمــا فيهــا الصحــة والتعليــم
وشــبكات امليــاه وخدمــات اإلرشــاد الزراعــي ،بنظــام تقاســم الســلطة
صـول إىل صناديــق التنميــة
جـزأ هــذا ،باإلضافــة إىل إمكانيــة الو ـ
امل ـ
ضـاءات
لــدى الجهــات املانحــة الدوليــة .وقــد أدى الوضــع إىل نشــوء ف ـ
حـزاب السياســية املختلفــة أو مـ ّـاك
زراعيــة سياســية ،تحــدد فيهــا األ ـ
ّ
املتنفذيــن سياســات التنميــة الزراعيــة والريفيــة.
األرايض

 .٣الزراعة في لبنان

الشكل  :١القيمة املضافة للزراعة واملاشية باألسعار الثابتة لعام ( ٢٠١٠بماليني الدوالرات األمريكية)
املصدر :اإلدارة املركزية لإلحصاء :حسابات لبنان االقتصادية ( ٢٠١٦تقرير )٢٠١٨

اإلدارة املركزية لإلحصاء :حسابات لبنان االقتصادية .النسبة من الناتج اإلجاميل
3
املحيل بأسعار .٢٠١٦
املصدر أعاله ،باألسعار الثابتة مع استخدام  ٢٠١٠كسنة مرجعية.
4
املصدر أعاله ،باألسعار الثابتة مع استخدام  ٢٠١٠كسنة مرجعية.
5
بلغ معدّل أعامر املزارعني  ٥٢.٢سنة يف  ٢٠١٠ومن املتوقّع أنه ارتفع يف العام
6
 .٢٠١٨املصدر :منظمة األغذية والزراعة ووزارة الزراعة اللبنانية  -اإلحصاء الزراعي .٢٠١٠
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الجدول  :١استخدام األرايض الزراعية حسب املنطقة

محاصيل
د ا ئمــة

محاصيل
دائمــة (
باستثناء
ا لز يتــو ن )
زيتون

محاصيل
مو ســمية

جبل لبنان

شمال لبنان

ّ
عكار

النبطية

جنوب لبنان

البقاع

%86.70

%90.90

%59.60

%58.90

%78.90

%28.80

%43.40

%59.40

%38.40

%24.20

%13.90

%48.20

%17.10

%35.60

%31.60

%27.30

%52.40

%35.40

%45.00

%30.70

%3.30

%7.80

%23.50

%0.20

%55.10

%71.00

%56.20

%43.20

%0.90

%3.60

%12.00

%5.10

%2.10

%11.50

%5.00

خضروات
وبقوليات
( حقليــة )

%10.00

%3.60
%2.60

%15.90

%16.50

%7.40

%30.80

%24.70

%19.70

بيوت بالستيكية

%2.80

%2.00

%3.30

%1.20

%2.50

%0.20

%0.40

%1.70

محاصيل
صناعية
و علــف
حبوب

%10.50

%0.40

%7.10

%37.20

%17.70

%40.00

%11.40

%18.70

بعلبك-
ا لهر مــل

لبنان

%6.10

%32.20

%20.00

%18.50

املجموع

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

 ٪األرايض الزراعية

%17.10

%10.00

%17.40

%10.40

%10.10

%18.50

%27.30

%100

متوسط حجم
املزرعة

 0.5هكتار

 0.9هكتار

 1.3هكتار

 1.0هكتار

 1.13هكتار

 3.9هكتار

 2.1هكتار

 1.5هكتار

املصدر :وزارة الزراعة ومنظمة األغذية والزراعة :اإلحصاء الزراعي .٢٠١٠
ومــع ذلــك ،فــإن الركــود الزراعــي هــو نتيجــة لثالثــة عوامــل أساســية
متداخلــة ومتناقضــة:
• ً
أول ،انخفاض اإلنتاجية الزراعية بســبب العوامل املذكورة
أعاله.
•ثان ًيــا ،األثــر اإليجابــي (وإن كان محــدوداً) ملشــاريع التنميــة
طـاع الزراعــي بدعــم مــن املانحــن الدوليــن.
ضمــن الق ـ
• ً
ثالثا ،التأثري اإليجابي النائش عن قدرة املزارعني اللبنانيني
عــى الحفــاظ عــى االســتثمارات والتعامــل مــع الســياق
املتغـ ّـر .
ولكــنْ  ،كمــا يشــر العامــل الثالــث وبالرغــم مــن هــذه التحديــات،
ً
قطاعــا مهمً ــا لتوليــد الــروات يف املناطــق الريفيــة
ظلــت الزراعــة
وســمحت للمجتمعــات املحليــة بالتعامــل مــع آثــار األزمــات
والصدمــات ،بمــا يف ذلــك تأثــر األزمــة الســورية .وتــم تطبيــق آليــات
التك ّيــف املحليــة بواســطة املزارعــن بشــكل مســتقل عــن املشــروعات
التــي يقودهــا املانحــون وخطــة االســتجابة لألزمــة يف لبنــان
(.)Hamade 2018

ّ
والعمال الزراعيون
 ٣.٢املزارعون
يف العــام  7،٢٠٠٤كانــت الزراعــة تســتخدم  ٪٦.٥مــن القــوى العاملــة
اللبنانيــة ،وهــو رقــم آخــذ يف االنخفــاض بشــكل طفيــف منــذ ذلــك
ً
ووفقــا لتعــداد عــام  ٢٠١٠الــذي أجرتــه منظمــة
الحــن .ومــع ذلــك،
األغذيــة والزراعــة ووزارة الزراعــة ،توجــد  ١٧٠,٠٠٠حيــازة زراعيــة يف
لبنــان ،أي أن حــوايل  ٪١٥مــن األســر اللبنانيــة تســتفيد مــن الدخــل
النقــدي أو العينــي مــن الزراعــة.
لكــن األنشــطة الزراعيــة تظــل يف الغالــب غــر ّ
منظمــة ويبقــى العمــل
الزراعــي غــر نظامــي وال ينــدرج ضمــن نطــاق قانــون العمــل اللبنــاين.
ويف ظــل غيــاب نظــام التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،ال يســتفيد
املزارعــون والعمــال الزراعيــون مــن التغطيــة الرســمية للصحــة
العامــة وال مــن خطــط التقاعــد واملعاشــات التقاعديــة .ويشــر تقريــر
حـول
صـاء ـ
برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ واإلدارة املركزيــة لإلح ـ
الفقــر يف العــام  ٢٠٠٨أن  ٪٦٧مــن أســر املزارعــن (أي األســر التــي
تشــكل فيهــا الزراعــة املصــدر الرئيــي للدخــل) تقــع تحــت خــط الفقــر.
شـركة 8،لكــن نــادراً
شـاء صناديــق اســتثمار م ـ
يســتطيع املزارعــون إن ـ
مــا يتــم اســتخدامها ،لكــن الدولــة ال تعطيهــا القيمــة الالزمــة كشــكل
ال تتوفّر بيانات أحدث .املصدر :وزارة الشؤون االجتامعية ،برنامج األمم
7
املتحدة اإلمنايئ ،واإلدارة املركزية لإلحصاء .مسح الظروف املعيشية لألرس .٢٠٠٤
تقع صناديق االستثامر تحت إرشاف وزارة الزراعة من خالل املديرية العامة
8
للتعاونيات ،وهي تستفيد من اإلعانات السنوية ،لكن آليات تقديم ما تزال غري واضحة وتتأثر
بدرجة كبرية بالوالءات السياسية.
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ّ
تتطلــب  ٪١٢فقــط مــن الحيــازات الزراعيــة عمالــة بــدوام كامــل،
سـرة ،ويُقـ ّـدر الطلــب عــى العمالــة الزراعيــة املأجــورة
غــر أ ـفـراد األ ـ
الدائمــة بحــوايل  ٥٠,٠٠٠عامــل ،/لكــن ثالثــة أر ـبـاع الحيــازات الزراعيــة
ً
عمال موسميني لتغطية  ١٠ماليني يوم عمل ،أو ما يعادل
تتطلب
ّ
جـزيئ ( ١١٠أيــام يف الســنة) .ويشــكل الســوريون
 ٩١,٠٠٠وظيفــة بــدوام ـ
الغالبيــة العظمــى مــن العمــال الزراعيــن بأجــر ،نصفهــم عــى األقــل
سـاء .ويتــم توظيــف العمــال الزراعيــن الســوريني الدائمــن
مــن الن ـ
بشــكل غــر رســمي مــع حقــوق محــدودة وعــادة مــا يعيشــون يف
ا ـملـزارع ،بينمــا يتــم إدارة العمــال املوســميني مــن خــال وســطاء
ســوريني محليــن (يطلــق عليهــم اســم الشــاويش) الذيــن يتوســطون
لهــم يف العالقــة مــع املزارعني/املـ ّـاك اللبنانيــن.
شـ ّـكل ّ
توفــر العمــال الســوريني ذوي األجــور املنخفضــة عامـاً رئيســياً
يف القــدرة التنافســية للزراعــة اللبنانيــة ،لكنــه ث ّبــط عزيمــة املزارعــن
اللبنانيــن عــى االســتثمار يف التحديــث وامليكنــة ،الذيــن ّ
فضلــوا
االعتمــاد عــى توفــر العمالــة الرخيصــة ،وخاصـ ًـة لعمليــات البــذر
والحصــاد ورش املبيــدات ومــا إىل ذلــك .يف املقابــل ،فــإن النقــص
ّ
املتوقــع يف العمالــة الســورية املرتبــط بإعــادة إعمــار ســوريا بعــد
9
ّ
ً
ً
حـرب قــد يخلــق تحديــا جديــا للزراعــة اللبنانيــة.
ال ـ

تبلــغ املســاحة اإلجماليــة لــأرايض الزراعيــة يف لبنــان  ٠.٢٤مليــون
هكتــار .وكمــا يظهــر يف الجــدول  ١أدنــاه ،فــإن حــوايل  ٪٥٥مــن
ّ
تغطيهــا محاصيــل دائمــة ،منهــا حــوايل  ٪٤٢مخصصــة
األرايض
ألشــجار الزيتــون ذات املدخــات املنخفضــة وغــر املرويــة (٪٢٣.٥
مــن إجمــايل األرايض الصالحــة للزراعــة) .وبشــكل عــام ،يتــم ري
حــوايل  ٪٤٩فقــط مــن األرايض الزراعيــة ،وقرابــة  ٪٤٦مــن املزارعــن
ال يقومــون بــري أراضيهــم .إضافــة إىل ذلــك ،تغطــي الحبــوب حــوايل
 ٪٢٠مــن مج ـمـوع األرايض الزراعيــة ،تليهــا الخضــروات والبقوليــات
بنســبة مماثلــة .وبالتــايل ،فــإن املحاصيــل الصناعيــة ال تغطــي ســوى
حوايل  ٪٥من األرايض الزراعية .أمّ ا نسبة اإلنتاج ّ
املكثف يف البيوت
البالســتيكية فهــي  ٪١.٧تقري ًبــاً ،
وفقــا ملســح أجرتــه منظمــة األغذيــة
ّ
والزراعــة ووزارة الزراعــة يف الــ ،٢٠١٠وتصــل إىل  ٪٣.٣يف عــكار ،حيــث
ً
حـول البلــد ويف
ملحوظــا ـ
يشــهد االســتثمار يف هــذه الزراعــات نمـوًا
تلــك املنطقــة بالتحديــد .انظــر الجــدول ١
بشــكل عــام ،يتم ّتــع لبنــان باالكت ـفـاء الــذايت يف إنتــاج الفواكــه وشــبه
شـرات االكت ـفـاء الــذايت إىل
الــذايت يف إنتــاج الخضــروات .وتصــل مؤ ـ
 ٪٢٠٠بالنســبة للمــوز والحمضيــات والتفــاح ،وهــي محاصيــل تعتمــد
عــى التصديــر ( ،)Riachi 2013لك ّنــه يعــاين مــن عجــز كبــر يف
الحبــوب واملاشــية ومنتجــات األلبــان .وكمــا هــو مبــن يف الشــكل ٣
أدنــاه ،يصــل العجــز يف إنتــاج الحبــوب إىل  ٨٠٠ألــف طــن كمعـ ّـدل
ســنوي قبــل األزمــة الســورية ،وإىل قرابــة  ١,٢٨٠طــن خــال األزمــة.

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -لبنان

صـول
محتمــل مــن أشــكال التنظيــم الــذايت ،تتيــح للمزارعــن الح ـ
عــى التغطيــة الصحيــة والتقاعــد.

 ٣.٣القاعدة اإلنتاجية

الشكل  :٢ميزان تجارة الحبوب يف لبنان (الكميات بالطن)
املصدر :مركز التجارة العاملي trademap.org -

العمل الزراعيون السوريون يف لبنان منذ قبل أزمة  ،٢٠١١لكن من
9
يتواجد ّ
املرجح أن يؤدي الطلب املرتفع واملتوقع عىل العاملة إلعادة إعامر سوريا إىل خلق تدفق
معاكس للعاملة السورية إىل سوريا تتجاوز تدفق الالجئني إىل لبنان.
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يشـ ّـكل القمــح اللـ ّـن نصــف كميــة الحبــوب املســتوردة .ويط ّبــق لبنــان
آليــة لدعــم القمــح مــن خــال مكتــب الحبــوب والشــمندر الســكري
التابــع لــوزارة االقتصــاد والتجــارة .ويف العــام  ،٢٠٠٥تــم اتخــاذ ـقـرار
بالتخلــص التدريجــي مــن دعــم القمــح الــذي ّ
توقــف يف  ،٢٠٠٨لكنــه
مــا لبــث أن عــاد ملوســمي  ٢٠١٠و .٢٠١١يف الواقــع ،يــأيت هــذا الدعــم مــن
خــال ـقـرار ي ّتخــذه مجلــس الــوزراء كل ســنة ،خاصــة عندمــا تكــون
ّ
التوقــع
األســعار الدوليــة للقمــح منخفضــة .لكــن عــادة مــا يشـ ّـكل
بــأن يــأيت الدعــم عامـ ًـا ّ
مؤثـرًا بشــدة عــى خيــارات املزارعــن يف إنتــاج
املحاصيــل.
وتط ّبــق وزارة االقتصــاد والتجــارة ً
أيضــا آليــة ملراقبــة أســعار الخبــز،
املحــددة بــدوالر أ ـمـريك واحــد لــكل  ٩٠٠ـغـرام مــن الخبــز اللبنــاين
العــادي .مــن خــال هــذه السياســة ،تدعــم الــوزارة املخابــز واملطاحــن
بتوفــر شــحنات عينيــة مــن دقيــق القمــح لتقليــل تكلفــة اإلنتــاج
ولضمــان اســتمرار هامــش ربحهــا يف رزمــة الخبــز القياســية (٩٠٠
ـغـرام).
باإلضافة إىل القمح ،يدعم لبنان إنتاج التبغ من خالل إدارة حصر
التبــغ والتنبــاك اللبنانيــة ،وهــو احتــكار حكومــي يقــع تحــت رعايــة
وزارة املاليــة .وكانــت وزارة الزراعــة ّ
قدمــت دعمً ــا متقطعً ــا إلنتــاج
العلــف والحليــب مــن خــال أدوات الدعــم ومراقبــة األســعار ،لكــن
سـرعان مــا تــم التخــي عــن هــذه السياســة بســبب انعــدام كفاءتهــا،
ـ
بالنسبة إلنتاج األعالف ،وضغط شركات صناعات األلبان الكبرية،
حـول السياســة
فيمــا يتعلــق بسياســة مراقبــة أســعار الحليــب (ملزيــد ـ
الزراعيــة ،مراجعــة القســم  ٥أدنــاه).

 ٣.٤زراعة للتصدير
ُتعترب قاعدة اإلنتاج الزراعي املبنية عىل االكتفاء الذايت من الفواكه
والعجــز يف الحبــوب مــن ســمات البلــدان الناميــة والتنميــة الزراعيــة
املوجهــة نحــو التصديــر.
يف أوائــل الخمســينياتّ ،أثــر الطلــب املتزايــد عــى الفواكــه يف الخليــج
عــى تطويــر شــكل مــن أشــكال الزراعــة املوجهــة نحــو التصديــر يف
لبنــان ،نتــج عنــه انتقـ ً
ـال ســريعً ا مــن الشــكل التقليــدي لإلنتــاج إىل
اإلنتــاج املوجــه للتصديــر يف عــدة مناطــق .وقــد تأ ـثـرت املناطــق الف ـقـرة
مثــل عــكار والب ـقـاع الشــمايل بشــكل خــاص ،وهــي مناطــق عرفــت
تركيــز النظــم الزراعيــة عــى إنتــاج الب ـقـول والحبــوب يف الصيــف
والبقوليــات (حبــوب الفاصوليــا ،والبــازالء) يف الشــتاء ،واألشــكال
غـرت
سـرعان مــا ت ـ
التقليديــة املســتدامة للرعــي الحيــواين .لكــن ـ
طريقــة اإلنتــاج هــذه مــع إدخــال محاصيــل دائمــة موجهــة للتصديــر
مثل التفاح (يف جرود ّ
عكار وجبل لبنان) واملشمش واللوز (بعلبك-
حـول الســريع نســبيًا
الهرمــل وعـ ّـكار) والكــرز (عرســال) .أدى هــذا الت ـ
يف النمــط اإلنتــاج الزراعــي إىل وضــع حــد لنظــام الزراعــة التشــاركية
الســائد سـ ً
ـابقا ،و ـتـرك الكثــر مــن املزارعــن الذيــن ال يملكــون ا ـملـزارع
أمــام خيــار وحيــد ،وهــو البحــث عــن ـفـرص العمــل يف املــدن.
وبطريقة مشــابهة ،ســمح وجود الالجئني الفلســطينيني يف املناطق
الســاحلية يف جنــوب لبنــان وعـ ّـكار (منطقــة نهــر البــارد) ألصحــاب
العقــارات املحليــن باالســتفادة مــن وجــود عمالــة زراعيــة م ـهـرة
ومنخفضــة األجــر ،ممــا أتــاح القيــام باســتثمارات ك ـبـرة يف محاصيــل

الحمضيــات املوجهــة نحــو التصديــر .هكــذا ،كان ثمــن التنميــة
حـول الزراعــي الســريع
الزراعيــة املوجهــة نحــو التصديــر هــو الت ـ
وال ـقـايس ،ولكنــه باملقابــل أىت لفائــدة العمــال الف ـقـراء.
ً
حديثــا قــد أخضعــت زراعتهــا
هــذا وكانــت الدولــة اللبنانيــة املســتقلة
للتجــارة يف وقــت ّ
مبكــر ،فاســتفاد التجــار مــن امل ـيـزة النســبية إلنتــاج
الفاكهــة يف لبنــان .وباملثــل ،اســتفادت االســتثمارات الزراعيــة-
خـول املنافســن ،ضمــن
الصناعيــة الك ـبـرة مــن التكاليــف املرتفعــة لد ـ
نظــام ي ْ ـَفـرض عــى أصحــاب املشــاريع تكويــن شــبكات اجتماعيــة
وعالقــات سياســية مهمــة لخفــض التكاليــف والحمايــة مــن املنافســة
(.)Debié and Petier 2003
عــاوة عــى ذلــك ،فــإن حجــم اعتمــاد الزراعــة اللبنانيــة عــى اســترياد
الحبــوب واملحاصيــل الصناعيــة واملاشــية ،والتــي ،باإلضافــة إىل
كونهــا احتياجــات أساســية مــن املــواد الغذائيــة ،هــي ســلع ُتســتخدم
كمدخالت وسيطة يف أنشطة األغذية الزراعية ( ٪٩٦من الحبوب،
 ٪٥٨مــن املحاصيــل الصناعيــة ،و ٪٩٦مــن املاشــية) 10قــد أ ّدى إىل
غـرة الراغبــن يف
خـول أصحــاب الحيــازات الص ـ
ارت ـفـاع تكلفــة د ـ
خـراط يف أنشــطة الصناعــات الزراعيــة .عــى ســبيل املثــال،
االن ـ
طـاع األلبــان اللبنــاين عــى املاشــية
تعتمــد االســتثمارات الك ـبـرة يف ق ـ
املســتوردة ،التــي ّ
خـول باهظــة لصغــار املـ ّـاك
يمثــل ســعرها تكلفــة د ـ
خـراط يف إنتــاج األلبــان (.)Hamade 2011
املســتعدين لالن ـ
يف ظل غياب اسرتاتيجية زراعية واضحة املعالم والرتاكم العايل يف
رأس املــال الصناعــي والتجــاري (إن مــن املنبــع ،أي توفــر املدخــات،
أو يف املصــب ،التصديــر وهوامــش التجــارة املحليــة املفرطــة ومــا بعــد
الحصاد والبنية التحتية الزراعية-الصناعية) ،فقد نتج عن سلسلة
القيمــة الزراعيــة عــدم تجانــس يتــو ّزع بــن ا ـملـزارع الك ـبـرة الصناعيــة
املتكاملة واملوجهة نحو التصدير ،من ناحية ،واالستغالل الزراعي
الضئيــل القيمــة ،مــن ناحيــة أخــرى.

 ٣.٥عدم تجانس القطاع الزراعي
ينعكــس عــدم تجانــس اإلنتــاج ،الناجــم عــن الرتاكــم الرأســمايل
ً
ً
وثيقــا بالطبقــة
ارتباطــا
العــايل والســريع لنخــب املزارعــن املرتبطــن
الحاكمــة ،يف توزيــع حيــازة األرايض.
مــن ناحيــة ،فمــن ناحيــة  ،يملــك  ٪١٠مــن أصحــاب العقــارات
 ٪٦٠.٦مــن إجمــايل األرايض الزراعيــة ،بينمــا يملــك  ٪١مــن أصحــاب
العقــارات حــوايل  ،٪٢٦.٥وهــي أرقــام بــارزة أكــر يف املناطــق ذات
األنشــطة الزراعيــة املكثفــة ،مثــل زحلــة والب ـقـاع الغربــي ٪٦٩.١ ،مــن
األرايض مملوكة من العُ شر األعىل من أصحاب العقارات 11.وغالبًا
ما تكون هذه املمتلكات الكبرية ألصحاب األرايض الغائبني مملوءة
باملحاصيــل شــبه االســتوائية (الحمضيــات واأل ـفـوكادو) املعــدة
للتصديــر واإلنتــاج الحقــي املكثــف ،مثــل البطاطــا والبصليــات ،هــذا
باإلضافــة إىل إنتــاج القمــح املدعــوم بشــكل متكــرر .ويمكــن ربــط أكــر
املمتلــكات الزراعيــة الخاصــة يف لبنــان بســهولة بسياســيني بارزيــن
ومتن ّوعــن بانتماءاتهــم الطائفيــة والسياســية.
حامدة .٢٠١١
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الجدول  :٢حيازة األرايض حسب املنطقة
البقاع الغربي

البقاع األوسط

مزروعة من املالك

الحصة من األرايض

%33.00

%57.50

بعلبك-
ا لهر

مؤجرة

الحصة من األرايض

%50.30

%79.10

%64.80

%36.60

%74

%14.70

%21.50

مل ّزمة

الحصة من األرايض

%11.00

%5.40

%3.30

%%0.9

غريه

الحصة من األرايض

%5.70

%17.10

%4.50

الحصة من املزارع
الحصة من املزارع
الحصة من املزارع
الحصة من املزارع

%67.20

%16.50

%11.10

%3.50

%3.10

%18.20

%1.40

%0.40

مــل

%6.40
%1.50

%18.10

عكار
%73.10

%83.70
%8.50
%0.60

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -لبنان

من ناحية أخرى ،ال يزال الجزء األكرب من الحيازات الزراعية يعاين من النقص يف رأس املال والتفتت الحاد (نصف الحيازات تغطي أقل
مــن  ٪١٠مــن األرايض الزراعيــة ،ويمتلــك العُ شــر األدىن مــن املزارعــن أقــل مــن  ٪١مــن األرايض) 1.وال ـتـزال الكثــر مــن هــذه الحيــازات تعتمــد
صـول إىل أشــكال اإل ـقـراض غــر الرســمي .ويميــل
صـول إىل االئتمــان و/أو محدوديــة الو ـ
عــى الطــرق التقليديــة للغايــة ،بغيــاب إمكانيــة الو ـ
ّ
التأثــر الشــديد بتقلبــات األســعار ،والهوامــش العاليــة التــي يتقاضاهــا الوســطاء والتجــار ،وارت ـفـاع تكاليــف
اإلنتــاج يف هــذه الحيــازات إىل
اإلنتــاج ،والرســملة املنخفضــة ،واالفتقــار إىل اله ـيـاكل التعاونيــة الفاعلــة.

%7.30
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الجدول  :٣توزيع الحيازات حسب املنطقة
املجموع

أكــر مــن  ٥بــن  ٢و ٥بــن  ١و ٢بــن  ٠.٥و ١بــن  ٠.٢و ٠.٥بــن  ٠.١و٠.٢
هكتــا ر
هكتــا ر
هكتــا ر
هكتــا ر
هكتــا ر
هكتــا ر

الحصــة مــن البقاع
ا لغر بــي
األرايض

%100

%63.90

%13.80

%7.80

%6.70

%5.10

%2.70

%100

%7.80

%7.40

%9.10

%15.40

%13.50

%34.80

%100

%52.30

%21.80

%11.00

%9.10

%4.70

%1.10

الحصــة مــن
الحيــازات

%100

%7.50

%13.60

%15.00

%23.50

%25.30

%15.20

%100

%22.90

%26.70

%18.60

%16.40

%11.50

%4.00

الحصــة مــن
الحيــازات

%100

%2.40

%6.80

%12.10

%20.50

%30.30

%28.00

%100

%14.50

%17.20

%19.30

%21.70

%18.30

%9.10

الحصــة مــن
الحيــازات

%100

%0.80

%3.40

%7.90

%16.80

%30.40

%40.80

الحصــة مــن
الحيــازات

الحصــة مــن البقاع
ا أل و ســط
األرايض
الحصــة مــن بعلبك
ا لهر مــل
األرايض

ّ
عكار
الحصــة مــن
األرايض
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الشكل  :3منحنى لورنز للحيازات الزراعية يف لبنان
ّ
صـاء الزراعــي ملنظمــة األغذيــة
املؤلــف ب ـنـاء عــى اإلح ـ
املصــدر :حســابات
والزراعــة ووزارة الزراعــة .٢٠١٠

يُظهــر الشــكل  ٣انطبــاق منحنــى لورنــز عــى توزيــع األرايض يف لبنــان
واملناطــق املختــارة ،ويشــر إىل انعــدام مســاواة صــارخ ،حيــث يقــدر
مؤشــر جينــي لتوزيــع األرايض يف لبنــان بــ ،٠.٧٧٣ويصــل إىل  ٠.٨٢١يف
املناطــق ذات الزراعــة الكثيفــة كمحافظــة الب ـقـاع (الب ـقـاع األوســط
والغربي) ،بالرغم من التوزيع األكرث تساويًا بقليل يف ّ
عكارّ ،
مقدر
بــ.٠.٧٤٦
يعكــس توزيــع األرايض الزراعيــة أنمــاط اإلنتــاج يف املناطــق املختلفــة،
فالزراعــة يف الب ـقـاع الغربــي واألوســط تميــل إىل أن تكــون أكــر كثافــة
وميكنة ،مع وجود أكرب العقارات واستثمارات رأس املال العالية،
وقــد أصبحــت الزراعــة يف تلــك املناطــق أكــر اســتقطابًا بــن صغــار
املزارعــن واالســتثمارات الك ـبـرة ،مقارنــة بعــكار وبعلبك-الهرمــل
حيث ما تزال تشـ ّـكل خيارًا أمام املزارعني املتوســطي الحجم لكســب
العيــش.
ويــرد يف الجدولــن  ٢و ٣أدنــاه مزيــد مــن التفاصيــل بشــأن أنمــاط
عـرض واقــع حيــازة األرايض يف مناطــق زراعيــة
اإلنتــاج اإلقليميــة ،ت ـ
مختــارة وتوزيعهــا حســب الحجــم.
ّ
التحكــم
يف الب ـقـاع األوســط ،املنطقــة األقــل مســاواة مــن حيــث
بــاألرايض الزراعيــة ،فــإن  ٪٦٣.٩مــن األرايض الزراعيــة هــي ضمــن
عقــارات تزيــد مســاحتها عــن  ٥هكتــارات ،و ٪٣٣مــن األرايض فقــط
شـرة ،ومعظمهــم
و ٪٦٧.٢مــن ا ـملـزارع يعمــل بهــا أصحابهــا مبا ـ
وت ّ
مــن صغــار املنتجــن ذوي امللكيــة املحــدودة لــأرايضُ .
مثــل ا ـملـزارع
جـرة  ٪١١.١فقــط مــن إجمــايل ا ـملـزارع ،ولكنهــا تغطــي  ٪٥٠.٣مــن
املؤ ـ
األرايض .ويعكــس هــذا وجــود مـ ّـاك غائبــن يمتلكــون مســاحات

ك ـبـرة ،وكذلــك قــدرة روّاد األعمــال الزراعيــن عــى اســتئجار أراض
شاســعة لإلنتــاج الحقــي ،كالحبــوب والبطاطــا .كمــا تشــر أهميــة
اتفاقيــات الزراعــة باملشــاركة ( ٪١١مــن إجمــايل األرايض) إىل هيمنــة
املـ ّـاك الغائبــن يف البــاد.
ويف عـ ّـكار ،املنطقــة األكــر مســاواة مــن حيــث التحكــم بــاألرايض
الزراعيــة ،أظ ـهـرت النتائــج أن  ٪١٤.٥فقــط مــن األرايض الزراعيــة تقــع
يف حيازات تزيد مســاحتها عن  ٥هكتارات ،وأن  ٪٧٣.١من األرايض
و ٪٨٣.٧من املزارع يزرعها املالك مباشرة ،وال تمثل األرض املؤجرة
ســوى  ٪٢١.٥مــن إجمــايل مســاحة األرايض ،يف حــن أن اتفاقيــات
الزراعــة باملشــاركة ال تــكاد تذكــر .أمّ ــا بالنســبة لبعلبك-الهرمــل،
مقســمة إىل حيــازات أكــر مــن ٥
فــإن  ٪٢٢.٩مــن األرايض الزراعيــة
ّ
شـرة .ويختلــف اســتخدام الــريّ
هكتــارات ،و ٪٦٤.٨تتــم زراعتهــا مبا ـ
بــن املناطــق األربعــة ،فيصــل إىل  ٪٨٦.٢مــن األرايض الزراعيــة يف
الب ـقـاع األوســط و ٪٤٤.٣يف عـ ّـكار ،مقارنــة بــ ٪٧٤.٩يف الب ـقـاع الغربــي
و ٪٥٥يف بعلبك-الهرمــل.
تعكــس طــرق الــري ومصــادره أنمــاط اإلنتــاج اإلقليميــة املختلفــة.
فعــى ســبيل املثــال ،يســتمر اســتخدام طــرق الــري بالجاذبيــة يف
 ٪٨١.٣مــن ا ـملـزارع املرويــة يف عـ ّـكار ،ولكــن فقــط يف  ٪٢٠.٩مــن ـمـزارع
الب ـقـاع الغربــي .أمّ ــا بالنســبة ملصــادر امليــاه ،فحــوايل  ٪٦٠مــن األرايض
املرويــة يف الب ـقـاع تســتخدم ميــاه اآلبــار االرتوازيــة ،بينمــا ال ـيـزال
املزارعــون يف عــكار يعتمــدون يف الغالــب عــى جــداول امليــاه يف ٪٥٨.١
مــن املســاحة املرويــة.
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 ٤.١االتفاقيات التجارية
هنــاك العديــد مــن االتفاقيــات التجاريــة التــي تحكــم تجــارة لبنــان
يف األغذيــة والزراعــة ،لكــن تأثــر معظمهــا عــى شــروط التبــادل
الزراعــي محــدود للغايــة يف ظــل اقتصــاد تجــارة مف ـتـوح ومعتــاد عــى
االتفاقيــات الثنائيــة للتجــارة املوســمية (خاصــة مــع األردن ومصــر).
أمّ ــا االتفاقيــات الرئيســية التــي تؤثــر بشــكل مباشــر عــى قطاعــي
األرايض الزراعيــة والغذائيــة الزراعيــة فهــي:
•االتفاقيــة األوروبيــة املتوســطية (يوروميــد)ّ 12:
وقــع لب ـنـان
شـراكة مــع االتحــاد األوروبــي يف حز ـيـران ،٢٠٠٢
اتفاقيــة ـ
دخلت حيز التنفيذ يف نيسان  ،٢٠٠٦تتيح حرية الوصول إىل
سـواق االتحــاد األوروبــي للمنتجــات الصناعيــة والزراعيــة
أ ـ
صـول
يف لب ـنـان .وتمنــح هــذه االتفاقيــة لب ـنـان حريــة الو ـ
إىل ســوق االتحــاد األوروبــي للســلع املصنعــة واملعاملــة
التفضيليــة للمنتجــات الزراعيــة والزراعيــة املصنعــة
والســمكية .ومــن املتوقــع أن تلغــي االتفاقيــة الرســوم
الجمركيــة عــى املنتجــات املســتوردة إىل لب ـنـان بعــد  ١٢ســنة
مــن تاريــخ بــدء نفاذهــا ،وأن تســمح للمنتجــات اللبنانيــة
صـول تعريفــات وحصــص تفضيليــة .بالرغــم مــن ذلــك،
الح ـ
يقــوم االتحــاد األوروبــي بوضــع حواجــز غــر جمركيــة واســعة
النطــاق أ ـمـام التجــارة ،خاصــة فيمــا يتعلــق بمتطلبــات
ّ
تحديــات للمنتجــن اللبنانيــن وال
الصحــة النباتيــة ،تشـ ّـكل
يمكــن ســوى للمنتجــن الكبــار تنفيــذ املعايــر املطلوبــة مــن
جـراءات مثــل املعيــار العاملــي للممارســات الزراعيــة
خــال إ ـ
الجيــدة (.).GLOBALG.A.P
حـرة العربيــة الك ــرى
•دخلــت اتفاقيــة منطقــة التجــارة ال ـ
عـام  ،١٩٩٨بعضويــة  ١٧دولــة عربيــة بمــا
حيــز التنفيــذ يف ال ـ
فيهــا لب ـنـان .وقــد تــم إعالنهــا ،يف إطــار املجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي لجامعــة الــدول العربيــة ،كربنامــج تنفيــذي
يهــدف إىل تحفيــز اتفاقيــة تيســر التجــارة والتنميــة الســارية
منــذ  ١كانــون الثاين/ينايــر  .١٩٩٨وســتقوم هــذه االتفاقيــة
بخفــض الرســوم الجمركيــة والضرائــب تدريج ًيــا وإزالــة
جميــع الحواجــز غــر التجاريــة.

 ٤.٢عجز متزايد
ســيقوم القســم التــايل باســتعراض م ـيـزان لبنــان التجــاري وديناميــات
تجــارة املحاصيــل الرئيســية ،بالنظــر إىل مســألة األمــن الغــذايئ ،كمــا
سيســتعرض الديناميــات الذاتيــة يف الزراعــة اللبنانيــة مــن خــال
طـاع الزراعــة واألغذيــة الزراعيــة لسلســلة مــن
استكشــاف اســتجابة ق ـ
الصدمــات.
شهدت االتفاقات الثنائية بني لبنان واالتحاد األورويب زيادة مطردة خالل
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السنوات املاضية ،حيث بلغ إجاميل التجارة  ٧.١مليار يورو يف العام  ،٢٠١٦مبعدل منو سنوي
منذ  ٢٠٠٦بلغ  .٪٧.٦وقد صدّر لبنان يف العام املايض  ٠.٤مليار يورو إىل االتحاد األورويب ،منها
 ٠.١مليار يورو من املنتجات الزراعية ( .)٪٢٤.٣ومنذ  ،٢٠١٢احتل االتحاد األورويب املرتبة األوىل
بني الرشكاء التجاريني الرئيسيني للبنان ،حيث استوعب  ٪٣٧.٧من الصادرات اللبنانية يف ٢٠١٥
(بيانات الجامرك اللبنانية).

شــهدت املرحلــة األوىل مــن  ٢٠٠٤إىل  ٢٠٠٦ركــو ًدا بقــي فيــه العجــز
التجــاري شــبه ثابــت لــكل مــن الزراعــة والصناعــة الزراعيــة.
وتظهــر املرحلــة الثانيــة بــن  ٢٠٠٧و ٢٠١٠زيــادة ك ـبـرة يف العجــز ،حيــث
تضاعــف العجــز الزراعــي تقري ًبــا مــن  ٢٧٣مليــون دوالر أ ـمـريك يف
 ٢٠٠٦إىل  ٥٣٧مليــون يف  ،٢٠١٠وباملثــل ،ارتفــع العجــز يف الصناعــات
الزراعية بنسبة  ،٪٨٦من  ٧٢١مليون دوالر يف  ٢٠٠٦إىل  ١,٣٤٥مليون
دوالر يف  ،٢٠١٠وهــي زيــادات ُتعــزى إىل عاملــن أساســيني:
•االرت ـفـاع العاملــي يف أســعار املنتجــات الزراعيــة والغذائيــة
خــال هــذه ال ـفـرة ،وخاصــة خــال أزمــة الغــذاء يف ،٢٠٠٨
صـرف اليــورو
باإلضافــة إىل ارت ـفـاع أســعار النفــط وســعر ـ
13
مقارنــة بالــدوالر األمريــي.
•ارتفاع الطلب عىل الغذاء بسبب ارتفاع معدل النمو خالل
ال ـفـرة ذاتهــا 14.مثـ ًـا ،تضاعفــت كميــات (؟؟؟) املســتوردة
خــال هــذه ال ـفـرة تقري ًبــا ،حيــث بلغــت  ٢.٤٧مـ ّرة قيمتهــا
عـام  .٢٠٠٤وظــل الطلــب عــى ا ـلـواردات للمنتجــات ذات
ـ
15
ً
القيمــة املنخفضــة مثــل الح ـبـوب والبنــدورة ثابتــا نســبيًا
(انظــر الشــكل  ،٥والــذي يوضــح تطــور كميــات ا ـلـواردات
الزراعيــة املختــارة الثابتــة عــى قيمــة .)٢٠٠٤

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -لبنان

 .٤الشروط الزراعية في ديناميات
التجارة

كمــا يظهــر يف الشــكل  ،٤تزايــد العجــز يف تجــارة املــواد الغذائيــة
باســتمرار منــذ  ،٢٠٠٤ووصــل إىل  ٢.٤مليــار دوالر أ ـمـريك يف .٢٠١٤
وبالرغــم مــن االتجــاه العــام لتزايــد العجــز ،يمكــن التمييــز بــن أربــع
مراحــل مختلفــة.

أمّ ــا املرحلــة الثالثــة ٢٠١١ ،إىل  ،٢٠١٤ف ُتظهــر ركــو ًدا أول ًيــا يف العجــز
التجــاري الزراعــي ،يليــه انخفــاض كبــر يف  ،٢٠١٤مــع تدفــق الالجئــن
السوريني إىل البالد .وخالل الفرتة ذاتها ،استمر العجز يف الغذاء
الزراعــي باالرت ـفـاع ،بمعــدل أقــل بكثــر ،ليصــل إىل  ١.٧٥مليــار دوالر
أمريــي يف ( ٢٠١٤بزيــادة قدرهــا  ٪٣٠عــن قيمــة  .)٢٠١٠وقــد أ ـثـرت
خــال تلــك ال ـفـرة عــدة عوامــل متناقضــة عــى التجــارة يف املنتجــات
الغذائيــة:
•انخفــاض واســتقرار األســعار الدوليــة للقمــح وكذلــك
صـرف اليــورو مقارنــة بالــدوالر
االنخفــاض الطفيــف يف ســعر ـ
األ ـمـريك 16جعــل واردات لب ـنـان الزراعيــة أرخــص مــن ذي
قبــل.
•االنخفــاض الحــاد يف النمــو االقتصــادي يف لب ـنـان 17بســبب
األزمــة الســورية ،وبالتــايل انخفــاض الطلــب عــى املنتجــات
الغذائيــة ،وخاصــة ذات القيمــة األعــى ،ويشــر الشــكل ٥
إىل انخفــاض بنســبة  ٪٢٦يف كميــة اللحــوم املســتوردة بــن
 ٢٠١٠و.٢٠١١
بلغ متوسط سعر رصف اليورو مقابل الدوالر األمرييك  ١.٤٧يف  .٢٠٠٨املصدر:
13
.www.statista.com
معدّل النمو يف لبنان:٢٠١٠ ،٪١٠.٠٥ :٢٠٠٩ ،٪١٠.٤٧ :٢٠٠٨ ،٪٩.٣٥ :٢٠٠٧ :
14
 .٪٨.٠٤املصدر :البنك الدويل .data.worldbank.org
يوضح الشكل  ٥أيضً ا التباين يف الطلب عىل البطاطا املستوردة .لكن كميات
15
البطاطا املطلوبة ترتبط بالكميات املنتجة يف سنة معينة ،وتتأثر الكميات املنتجة باألحوال
الجوية ،فضالً عن األسعار الدولية املرتفعة املحتملة املدعومة و/أو املتوقعة للقمح .وتؤثر هذه
العوامل عىل قرارات املزارعني لسنة معينة ،ومع ارتفاع أسعار القمح يف األسواق الدولية ،فقد
اختار العديد من املزارعني الحبوب بدالً من البطاطا بني  ٢٠٠٧و.٢٠١٠
بلغ سعر رصف اليورو مقابل الدوالر األمرييك  ١.٢٨يف  .٢٠٠٨املصدرwww. :
16
.statista.com
معدّل النمو يف لبنان:٢٠١٤ ،٪٢.٦٤ :٢٠١٣ ،٪٢.٨٠ :٢٠١٢ ،٪٠.٩٨ :٢٠١١ :
17
 .٪٢.٠٠املصدر :البنك الدويل .data.worldbank.org
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•وقــد قابــل العاملــن أعــاه زيــادة يف الطلــب عــى املنتجــات
الغذائيــة بســبب الالجئــن الســوريني.

هامشــية منــذ  ،٢٠١٧بحــدود  ٪٤مــن الكميــات املســتوردة
عـام .٢٠٠٤
ـ

ُ
وتظهــر ال ـفـرة الرابعــة ٢٠١٥ ،إىل ( ٢٠١٨البيانــات متاحــة حتــى العــام
 ٢٠١٧فقــط) ،اســتقرارًا يف عجــز تجــارة املنتجــات الزراعيــة بنحــو ٦٠٠
ً
مليــون دوالر أ ـمـريك .وشــهدت ال ـفـرة ً
انخفاضــا كبـرًا ،مــن
أيضــا
 ١.٧٥مليــار دوالر أ ـمـريك يف  ٢٠١٤إىل  ١.٥مليــار دوالر يف  ،٢٠١٧أي
بانخفــاض قــدره  ٪١٤يف ثــاث ســنوات.

ً
وفقــا لحمــادة ( ،)Hamade 2018لــم تتــم تلبيــة الطلــب املتزايــد
عــى الغــذاء مــن خــال زيــادة الــواردات الغذائيــة فحســب ،ولكــن
ً
أيضــا مــن خــال االســتثمارات يف اإلنتــاج الزراعــي والصناعــي .فمثــا:

يرجع هذا االنخفاض إىل مزيج من ثالث عوامل:
صـرف اليــورو مقابــل الــدوالر
•االنخفــاض الكبــر يف ســعر ـ
18
األ ـمـريك ،حيــث فقــد  ٪٢٥مــن قيمتــه بــن  ٢٠٠٨و.٢٠١٥
•إعــادة توجيــه بعــض صــادرات لب ـنـان الزراعيــة نحــو الســوق
املحليــة ،خاصــة بعــد إغــاق معــر نصيــب الحــدودي
بــن ســوريا واألردن يف أيار/مايــو  19.٢٠١٥ويبــن الشــكل ٦
االنخفــاض الحــاد يف صــادرات البطاطــا يف  ،٢٠١٥كمــا بــدأت
ّ
توجــه
صــادرات البنــدورة باالنخفــاض منــذ  ،٢٠١٤حيــث
معظــم إنتاجهــا نحــو الســوق املحليــة.
سـاهمت األزمــة يف نمــو قطاعــات فرعيــة زراعيــة معينــة
• ـ
والصناعــة الزراعيــة واالســتثمار فيهــا (انظــر الشــكل ٧
أدنــاه) .فمثـ ًـا ،أدت زيــادة االســتثمار يف إنتــاج الخضــروات
إىل انخفــاض يف اســترياد البنــدورة ،فأصبحــت وارداتهــا
بلغ السعر الوسطي لرصف اليورو مقابل الدوالر األمرييك  ١.١١يف .٢٠١٦
18
املصدر.www.statista.com :
املعرب هو محطة رضورية لجميع صادرات لبنان إىل الخليج.
19

ً
ارتفاعــا
شــهدت بلــدة ال ـقـاع اللبنانيــة الحدوديــة يف الب ـقـاع الشــمايل
كبـرًا يف االســتثمارات الجديــدة يف البســاتني واملحاصيــل الدائمــة.
ُ
وتظهــر صــور األقمــار الصناعيــة ملنطقــة ال ـقـاع ،قبــل وبعــد األزمــة
السـ�ورية ،زيـ�ادة بنسـ�ب ة  ٪٣٠تقري ًبــا يف أســطح األرض املرويــة (�Ha
.)made et al, 2015b
يف عــكار ،لجــأ املزارعــون إىل زراعــة الخيــم كوســيلة لتوليــد هوامــش
شـاء الدفيئــات الزراعيــة
ربــح مقبولــة ،خاصــة مــع تخفيــض تكلفــة إن ـ
وتوافر االئتمان الرسمي وغري الرسمي ،بما يف ذلك االئتمان ّ
املقدم
مــن مــوردي املدخــات و/أو التجــار .وي ـقـول مســتجيبون رئيســيون أن
صـول موجــه للتصديــر) قــد
حــوايل  ٣٠٠هكتــار مــن الحمضيــات (مح ـ
أزيلــت مؤخـرًا لصالــح زراعــة الخيــم.
عــى الصعيــد الوطنــي ،شــهدت القطاعــات الصناعيــة الزراعيــة،
غـرة واملتوســطة الحجــم
بمــا يف ذلــك املشــاريع املنتهيــة الصغــر والص ـ
ً
ملحوظــا .وكمــا هــو مبــن يف الشــكل ،٧
الصناعيــة والزراعيــة نمـوًا
20
ً
ً
شــهدت الصناعــة الزراعيــة اللبنانيــة نمــوا ملحوظــا منــذ العــام
20

متثل صناعة املواد الغذائية يف لبنان  ٪٣.٣من الناتج املحيل اإلجاميل و٪٣٥.٤
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الشــكل  :٥تطـوّر مجموعــة مختــارة مــن واردات املــواد الزراعيــة (الكميــات  -ب ـنـاء عــى
قيمــة )٢٠٠٤
املصدر :حسابات ّ
املؤلف بناء عىل بيانات مركز التجارة الدويل trademap.org -
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طـاع الصناعــي الزراعــي ( ٢٠١٦-٢٠١٤بماليــن الــدوالرات األمريكيــة
الشــكل  :٧نمــو الق ـ
باألســعار الثابتــة لعــام )٢٠١٠
املصدر :اإلدارة املركزية لإلحصاء ،حسابات لبنان االقتصادية ( ٢٠١٦تقرير )٢٠١٨

 ،٢٠٠٤وهــو اتجــاه اســتمر حتــى بعــد األزمــة الســورية .وينعكــس هــذا
بشكل خاص يف تصنيع املنتجات الغذائية التي نمت من  ١.١٣مليار
دوالر يف  ٢٠١١إىل  ١.٢٧مليــار يف  ،٢٠١٦أي نمــو قــدره  ٪١٢.٤يف القيمــة
الحقيقيــة لإلنتــاج.
أظ ـهـرت املناطــق الريفيــة يف لبنــان مرونــة أمــام األزمــة الســورية جـرّاء
القطاعــن الزراعــي والصناعــي .فقــد أثبتــت الزراعــة والصناعــات
الزراعيــة قدرتهــا عــى القيــام بــدور عامــل اســتقرار اقتصــادي
واجتماعــي ،وأظ ـهـرت قــدرات تكيّفيــة تمكنهــا مــن االســتجابة
صـرة األجــل .وهــذا ّ
يؤكــد حقيقــة أنــه بالرغــم مــن عــدم
للصدمــات ق ـ
سـراتيجيات سياســية ،فمــن املمكــن تحســن األمــن
وجــود دعــم وا ـ
الغــذايئ وســيادة الغــذاء يف لبنــان ،بــدءاً مــن الديناميــات واملــوارد
املحليــة.

من إجاميل الناتج الصناعي يف ( ٢٠١٦املصدر :اإلدارة املركزية لإلحصاء  -الحسابات االقتصادية
الوطنية  ،٢٠١٦تقرير  ،)٢٠١٨وهي توظف  ٪٥من القوى العاملة اللبنانية (املصدر :برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ ،وزارة الشؤون االجتامعية واإلدارة املركزية لإلحصاء ،مسح الظروف
املعيشية لألرس  .)٢٠٠٤وتتميز الصناعة الزراعية ،مثل الزراعة ،بهيكل غري متجانس يشمل
استثامرات تنافسية كبرية ،من ناحية ،ووحدات إنتاج صغرية و/أو تعاونية قامئة عىل العائلة ،من
ناحية أخرى .وبنا ًء عىل دراسة استقصائية أجرتها جمعية الصناعيني اللبنانيني واليونيدو يف العام
 ،٢٠٠٧هناك  ٧٣٦مؤسسة مسجلة لتصنيع األغذية يف لبنان توظف خمسة موظفني أو أكرث.
وهذا ميثل  ٪١٨من إجاميل الرشكات الصناعية التي تحتوي عىل  ٢٠,٦٠٧موظّفني ،أو  ٪٢٥من
إجاميل القوى العاملة الصناعية.

 .٥سياسات لبنان الزراعية
يف أحســن األحــوال ،تأخــذ السياســة الزراعيــة اللبنانيــة شــكل
مشــاريع تعــاون متقطعــة مــع جهــات مانحــة خارجيــة وتتأرجــح
بــن جــدول أعمــال املنظمــات الدوليــة ،مــن جانــب ،وجــدول أعمــال
الجهــات الفاعلــة السياســية اللبنانيــة وشــبكات عمالئهــا ،مــن جانــب
عـرض هــذا القســم الخصائــص الرئيســية لسياســة الزراعــة
آخــر .وي ـ
وإطارهــا املؤســي يف لبنــان.

 ٥.١إطار مؤسيس َه ِرم
بعــد فشــل االنتــداب الفرنــي بتنفيــذ خطتــه للتنميــة الريفيــة التــي
هدفــت إىل تقليــل التفاوتــات بــن بــروت وجبــل لبنــان ،مــن ناحيــة،
ً
حديثــا ،مــن ناحيــة أخــرى ،قامــت حكومــة
واملناطــق التــي تــم ضمهــا
شــهاب بمحاولــة جديــدة لتطويــر السياســات الزراعيــة يف أواخــر
الخمسـ�ينيات وأوائـ�ل السـ�تينيات .فكمـ�ا ي ـق�ول طرابلـسي(  (�Tra
 ،)boulsi 2007ظ ـهـرت الحاجــة إلعــادة التــوازن إىل االقتصــاد
طـاع الخدمــات .وقــد حاولــت مجــاالت
اللبنــاين الــذي يهيمــن عليــه ق ـ
عمــل «اإلصالحــات الشــهابية» إعــادة توزيــع الــروة التــي نشــأت مــن
طـاع الخدمــات ،وبالتــايل كســب الدعــم الســيايس مــن
خــال نمــو ق ـ
الطبقــات الوســطى وسـ ّـكان األريــاف.
شـاء مؤسســات زراعيــة لبنانيــة
شــملت «اإلصالحــات الشــهابية» إن ـ
قائمــة حتــى اليــوم ،تشــمل ،باإلضافــة إىل وزارة الزراعــة ،مجموعــة
من املكاتب واملديريات املنتشرة يف املجال املؤسيس اللبناين ،أهمّ ها:
غـرض
مصلحــة نهــر الليطــاين (تحــت وصايــة وزارة الطاقــة وامليــاه) :ال ـ
منهــا هــو ب ـنـاء وإدارة مشــاريع الــري الك ـبـرة ،بمــا يف ذلــك ســد
الليطــاين ( )١٩٥٩وقنــوات الــري املتصلــة بــه ،ومعظمهــا غــر مشـ ّـغلة
حتــى اليــوم ،ال ســيما القنــوات التــي كان مــن امل ـفـرض أن تــروي
املنطقــة الواقعــة جنــوب النهــر.
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إدارة حصــر التبــغ والتنبــاك  -الريجــي (أُنشــأت يف  ١٩٥٩تحــت وصايــة
وزارة املاليــة) :الريجــي هــو بمثابــة احتــكار حكومــي إلنتــاج وتجــارة
شـركة ً
أيضــا مســؤولية إدارة اإلنتــاج املدعــوم
التبــغ املص ّنــع .وت ـتـوىل ال ـ
للتبــغ مــن خــال إصــدار تراخيــص إنتــاج حصريــة للمزارعــن بكميــات
وأســعار محــددة مسـ ً
ـبقا .وقــد اسـ ُتخدم الريجــي تاريخ ًيــا (ومــا زال)
كأداة لدعــم املزارعــن يف جنــوب لبنــان والحــد مــن النــزوح الناجــم
سـرائييل ( .)٢٠٠٠-١٩٧٨ويف الواقع« ،أصبح محصول
عن االحتالل اإل ـ
ّ
التبــغ رمـ ًزا للصمــود واملقاومــة وتعلــق النــاس بــأرض األمــة» (عــن
كت ّيــب دعــايئ للريجــي  ٢٠١١يف  .)Hamade 2014وبالرغــم مــن لعــب
الريجــي دوراً يف دعــم مقاومــة املزارعــن اللبنانيــن الجنوبيــن ،إال
أن الدعايــة الرســمية «تخفــي تالعــب النخــب السياســية الوطنيــة
املســتمر بمزارعــي التبــغ ،والالعقالنيــة االقتصاديــة األساســية
لصناعــة التبــغ يف لبنــان ،وأوجــه القصــور يف سياســات التنميــة يف
املناطــق الريفيــة اللبنانيــة» (.)Hamade 2014, p 29
اإلدارة العامــة للمشــروع األخضــر (أُنشــأت يف  ١٩٥٩تحــت وصايــة
وزارة الزراعــة) :وهــي بمثابــة إدارة للتنميــة الريفيــة ،يتمثــل دورهــا
يف دعــم مشــاريع اســتصالح األرايض الزراعيــة واالســتثمار يف البنــى
التحتيــة عــى مســتوى املزرعــة .ومــع ذلــك ،لــم يتــم تحســن بنيــة
ّ
ليتمكــن مــن وضــع خطــط تنميــة ريفيــة مهمــة ،بمــا
املشــروع األخضــر
يتجــاوز البنيــة التحتيــة عــى مســتوى املزرعــة ،وقــد واجــه منــذ العــام
 ٢٠١١تخفيضــات ك ـبـرة يف ميزانيتــه.
املديريــة العامــة للتعاونيــات (أُنشــأت يف  ١٩٦٣ككيــان مســتقل قبــل
وضعهــا تحــت وصايــة وزارة الزراعــة يف أوائــل التســعينيات) :يتمثــل
شـراف عليهــا .يف
دور املديريــة يف تنظيــم ومراقبــة التعاونيــات واإل ـ
الواقــع ،تعمــل املديريــة كقيــادة لتعاونيــات محــدودة االســتقاللية
ّ
طـاع التعاونيــات مــن خــال مقاربــة إداريــة .وبالتــايل،
وتتحكــم بق ـ
يجــب تغيــر النمــوذج الــذي تعتمــده تجــاه التعاونيــات ،أي اعتبارهــا
شـراكها كجهــات فاعلــة اقتصاديــة
امتــدا ًدا لــإدارة العامــة ،نحــو إ ـ
طـاع الخــاص وتحــت إدارة املزارعــن واملنتجــن .كمــا تتعـرّض
يف الق ـ
اســتقاللية التعاونيــات واســتقاللها لتأثــر نظــام توزيــع أمــوال
الدعــم مــن خــال املؤسســات العامــة ،الــذي يجــري عــى قاعــدة
زبائنيــة وسياســية ومــن خــال املانحــن الدوليــن ،أي مــن خــال
ضـاءات السياســية ومجــاالت النفــوذ ،حســب أجنــدة كل
نظــام الف ـ
صـاح قانــون التعاونيــات
متــرع وأولوياتــه .وبالتــايل ،هنــاك حاجــة إل ـ
لتحســن قدرتهــا عــى اإلدارة الذاتيــة واالســتثمار والنمــو ،وســن
قوانــن ّ
تنظــم وتحمــي مصــادر الوصفــات الغذائيــة التقليديــة.

طـاع الزراعــي اللبنــاين يف الصمــود بوجــه غيــاب السياســات
نجــح الق ـ
الزراعية ،وذلك بفضل قدرة رأس املال التجاري اللبناين والعقارات
الزراعيــة الك ـبـرة عــى اغتنــام ال ـفـرص الناشــئة عــن الصدمــات
السياســية املتعاقبــة يف املنطقــة .وقــد خلقــت هــذه الصدمــات منــذ
ً
فرصــا ك ـبـرة لالســتثمار الزراعــي والتجــاري ،عــى حســاب
١٩٤٣
عمالة الالجئني منخفضة األجر ومن خالل استغاللهم و/أو تدمري
أنظمــة اإلنتــاج التقليديــة .ومــن األمثلــة عــى ذلــك:
قامــت االســتثمارات الضخمــة يف بســاتني الحمضيــات التــي تلــت
نكبــة فلســطني يف  ،١٩٤٨ومــع وجــود مزارعــن الجئــن فلســطينيني
م ـهـرة (لكــن شــديدي الهشاشــة) ،بنقــل معارفهــم إىل أصحــاب
العقــارات اللبنانيــن الكبــار يف املناطــق الســاحلية يف الجنــوب وإىل
حــد أدىن يف عــكار (يف املنطقــة القريبــة مــن مخيــم نهــر البــارد لالجئــن
الفلســطينيني).
غ ّـرت أنمــاط اإلنتــاج الزراعــي مــع انتقــال النظــم التقليديــة إىل
ت ـ
اإلنتــاج املوجّ ــه للتصديــر مــن الفواكــه بعــد ط ـفـرة النفــط يف الخليــج
العربــي (أوائــل الخمســينيات) .ومــن األمثلــة الواضحــة عــى هــذا
التغيــر هــو تحـوّل النظــام الزراعــي الرعــوي املســتدام يف منطقــة
عرســال (الب ـقـاع الشــمايل) إىل اإلنتــاج الضخــم للكــرز ،بهــدف
صـول إىل أســواق التصديــر العربيــة (.)Hamade et al, 2006
الو ـ
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مكتــب الحبــوب والشــمندر الســكري (تحــت وصايــة وزارة االقتصــاد
والتجــارة) :كان املكتــب مسـ ً
ـؤول عــن دعــم القمــح والشــمندر
جـاء يف العــام
الســكري ،التــي لــم يعــد موجــو ًدا (آخــر دعــم للقمــح ـ
حـرب األهليــة)،
 ،٢٠١١بينمــا توقــف دعــم الشــمندر السـ ّـكري خــال ال ـ
وهــو اليــوم مســؤول عــن تنفيــذ تحديــد ســقف ســعر الخبــز.

 ٥.٢زراعة تابعة لتجارة انتهازية

حـرب األهليــة (-١٩٧٥
تــم اســتخدام إنتــاج الق ّنــب واألفيــون يف ال ـ
مـاء العشــائر املحليــن وضبــاط األمــن الســوريني
 )١٩٩٠مــن قبــل زع ـ
واللبنانيــن كأنشــطة لتوليــد النقــد.
حـرب األهليــة ( ١٩٩٠ومــا بعدهــا) ،مــن
تــم تكثيــف الزراعــة بعــد ال ـ
خــال االســتخدام غــر املســتدام للمدخــات الزراعيــة بدفــع مــن كبــار
شـركات العامليــة.
املورّديــن ،بمــا يف ذلــك الفــروع املحليــة لل ـ
جـاء االســتثمار الجديــد يف البســتنة وإنتــاج الخيــم كــرد عــى الطلــب
ـ
املتزايــد عــى الغــذاء الناتــج عــن تدفــق الالجئــن الســوريني.
أمــام ذلــك ،مــن املهــم أن نفهــم اســتمرارية واســتدامة مثــل هــذا
النظــام االنتهــازي مــن منظــور مــا بعــد األزمــة الســورية ،نظـرًا
لالحتمــال الكبــر أن تــؤدي عمليــة إعــادة اإلعمــار يف ســوريا (بغــض
النظر عما إذا كانت ستحدث يف السنوات القليلة القادمة أو خالل
العقــد املقبــل) إىل خلــق طلــب عــى العمالــة ،وبالتــايل عــودة العمــال
الزراعيــن الســوريني إىل بلدهــم .وتبقــى هــذه الحركــة العماليــة
متوقعــة ،بغــض النظــر عمــا إذا كان أولئــك العمــال موجوديــن قبــل
 ٢٠١١أو أتــوا إىل لبنــان كالجئــن.
مــن املتوقــع أن تكــون هــذه الصدمــة مختلفــة عــن ســابقاتها ،حيــث
ســتنتقل رؤوس األمــوال واملــوارد البشــرية ألول ـمـرة مــن لبنــان
إىل دولــة مجــاورة وليــس العكــس ،وقــد ت ـفـرض تحـو ًّل صع ًبــا عــى
املزارعــن ومــاك األرايض اللبنانيــن واملناطــق الريفيــة بشــكل عــام.
فعــى ص ّـنـاع السياســات إدراك أن األزمــة الحقيقيــة أمامنــا وليســت
وراءنــا.
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 .٦استنتاجات وتوصيات
طـاع الزراعــي يف
قــدم هــذا التقريــر تحليـ ًـا نقد ًيــا موضوع ًيــا للق ـ
لبنــان ،وســعى ملقارنــة وضعــه الحــايل مــع املبــادئ التوجيهيــة للحــق
يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة عــى النحــو املحــدد يف مؤتمــر القمــة
العاملي لألغذية  ١٩٩٦ومنتدى نيليني للمجتمع املدين  ،٢٠٠٧وسيتم
ـعـرض االســتنتاجات والتوصيــات أدنــاه.

حــق الفــرد يف األمــن الغــذايئ ،عــى النحــو املحــدد يف
مؤتمــر القمــة العاملــي لألغذيــة  :١٩٩٦يتحقــق األمــن
الغــذايئ «عندمــا يحصــل جميــع النــاس يف جميــع
األوقــات عــى أغذيــة كافيــة وآمنــة ومغذيــة للحفــاظ
عــى حيــاة صحيــة ونشــطة».
عــى الرغــم مــن أن تأســيس لبنــان الكبــر يف العــام  ١٩٢٠كان مــررًا
بضــرورات األمــن الغــذايئ ،إال أن التنميــة الزراعيــة والتجاريــة يف
صـول عــى الغــذاء اآلمــن واملغــذي
لبنــان قــد خلقــت وضعً ــا حيــث الح ـ
محكــوم فقــط باالنفتــاح التجــاري وإمكانيــة التبــادل التجــاري .لكــن
هــذا االعتمــاد عــى التجــارة لــم يســمح بتحقيــق األمــن الغــذايئ،
حيــث ُيقـ ّـدر أن  ٪٢٧مــن اللبنانيــن 21و ٪٥٣مــن الالجئــن الســوريني
يعيشــون يف ظــل ظــروف الهشاشــة والفقــر ويعجــزون عــن تلبيــة
احتياجاتهــم األساســية ،بمــا يف ذلــك الغــذاء 22.ويُعتــر ســقف ســعر
الخبز األداة السياسية الوحيدة للحكومة اللبنانية املرتبطة مباشرة
باألمــن الغــذايئ ،وقــد ســمحت للبنــان ،إىل حـ ّـد مــا ،بالتخفيــف مــن
آثــار أزمــة الغــذاء يف  .٢٠٠٨فعــى الحكومــة اللبنانيــة تطويــر وتنفيــذ
أداة سياسية تضمن الحصول عىل الغذاء عىل النحو املحدد أعاله.
الحق يف الغذاء الصحي واملناسب ثقافيًا
قــام منتجــو األغذيــة يف لبنــان مؤخـرًا بتثمــن وإح ـيـاء األطعمــة
التقليديــة املحليــة ،وهــو اتجــاه يعــززه ً
أيضــا تزايــد الطلــب مــن
املســتهلكني من الطبقة الوســطى والوســطى-العليا يف املدن .وعادة
مــا يتــم إنتــاج املنتجــات الغذائيــة التــي تحمــل الهويــة التقليديــة
والثقافيــة مــن قبــل مجموعــات نســائية منتجــة .ويجــب ضمــان
االســتقاللية االقتصاديــة ملجموعــات املنتجــن هــذه ،مــن خــال
صـاح قانــون التعاونيــات وتطويــر وتنفيــذ إطــار قا ـنـوين ملعايــر إنتــاج
إ ـ
األغذيــة التقليديــة وفئاتهــا.

حق ّ
مزودي الغذاء يف العيش والعمل بكرامة
ال يوجــد قانــون ينظــم وضــع املزارعــن والعمــال الزراعيــن (اللبنانيــن
أو السوريني) ،فكل القطاع الزراعي اللبناين غري رسمي ،مما يفتح
سـاء ،وكذلــك األطفــال -
البــاب أمــام اســتغالل العمــال ،رجــاال ون ـ
وخاصــة يف اإلنتــاج املكثــف يف الخيــم .لــذا ،عــى منظمــات املجتمــع
املــدين يف لبنــان الدعــوة لتطويــر إطــار قا ـنـوين لضمــان الحقــوق
االجتماعيــة واالقتصاديــة ملنتجــي األغذيــة والعمــال الزراعيــن.

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،اإلدارة املركزية لإلحصاء ،وزارة الشؤون
21
االجتامعية ( ،)٢٠٠٨تقرير الفقر استنادًا إىل مسح ظروف املعيشة لألرس  ،٢٠٠٤رغم أن التقرير
أظهر أن  ٪٧من األرس تعيش يف ظروف الفقر املدقع.
املفوضية العليا لالجئني :تقييم هشاشة الالجئني السوريني يف لبنان (.)٢٠١٦
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حــق البلــدان يف حمايــة زراعتهــا مــن خــال الدعــم
والجمــارك

شـرة مــن
يقــدم لبنــان دعمً ــا ملنتجــي األغذيــة والتعاونيــات ،إمــا مبا ـ
خــال األمــوال الخاصــة أو بشــكل غــر مباشــر مــن خــال املشــاريع
املمولــة دول ًيــا .ومــع ذلــك ،ال يتــم تنظيــم هــذه اإلعانــات يف إطــار
سياســة شــاملة تضمــن االســتخدام الســليم ألدوات الدعــم.
حــق مــزودي األغذيــة املحليــن يف الســيطرة عــى األرايض واألرض
والرعــي وامليــاه والبــذور والــروة الحيوانيــة ومصايــد األســماك ()...
ال توجــد مخــاوف ك ـبـرة حتــى اآلن تتعلــق بخصخصــة املــوارد
الطبيعيــة ،لكــن هــذا ال يلغــي وجــود خطــط سياســية للســماح
بخصخصــة إدارة املــوارد املائيــة .لــذا ،عــى منظمــات املجتمــع املــدين
حـول مفهــوم «الحــق يف امليــاه».
صـرة والتوعيــة ـ
املنا ـ

صـول إىل املعــارف واملهــارات الزراعيــة
الحــق يف الو ـ
املناســبة والحــق يف رفــض أي تكنولوجيــا تقـ ّـوض قــدرة
مقدمــي الغــذاء عــى تطويــر ونقــل املعــارف واملهــارات
تســتخدم الزراعــة اللبنانيــة حال ًيــا مســتوى منخفــض مــن
التكنولوجيــا 23،معتمــدة عــى ّ
توفــر العمــال الســوريني ذوي األجــور
املنخفضــة .لكــن مــن املتوقــع انتشــار اســتخدام التكنولوجيــا واالبتــكار
يف الزراعــة وإنتــاج الغــذاء ،ال ســيما يف حالــة عــودة واســعة لالجئــن
والعمــال الســوريني (املوجوديــن يف لبنــان قبــل  )٢٠١١إىل ســوريا .لــذا،
عــى املجتمــع املــدين ومنظمــات املزارعــن التأكــد يف وقــت ّ
مبكــر مــن
حـول التكنولوجــي الزراعــي اللبنــاين املقبــل لــن يقـوّض قــدرة
أن الت ـ
مقدمــي الغــذاء عــى تطويــر ونقــل املعرفــة واملهــارات.

صـول عــى
حــق األجيــال الحاليــة واملقبلــة يف الح ـ
صـول إىل
بيئــة صحيــة ونظيفــة والحفــاظ عــى الو ـ
ا ـملـوارد الطبيعيــة ،ويحــق ملقدمــي األغذيــة املحليــن
وأ ـفـراد املجتمــع املحــي ً
أيضــا رفــض وتجنــب اســتخدام
األســاليب الصناعيــة كثيفــة االســتهالك للطاقــة التــي
تزيــد مــن انبعاثــات الغــاز
تواجــه لبنــان نكبــة بيئيــة ،مــن رمــي النفايــات عــى الشــاطئ ،وتلــوث
ميــاه البحــر ،والب ـنـاء الكثيــف والعشــوايئ عــى الخــط الســاحيل،
وممارســات إدارة الغابــات الســيئة ،وإدارة امليــاه األســوأ ،الــخ .أكــر
مــن أي وقــت مــى ،عــى منظمــات املجتمــع املــدين تب ّنــي املعركــة
مــن أجــل سياســات وقواعــد وأنظمــة ســليمة بيئيــاً كأولويــة قصــوى.
حـركات االجتماعيــة يف لبنــان
بشــكل فعــي ،أتــت احتجاجــات ال ـ
موخـرًا مدفوعــة بقضايــا البيئــة بشــكل رئيــي ،لكــن إيجــاد تحالــف
وطنــي يربــط بــن املزارعــن ومنظمــات مســتخدمي املــوارد الطبيعيــة
بمنظمــات املجتمــع املــدين يف بــروت بــات ضروريًــا مــن أجــل نضــال
ســيايس ينتصــر للحفــاظ عــى املــوارد الطبيعيــة واســتخدامها
صـول إليهــا بشــكل مســتدام.
والو ـ

23
الزراعيني.

مع اقتصار التكنولوجيا املتط ّورة عىل املناطق الزراعية الكبرية والصناعيني
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القسم األول  :محددات منهجية
أوال :تمهيد أولي

تقدم هذه الورقة ،دراسة إلشكالية «الحق يف الغذاء» و»السيادة
الغذائيــة» يف موريتانيــا ،وهــي مســاهمة يف إعــداد تقريــر الراصــد
ضـوع «الحــق يف الغــذاء يف املنطقــة العربيــة» .ومــن
حـول مو ـ
العربــي ـ
أجــل إنجــاز هــذه الورقــة حســب منهجيــة الراصــد ،قــام فريــق العمــل
ضـوع وبشــكل متزامــن ،بالعديــد مــن
منــذ بدايــة اشــتغاله عــى املو ـ
املهــام والنشــاطات البحثيــة واإلســتقصائية والتحليليــة أقلهــا البحــث
األدبــي فــى التقاريــر واســتبيان املعطيــات مــن مختلــف مصادرهــا
ول ـقـاء الشــخصيات املرجعيــة واعتمــاد املنهجيــة والتوافــق عليهــا،
إضافــة إىل املرحلــة التحليليــة والتنقيحيــة إىل غــر ذلــك مــن املراحــل
األساســية.

ثانيًا :مدخل منهجي

وبمــا أن هــذه املحاولــة هــي أول محاولــة جــادة لســر ورصــد وضعيــة
الحــق فــى الغــذاء يف موريتانيــا مــن قبــل املجتمــع املــدين املوريتــاين،
فستظل تفتقر إىل عدد غري يسري من املعطيات املوضوعية ،وتبقى
حـول األمــن الغــذايئ
مجــرد محاولــة لرســم وتت ّبــع املعطيــات املتو ـفـرة ـ
مــن وجهــة نظــر املجتمــع املــدين املوريتــاين الــذي تبقــى تقار ـيـره تعــن
صـرة واملدافعــة يســتنار بهــا وال تغــر كبــر يشء.
عــى املنا ـ
لذلــك نحســب أنــه يتناســب إلعــداد هــذا التقريرانتهــاج مقاربــة
شـراكية تشــاركية حيــة (نشــطة  )Active et interactiveفربمــا
إ ـ
ضـوع مــن خــال االســتنطاق
تكــون أ ـقـرب وأنســب لتنــاول هــذا املو ـ
وال ـقـراءة املتأنيــة لألطــر املرجعيــة وللورقــة الخلفيــة لتقريــر الراصــد
العربــي لســنتي  2018و 2019املتعلقــة بارتبــاط الســيادة الغذائيــة
بديمقراطيــة الغــذاء والتقاريــر والوثائــق واألدبيــات املســاعدة األخــرى
سـراتيجيات والسياســات والتقاريــر
طـاع عــى كافــة الوثائــق واال ـ
واال ـ
الوطنيــة.
إضافــة إىل اســتنطاق كافــة الوثائــق القطاعيــة املتعلقــة باألمــن
سـراتيجيات متوســطة وقريبــة
والســامة الغذائيــة وغريهــا مــن اال ـ
املــدى وقواعــد البيانــات ومــن تقاريــر املؤسســات الدوليــة والوطنيــة
عـرف بهــا يف هــذا املجــال مثــل البنــك الــدويل ومنظمــة األغذيــة
امل ـ
سـوح وبيانــات الهيئــات املختصــة مثــل املكتــب الوطنــى
والزراعــة وم ـ
صـاء ومفوضيــة األمــن الغــذايئ األحــدث .يضــاف إىل كل ذلــك
لإلح ـ
تنظيــم ل ـقـاءات واجتماعــات مــع الشــخصيات املرجعيــة واألشــخاص
خـراء وأكاديميــن ومــن متخصصــن
املصــادر مــن استشــاريني و ـ
متقاعدين ونشــطاء مجتمع مدين ومن منظمات نشــطة فى مجال
خـراً ،تحديــد املســتهدفني مــن وزارات
األمــن والســامة الغذائيــة وأ ـ
وإدارات وهيئــات أمميــة ومحليــة ودوليــة وإقليميــة أهليــة.

التحديات البحثية األبرز
•عدم توفر املعلومات والبيانات اإلحصائية املحيّنة؛
•صعوبة الوصول إليها؛
•نقــص التنســيق وضعــف الثقــة بــن هيئــات املجتمــع املــدين
والقطاعــات الحكوميــة؛ النظــر إىل املشــكل باعتبــار أنــه
ثانــوي وليــس أساسـ ً
ـيا أو محوريـ ًـا؛
•تداخــل عــدة مفاهيــم مثــل األمــن الغــذايئ والســيادة
الغذائيــة مــع كل مــن مفاهيــم الفقــر واألمــن االجتماعــي؛
•تداخــل الصالحيــات بــن مختلــف الهيئــات املختصــة باألمــن
الغــذايئ مــن وزارات ومفوضيــات ومكاتــب؛
سـان
•تداخــل مقاربــة الحــق يف الغــذاء يف مجــال حقــوق اإلن ـ
مــع حقــوق املواطنــة ،مــع الدعايــات والزبونيــة السياســية
التــي غالبـ ًـا مــا تســتغلها وتفرغهــا مــن محتواهــا الحقوقــي.
•الخلــط بــن مفهــوم الحــق يف الغــذاء والنفــاذ إىل الغــذاء
وتو ـفـره وســامته.
•تعــدد املقاربــات وعــدم فاعليتهــا (مقاربــة حقوقيــة وقانونيــة
ومقاربــة اجتماعيــة واقتصاديــة بــل وتجاريــة ،إلــخ).

األسئلة البحثية التي تجيب عنها الورقة
•مــا هــو واقــع «الحــق يف الغــذاء» ومــا مالمــح غيــاب «الســيادة
الغذائيــة» يف موريتانيــا؟
•مــا هــي أهــم السياســات الزراعيــة والرعويــة ومــدى تأثريهــا
عــى األمــن الغــذايئ يف موريتانيــا؟
•مــا أنمــاط امللكيــة العقاريــة؟ ومــا تأثريهــا عــى عمليــة إنتــاج
الغــذاء؟
•هــل األمــن الغــذايئ مســألة وطنيــة محليــة أم مســألة
خارجية تحكمها معطيات خارجية؟ وبالتايل فهي مسألة
ســيادة وطنيــة؟
•ما هي أبرز الخطوات واإلجراءات املتخذة حتى اآلن يف هذا
السبيل؟ وكيف يمكن تقييمها؟
•كيف يرتاءى مستقبل مسألة «الحق يف الغذاء» و»السيادة
الغذائية» يف موريتانيا؟

تقدير موقف
ليــس هــدف هــذه الورقــة أن تكــون مجــرد وثيقــة أكاديميــة رغــم
أهميــة ذلــك ،وال أن تقــدم معلومــات نمطيــة مــن ال ـنـوع املتــداول يف
حـول بيانــات وإحصائيــات األمــن
أدبيــات املنظمــات الدوليــة املختصــة ـ
صـول إىل اســتخدام
الغــذايئ يف موريتانيــا ،بــل إن طموحهــا هــو الو ـ
املعرفــة كأداة للرتافــع انطالقــاً مــن وجهــة نظــر املجتمــع املــدين مــن
أجــل تغيــر الواقــع يف اتجــاه تقدمــي أو بعبــارة أخــرى اســتخدام
البيانات بصفة منفعية مفيدة تعني عىل تشخيص الواقع وتقديم
ح ـلـول مناســبة ومالئمــة للوضعيــة العامــة النعــدام األمــن الغــذايئ
ٌّ
كل حســب واقعــه.
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 .1توطئة :من األمن الغذائي نحو
السيادة الغذائية
يعتــر مفهومــاً «الحــق يف الغــذاء» و»الســيادة الغذائيــة» مفهومــن
جديديــن .فمفهــوم الســيادة الغذائيــة ينطلــق مــن الحــق يف الغــذاء
للجميــع ليؤكــد عــى حقــوق املجموعــات والشــعوب وجملــة مــن
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة األخــرى،
سـراتيجيات
ويقــدم ويطــرح بدائــل سياســية وحقوقيــة وا ـ
مغايرة(1أمــن وتوفــر ونفــاذ واســتعمال صحــي) .وقــد أصبــح مفهومــاً
«الحق يف الغذاء» و»السيادة الغذائية» متداولني عىل نطاق واسع
يف أدبيــات التنميــة 2منــذ مطلــع األلفيــة الثانيــة ،بعــد أن شــكلت
عوملــة النظــم الغذائيــة تحديــاً ك ـبـراً اليــوم ،وأدخلــت عــن قصــد
أو عــن غــر قصــد ،مرحلــة جديــدة ،حاولــت هــذه الورقــة البحثيــة
أن تســتوضح أهــم خصائصهــا يف مســارات الحوكمــة الغذائيــة
املوريتانيــة وتطوراتهــا املتســارعة ،بــل واملتالحقــة التــي تحددهــا يف
الغالب العالقات التبادلية البينية والثنائية بني الدولة وشركائها،
والتــي تحــدد دائمــاً النظــم الغذائيــة هــذا اإلطــار التغــذوي الــذي
صــار أكــر فأكــر إطــاراً تنافســياً بــل وتجاريــاً .باملقابــل ســاهم صعــود
ضـاءة عــى التداعيــات
حـركات املجتمــع األهــي املناهضــة للعوملــة باإل ـ
ـ
السلبية للعوملة من حيث تكريس التبعية وتعميق الالمساواة من
خــال تحقيــق األقليــة ألعظــم حصــة مــن الربــح عــى حســاب األغلبيــة
الســاحقة مــن املجتمــع يف ظــل اســتحكام نظــام الليرباليــة الجديــدة.3

تعريــف الحــق يف الغــذاء« :الحــق يف الغــذاء
يتحقق عندما يتوفر لكل رجل ولكل امرأة ولكل
طفل ،فرداً كان أو ضمن مجموعة مع أشخاص
صـول املــادي واالقتصــادي ،ويف
آخريــن ،الو ـ
صـول
كل حــن ،إىل تغذيــة كافيــة ووســائل الح ـ
عليهــا».
ويعكس كل من مفهومي «الحق يف الغذاء» و»السيادة الغذائية»
بشــكل واضــح ،مقاربــة حقوقيــة تســتند مرجعيتهــا إىل القانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين الــدويل .وتقــوم هــذه
غـره مــن
املقاربــة أساســاً عــى اعتبــار أن الغــذاء ليــس مجــرد ســلعة ك ـ
ضـوع تركــز
ظـرة أخــرى للمو ـ
البضائــع ،4وبالتــايل ،فــا بــد مــن ب ـنـاء ن ـ
عــى الغــذاء كمســألة سياســية بامتيــاز ،وتربــط الحــق يف الغــذاء
ببقيــة حقــوق اإلنســان مثــل الحــق يف الصحــة والحــق يف البيئــة ويف
التعليــم والعمــل ،إلــخ؛ وهــي مقاربــة تتخــذ مــن التبشــر
بـ»الســيادة الغذائيــة» مدخـاً إلحــداث تغيــر ســيايس واجتماعــي
ذي طابــع «تقدمــي» يف مجــال رســم وتنفيــذ وتقييــم السياســات
الصفحة الثالثة من الورقة الخلفية للتقرير
1
The fight for the right to food: Lessons Learned, Jean Ziegler, The
2
.2011 ,Graduate Institute Geneva Publications
مناهضة العوملة ،سمري أمني وفرانسوا أوتار ،ترجمة سعد الطويل ،مكتبة
3
مدبويل ،القاهرة.2004 ،
بن مسعود عطالله ،مراد عبد القادر ،شاريب بوبكر.)2014( ،أثر تحرير الزراعة
4
يف إطار املنظمة العاملية للتجارة عىل القطاع الزراعي  -دراسة حالة الدول النامية والجزائر-
مجلة البديل االقتصادي36659/https://www.asjp.cerist.dz/en/article.176-161.)1(1.

بعــد هــذا املدخــل التأطــري ،نذكــر أن املقاربــة التــي ســننتهج هنــا
ســتزاوج بــن البعــد التاريخــي والبعــد التحليــي .فقــد شــكل األمــن
الغــذايئ واألمــان التغــذوي منــذ أمــد بعيــد محــدداً أساســياً مــن
محــددات الحيــاة البدويــة املوريتانيــة والصحراويــة للموريتــاين
خاصــة بعــد نشــأة الدولــة .ومــن أهــم مــا م ـيـزه ويم ـيـزه حتــى اليــوم
أن مســألة الغــذاء كانــت وال ـتـزال مســألة قيميــة ،حيــث إن مشــكل
الغــذاء كان مشــكالً اجتماعيــاً وإىل عهــد قريــب ،فاألســبقية يف
التغذيــة لل ـمـرأة والطفــل فصــارت التغذيــة تتعلــق بمــروءة املغــذي
املتعهــد أو املعيــل (املتكفــل) ،أمــا الرجــال والفتيــان فيأتــون يف مرحلــة
ثانويــة يف جــل املجتمعــات املوريتانيــة.
ولقــد ظلــت البنيــة املناخيــة محــدداً أساســياً مــن محــددات الحالــة
الغذائيــة تقــوم بوضــع القوالــب الكــرى للحيــاة الصحراويــة التــي
انتهجهــا املوريتانيــون منــذ مــا قبــل نشــأة الدولــة الحديثــة ،وكانــت
هنــاك آليــات متعــددة للتكفــل بالغــذاء وتو ـفـره بــل وضمــان األمــن
الغــذايئ؛ فهنــاك نظــم اجتماعيــة ناظمــة لألمــن الغــذايئ مثــل
جـرة ،التكفــل
(اللوحــة« ،اتخوطــر»« ،ونكالــة»« ،إســكاطة» ،اله ـ
الجماعي وغريها) ،تختلف باختالف املجتمعات املوريتانية املتنوعة
عربيــة كانــت أم زنجيــة ،وحســب قســمة العمــل االجتماعيــة.
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القسم الثانى :

صـرة،5
العموميــة ،يكــون أكــر عــدالً وإنصافــاً داخــل املجتمعــات املعا ـ
خاصــة يف بلــدان الجنــوب.

أمــا خــال مرحلــة نشــأة الدولــة الحديثــة ،فقــد ظلــت مســألة األمــن
الغــذايئ مســألة محوريــة تطغــى عــى كافــة السياســات والتوجهــات
الحكوميــة منــد  1958إىل يومنــا هــذا .وقــد دشــنتها أول حكومــة
شـاء مفوضيــة األمــن الغــذايئ ،التــي ظلــت
منــذ  1964مــن خــال إن ـ
مؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية القانونيــة وباالســتقاللية
اإلداريــة واملاليــة ،وتســر مــن خــال مجلــس رقابــة وترجــع هيكلتهــا
خـرة إىل املقــرر رقــم  198-2008وفــى األصــل كانــت املفوضيــة قــد
األ ـ
أنشــئت ســنة  1982بعــد دمــج املكتــب املوريتــاين للحبــوب ومفوضيــة
العــون الغــذايئ .ومــن بــن مهامهــا التكفــل باألمــن الغــذايئ خــال
ســنوات الجفــاف العجــاف ،إال إن صالحياتهــا تــم تقاســمها منــذ
الســبعينيات بــن العديــد مــن املؤسســات والهيئــات األخــرى التــي
تعــددت تســمياتها حيــث انتقلــت ســنة 1973مــن مفوضيــة األمــن
الغــذايئ إىل مفوضيــة الحمايــة االجتماعيــة واألمــن الغــذايئ ،لتعــود
من جديد إىل تسمية مفوضية األمن الغذايئ ثم مفوضية الحماية
خـراً مفوضيــة األمــن الغــذايئ وهــى
االجتماعيــة واألمــن الغــذايئ ،وأ ـ
التســمية الحاليــة.

 .2الحق في الغذاء ضمن السياق
الموريتاني
يظهــر الســياق الوطنــي العــام أن موريتانيــا تتوفــر عــى مســاحة
شاسعة تتجاوز املليون كيلومرت مربع .وتشكل همزة وصل وجسراً
للتواصــل بــن العاملــن العربــي واألفريقــي .لكــن نســبة األرايض
الصالحــة للزراعــة منهــا ال تتعــدى  1%مــن املســاحة الكليــة للبلــد.
ضـاء عــى الفقــر مفاهيــم جديــدة عــى
وبمــا أن مفاهيــم الغــذاء والق ـ
القامــوس املوريتــاين ،وهــى مصطلحــات غربيــة باألســاس ،ومــن
الدولة واملجتمع املدين ..حدود التأثیر والتأثر ،التطور الفکري والتبلور النظري
5
لظاهرة املجتمع املدين ،جالل خشيب ،مركز إدراك للدراسات واالستشارات.2016 ،
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وجهــة نظــر املواطــن العــادي هــي مصطلحــات ومســائل طبيعيــة
ضـاء عليهــا نهائيــاً؛ ألنهــا ســنة كونيــة ،وإنمــا
وظواهــر ال يمكــن الق ـ
املمكــن هــو التخفيــف مــن الفقــر واملســاهمة فــى توفــر وضمــان األمــن
الغــذايئ للمواطــن العــادي تو ـفـراً يتســم بالشــفافية والعدالــة
االجتماعيــة والواقعيــة للشــخص املوريتــاين الحضــري والريفــي.
وتتكــون موريتانيــا مــن العديــد مــن املجــاالت واملعالــم والوحــدات
الزراعيــة واإليكولوجيــة الهشــة واملرتبطــة باملنــاخ وبتقلباتــه؛ بينمــا
تتكــون البنيــة الســكانية مــن هــرم تهيمــن عليــه فئــة الشــباب ،خاصــة
يف املناطــق الحضريــة وعــى نحــو متزايــد وبمعــدالت تمــدرس يف
تصاعد ّ
مطرد .أما عىل مستوى التشغيل والتوظيف والنشاط فقد
لوحــظ تحســن عــام بــن ســنتي  2012و  2014حيــث يقــدر مســتوى
الفقــر املدقــع  126.035أوقيــة للفــرد ســنوياً ســنة  2012مقابــل
 169.445أوقيــة للفــرد ســنوياً  2014حســب نتائــج املســح الدائــم
حـول الظــروف املعيشــية للســكان لعــام .2014
ـ
ثــم إن غالبيــة عمليــات اإلنتــاج الزراعــي قديمــة وبدائيــة ،وذات
صـول إىل وســائل اإلنتــاج
إنتاجيــة منخفضــة .وال ـيـزال الو ـ
والتكنولوجيــاً املتطــورة نــادراً بســبب الفقــر واألميــة التــي تميــز معظــم
املنتجــن ،وبســبب ضعــف وترنــح السياســات العموميــة وضعــف
الحكامــة يف مجــال تدبــر األمــن الغــذايئ ،وانخفــاض اإلنتــاج،
جـراد عــى وجــه
أو مناخيــة مثــل الجفــاف والفيضانــات وغــزو ال ـ
6
الخصــوص.
سـراتيجي لألمــن الغــذايئ هــو توفــر وتمكــن كافــة
إن الرهــان اال ـ
صـول والنفــاذ املــادي
املوريتانيــن بصفــة دائمــة ويف أي وقــت مــن الح ـ
واالقتصــادي إىل تغذيــة كافيــة ســليمة وصحيــة ومغذيــة تمكنهــم
مــن تلبيــة احتياجاتهــم الطاقويــة وتناســب تفضيالتهــم وأذواقهــم
الغذائيــة لينعمــوا بحيــاة صحيــة ونشــطة وأن يعيشــوا معيشــة
كريمــة» ،مــن خــال( :أ) التمــون باملــواد الغذائيــة بصفــة كافيــة
صـول عــى اإلمــدادات الغذائيــة بصفــة دائمــة
وتوفرهــا( ،ب) الح ـ
ومســتقرة ،مــن دون تقلبــات أو شــح أو نقــص ســواء كان موســمياً
أو ســنوياً( ،ج) تغذية متاحة وبأســعار معقولة ،و(د) أخرياً ضمان
جــودة وســامة األغذيــة.
وضــع موريتانيــا كبلــد مــن بلــدان الســاحل األقــل نمــواً وتأثــر ذلــك
عــى األمــن الغــذايئ:
حـراء ،وهــي منطقــة قاحلــة
موريتانيــا بلــد مــن دول الســاحل والص ـ
ومعرضــة لتأ ـثـرات املنــاخ ،وهــو مــا يهــدد أمنهــا الغــذايئ ويدفــع
بأســعار الحبــوب نحــو االرت ـفـاع ألنهــا تخضــع للتقلبــات يف اإلنتــاج
طـول األمطــار املنخفــض ،وغــر
الزراعــي بســبب عــدة عوامــل مثــل ه ـ
املنتظــم؛ وتدهــور الظــروف املناخيــة والتصحــر وزحــف الرمــال،
إضافــة إىل أن مســاحة األرايض الصالحــة للزراعــة محــدودة ،فضـاً
جـراد و ـغـره.
شـرات مثــل ال ـ
عــن التأ ـثـرات الســلبية لآلفــات والح ـ
ورغم أن قطاعات الزراعة والصيد والتنمية الحيوانية توظف ثلثي
اليــد العاملــة املحليــة ،فــإن ريــع هــذه القطاعــات ال يمثــل ســوى 23
ظـراً لضعــف مســتوى اإلنتــاج
يف املائــة مــن الناتــج املحــي الخــام ،ن ـ
طـاع الزراعــي
وللنواقــص البنيويــة التــي يعــاين منهــا .ويشــكل نمــو الق ـ
الرعــوي إســهاماً رئيســياً يف النمــو االقتصــادي ،وتثبيــت الســكان
يف املناطــق الريفيــة وتحســن ظــروف معيشــتهم ،وخاصــة زيــادة
الدولة واملجتمع املدين ..حدود التأثیر والتأثر ،التطور الفکري والتبلور النظري
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مداخيلهــم ،مــع تحســن األمــن الغــذايئ عــر زيــادة وتنويــع ـعـرض
املنتجــات واإلســهام يف تخفيــض الــواردات وزيــادة دخــل املنتجــن،
سـاء
كمــا أنــه يعتــر ضروريــاً لتخفيــف الفقــر وخاصــة يف صفــوف الن ـ
ولصيانــة ا ـلـراث الطبيعــي مــن منظــور التنميــة املســتدامة التــي تأخــذ
يف الحســبان نــدرة املــوارد .لكــن ،ضمــن الظــروف الحاليــة ،يتضــح
طـاع الزراعــي الرعــوي عــى القيــام بتلــك األدوار
جليــاً أن قــدرة الق ـ
ً
املختلفــة منخفضــة جــدا رغــم كل الجهــود التــي تقــوم بهــا الحكومــة
طـاع ،فــا ـتـزال البــاد خاضعــة
شـركاؤها لالســتثمار يف هــذا الق ـ
و ـ
ك ـثـراً للــواردات بالنســبة ألمنهــا الغــذايئ ،كمــا أن مســتوى اإلنتاجيــة
ضعيف يف جميع فروع اإلنتاج ،شأنه يف ذلك شأن تنظيم املنتجني
طـاع عــى إعــادة التوزيــع.
وقــدرة الق ـ
يضاف إىل تلك العوائق ،مشكلة امللكية العقارية التي تعترب عائقاً
أساســياً أمــام امتــاك املزارعــن لــأرايض التــي يزرعونهــا مــا يجعــل

غالبيتهــم يف موقــع األجــر ،وهــو مــا يحبــط مــن عزائمهــم ويتجاهــل
املبــدأ القائــل بــأن «األرض ملــن أحياهــا» .وتعتــر قــدرة موريتانيــا عــى
زيــادة اإلنتــاج يف قطاعــات الزراعــة وتنميــة املــوايش والصيــد ،حاســمة
للغايــة يف التمكــن مــن تحقيــق أهــداف التنميــة عــى املســتويني
االجتماعــي واالقتصــادي.
إال أن الوضعيــة الغذائيــة ظلــت املشــغل والهاجــس الــذي يســكن
الشــعور الجمعــي ،فاألزمــات الغذائيــة والتغذويــة املنتظمــة
واملوســمية صــارت مســألة مالحظــة ،ولهــا مســبباتها الجذريــة
شـرك هــو الفقــر وآثــاره
العميقــة والهيكليــة والظرفيــة وقاســمها امل ـ
حـرك تلــك األزمــات
(انعــدام األمــن الغــذايئ والتغــذوي)؛ وي ـ
ويســاعدها انعــدام التكيــف وفقــدان مالءمــة املــوارد الطبيعيــة مــع
املصــادر املعيشــية ،وعــدم التكيــف والنقــص الحــاد لإلنتاجيــة وســوء
تســيري وإدارة املــوارد الطبيعيــة إضافــة إىل العوامــل املناخيــة.

 .٣السياق الوطني العام
أمــا يف الســياق الوطنــي الخــاص باألمــن الغــذايئ يف موريتانيــا،
فيبقــى الحديــث  -حتــى اآلن  -عــن مفهومــي «الحــق يف الغــذاء»
و»الســيادة الغذائيــة» محــدوداً إىل أقــى حــد .7ويبقــى تــداول
صـراً عــى الباحثــن واملختصــن
هذيــن املفهومــن الجديديــن مقت ـ
وبعــض رواد مكتبــات األمــم املتحــدة واملفكريــن بعــدد أصابــع اليــد،
كمــا أن ورودهمــا يف الوثائــق املرجعيــة ينــدر أن يُذ ـكـرا عــى أســاس
حـاءات غامضــة
أنهمــا مجــرد مصطلحــات وتع ـبـرات فضفاضــة وإي ـ
يســتعان بهــا وال يسـ ّ
ـتدل بهــا ،كمــا أن اســتخدامهما يف السياســات
سـراتيجيات العموميــة املرجعيــة لــم يــرد أكــر مــن مرتــن أو
واال ـ
سـراتيجية الوطنيــة
ثالثــاً وإن بصفــة خجولــة خاصــة يف وثيقتــي «اال ـ
لألمــن الغــذايئ يف أفــق  2015ورؤيــة لســنة  ،»2030والخطــة
التنفيذيــة لهــا املســماة «الربنامــج الوطنــي لالســتثمار الزراعــي واألمــن
الغــذايئ  ،8»2011-2015بينمــا ظــل مــن الصعــب اســتقراء مالمــح
أي إســقاطات لهذيــن املفهومــن عــى أرض الواقــع ســواء يف مجــال
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ويف ظــل ســياق دويل ،اتســم عــى مــدى العشــرين ســنة املنصرمــة،
بارت ـفـاع ّ
مطــرد ألســعار املــواد الغذائيــة (االرت ـفـاع املحســوس بــل
والج ـنـوىن شــمل فقــط ســنوات  2007-2008و ،)2011-2012حيــث
ارتفعت الفاتورة الثقيلة السترياد الغذاء 9ألكرث الدول فقراً بنسبة
أكرث من  ،20%وبات انعدام األمن الغذايئ واقعا دراماتيكياً يهدد
شـرات املاليــن مــن البشــر يف العديــد مــن دول العالــم ،كمــا
حيــاة ع ـ
سـاع ،مشــكالً كابوســاً مرعبــاً للعديــد مــن
طـره املتزايــد يف االت ـ
ينــذر خ ـ
البلــدان 10األخــرى ،خاصــة منهــا تلــك التــي تعــاين أصـ ًـا مــن عجــز
غــذايئ مزمــن مثــل موريتانيــا.
تعتــر موريتانيــا ،وهــي إحــدى دول الســاحل التــي تعــاىن بشــكل
مســتمر مــن انعــدام األمــن الغــذايئ ،مــن أكــر الــدول العربيــة
هشاشــة مــن حيــث األمــن الغــذايئ ،رغــم توفرهــا عــى مقــدرات
اقتصاديــة هامــة ومتنوعــة .فمــع عجــز هيــكيل 11يزيــد عــى  70%مــن
احتياجاتهــا الغذائيــة ،غالبــاً مــا تواجــه موريتانيــا أزمــات متكــررة مــن
انعــدام األمــن الغــذايئ ،مرتبطــة بظــروف موضوعيــة مثــل ضعــف
الحكامــة يف مجــال تدبــر األمــن الغــذايئ (الحكامــة باألســاس ظلــت
مسألة مرتبطة باإلرادة السياسية) ،وانخفاض اإلنتاج ،أو مناخية
جـراد عــى وجــه الخصــوص.
مثــل الجفــاف والفيضانــات وغــزو ال ـ
غـرات األمنيــة املختلفــة مــن خــال االرت ـفـاع الكبــر
وتتفاقــم هــذه الث ـ
يف أســعار املــواد الغذائيــة األساســية الــذي زاد بنســبة أكــر مــن 50%
يف الســوق املحليــة.12
وهكــذا ،وحســب التقد ـيـرات الرســمية ،فــإن أكــر مــن نصــف مليــون
شــخص يعيشــون ف ـقـراً مدقعــاً وحالــة مــن انعــدام األمــن الغــذاىئ،
هــذا الرقــم قابــل لالرت ـفـاع .فمــن املحتمــل أن يتجــاوز قريبــاً عتبــة
املليــون شــخص أو ي ـقـرب منهــا .13وذلــك بســبب الظــروف املعيشــية
عـرض املتزايــد لألشــخاص
الهشــة للســكان يف املناطــق الريفيــة والت ـ
الذيــن يعيشــون يف املناطــق شــبه الحضريــة خــال ســنوات مــن عجــز
اإلنتــاج املرتفــع أو الكــوارث الطبيعيــة .وهــذا يــدل عــى مــدى األمــن
الغــذايئ يف موريتانيــا باعتبــاره قضيــة رئيســية وأولويــة.
ورغــم أن األرايض الصالحــة للزراعــة أقــل مــن واحــد يف املائــة فقــط
مــن املســاحة الكليــة ،فــإن تلــك النســبة تمثــل حــوايل مليــون هكتــار
صالحــة للزراعــة خاصــة يف املناطــق الواقعــة عــى ضفــة نهــر الســنغال
واملتاخمــة لهــا ،لكنهــا لألســف غــر مســتغلة مــن الناحيــة الزراعيــة
بشــكل جــدي ومجــدٍ .

وقــد أثــر هــذا التغيــر تأ ـثـراً عميقــاً عــى نمــط الحيــاة االجتماعيــة
واالقتصاديــة للســكان التــي تســتند إليهــا نظــم اإلنتــاج املتأ ـثـرة
بالظواهــر املناخيــة التــي لهــا آثــار مد ـمـرة مثــل النقــص الشــديد يف
جـراد .ورغــم كل ذلــك ،فقــد تــم
سـراب ال ـ
طـول األمطــار وغــزو أ ـ
ه ـ
إعــداد خريطــة للمجموعــات والفئــات واملناطــق الهشــة ذات األولويــة
(الضعيفــة) هــذه الخارطــة توضــح بجــاء املناطــق األكــر تضــرراً
وهشاشــة يف مجــال األمــن الغــذايئ يف البلــد وهــي مناطــق الجنــوب
شـرقي املوريتــاين ،وضفــة النهــر واملناطــق الزراعيــة الرعويــة مــن
ال ـ
الو طــن.
مــن الناحيــة التاريخيــة ،أسســت الحكومــة املوريتانيــة يف ـفـرة
شـركة الوطنيــة لالســترياد
مب ـكـرة بعيــد االســتقالل ســنة  ،1966ال ـ
والتصديــر ( ،)SONIMEXحيــث كانــت الدولــة املوريتانيــة تملــك
نســبة  51يف املائــة مــن رأســمالها .وقــد منحتهــا الحكومــة الحــق فــى
التفــرد باســترياد وتوزيــع املــواد الغذائيــة األساســية واحتــكار تلــك
غـاء االحتــكار وتحريــر التجــارة الخارجيــة يف ســنة
املهمــة 14ومنــذ إل ـ
ً
شـركة تدريجيــا إىل مؤسســة لتنظيــم الســوق
 ،1996تحولــت تلــك ال ـ
من خالل التحكم يف التدفقات واألسعار مع ضمان دورها يف دعم
صـرف
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن خــال وضعهــا تحــت ت ـ
الســكان ذوي الدخــل املنخفــض ،املــواد الغذائيــة األساســية بأســعار
حـاء األرايض الوطنيــة ،وذلــك قبــل أن تتــم
معقولــة يف جميــع أن ـ
شـركة ب ـقـرار نهــايئ اتخذتــه جمعيتهــا العامــة بتاريــخ 31
تصفيــة ال ـ
خـراء يف املحاســبة باملهمــة.
ينايــر  ،2018حيــث تــم تكليــف ـ
وكانــت الحكومــة املوريتانيــة ،التــي ســبق لهــا أن أعلنــت بشــكل
شـركة ،قــد قــررت يف املقابــل نقــل
صريــح عزمهــا عــى تصفيــة ال ـ
مهامها إىل مفوضية األمن الغذايئ .ولكن قرار التصفية يثري الكثري
مــن الجــدل يف أوســاط ا ـلـرأي العــام ،خاصــة وأنــه يــأيت بعــد فتــح
شـركة ،ربمــا تكــون هــذه التصفيــة
ضـاء مللفــات فســاد ك ـبـرة يف ال ـ
الق ـ
جـاءت لطيهــا نهائيــاً.
ـ

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -موريتانيا

ســن التشــريعات ورســم السياســات العموميــة ذات الصلــة ،أو
عــى مســتوى إعــادة هندســة البنيــة املؤسســية لألج ـهـزة الحكوميــة
واإلداريــة املكلفــة بتنفيــذ تلــك السياســات.

إلنتــاج وتوزيــع الغــذاء عــى نمــط تراتبيــة املجتمــع التقليــدي ،حيــث
تعتــر الزراعــة ورعــي املــوايش مــن األعمــال الشــاقة التــي يعهــد بهــا
إىل الفئات املجتمعية الدنيا واملهمشة مثل العبيد والنساء وبعض
سـاكنة سلســلة مــن عمليــات النــزوح
الشــيوخ .بعــد ذلــك ،شــهدت ال ـ
إىل املراكــز الحضريــة ،حيــث أدى الجفــاف املتتابــع إىل تدهــور البيئــة
الطبيعيــة التــي كان يعيــش فيهــا الســكان يف انســجام مــع النظــم
اإليكولوجيــة .وقــد أدى ذلــك إىل اختــال التــوازن البيئــى حيــث
اســتقرت غالبيــة الســكان يف املــدن حاليــاً أكــر مــن  60يف املائــة.

عنــد فجــر االســتقالل يف بدايــة ســتينيات القــرن املــايض ،كان معظــم
الســكان املوريتانيني يتواجدون يف الريف والبادية ويعتمد نظامهم
– 2017 Global food import bill rising despite robust output in
9
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 .٤تأصيل تاريخي للمسار
المؤسسي لألمن الغذائي
ومع مطلع سبعينيات القرن املايض ،تعرضت البالد ملوجة جفاف
قاســية أ ـثـرت بشــكل جــذري عــى حيــاة الســكان وزعزعــت نمــط
معاشــهم ونظــام غذائهــم الــذي كان تقليديــاً يعتمــد عــى الزراعــة
املطريــة أو البعليــة وعــى الــري يف مناطــق واحــات النخيــل .قامــت
الحكومــة آنــذاك بالتصــدي للمشــكل مــن خــال توفــر الحــد األدىن
شـاء بعــض
مــن األمــن الغــذايئ بعــدد مــن الخطــوات بمــا فيهــا إن ـ
املؤسســات املتخصصــة ،تحــت أســماء مختلفــة 15حســب ال ـفـرات
التاليــة:
•خطة عملية الطوارئ من 1973-1978؛
•املكتب املوريتاين للحبوب 1975؛
•مكتب مفوضية العون الغذايئ من 1982 - 1979؛
•مكتب مفوضية األمن الغذايئ من 2007 - 1982؛
•مكتــب مفوضيــة الحمايــة االجتماعيــة واألمــن الغــذايئ مــن
2008 2007؛•مفوضية األمن الغذايئ منذ .2008
وتعتــر مفوضيــة األمــن الغــذايئ الحاليــة 16والتــي أنشــأت أصـ ًـا يف
ســنة  1982بعــد االندمــاج بــن املكتــب املوريتــاين للحبــوب ومفوضيــة
العــون الغــذايئ ،مؤسســة عامــة ذات اســتقاللية إداريــة وماليــة،
شـراف الوزيــر األول حســب املرســوم  ،192-2008الصــادر
تحــت إ ـ
بتاريــخ  19أكتوبــر .2008
كماً دأبت الحكومات املتعاقبة عىل اتخاذ بعض القرارات املرتجلة
تحــت ضغــط الشــارع الســيايس أو الظــروف ،مثــل تقســيم وزارة
التنميــة الريفيــة إىل وزارتــن إحداهمــا للزراعــة واألخــرى للتنميــة
الحيوانيــة ،ومثــل زيــادة عــدد الحوانيــت املخصصــة للتمويــن،
لزيــادة اإلمــدادات الغذائيــة بســعر مدعــوم ،وكذلــك ـقـرار تصفيــة
شـركة الوطنيــة لإل ـيـراد والتصديــر التــي كانــت ت ـتـوىل توريــد املــواد
ال ـ
الغذائيــة الضروريــة للبــاد وبيعهــا بأســعار مدعومــة حفاظــاً عــى
ثبــات األســعار وعــدم املضاربــة يف الســوق.
حـول مــن االعتمــاد عــى
وبالنســبة للحالــة املوريتانيــة فقــد شــكل الت ـ
الغلــة املحليــة املكونــة أساســاً مــن الــذرة بكافــة أنواعهــا واللوبيــا،
واملنتجــات الحيوانيــة بكافــة أشــكالها ،إىل االعتمــاد الــكيل عــى
املنتجــات املســتوردة وبشــكل خــاص القمــح ،تحديــاً حقيقيــاً ـتـرك
لــدى النــاس تبعيــة باالعتمــاد عــى تغذيــة مــن وراء البحــار .مــا أدخــل
عــادات غذائيــة جديــدة كليــاً عــى املجتمــع ،فصــار جــل اعتمــاد القــوم
عىل (األرز والقمح املستوردين ومشتقاتهما) ومن البديهي أن هذه
املنتجــات دخيلــة عــى املجتمــع وعــى عاداتــه الغذائيــة ،مــا جعلــه
مرغمــاً بصفــة تامــة عــى االعتمــاد عــى املســاعدات األجنبيــة وعــى
تقلبــات الســوق ورحمــة البحــار ونــدرة املــادة األوليــة وغــاء أثمانهــا.
أمــا املقاربــة االقتصاديــة للنظــام الغــذايئ املوريتــاين فتتأســس عــى
بنيــة هشــة ،فاعتمادهــا األول يكــون عــى مــا جــادت وتجــود بــه
التســاقطات املطريــة ،ســواء تعلــق األمــر بالتنميــة الحيوانيــة أو
بالزراعــة بكافــة أنواعهــا الفيضيــة واملرويــة واملطريــة والواحاتيــة
وأنمــاط إنتاجيتهــا .وهــي محكومــة ،زيــادة عــى كل ذلــك ،بالثقافــة
15
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ظـرة دونيــة وعــى أنهــا
املحليــة التــي تجعــل منهــا خدمــة ينظــر إليهــا ن ـ
عمــل غــر نبيــل ،أمــا الصيــد البحــري فيتغــذى عليــه عــدد غــر يســر
مــن قاطنــي املناطــق الشــاطئية الســاحلية (املحيــط األطلــي ونهــر
الســنغال) ،واملســتفيدون الرئيســيون من هذا النظام هم باألســاس
املــاك الكبــار والتجــار واملزارعــون واإلقطاعيــون ،وأكــر املتضرريــن
هــم الســكان واملســتهلكون الذيــن ال تصلهــم املــادة األوليــة إال بثمــن
مضاعــف ،وربمــا تكــون منتهيــة الصالحيــة مــع العديــد مــن املخلفــات
الصحيــة غــر املرغوبــة.17
وضعــت الحكومــة املوريتانيــة ســنة  2012وثيقــة مرجعيــة تســمى
سـراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ  SNSAوقــد إعتمــدت فــى
اال ـ
حـول تقديــم رؤيــة متكاملــة
شــهر مايــو مــن نفــس الســنة وتتمحــور ـ
لقضيــة األمــن الغــذاىئ فــى موريتانيــا مشــكلة بذلــك الوثيقــة
املرجعيــة فــى مجــال األمــن الغــذايئ لكافــة املتدخلــن وذلــك لل ـفـرة
املمتــدة مــن  2015إىل ســنة  ،2030عــى ان يتــم تحيينهــا كل أربــع
ســنوات كمــا رســمت لهــا خطــة تنفيذيــة تســمى «الربنامــج الوطنــي
لالســتثمار الزراعــي واألمــن الغــذايئ  2011-2015يف مواجهــة
ضـوع توفــر الحــد األدىن مــن
التحديــات العديــدة التــي يطرحهــا مو ـ
األمــن الغــذايئ كمفهــوم تقنــي متــداول يف أدبيــات املنظمــات الدوليــة
املتخصصــة.
ً
مشروعا
وقد ارتكز ذلك الربنامج االستثماري الذي يتألف من 112
بتكلفــة  350مليــار أوقيــة ،مــن حيــث أبعــاد األمــن الغــذايئ والحــق
حـول عشــر نقــاط تغطــي أربعــة أركان هــي )1( :تدبــر
يف الغــذاء ،ـ
األرايض وامليــاه مــن خــال برنامــج لحمايــة البيئــة ومراقبتهــا؛ ضــد
صـول إىل األســواق ،مــن خــال برنامــج لتحســن
التصحــر؛ ( )2الو ـ
البنى التحتية للتسويق والقنوات التجارية؛ ( )3إمدادات الغذاء،
مــن خــال برامــج متجانســة مثــل:
•برنامج التنمية الزراعية،
•برنامج تنمية الرثوة الحيوانية،
•برنامج تنمية املصايد،
ظـام اإلنــذار املبكــر ،والتحــوط يف إدارة
•برنامــج لتعزيــز ن ـ
األزمــات الغذائيــة؛
•برنامج لتحسني الحصول عىل الغذاء ومياه الشرب؛
•برنامج دعم نظم التمويل وخلق أنشطة مدرة للدخل؛
•املشروع الجهوي لدعم الرعي فى الساحل املوريتاين.
طـرف البنــك اإلســامي
مـول مــن ـ
•مشــروع األمــن الغــذايئ امل ـ
للتنميــة.
حـوث الزراعيــة ،مــن خــال برنامــج
خـراً ،ركــن تطويــر الب ـ
• وأ ـ
حـوث والتدريــب واإلرشــاد والدعــم االستشــاري،
لتعزيــز الب ـ
وبرنامــج دعــم للتنميــة املحليــة والحكامــة الرشــيدة.
وقــد كان الهــدف مــن تنفيــذ هــذا الربنامــج االســتثماري هــو تحســن
طـاع الزراعــي بشــكل نوعــي ،بفضــل خلــق جيــل جديــد مــن
حالــة الق ـ
صـول إىل زيــادة اإلنتــاج
الربامــج التــي كان هدفهــا الرئيــي هــو الو ـ
الزراعــي بحيــث يغطــي  50%مــن حاجــة البــاد إىل الحبــوب .وقــد
طـاع الريفــي
غطــى برنامــج االســتثمار جميــع القطاعــات الفرعيــة للق ـ
مثــل الزراعــة ،وتربيــة املاشــية ومصايــد األســماك البحريــة ،والبيئــة
واألنشــطة االجتماعيــة ذات الصلــة (إمــدادات امليــاه والتدريــب وغــر
ذلــك).
لكــن ،بعــد مــرور أكــر مــن ســبع ســنوات عــى بدايــة تنفيــذ تلــك
سـراتيجية
سـراتيجية وخطتهــا التنفيذيــة ،يبقــى رهــان اال ـ
اال ـ
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سـراتيجية
ويمثــل عــدم توفــر آليــات املتابعــة والرصــد لهــذه اال ـ
صـراً يضــاف إىل هــذه األســباب ممــاً يمنــع مــن توفــر قاعــدة بيانــات
عن ـ
حـول التدخــات املنتظمــة للدولــة .وقــد تــم تقديــم
ومعلومــات هامــة ـ
العديــد مــن اإلجابــات املوضوعيــة والواقعيــة ملعالجــة هــذه املســألة
بعضهــا كان وطنيــاً صرفــا وبعضهــا اآلخــر كان محليــاً وجهويــاً إال انــه
ظل يراوح مكانه ولم نجد لحد الساعة حال جذرياً دائماً للمسألة.
ثم إن دور الشركاء والدولة أقىص عن قصد أو عن غري قصد الدور
املحــوري للمجتمــع املــدين الــذي بدونــه لــن يكــون هنــاك أمــن أو أمــان
غــذايئ مســتدام.

 .٥وفي مجال األمن الغذائي
جـزاً هيكليــاً منــذ ســنوات الجفــاف الكبــر مــن
تعيــش موريتانيــا ع ـ
ســنة  1972اىل  .1973وتغطــى الصحــارى حــوايل  75%مــن املســاحة
الكليــة لهــذا البلــد حيــث يقــل املعــدل الرتاكمــي لألمطــار عــن 100
ملــم ســنوياً؛ أمــا يف بقيــة البــاد ف ـتـراوح املتســاقطات املطريــة عــادة
مــا بــن  100و  400ملــم ســنوياً ،وهــذه الظــروف املناخيــة والبيئيــة
الهشــة والصعبــة وغــر املســتقرة زادت وضخمــت مــن الفقــر يف بلــد
عـرف أصـاً باألزمــات الغذائيــة املزمنــة واملتكــررة .وتتميــز زراعــات
ي ـ
ومحاصيــل الحبــوب ،التــي تهيمــن عليهــا نظــم اإلنتــاج التقليديــة
واملرتبطــة باملتســاقطات املطريــة غــر املنتظمــة ،بضعــف اإلنتاجيــة
وانخفاضهــا ،فإنتــاج الحبــوب ال يغطــي يف الســنوات الخصبــة إال
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الوطنيــة الجديــدة للتنميــة  2030 2015-املعروفــة اختصــاراً
شـرك  ،SCAPPدون اآلمال
سـراتيجية النمو املتســارع والرفاه امل ـ
با ـ
التــي كانــت معقــودة عليهــا ،خاصــة الحــد مــن أثــار الفقــر إىل تراجــع
الفقــر الريفــي وإىل انخفــاض انعــدام األمــن الغــذايئ والهشاشــة
مــن  35%إىل  20%عــام  2015و  10%يف أفــق ســنة  18.2030ومــع
ذلــك ،فــإن البلــد لديــه عجــز غــذايئ هيــكيل بلــغ  60%مــن الحاجيــات
مــن الحبــوب يحتــاج إىل أن تتــم تغطيتــه إمــا عــن طريــق الــواردات
التجاريــة أو املســاعدات الدوليــة .ويظهــر املســح الخــاص بأمــن األســر
شـركة بــن مرصــد األمــن الغــذايئ ()OSA
الغــذايئ املقــام بصفــة م ـ
وبرنامــج األغذيــة العاملــي يف ينايــر  2013أن املعــدل الوطنــي يظــل
عاليــاً حيــث وصلــت نســبة األســر التــى تعــاين مــن انعــدام األمــن
الغذايئ إىل  16.5%أي أكرث قليالً من  560ألف شخص ،يوجد من
بينهــم حــوايل  340ألفــاً يف املناطــق الريفيــة.
وألن الســلطات العموميــة كانــت قــد حرصــت أث ـنـاء التحضــر إلنجــاز
سـراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ يف أفــق  2015ورؤيــة
وثائــق «اال ـ
لســنة « ،2030و»الربنامــج الوطنــي لإلســتثمار الزراعــي واألمــن
شـراك واســع ملنظمــات املجتمــع املــدين
الغــذايئ  ،2015»2011-عــى إ ـ
يف النقــاش وتبــادل ا ـلـرأي ،فقــد تبــن لنــا فيمــا بعــد أن ذلــك إنمــا
كان بضغط من الشركاء واملمولني الغربيني ،وسرعان ماً ابتعدت
الحكومــة يف مختلــف مســار تنفيــذ تلــك الوثائــق وتقييمهــا ،عــن
منظمــات املجتمــع املــدين .ولعــل آخــر اجت ـمـاع للجنــة املكلفــة بتقييــم
سـراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ قــد جــرى يف الســنة
تنفيــذ اال ـ
شـراك جــدي للمجتمــع املــدين ،وبــدون
املاضيــة  ،2017مــن دون أي إ ـ
أي تغطيــة إعالميــة تتناســب مــع أهميــة وحساســية وجديــة الهــدف
املنشــود مــن وراء االجت ـمـاع.19

 40%مــن الحاجيــات املقــدرة .ويمكــن تقديــر العجــز الخــام الصــايف
اإلجمــايل عــى التــوايل بـ  417000طــن ســنة  2001و .2002أمــا
حاليــاً ،فتصــل نســبة تغطيــة الحاجيــات الغذائيــة إىل  69%مــن
الحاجيــات مــن مــادة األرز ،و 35%مــن أنــواع الحبــوب األخرى20.وأمــا
الحجــم الســنوي للــواردات مــن الحبــوب فــكان  280000طــن
جـزء املتعلــق بالتنميــة الحيوانيــة
( 21 )DPSE / MDREثــم إن ال ـ
ومســاهمتها فــى األمــن الغــذايئ عــى املســتوى الوطنــي غــر موثقــة،
لنتمكــن مــن تحليلهــا مــع أنهــا تبــدو مهيمنــة بمراعــاة العديــد مــن
النواحــي وبحســب العديــد مــن الدوائــر .وتبلــغ ميزانيــة مفوضيــة
األمــن الغــذايئ يف مشــروع قانــون املاليــة لســنة  2019قرابــة 200
مليــون أوقيــة ،موزعــة بــن بنــد التســيري  128مليــون أوقيــة ،وبنــد
22
االســتثمار  68مليــون أوقيــة.
عـرف بمفوضيــة األمــن
لكــن مشــكلة الجهــاز الحكومــي الــذي ي ـ
الغــذايئ واملكلــف بالعمــل مــن أجــل الوقايــة مــن األزمــات الغذائيــة
وإدارتهــا ،هــو أنهــا بقيــت حتــى اآلن بعيــدة عــن التفكــر يف إعــادة
الهيكلــة مــن أجــل مالءمــة هيكلتهــا ومهامهــا مــع للمتطلبــات
واملتغريات الجديدة .فلم يجر فيها أي تقدم حتى اآلن رغم مطالبة
بعــض قــوى املجتمــع املــدين بذلــك منــذ ســنة  2012أث ـنـاء مناقشــة
سـراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ يف ذلــك الحــن.
وإ ـقـرار اال ـ
ومــن الواضــح أن هــذه املؤسســة التــي ال تتجــاوز مهمتهــا يف أحســن
األحــوال تنســيق املســاعدات الغذائيــة الدوليــة التــي يمنحهــا
شـركاء يف التنميــة ملوريتانيــا ،ال تمتلــك حتــى اآلن ،ال الط ـمـوح
ال ـ
وال الصالحيــات التــي تمكنهــا مــن ب ـلـوغ األهــداف املنشــودة مــن وراء
إشــاعة مفاهيــم «الحــق يف الغــذاء» و»الســيادة الغذائيــة» يف حقــل
التداول النقايش ،أحرى التمكن من تجسيدهما عىل أرض الواقع.
بل إن لديها مشاكل أكرب تتعلق بشفافية التسيري ،والبريوقراطية،
إضافــة إىل شــبهة االســتغالل الســيايس للمعونــة الغذائيــة لصالــح
الحكومــة ،خاصــة يف ـفـرات االنتخابــات والحمــات ،رغــم أن
النصــوص املع ـمـول بهــا وتقاليــد الديمقراطيــة التعدديــة الســائدة يف
البــاد تمنــع ذلــك.

 .٦من نقص الغذاء إلى تدهور
البيئة
سـراتيجي الحقيقــي لألمــن الغــذايئ هــو توفــر
إن الرهــان اال ـ
وتمكــن كافــة املوريتانيــن بصفــة دائمــة ويف أي وقــت وفــى اى
صـول والنفــاذ املــادي واالقتصــادي إىل تغذيــة كافيــة
مــكان مــن الح ـ
ســليمة وصحيــة ومغذيــة تمكنهــم مــن تلبيــة احتياجاتهــم الطاقويــة
وتناســب تفضيالتهــم وأذواقهــم الغذائيــة لينعمــوا بحيــاة صحيــة
ونشــطة وأن يعيشــوا معيشــة كريمــة ،وال يتــم ذلــك إال مــن خــال
صـول عــى
التمويــن باملــواد الغذائيــة بصفــة كافيــة وتوفرهــا ،والح ـ
اإلمــدادات الغذائيــة بصفــة دائمــة ومســتقرة ،مــن دون تقلبــات أو
شــح أو نقــص ســواء كان موســمياً أو ســنوياً ،و بأســعار معقولــة،
خـراً مــن خــال ضمــان جــودة وســامة األغذيــة.
وأ ـ
لقد أدت ممارســات اإلنتاج غري املســتدامة إىل االنتقال من مشــكلة
نقــص الغــذاء إىل أزمــة التدهــور البيئــي .وهــو مــا يزيــد بــدوره مــن
تقويض األمن الغذايئ وتفاقم املشاكل الصحية .إن ظاهرة انعدام
األمــن الغــذايئ ناتجــة عــن هــذه االختــاالت املختلفــة ،كمــا أنهــا
سـاكنة يف حلقــة
نتيجــة طبيعيــة للفقــر املتزايــد الــذي وضــع أكــر ال ـ
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مفرغــة ،خاصــة يف املناطــق الريفيــة حيــث بلــغ معــدل الفقــر  59يف
املائــة يف عــام .2005
ورغم الزيادة امللحوظة يف اإلنتاج الوطني من الحبوب الذي ارتفع
مــن  80ألــف طــن لســنوات اإلنتــاج املنخفضــة يف 16%( 2002-2003
مــن املتطلبــات) ،إىل  150ألــف طــن يف عامــي  .2008/2009ســنوات
مــن اإلنتــاج الجيــد نســبياً (أي تغطيــة  ،)30%فمــا ـتـزال االســتثمارات
طـاع ،رغــم حجمهــا وأولويتهــا ،ال تســمح بتقســيم هــذا
يف هــذا الق ـ
اإلنتــاج بطريقــة تقلــل مــن العجــز وتضمــن االكت ـفـاء الــذايت مــن
الغــذاء .إجمــاالً اســتطاعت موريتانيــا عــى مــدى العقــد املــايض أن
تنتــج فقــط حــوايل  30%مــن احتياجاتهــا مــن الحبــوب.23
سـوحات الوطنيــة املتعلقــة بالتغذيــة التــي تقــام كل
وتظهــر نتائــج امل ـ
ســنتني واملعتمــدة عــى منهجيــة ســمارت ( )smartالتــي أجرتهــا
وزارة الصحــة ومكتــب األمــم املتحــدة للطفولــة اليونيســيف ســنة
 2014بعــد ـفـرة الحصــاد (نوفمرب-ديســمرب) أن الفئــة لألكــر ف ـقـراً
وهشاشــة هــم األطفــال دون ســن  ،5وان اســتباق األزمــات الغذائيــة
24
التــي تؤثــر عــى الســكان يبقــى مســألة صعبــة.
لقــد انخفــض اإلنفــاق عــى الغــذاء بــن ســنتي  2008و 2014مــن
 57.8%إىل  47.9%بســبب األزمــة العامليــة وانحســار املــوارد املرصــودة
طـرف الســلطات العموميــة وبســبب انت ـهـاء معظــم برامــج
لــه مــن ـ
التعــاون الثنائيــة الخاصــة باألمــن الغــذاىئ فــى تلــك ال ـفـرة مــا شــجع
عىل الرفع من اإلنفاق عىل قطاعي التعليم والصحة اللذين ارتفعا
عىل التوايل بنسبة  5.4%و  4.8%يف عام  2014مقابل  1%و 3.8%
يف ســنة  2008مــا أثــر ســلباً عــى انخفــاض الفقــر حيــث أصبــح أكــر
وضوحــاً يف املناطــق الريفيــة منــه يف املناطــق الحضريــة.
إن تحليــل تأثــر الفقــر وانعــدام األمــن الغــذايئ حســب الواليــات
مكــن مــن تصنيفهــا ضمــن أربــع مجموعــات رئيســية أفقرهــا واليــات
كيديماغا ،ولعصابة ،ثم لرباكنة ،وتكانت ( ،)22.8%تحتوي عىل
حــوايل نصــف الف ـقـراء الفقــر املدقــع يف موريتانيــا .ال ـيـزال الطلــب عــى
راض إىل حــد كبــر بالقيــاس مــع اإلنتــاج املحــي ،حيــث
الغــذاء غــر ٍ
يستورد البلد حوايل  70يف املائة عىل األقل من احتياجاته الغذائية
ســنوياً ،بمــا يف ذلــك أكــر مــن  300ألــف طــن مــن الحبــوب .ولهــذا
الســبب ،يعتــر املتخصصــون يف األمــن الغــذايئ أن البلــد يعــاين مــن
نقــص بنيــوي يف الحبــوب.
شـاكل املتأصلــة يف ضعــف تغطيــة االحتياجــات
وبالنســبة للم ـ
الغذائيــة مــن اإلنتــاج املحــي وعــدم كفايــة الدخــل وعــدم اســتقراره،
عـرض يف بلــد شاســع يتســم باالنتشــار
يجــب أن نضيــف صعوبــات ال ـ
هـرة
األفقــي مــن حيــث املســاحة التــي تزيــد عــن مليــون كيلومــر ،وظا ـ
التقــري الفوضــوى الــذي يتــم خــارج أيــة مخططــات أو برامــج التدبــر
طـرف الدولــة ،وكــذا العزلــة.
املجــايل املعتمــدة مــن ـ
وهــذه الوضعيــة هــي التــي تجعــل ظــروف املعيشــة يف املناطــق النائيــة
مــن البــاد قاســية بشــكل خــاص بالنســبة لســكان الريــف ،الذيــن
غالبــاً مــا يواجهــون ـفـرات مــن النــدرة تــؤدي إىل تفاقــم ســوء التغذيــة
بــل وتفــي املجاعــة أحيانــاً .وكــذا ارت ـفـاع معــدل اإلصابــة باأل ـمـراض
املعديــة مثــل املالريــا ،والتهابــات الجهــاز التنفــي الحــادة،
والطفيليــات املعويــة ،واإلســهال و/أو األ ـمـراض املتوطنــة ،مثــل
الحميــات النزيفيــة .وهــذا الواقــع املريــر هــو الــذي يضعــف الوضــع
الغذايئ والتغذوي يف هذه املناطق ،مما يقلل قدرات الســكان عىل
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اإلنتــاج وبالتــايل ضعــف املداخيــل مــن ناحيــة ،وكــذا زيــادة التكاليــف
الصحيــة مــن ناحيــة أخــرى.
ويف هــذا الســياق ،يتضــح مــن نتائــج آخــر مســح ملراقبــة الوضــع
الغــذايئ لألســر ،أجرتــه الوكالــة الكنديــة للتعــاون مــع برنامــج
األغذيــة العاملــي ( )WFPســنة  ،2015أن نســبة  23.8%مــن األســر
عـرض لحــاالت حــادة النعــدام األمــن الغــذايئ.
املوريتانيــة تت ـ
أمــا بعــد ذلــك ،فقــد تطــورت حــاالت انعــدام األمــن الغــذايئ بشــكل
ملحــوظ يف بعــض املناطــق الداخليــة مــن البــاد  31.4%مقارنــة
بالوضــع قبــل ،إال أن واليــات جنــوب وشــرق البــاد هــي األكــر تضــرراً
شـرقي  ،% 37.1غور ـغـول ،% 35.1
هـرة :الحــوض ال ـ
مــن هــذه الظا ـ
كيــدي ماغــا  .% 33.1ال ـتـزال الحالــة مســتقرة يف نواكشــوط ،حيــث
25
تعــاين نســبة تتجــاوز  17%مــن األســر مــن انعــدام األمــن الغــذايئ.
وال ـتـزال هنــاك فــوارق بينــة بــن املناطــق املوريتانيــة املختلفــة،
فالواليــات مثــل كيديماغــا ،وتكانــت ،ولعصابــة ،ولرباكنــة،
شـرقي ،تعــاين مــن ارت ـفـاع معــدل انتشــار
وغور ـغـول ،والحــوض ال ـ
ســوء التغذيــة الحــاد ونقــص الــوزن ،يف حــن أن مناطــق مثــل
ا ـلـرارزة ،وإنواذيبــو ،وانواكشــوط ينخفــض فيهــا معــدل انتشــار
ســوء التغذيــة الحــاد ونقــص الــوزن.
هـرة انعــدام األمــن الغــذايئ تميــل إىل االنتشــار يف
ورغــم أن ظا ـ
املناطــق الحضريــة وشــبه الحضريــة ،فإنهــا تكتســب زخمــاً ك ـبـراً يف
املناطــق الريفيــة .حيــث يرتبــط انعــدام األمــن الغــذايئ ارتباطــاً وثيقــاً
بالفقــر خاصــة يف األوســاط الريفيــة والقرويــة ،وهــو مــا يؤثــر عــى
ظــروف األســر املعيشــية ذات الدخــل املنخفــض أو املنعــدم ،والتــي
صـول عــى املــواد الغذائيــة األساســية
ليســت لديهــا إمكانيــة للح ـ
والضروريــات األساســية.
ولعــل أ ـغـرب مــا يف األمــر هــو أن غالبيــة األســر التــي تعــاين مــن
انعــدام األمــن الغــذايئ تقيــم يف املنطقــة الزراعيــة الرعويــة،
ومنطقــة األمطــار ،ووادي نهــر الســنغال ،حيــث يوفــر وجــود امليــاه
والفيضانــات فرصــاً مناســبة للزراعــة واإلنتــاج ،لكــن ضعــف تدبــر
الشــؤون الريفيــة وضعــف التخطيــط والقــدرة عــى التوقــع ،وانتشــار
الفســاد يف املؤسســات العموميــة التــي تتدخــل يف املجــال ،إضافــة
إىل املعوقــات املوضوعيــة األخــرى ،هــي مــا يخلــق مثــل هــذا التناقــض
الصــارخ.
وقد انعكس ضعف هطول األمطار 26منذ خريف االخمس سنوات
األخرية  2013-2017عىل اإلنتاج الزراعي والرثوة الحيوانية وهو من
األســباب الرئيســية لزيــادة انعــدام األمــن الغــذايئ يف جميــع مناطــق
البالد .حاولت األسر التي لم تحصد أي يشء بيع حيواناتها املجرتة
جـزاء ك ـثـرة مــن البلــد ،أدى
صـول عــى الطعــام .ويف أ ـ
غـرة للح ـ
الص ـ
ذلــك إىل زيــادة ك ـبـرة نســبياً يف املعــروض مــن املــوايش يف األســواق،
مــا أدى بــدوره إىل انخفــاض أســعار الحيوانــات ،مــا قلــل مــن القــوة
شـرائية املعيشــية لهــذه األســر وبالتــايل تضــاؤل مدخراتهــا .وقــد
ال ـ
اضطرت بعض األسر الريفية إىل الحد من استهالكها من الحبوب
والزيــت والســكر ،مــا أدى إىل تدهــور حالــة األمــن الغــذايئ لديهــا مــع
وجــود مخاطــر عــى الحالــة التغذويــة لألطفــال.
نفس املصدر.
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جـزء الريفــي واملناطــق الريفيــة ســجلت وتســجل
ففــي معظــم ال ـ
املداخيــل املوســمية لألســر الهشــة انخفاضــاً مقارنــة بالســنوات
املتوســطة العاديــة وهــذه الوضعيــة ناتجــة عــن غيــاب وضعــف
املداخيل املستخلصة من العمل الزراعي وانعدام الجني والضعف
واالنخفــاض املســتمر لعائــدات املهاجريــن والتدهــور املســتمر ألســعار
املــوايش الناتــج عــن ســوء الحالــة الرعويــة وأمــا املناطــق الرعويــة
والزراعيــة فهنــاك ـنـوع مــن القلــق املســتمر املنتشــر وهــو فــى ازديــاد
بســبب ضعف املنتوج الزراعي الناتج عن املتســاقطات املطرية خالل
السنة املنصرمة والرتاجع الحاد يف أسعار الحيوانات واملوايش التي
هــي عمــاد وجـ ّـل اعتمــاد القــوم .وفــى الحقيقــة فــإن تدهــور املراعــى
جـاع كلهــا أمــور
عـرض الزائــد للمــوايش املتوفــر يف األســواق واالنت ـ
وال ـ
ســاهمت يف انخفــاض أســعار املــوايش.
ورغم أن الحكومة قد بادرت ،أخذاً منها يف االعتبار تكرار األزمات
شـراك يف املنظومــة اإلفريقيــة
املتعلقــة بالعوامــل املناخيــة ،إىل اال ـ
إلدارة املخاطــر املتبادلــة (.African Risk Capacity (ARC
لكــن األداء الضعيــف ملوســم األمطــار للعامــن األخرييــن قــد تطلــب
شـرة ماليــن دوالر لتغطيــة
صـرف مبلــغ أكــر مــن ع ـ
مــن الحكومــة ـ
االحتياجــات الغذائيــة األساســية لحــوايل  250ألــف شــخص يف
املناطــق الزراعيــة األكــر تضــرراً مــن الجفــاف يف موريتانيــا.
وبشكل عام ،فإن ما يزيد عن  46%من سكان موريتانيا قد تأثروا
بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر بســبب انعــدام األمــن الغــذايئ( 27أي
عــدم القــدرة عــى التعامــل مــع االحتياجــات الغذائيــة األساســية عــى
مــدار العــام) .هــذه الحالــة تتفاقــم ضمــن الســياق الوطنــي للفقــر،
وعــدم كفايــة االســتثمار العمومــي والخصــويص يف القطاعــات
االجتماعيــة واإلنتاجيــة ،وخاصــة الزراعــة والصناعــات الغذائيــة.
وتعــود آخــر موجــة قويــة النعــدام األمــن الغــذايئ إىل عشــر ســنوات
عـرض أكــر مــن  5يف املائــة
قبــل اآلن ،أي يف ســنة  ،2008حيــث ت ـ
مــن الســكان إىل حــاالت حــادة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ ،وقــد
تجــاوز املعــدل العــام لســوء التغذيــة الحــاد  15%يف بعــض مناطــق
هـرة هــي
البــاد .وقــد كانــت الفئــات األكــر تعرضــاً وضعفــاً أمــام الظا ـ
سـاء واألطفــال الصغــار ( 25%مــن األطفــال دون ســن الخامســة
الن ـ
ّ
يعانــون مــن نقــص الــوزن 30% ،مــن التقـزم) ،الشــباب العاطلــن
عــن العمــل ،وصغــار املنتجــن ،وكبــار الســن ،واملعوقــن وا ـملـرىض
جـزة .28
الع ـ
حـول انتشــار انعــدام األمــن الغــذايئ،
وقــد خلصــت دراســة حديثــة ـ
.)Idem, Contexte alimentaire national, (CSA
27
Enfance, sécurité alimentaire et nutrition, Rapport d’évaluation
28
.2013 - finale du Programme conjoint F-OMD FAO/PAM/UNICEF/OMS

وقــد أدى االرت ـفـاع الصاروخــى ألســعار املــواد الغذائيــة املســتوردة
بالعملــة الصعبــة وارت ـفـاع أســعار الطاقــة (الغــاز والكهر ـبـاء)
خـول بــل وانعدامهــا فــى بعــض الحــاالت خاصــة فــى
وانخفــاض الد ـ
الريــف بســبب الجفــاف وهــاك املــواىش خــال ال ـفـرة  2015و،2017
هـرة انعــدام
إىل تفاقــم نقــاط الضعــف الهيكليــة التــي أ ـثـرت عــى ظا ـ
األمــن الغــذايئ وضخمتهــا .29ونتيجــة لذلــك ،ارتفــع ســعر األغذيــة
الرئيســية بأكــر مــن  50%يف عــام  ،2017وهــذا يعنــي أن ظــروف
األسر املعيشية التي كانت غري قادرة بالفعل عىل تلبية احتياجاتها
سـراتيجيات عاليــة املخاطــر مثــل تقليــل حصــص
الغذائيــة اعتمــدت ا ـ
سـرة يوميــاً أو أســبوعياً أو
وكميــة ونوعيــة الطعــام الــذي تتناولــه األ ـ
حذفهــا كليــاً.
تشــر التوقعــات إىل أن عــدد األشــخاص الذيــن يُحتمــل أن يعانــوا
مــن انعــدام األمــن الغــذايئ يف ينايــر  2019مــن املرجــح أن يكــون ثالثــة
أضعــاف عــدد األشــخاص يف العــام الحــايل ( 250ألــف شــخص يف
طـول األمطــار وبســبب الغلــة
ينايــر ( )2018وذلــك بســبب تأخــر ه ـ
الزراعيــة املحــدودة بــل دون املتوســط إضافــة إىل قلــة املراعــى مــا
يحــد مــن مردوديــة الــروة الحيوانيــة) .وهــذا الرقــم أيضــاً أعــى مــن
خـرة وهــو  580ألــف نســمة ،وي ـقـرب
متوســط الخمــس ســنوات األ ـ
مــن متوســط ســنوات  2005-2010الــذي كان يقــدر بحــوايل 700
ألــف شــخص .وســتكون ذروة احتياجــات املســاعدة الطارئــة يف عــام
 ،2019بــن أبريــل وأغســطس.
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عــى الرغــم مــن أن تمويــن وتزويــد األســواق يتــم بانتظــام ،وبصفــة
كافيــة باملــواد الغذائيــة وبكافــة أنواعهــا (القمــح األرز الســكر الدقيــق
الزيــت واللــن وغريهــا) والنظــام التقليــدي لتدفــق املنتجــات املاليــة
والســنغالية واملغربيــة مــن (تمــور ،وذرة وزبيــب وزرع وذرة ص ـفـراء،
وفســتق وغريهــا) ينمــو ويتطــور ،فــان األســر املوريتانيــة الف ـقـرة يف
أغلبهــا خاصــة منهــا تلــك التــي تقطــن يف املناطــق الهشــة الرعويــة
شـرقية ومناطــق الضفــة ومراكزهــا الحضريــة
والزراعيــة الجنوبيــة وال ـ
استشعرت الظرفية املزمنة التي تعاىن منها من خالل إعادة ترتيب
حـول وضعيتهــم إىل حالــة مســتعجلة
أولوياتهــا ومــن املحتمــل أن تت ـ
خاصــة بالنســبة للف ـقـراء منهــم.

أجراها برنامج األغذية العاملي والحكومة املوريتانية يف يناير ،2015
ً
وفقــا ملنهجيــة مســح نظــام مراقبــة األمــن الغــذايئ ( )FSMSإىل أن
حــوايل  30%مــن األســر تعيــش يف حالــة انعــدام األمــن الغــذايئ .بــل
صـول اآلمــن
إن مــا يقــارب نصــف األســر ال توجــد لديهــا إمكانيــة الو ـ
شـرب وتعــاين مــن أ ـمـراض اإلســهال واملالريــا والتهابــات
إىل ميــاه ال ـ
الجهــاز التنفــي الحــادة التــي ال ـتـزال تكلفنــا حيــاة العديــد مــن
سـاء الصغــار.
األطفــال والن ـ

لقــد اضطــر الف ـقـراء ،الذيــن يخصصــون أكــر مــن  80%مــن دخــل
صـول عــى الغــذاء ،إىل خفــض نفقاتهــم الصحيــة
سـرة للح ـ
األ ـ
والتعليمية وبيع سلعهم أو مدخراتهم عىل شكل عقارات بسيطة
أو بعــض الحيوانــات الداجنــة .وقــد أدى ذلــك إىل انخفــاض يف
ضـراوات ومنتجــات األلبــان وزيــادة االعتمــاد
اســتهالك اللحــوم والخ ـ
جـوع وســوء
عــى الحبــوب املســتوردة .عــى ســبيل املثــال ،ال ـيـزال ال ـ
جـوع الخفــي» املرتبــط بالوجبــات الغذائيــة
التغذيــة  -ال ســيما «ال ـ
طـرة يف هــذا البلــد .وعــى الرغــم
الف ـقـرة  -يشــكالن بواعــث قلــق خ ـ
مــن انخفــاض نســبة األطفــال ناقــي الــوزن دون الخامســة مــن 47
يف املائــة يف عــام  1990إىل  24يف املائــة يف عــام  ،2006فقــد حــدث
انعــكاس مفاجــئ للحالــة يف عــام  ،2007مــع زيــادة .30%
لقــد أثــر التوزيــع غــر العــادل لألمطــار زمنيــاً ومجاليــاً ،بشــدة عــى
نمــو املحاصيــل منــذ ســنوات  ،2011-2013حيــث كان معــدل ســقوط
األمطــار أقــل بكثــر مــن  50%مــن متوســط الســنة .وكذلــك عــدم
ظـراً لنفــس الســبب .أمــا يف
تجــدد املراعــي إال بنســبة محــدودة ن ـ
خـرة ،2017 2015- ،فقــد ظــل ترحــال القطعــان الــذي
الســنوات األ ـ
يبــدأ عــادة يف الســنة العاديــة يف ديســمرب /كانــون األول بالنســبة
إىل البــدو الرحــل ويف مــارس  /آذار للمربــن شــبه املســتقرين ،إىل
األرايض املاليــة والســنغالية ،يف أوقــات مب ـكـرة بالفعــل يف جنــوب
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وشــرق البــاد.
ً
منخفضا نســبياً ( 3أمتار تحت املســتوى
ظل مســتوى نهر الســنغال
صـرة مــن غمــر األرايض إىل انخفــاض
املوســمى) ،حيــث تــؤدي مــدة ق ـ
صـول «الوالــو» (الفضيــي) .أمــاً خطــر انتشــار
كبــر يف إنتاجيــة مح ـ
جـراد فهــو هــادئ ولــم يالحــظ حــدوث أي مــن األ ـمـراض الوبائيــة
ال ـ
غــر الطبيعيــة منــذ يوليــو املــايض .لكــن ،األســر الف ـقـرة وهــي التــي
تشــكل حــوايل  60يف املائــة مــن الســكان يف املناطــق البعليــة والزراعيــة
هــي األكــر تضــرراً مــن هــذا الوضــع.30

 .٧ما العمل لمواجهة التحدي؟
إن املقاربــة التــي نقــدم هنــا تشــمل العديــد مــن الدعامــات التــي نــرى
أنهــا ضروريــة لضمــان أمــن غــذايئ منبثــق عــن مقاربــة وطنيــة تأخــذ يف
الحسبان للخصوصيات الوطنية – من حيث اإلنتاجية والتخصص
واملحاصيــل والعــادات الغذائيــة والبنــى التحتيــة وظــروف العمــل
غـرض تأمــن وســائل العيــش
الطبيعيــة والصناعيــة والهشاشــة  -ب ـ
حـول العديــد مــن
الكريــم للمواطنــن وتتمحــور هــذه املقاربــة ـ
األولويــات مثــل :
سـراتيجيات والسياســات االقتصاديــة الكليــة مــن خــال
• اال ـ
سـراتيجية
سـراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذاىئ وا ـ
تحيــن اال ـ
الق ـ
طـاع الريفــى (الزراعــة والتنميــة الحيوانيــة) وتحديــد
مـان النفــاذ إىل
أهــداف قابلــة للبلــوغ وللرصــد ومــن خــال ض ـ
الخدمــات التغذويــة األساســية ،تكويــن شــبكات األ ـمـان
االجتماعيــة،
•تمويــل املشــاريع املتعلقــة بمكافحــة الجــوع وســوء التغذيــة
مــن خــال تعزيــز مخ ــزون األ ـمـان الغــذايئ والمركزيتــه،
والكفــاالت املدرســية،
•تكوين وبناء مخازن األغذية والحبوب ،إنشاء احتياطيات
األمان،
•محاربــة الفاقــة والفقــر وفتــح التحويــات النقديــة والغذائيــة
وحمايــة ودمــج النســاء واألطفــال مــن خــال دعــم النســاء
املعيــات املعــوزات واملطلقــات.
•تعزيز التغذية لدى األســر الفقرية والهشــة واملحافظة عىل
صحتهــا مــن خــال تحســن التغطيــة الصحيــة.
• كمــا أن التحســن املســتدام لإلنتاجيــة الزراعيــة والغذائيــة
مـان نفاذهــا إىل الغــذاء يشــكل
وملداخيــل األســر الف ـقـرة وض ـ
صـراً محوريـ ًـا ال غنــى عنــه ،وال يتــم ذلــك إال مــن خــال
عن ـ
تطويــر وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة املائيــة وتنويــع اإلنتــاج
الزراعــي يف ا ـملـزارع القرويــة والزراعــات الواحاتيــة وزيــادة
القيمــة املضافــة لإلنتــاج الح ـيـواين مــن خــال تطويــر شــبكات
ّ
املنمــن يف املناطــق
التنميــة الحيوانيــة وتكويــن وتدريــب
الريفيــة وشــبه الحضريــة باإلضافــة إىل تعزيــز اســتغالل
سـاهمة يف انعــدام
املنتجــات الســمكية .ومــن بــن العوائــق امل ـ
األمــن الغــذايئ ،ونذكــر التصديــر الدائــم لل ــروة الحيوانيــة
جـوار واســتخدامها تجــارة ـبـدل
واألســماك إىل دول ال ـ
توجيههــا إىل الســوق الداخــى املحتــاج إليهــا ممــا ـيـرك أ ـثـراً
سـ ً
ـلبيا عــى األمــن الغــذايئ.
وعــى كل فمــن أجــل ضمــان أمــن غــذايئ ،فــا محيــد عــن تحليــل
Déclaration du Réseau des organisations sur la sécurité
30
,)alimentaire (ROSA

الســلوك والعــادات املوريتانيــة املتبعــة يف الغــذاء املوريتــاين
واستعماله وحفظه والبحث فى السبل والطرائق التى كانت وربما
مازالــت تســتخدم قديمــاً وحديثــاً مــن أجــل املســاهمة يف توفــر األمــن
ضـرب أمثلــة عــى املــوروث الغــذايئ املوريتــاين،
الغــذايئ ،مــن خــال ـ
ومــا يصاحبــه مــن ادخــار وتوفــر( ،تجفيــف األلبــان ،حفظهــا ،ادخــار
الحبــوب ،تجفيــف اللحــوم واألســماك وصناعــة األجبــان والدهــن
يف ظــروف تجعلــه قابـاً لالســتخدام ،وهــذا قبــل ظهــور الثالجــات
وأدوات الحفظ الحالية وحتى يف أماكن نائية ال تتوفر عىل كهرباء
وربمــا تنــدر فيهــا امليــاه).
شـرك الفاعلــن
تلكــم املقاربــة مقاربــة متعــددة األبعــاد فهــي ت ـ
بمختلــف تشــكيالتهم مــن وزارات مركزيــة ومجتمــع مــدين وفاعلــن
خصوصيــن وتجــار ،الــخ..
رغم أن معالجة انعدام األمن الغذايئ تمثل أولوية عالية لجميع
الفاعلــن املحليــن واإلقليميــن والوطنيــن ،إال أنهــا ال تحظــى حتــى
اآلن بتضافر الجهود وتنسيق الخطوات بني الفاعلني يف موريتانيا،
جـرة
يف وقــت ﺗﺰﻳﺪ فيــه أزﻣﺔ نقــص اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ وظواهــر اله ـ
حـرب األهليــة يف العديــد مــن البلــدان ،وكــذا اﻟﻈﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
وال ـ
اﻟﻀﺎرة ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻤﻟﻠﺤﺔ إﻰﻟ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﻲﺋ ،اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻰﻠ اﻷﺳﺮ اﻷﺷﺪ ﻓﻘﺮاً واﻷكــر اﺳﺘﻀﻌﺎﻓﺎً ﻋﻰﻠ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ،
تمامــاً كمــا يشــكل مخاطــر جمــة عــى حيــاة الســكان واســتقرار البــاد
يف موريتانيــا.
إن مســألة األمــن واألمــان الغــذايئ يف موريتانيــا يجــب النظــر إليهــا
مــن خــال الخريطــة الجغرافيــة ملوريتانيــا فهــو بلــد عربــي  -إفريقــي
حـراء تمامــاً كمــا
ينطبــق عليــه مــا ينطبــق عــى بلــدان الســاحل والص ـ
ينطبــق عــى البلــدان العربيــة ،لذلــك فمعالجتــه وتناولــه يتمّ ــان مــن
منظوريــن ومــن نمطــن إنتاجيــن مختلفــن جغرافيــاً واقتصاديــاً،
وحتــى عــى مســتوى العــادات الغذائيــة واملســلكيات .تتطلــب
مثــل هــذه الحالــة تصميــم وتنفيــذ برامــج متكاملــة لألمــن الغــذايئ
وللتغذيــة ،بمــا يف ذلــك التدخــات الهادفــة نحــو األســباب الهيكليــة
الرئيســية املحــددة أعــاه .ولذلــك ،ســتحتاج الحكومــة املوريتانيــة،
شـراك الفعــال
شـركائها يف التنميــة ،وبالتنســيق واإل ـ
بمســاعدة ـ
ملنظمــات املجتمــع املــدين ،مــن وضــع آليــات جديــدة لرســم وتخطيــط
وتنفيــذ ومتابعــة وتقييــم سياســات عموميــة يف مجــال تدبــر األمــن
الغذايئ والتغذية تتطلب زيادة الدعم وتحسني التنسيق والتقييم
لزيــادة فعاليــة الخدمــات للوقايــة مــن ســوء التغذيــة ومعالجتــه.
يجــب تحســن تغطيــة واســتهداف وتصميــم االحتياجــات
والتدخــات يف مجــال األمــن الغــذايئ بشــكل كبــر مــن أجــل تمكينهــا
مــن أن تســهم يف قلــب النزعــة وعكــس هــذا االتجــاه املتصاعــد لســوء
التغذية والجوع والفقر يف موريتانيا .وينبغي أن تشمل االستجابة
الشــاملة ألزمــة الغــذاء الدمــج املنهجــي للتدخــات القطاعيــة يف
مجــال املعونــة الغذائيــة والصحــة والزراعــة والتعليــم والشــؤون
االجتماعيــة عــى املســتويني الوطنــي واملحــي .ولــي تكــون هــذه
االســتجابة متماســكة ومســتدامة ،ينبغــي أن توضــح السياســات
جـراءات املحليــة والعامليــة ،وأن تكفــل التــآزر لحمايــة وتعزيــز
واإل ـ
سـراتيجية األمــن الغــذايئ
طـاع األمــن الغــذايئ يف نهــج متكامــل ال ـ
ق ـ
القطريــة والخطــة الوطنيــة لألمــن الغــذايئ واالســتثمار يف مجــال
الغــذاء.
شـرة فــى انعــدام
ومــن بــن العوامــل املؤ ـثـرة والتــى تســاهم بصفــة مبا ـ
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عــى الرغــم مــن الوضــع االقتصــادي الحــرج ،تعمــل الحكومــة
املوريتانيــة ،بدعــم مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة وبرنامــج األغذيــة
سـراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ
العاملــي ،عــى متابعــة تنفيــذ اال ـ
( )SNSAوبرنامجهــا الوطنــي لالســتثمار الزراعــي ( )PNIAولــو
بوترية وزخم أقل بكثري مما كان متوقعاً لهما يف سنة  .2012ولعل
هــذا هــو الحــد األدىن الــذي يعكــس االل ـتـزام الســيايس عــى أعــى
مســتوى وال ـتـزام املجتمــع املــدين بمكافحــة انعــدام األمــن الغــذايئ
سـراتيجية الوطنيــة للتنميــة ،وكــذا
ومواجهــة تحديــات أهــداف اال ـ
األهداف اإلنمائية لأللفية ،أهداف التنمية املستدامة ،التي تسعى
إىل تحقيــق الحكومــة يف موريتانيــا.
مــع األخــذ يف االعتبــار الطبيعــة املتعــددة األبعــاد لألمــن الغــذايئ
التــي تنطــوي عــى وضــع خطــة عمــل ذات أولويــة وبرنامــج لالســتثمار
جديــد ل ـفـرة  ،-2030 2015يكــون طموحــاً ويســعى إىل االســتفادة
طـاء املــايض .31ويهــدف إىل إنعــاش وإنتــاج الغــذاء ،ولكــن
مــن أخ ـ
أيضــاً إىل معالجــة األبعــاد املختلفــة لألمــن الغــذايئ وهــي:
توافر املنتجات الغذائية بكميات كافية.
ً
صـول الجميــع ،بمــا يف ذلــك الفئــات األكــر هشاشــة وضعفــا وذات
و ـ

الدخــل املنخفــض.
اســتخدام املنتجــات الغذائيــة وضمــان جــودة وســامة مواصفاتهــا
الصحيــة ،بهــدف تعزيــز نظــام غــذايئ متــوازن وصحــي للجميــع.
عـرض ،مــا ينطــوي عــى بعــد ســيايس وآليــات للوقايــة/
اســتقرار ال ـ
إدارة األزمــات والكــوارث الطبيعيــة.
يف عــام  ،2008تــم تحديــد موريتانيــا كدولــة رائــدة ملبــادرة REACH
التــي أقرتهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العامليــة
ميســر للريتــش
واليونيســف وبرنامــج األغذيــة العاملــي ،وتــم تعيــن ّ
شـركاء :الحكومــة ووكاالت
يف مكتــب املنســق املقيــم للعمــل مــع ال ـ
األمــم املتحــدة واملنظمــات غــر الحكوميــة ومنظمــات املجتمــع املــدين
شـركة للحد من الجوع ونقص التغذية لدى
سـراتيجية م ـ
ووضع ا ـ
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نت .2015/5/19

قرابة مليون إنسان يعانون من انعدام األمن الغذايئ مبوريتانيا ،موقع الجزيرة

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -موريتانيا

طـاع الخــاص والتنــازل لــه عــن
األمــن الغــذاىئ ،تعامــل الدولــة مــع الق ـ
بعــض صالحياتهــا؛ بــل حــل بعــض املؤسســات املحوريــة لصالحــه
وليقــوم بنفــس الــدور -توفــر املنتجــات وتســويقها وتوريدهــا
سـونمكس وغريهــا،
شـركة ـ
وتخزينهــا  -الــذي كانــت تقــوم بــه مثــا ـ
مــا أثــر عــى األمــن الغــذايئ وعــى الســامة الغذائيــة .ثــم إن معظــم
الصفقــات فــى مجــال األمــن الغــذاىئ (الزراعــة والتنميــة الحيوانيــة
واألســماك) ال تســاعد عــى ضمــان األمــن الغــذايئ فهــي ال تحظــى
بالشفافية الالزمة وربما ال تخضع ملعايري السالمة الغذائية (شراء
املنتجــات الغذائيــة ذات الجــودة مــن الدرجــة الثالثــة أو الرابعــة أو
حتــى منتهيــة الصالحيــة  -األرز ،الدقيــق األعــاف األلبــان والزيــوت
وغريهــا) إضافــة إىل أن سياســة امللكيــة العقاريــة ظلــت غــر مســاعدة
حـول دون بلوغــه.
عــى توفــر األمــن الغــذاىئ بــل ربمــا تعرقلــه وت ـ
فــاألراىض الصالحــة للزراعــة تعــود ملكيتهــا لســادة ال يســتغلونها
ويرتكونهــا أو يؤجرونهــا ملــن يســتغلها ،مــا زاد الهــوة ،وســاهم يف
انعــدام األمــن الغــذايئ يف املناطــق التــي تتوفــر عــى امليــاه وتصلــح فيهــا
الزراعــة .كمــا أن انعــدام برامــج مخصصــة لتشــجيع وترقيــة الزراعــة
خاصــة األســرية منهــا مثــل (التكويــن واإلرشــاد والتمويــل واملصاحبــة
والدعــم الــخ) ،ســاهم يف الحــد مــن أثــر السياســات الزراعيــة.

األطفــال.
شـاء فريــق متعــدد القطاعــات يتألــف مــن
ور ـكـزت املبــادرة عــى إن ـ
أصحــاب املصلحــة الرئيســيني :الحكومــة ووكاالت األمــم املتحــدة
واملنظمات غري الحكومية الوطنية والدولية العاملة يف هذا القطاع
واملجتمــع املــدين .طــور هــذا الفريــق خطــة عمــل للتغذيــة إلثبــات كيــف
يمكن تحسني تبني سلسلة من التدخالت املتعلقة باألمن الغذايئ
والتغذيــة وتوســيع نطاقهــا بحيــث يكــون لهــا تأثــر كبــر عــى تمكــن
البــاد الســتئناف تقدمهــا نحــو تحقيــق أحــد األهــداف األساســية
اإلنمائيــة لأللفيــة وهــو «تخفيــض نســبة األطفــال ناقــي التغذيــة
إىل النصــف» .باإلضافــة إىل ذلــك ،ســاعد هــذا العمــل عــى تحســن
ضـاء الفريــق يف تحديــد مجــاالت
التنســيق بــن أصحــاب املصلحــة وأع ـ
التداخــل أو عــدم التدخــل مــع االســتفادة مــن تجــارب بعضهــم
البعض .خطة العمل تلك كانت منبثقة من االسرتاتيجية الوطنية
طـرف اللجنــة الوطنيــة لرتقيــة التغذيــة.
للتغذيــة ومعتمــدة مــن ـ
يختلــف إدراك النــاس ملفهــوم انعــدام األمــن الغــذايئ .ومــع ذلــك،
يبــدو أن انعــدام األمــن الغــذايئ يمثــل أولويــة رئيســية لجميــع
سـراتيجيات الب ـقـاء أث ـنـاء
الجهــات الفاعلــة املحليــة ،التــي وضعــت ا ـ
سـرة أو يف أعقــاب الكــوارث الطبيعيــة .بشــكل عــام،
ال ـفـرات الع ـ
سـاء هــن الضحايــا الرئيســيات لهــذا الوضــع،
مــن املسـ ّـلم بــه أن الن ـ
ولكنهــن أيضــاً الفاعــات الرئيســيات يف مكافحــة انعــدام األمــن
الغــذايئ كمنتجــات وكربــات أســر .وعــى هــذا النحــو يجــب أن تشــمل
سياســات األمــن الغــذايئ والتغــذوي هــذه األنشــطة ويجــب أن
سـاء يف تنفيذهــا.32
تشــارك الن ـ
صـول إىل الســيادة الغذائيــة
تطــرح إشــكالية الحــق يف الغــذاء والو ـ
سـاءلة ومراجعــة شــاملة للعديــد مــن
إشــكاليات عديــدة ت ـفـرض م ـ
صـول إىل وســائل
العوامــل األساســية والثانويــة مثــل طريقــة الو ـ
سـايس
اإلنتــاج ،ونظــام تملــك األرايض والحيــازة العقاريــة (محــور أ ـ
بل ربما ورقة خاصة حول امللكية العقارية وتأجري األرايض والقرض
الزراعــي والصراعــات املحليــة والفئويــة والنزاعــات عــى املــوارد املائيــة
والزراعيــة) ،وكــذا تنظيــم القــوى العاملــة يف املجــال الزراعــي (مــن
هــي تلــك القــوى وتحديــد املســتفيدين ووضعيــة الشــيوخ والســن
صـول
الثالثــة) ،ومنظومــة االئتمــان وال ـقـرض الزراعــي ،وكيفيــة و ـ
املنتجــات إىل األســواق بســبب العزلــة وارت ـفـاع تكلفــة النقــل ،كمــا
أن األمــن الغــذاىئ يعتمــد فــى األســاس عــى تقليــص االعتمــاد عــى
الــواردات مــن خــال تشــجيع االســتثمار فــى تطويــر التكنولوجيــا
طـاء األولويــة لتطويــر
لضمــان اســتدامة اإلنتــاج الغــذاىئ مــع إع ـ
التكنولوجيــا الزراعيــة واملــوارد العلميــة والحكــم الرشــيد والتعــاون
اإلقليمــى والــدويل والبينــى .فكلهــا تــؤدى دوراً مهمــاً فــى توفــر األمــن
الغــذاىئ وحاســماً فــى معالجــة مشــكالت األمــن الغــذاىئ ،كمــا أنــه
سـاء والبيئــة وقطاعــات األغذيــة عــى
مــن الضــرورى مقاربــة تربــط الن ـ
املســتوى املحــى واإلقليمــى.33
يضــاف إىل ذلــك وزن التقاليــد وعــادات االســتهالك الغــذايئ،
واالدخــار والكفــاالت املدرســية ،ومخزونــات األمــان الغــذايئ القرويــة
شـراً عــى الوضــع
عنــد ( ،)FAO SAVSوالتــي بدورهــا تؤثــر تأ ـثـراً مبا ـ
سـرة ويف املجتمــع ككل .34للتعامــل مــع الزيــادة يف
الغــذايئ يف األ ـ
vf.pdf_2017_note_ conjointe_fao_pam_octobre
محمد سعيد السعدى ،التقرير اإلقليمى تطبيق أجندة ىف املنطقة العربية
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األسعار فإن الحكومة املوريتانية وبرنامج األغذية العاملي والوكالة
الكنديــة ســبق أن عملــت برنامجــاً يســتهدف الفئــات الضعيفــة
املتمثلة يف  300ألف شخصن بينهم  200ألف من أطفال املدارس،
مــن خــال مســاعدتها للمطاعــم املدرســية ،وأكــر مــن  100ألــف
صـول عــى مســاعدة يف شــكل الغــذاء للعمــل مــن أجــل
مســتفيد للح ـ
تحســن ســبل معيشــتهم.

صـول إىل
ضعفــاً ال يتوفــرون عــى دخــل نقــدي يمكنهــم مــن الو ـ
الطعــام ولــو بســعر مخفــض .إن هــذه الدكاكــن شــهدت انتكاســة
قويــة خــال الســنتني األخريتــن وفقــدت الكثــر مــن فاعليتهــا
وافتقــدت ملصداقيتهــا بســبب تغــر مسـ ّـريها أو بســبب وضعيتهــا
شـركة الوطنيــة لإل ـيـراد
اإلداريــة او تبعيتهــا أو بســبب تصفيــة ال ـ
والتصديــر ،وهــي أســئلة وحدهــا األيــام املقبلــة كفيلــة باإلجابــة عنهــا.

كانــت هنــاك ً
أيضــا عمليــة «متاجــر التضامــن» ،وهــي مبــادرة بيــع
معتدلــة الســعر ،والتــي مــن شــأنها توفــر املــواد الغذائيــة الرئيســية
بأســعار مدعومــة ـتـراوح بــن 30%
و 50%ملجموعــة معينــة مــن املنتجــات (الزيــت ،األرز والقمــح
والســكر) .تــم فتــح حــوايل  600نقطــة بيــع يف جميــع أن ـ
حـاء البــاد.
لكــن هــذه املتاجــر الشــعبية قــد تقلصــت ك ـثـراً فيمــا بعــد ،كمــا أن
صيــغ وآليــات تزويدهــا باســتمرار قــد عانــت ك ـثـراً مــن الرتهــل ومــن
الفســاد ك ـثـراً.

شـركاء اآلخريــن ملعالجــة
ويجــري النظــر يف برامــج الحكومــة وال ـ
صـول إىل األغذيــة ،والتــي ال ـيـزال البعــض منهــا
مشــكلة إمكانيــة الو ـ
موجــوداً .ويتمثــل التحــدي الرئيــي يف تقديــم مســاعدة مســتهدفة
ومنســقة عــى املــدى القصــر واملتوســط.

ومــن بــن الربامــج املتعلقــة باألمــن الغــذايئ نذكــر هنــا أيضــاً أن
مشــروع برنامــج التدخــل املوســع وبرنامــج دعــم التحفيــز كان
شـاء املخــازن الغذائيــة القرويــة
النشــاط األول الــذي بموجبــه تــم إن ـ
األوىل ،وهــذه املخــازن كانــت باألســاس موجهــة لتعويــض الخســائر
الناجمــة عــن أســعار البيــع .وتــم تصميــم املشــروع وتنفيــذه بصفــة
مشرتكة وبرنامج الغذاء العاملي خالل الفرتة ما بني ،2005-2007
وكانت له أهداف نذكرها يف ما يأىت( :أ) الحد من تدهور وهشاشة
الســكان املتضرريــن مــن انعــدام األمــن الغــذايئ؛(ب) تحســن القــدرة
عــى مواجهــة األزمــات الغذائيــة االســتعجالية يف املســتقبل وقــد تــم
اكمالــه وتعز ـيـزه بربنامــج التضامــن لســنة  .2011الهــدف مــن هــذا
الربنامــج هــو توفــر املــواد الغذائيــة األساســية بأســعار يف متنــاول
الفئات الضعيفة والهشة من السكان؛ والقيام بتوزيعات مجانية
للمــواد الغذائيــة األساســية عــى الســكان الف ـقـراء واألكــر هشاشــة؛
وإيجــاد ـفـرص عمــل الشــباب الخريجــن العاطلــن عــن العمــل.
وتمــت توســعته كذلــك بربنامــج أمــل ( 2012–2015مــازال مســتمراً
إىل اليــوم) الهــادف إىل مكافحــة الفقــر وســوء التغذيــة مــن خــال
املحافظــة عــى املــوايش وضمــان توفــر املنتجــات األساســية للســكان
األكــر حاجــة ،وإيجــاد ـفـرص عمــل للخريجــن العاطلــن عــن العمــل
مــن الشــباب .وقــد قــدرت الكلفــة التقديريــة للربنامــج بحــوايل 45
مليــار أوقيــة موريتانيــة منهــا  23مليــاراً كانــت مدرجــة يف قانــون
املاليــة األويل .وكان مــن املقــرر أن يبــدأ تنفيــذ الربنامــج يف بدايــة ينايــر
 ،2012وأن ينتهــي يف  31أغســطس  .2012وقــد كلفــت مفوضيــة
األمــن الغــذايئ بتنفيــذ الربنامــج يف الداخــل ،أمــا يف نواكشــوط فقــد
سـونمكس) بتنفيــذه .إن
شـركة الوطنيــة لإل ـيـراد والتصديــر ( ـ
كلفــت ال ـ
جـاء اســتجابة لخربتهــا يف مجــال
اختيــار مفوضيــة األمــن الغــذايئ ـ
تســيري وإعــداد التدخــات الك ـبـرة واالســتعجالية وتجربتهــا الك ـبـرة
شـركة املوريتانيــة لإل ـيـراد
يف العمليــات املعقــدة املشــابهة .أمــا ال ـ
طـرف الســلطات
سـونمكس) فقــد تــم إنشــاؤها أصـاً مــن ـ
والتصديــر ( ـ
العموميــة لســببني همــا (أ) اإلفــات مــن قبضــة احتــكار القلــة مــن
سـراتيجي كمنظــم للســوق الوطنيــة
املســتوردين (ب) القيــام بــدور ا ـ
وكمــزود بالســلع األساســية.
ويف كل ســنة تلجــأ الحكومــة إىل تخصيــص غــاف مــايل مــن 12
إىل  15مليــون دوالر أمريــي لتشــغيل هــذه املتاجــر لبضعــة أشــهر.
شـاكل التوزيــع املجــاين وتوزيــع الكميــات اليوميــة
وباإلضافــة إىل م ـ
املحدودة ،فإن اسرتاتيجية املبيعات املدعومة لن تسمح بالضرورة
لألســر مــن النفــاذ إىل املنتجــات الغذائيــة ،ألن املســتفيدين األكــر

 .٨السياسة الزراعية واألمن
الغذائي في موريتانيا
اتجهــت الدولــة يف العقــد األخــر العتمــاد سياســات أكــر فاعليــة
لتنمية قطاعها الزراعي من خالل اســتثمار أفضل للموارد الزراعية
املتو ـفـرة بهــدف زيــادة اإلنتاجيــة واإلنتــاج وتحف ـيـزا للحــد األدىن
مــن االكت ـفـاء الــذايت وتوفــر األدوات والوســائل التــي تســهل تنفيــذ
الخطــط والربامــج .هــذه السياســات ،تمثلــت يف تحيــن معظــم
خـراً مــن
سـراتيجيات الزراعيــة والرعويــة والبيئيــة ،وأ ـ
شـرات واال ـ
املؤ ـ
خالل إعداد االسرتاتيجية الوطنية املرجعية للنمو املتسارع والرفاه
املشرتك وأهداف التنمية املستدامة؛ كماً أنها أعطت أهمية خاصة
طـاع الزراعــي خاصــة فــى املناطــق التــي تتوفــر عــى املــوارد الزراعيــة
للق ـ
حـول( :ســن وتطويــر
املع ـتـرة وامليــاه وتمحــورت تلــك التوجهــات ـ
التشــريعات والقوانــن ،ورصــد املــوارد املاليــة الضروريــة لالســتثمار
الزراعي ،استقطاب املستثمرين ،وتوجيههم نحو إنتاج واستغالل
املــواد الســلع الزراعيــة والغابويــة والحيوانيــة ،ومواكبــة ومصاحبــة
طـاع الزراعــي.).
وتطويــر الخدمــات الزراعيــة ومكننــة الق ـ
إن ســوء اســتغالل املــوارد بشــكل أفضــل وعــدم تحمــل املســؤولية
سـاع رقعــة الفقــر وانحســار املناطــق القابلــة
يف اإلنتــاج أدى إىل ات ـ
للزراعــة وارت ـفـاع نســبة التصحــر وخســارة املم ـيـزات الهائلــة للرتبــة
طـاع الزراعــي بشــكل
ولخصوبتهــا .وتتطلــب معالجــة اختــاالت الق ـ
طـاع الزراعــي أولويــة متقدمــة يف هيــكل
طـاء الق ـ
مســتدام فعــال إع ـ
طـاع.
االقتصــاد الوطنــى مــن خــال زيــادة املــوارد املاليــة املخصصــة للق ـ
لقــد قامــت الدولــة يف العقــد األخــر بإعــادة هيكلــة ال ـقـرض الزراعــي
ومحــو معظــم الديــون فــى بــادرة أرادت الحكومــة مــن خاللهــا
تشــجيع املزارعــن ،حيــث قــام صنــدوق اإليــداع والتنميــة بتشــجيع
هيئــات عموميــة عــى تنميــة أنشــطتها أو تعزيــز مردوديتهــا .وقــد تــم
تحديــد األولويــات يف هــذا املجــال بالتعــاون مــع الفاعلــن يف العمــل
الحكومــي .وهكــذا تناولــت األنشــطة األساســية بهــدف منــح عمليــات
طـاع الريفــي مزيــداً مــن املرونــة ،شــرع صنــدوق اإليــداع
تمويــل الق ـ
والتنمية يف خلق فرع يعنى بأنشطة الهيئة املكلفة بتمويل القطاع
جـراءات منهــا عــى
الزراعــي ،وبهــذا الخصــوص قيــم بجملــة مــن اإل ـ
وجــه التحديــد:
•اســتصدار ـقـرار (رقــم /219ص ا ت /اع /صــادر بتاريــخ
 )29/05/2015يقــي بإنشــاء ف ــرع مــن صنــدوق اإليــداع
والتنميــة يدعــى ال ـقـرض الزراعــي املوريتــاين (ق ،ز ،م).
شـركة مجهولــة االســم ،وتــم
أنــئ هــذا الف ــرع يف شــكل ـ
تســجيله يف الســجل التجــاري تحــت الرقــم  2531ويف
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يف إطــار الجهــود التــي تبذلهــا الســلطات العموميــة يف ســبيل ترقيــة
طـاع الزراعــي عامــة والزراعــة املرويــة خاصــة ،هيــأ صنــدوق
وتنميــة الق ـ
اإليــداع والتنميــة  7.445.758.580أوقيــة لتمويــل حاجــات عمليــة
تســويق محاصيــل الحملــة الخريفيــة  2014ـ  .2015و قــد كان مــن
الالزم أن يسرتجع هذا املبلغ من جهتني إحداهما الشركة الوطنية
لإل ـيـراد والتصديــر التــي تدفــع إ ـيـرادات بيــع األرز ،واألخــرى وزارة
35
املاليــة التــي تدفــع الدعــم الــذي تخصصــه الدولــة لهــذه العمليــة.
و قــد حــاول صنــدوق االيــداع والتنميــة تبيــان أهميــة تســديد
طـاع الزراعــي وهــي التمويــات التــي تشــمل
التمويــات املمنوحــة للق ـ
التمويــل املخصــص ملكننــة الزراعــة ( 3,3مليــارات) فضـاً عــن ال ـقـرض
شـركة اإل ـيـراد والتصديــر اآلنــف الذكــر.
املم ـنـوح ل ـ
أمــاً بالنســبة لوضــع الزراعــة األســرية باعتبارهــا مدخـاً للســيادة
الزراعيــة:
تشــكل ا ـملـزارع األســرية والعائليــة باملعنــى املجتمعــي الواســع يف
موريتانيــا أكــر مــن  80%مــن النشــاط الزراعــي ســواء يف الواحــات أو
يف الســهول الفيضيــة والقيعــان ،وهــي توفــر جــل اإلنتــاج الزراعــي يف
حـول األســر و
البــاد .كمــا تشــر إىل ذلــك النتائــج النهائيــة للمســح ـ
املستغلني الزراعيني لسنة  ،2016مع تقدير لإلنتاج الوطني الخام
بحــوايل  340ألــف طــن مــن الحبــوب ) باحتســاب كل أنــواع الحبــوب
خـرة.
دون تمييــز) أي بزيــادة  %13مقارنــة بمتوســط الخمســية األ ـ
صـول األرز
ويبــن توزيــع اإلنتــاج الوطنــي الخــام مــن الحبــوب أن مح ـ
يطغــى بنســبة 6585 %متبوعــاً بالــذرة  . %2788أمــا بقيــة أصنــاف
الحبــوب األخــرى )الــذرة الرفيعــة ،الــذرة الص ـفـراء و القمــح) فــا
تمثــل مجتمعــة إال %. 6,7
كمــاً أنهــا تمثــل مصــدراً تكميليــاً للدخــل ال غنــى عنــه ملزارعــن،
ومســاهمة مهمــة يف االقتصــاد املحــي والوطنــي ،مــا يقلــل مــن
الــواردات ويوظــف اآلالف مــن النــاس (املزارعــن ،املورديــن ،وتجــار
الجملــة ،وتجــار التجزئــة ،والناقلــن ،ومقدمــي الخدمــات،
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•إعطاء األولوية لتعزيز الزراعة األسرية والعائلية؛
•منح حق الوصول إىل األرايض للرجال وللنساء معا؛
•حمايــة البــاد مــن ا ـلـواردات الغذائيــة الرخيصــة وغــر
ا لصحيــة .

 .٩التوقعات المستقبلية 2018-2020
يعتمــد تطــور وضعيــة انعــدام األمــن الغــذايئ خــال الســنوات املقبلــة
خـراء  -بشــكل كبــر عــى
( 2018و - )2020حســب وجهــة نظرنــا ك ـ
االفرتاضــات 36األتيــة:
ارت ـفـاع أســعار الحبــوب مقارنــة بالســنة الحاليــة بحــوايل  25%يف
املتوســط خــال شــهري يوليــو /أغســطس ،وذلــك ألســباب عديــدة
منهــا أن موريتانيــا تســتورد معظــم احتياجاتهــا مــن الخــارج،
عـرض األســعار لتقلبــات األســواق الدوليــة ومتطلباتهــا .أمــا عــى
فتت ـ
املســتوى الوطنــي فقــد اســتفاد التجــار مــن تغيــر العملــة القديمــة
وإبدالهــا بعملــة جديــدة حيــث حدثــت زيــادة فــى معظــم األســعار،
كمــا أن هنالــك عوامــل أخــرى مثــل رغبــة املســتوردين فــى االحتــكار
لزيــادة األســعار واألربــاح حيــث إن النظــام التجــاري الوطنــى غــر
قــادر عــى املنافســة وال االندمــاج يف نظــام تنافــي تطبعــه االرتجاليــة
واالنتهازيــة والرغبــة فــى الربــح الســريع ،وال يتــم تنظيمــه عــن طريــق
عـرض والطلــب ووفرتهمــا ،بــل يتــم اســترياد معظــم الحاجيــات
ال ـ
الغذائيــة واملنتجــات عــن طريــق االحتــكار مــا قــد يؤثــر عــى الســوق
ويجعــل املســتهلكني الف ـقـراء فــى موقــع ضعــف ويمنعهــم مــن
ضمــان األمــن الغــذاىئ.
•ارت ـفـاع أســعار األعــاف لتصــل إىل ذروتهــا يف شــهري يوليــو/
أغســطس  ،2019ومــن املرجــح أن تكــون أعــى بـ  30/60يف
عـام املــايض.
املائــة يف نفــس ال ـفـرة مــن ال ـ
•اســتمرار برامــج الدعــم مثــل برنامــج عمليــة أمــل التضامــن
و /أو عمليــة الرمضانيــة لكــن بــدون تطــور يذكــر يف آلياتــه؛
عـدل انتشــار ســوء التغذيــة الحــاد
•مــن املرجــح أن يكــون م ـ
أعــى مــن املســتويات األساســية للمناطــق الزراعيــة الرعويــة
واملناطــق البعليــة .وبالتــايل ،ـفـإن ذروة االحتياجــات مــن
عـام
سـاعدة الطارئــة ســتكون بــن أبريــل وأغســطس يف ـ
امل ـ
.2019
•زيــادة ال ـفـرة الزمنيــة القاســية لتكفــل األســر الف ـقـرة
بوضعيتهــا الغذائيــة بنســبة أكــر بفضــل املتســاقطات
املطريــة الجيــدة خــال هــذا املوســم .2018
•ســتقوم الحكومــة وبرنامــج األغذيــة العاملــي بتوزيعــات
مجانيــة محــدودة موجهــة (مــن مــارس إىل يوليــو) .ومــن
املتوقــع أن تكــون أعــى مــن عامــي  2017و  ،2018ولكــن غــر
خـرة لتلبيــة جميــع االحتياجــات الغذائيــة ،حتــى
كافيــة ومتأ ـ
ســبتمرب .2020
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الســجل التحليــي تحــت الرقــم .GU/8290/87/281
شـركة
•تســهيل توفــر الســيولة بمبلــغ ملياريــن لفائــدة ال ـ
املوريتانيــة لتســويق األســماك بغيــة تمكينهــا مــن مواجهــة
احتياجاتهــا األساســية يف مجــال تســويق منتجــات الصيــد
التقليــدي ودعــم موقفهــا يف املفاوضــات الخاصــة باتفاقيــات
بيــع منتجــات الصيــد.
•تمويــل بغــاف مــايل قــدره  792مليونـ ًـا لفائــدة املرحومــة
سـونمكس) قبــل
شـركة املوريتانيــة لإل ـيـراد والتصديــر ( ـ
ال ـ
غـرض إنشــاء مصنــع لتقشــر األرز.
تصفيتهــا ب ـ
•مشــروع مصنــع للــن يف مدينــة ـبـوىك وآخــر بمدينــة النعمــة
بمبلــغ يناهــز  9ماليــن أورو.
•القرض الزراعي املوريتاين
•تبعية نشاط تمويل القطاع الريفي
شـركة تمــور موريتانيــا التــى تــم فتحهــا خــال هــذا
•تمويــل ـ
الشــهر (فربايــر .)2019
• يف إطــار تحضــر الحملــة الزراعيــة الخريفيــة ،2015
توصــل ال ـقـرض الزراعــي املوريتــاين (ق ز م) بالفعــل بســبعة
وســبعني ( )77طلــب ـقـرض موزعــة كاآليت :روصــو ملســاحة
 1293هكتــاراً ،ـبـويك ملســاحة  1293هكتــاراً ،كيهيــدي
ملســاحة  1165هكتــاراً.

والعمال ،إلخ .)..ويف هذا الســياق ،يبدو تحســن ممارســة وتطوير
ا ـملـزارع األســرية والعائليــة ،جانبــاً ال يمكــن تجنبــه للمســاهمة يف
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة املســتدامة يف البلــد .يمكــن أن
تشــكل الزراعــة األســرية والعائليــة ،رافعــة لـ»الســيادة الغذائيــة»،
وهــي مفهــوم غــر موجــود حاليــاً يف موريتانيــا ،وذلــك مــن خــال
الســعي لبلــورة سياســات عموميــة يف املجــال تقــوم عــى:

Perspectives sur la sécurité alimentaire, Les déficits de protection
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سـاعدات البينيــة الغذائيــة خاصــة مــن
•تدفــق محــدود للم ـ
اليا ـبـان واملمكلــة العربيــة الســعودية وربمــا كنــدا ،مــا يعطــى
الفرصة للحكومة الستخدام اإلعالم لتلك املساعدات دون
صـول عــى تلــك املعونــات.
أن يتمكــن املســتفيدون مــن الح ـ

 .١٠إلى أين تتجه ديناميكيات
المجتمع المدني بالخصوص؟
يف مواجهــة عجــز هائــل يف الغــذاء بنســبة  ،% 3770يتــم تحــدي وعــي
جميع الفاعلني الجمعويني وغريهم يف الحياة الوطنية املوريتانية،
بمــا يف ذلــك منظمــات املجتمــع املــدين التــي تظهــر ديناميكيــة حقيقيــة
إلعــادة تحديــد دورهــا وإعــادة تعريــف جديــد ملهمتهــا مــن أجــل
التجــاوب مــع طموحــات النــاس.
وبالتــايل ،فــإن هــذا الوضــع مــن العجــز الهيــكيل هــو مصــدر قلــق
حقيقــي للســلطات يف البــاد وال بــد لهــا مــن البــدء ســريعاً يف
شـراك منظمــات املجتمــع املــدين يف تقييــم ومتابعــة تنفيــذ
التشــاور إل ـ
سـراتيجية الوطنيــة الجديــدة لألمــن الغــذايئ ( )SNSAوخطــة
اال ـ
االســتثمار الخاصــة بهــا للتنفيــذ .ومــن شــأن هــذا النهــج الســماح
شـركة
لجميــع املعنيــن باملشــاركة يف صنــع ال ـقـرار واملســؤولية امل ـ
لدعــم قضيــة حساســة جــداً مثــل األمــن الغــذايئ للبــاد بطريقــة
تشــاركية وذات جــدوى.
صـول عــى
كمــا يجــب عــى الحكومــة إعــادة توجيــه اســتثماراتها والح ـ
مزيد من املنح املقدمة من مختلف الجهات املانحة ملعالجة انعدام
األمن الغذايئ خصوصاً أن االستهداف الحايل ال يشمل كل املناطق
غـرايف،
غــر اآلمنــة وعاليــة والدقــة وعــدد املعنىــن وموقعهــا الج ـ
ومالمحهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة .ومــن هــذا املنظــور قامــت عــدة
شــبكات مــن منظمــات املجتمــع املــدين 38وقــادة ا ـلـرأي واالتحــادات
واملنتجــن الزراعيــن باالنتظــام يف مظــات لدعــم وتنشــيط الرتافــع
جـوع موريتانيــاً».
مــن أجــل الحــق يف الغــذاء مثــل «التحالــف ضــد ال ـ
جـوع وســوء
شـاء هــذه الشــبكات مــن املجتمــع املــدين ملكافحــة ال ـ
مــع إن ـ
التغذيــة .وزيــادة اهتمــام املنظمــات أكــر مــن أي وقــت مــى باملســألة
قــد أربكــت املجتمــع املــدين وأيقظــت الضمــر املجتمعــي يف مــا يتعلــق
بهــذه املشــكلة االجتماعيــة الك ـبـرة.
شـراك املجتمــع املــدين
ويمثــل هــذا التوجــه التزامــاً أكــر بضــرورة إ ـ
شـاكل الحقيقيــة للتنميــة يف البــاد .ويتــم كل ذلــك
الوطنــي يف امل ـ
بالتشــاور مــع حكومــة موريتانيــا ،ومنظمــة األغذيــة ،والصنــدوق
الــدويل للتنميــة الزراعيــة ( ،)IFADوبرنامــج األغذيــة العاملــي
( ،)WFPومنظمــة الت ـنـوع البيولوجــى الدوليــة �Biodiversi
ضـوع
شـركاء اآلخريــن املشــاركني يف مو ـ
 ،ty Internationalوال ـ
األمــن الغــذايئ يف بالدنــا .انطالقــاً مــن هــذا التمديــد الجديــد ملكافحــة
جـوع ،فــإن هــذا التحالــف ســيجلب معــه املزيــد مــن األمــل ويســاعد
ال ـ
يف تحقيق هذا الهدف النبيل والحاســم من أجل االســتقرار الوطني
والعاملــي.
تعتقــد منظمــات املجتمــع املــدين يف موريتانيــا أن هنــاك بعــض
العوامــل املشــجعة عــى انعــدام األمــن الغــذايئ وعــى انتشــار ســوء
Idem, Contexte alimentaire national, CSA
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سـايس يف:
التغذيــة املســتمرة والفقــر املدقــع وتكمــن بشــكل أ ـ
•عدم مالءمة البيئة املؤسسية والتنظيمية والقانونية؛
•مشكل امللكية العقارية.
•عدم تنظيم وهيكلة القطاعات اإلنتاجية؛
•ضعف اإلنتاجية الزراعية وعزوف املنتجني الصغار عنها.
•انعدام التمويالت الصغرية امليسرة.
•تداخل صالحيات القطاعات وتكرار بعضها.
•االفتقار إىل تقييم املوارد الوطنية؛
•النقــص الحــاد بــل الغيــاب ال ـتـام يف مجــال اإلنــذار املبكــر
والتأهــب إلدارة وتســيري األزمــات الغذائيــة والتغذويــة؛
•انعــدام القــدرات الخاصــة بالتكفــل باألشــخاص الضعفــاء
والف ـقـراء واملحرومــن خــال األزمــات.
• غيــاب مفهــوم التكيــف التغــذوي مــن الثقافــة املحليــة
الرســمية واملجتمعيــة.
عـرض
• الهشاشــة املرتبطــة بالتغــر املناخــي وتحســن ال ـ
الغــذايئ.
• ضرورة دمج ُبعد النوع يف اسرتاتيجيات وسياسات األمن
الغذايئ والتغذوي.
•ضرورة خلق تنسيق بني مختلف املتدخلني.
•ضعف جودة التعليم وعادات التغذية؛
•املسلكيات التغذوية والغذائية املجتمعية السيئة.
•الظلم والتفاوت ،وانعدام املساواة؛
شـرائية للســكان بــل وانعدامهــا فــى بعــض
•ضعــف القــوة ال ـ
الحــاالت؛
•غياب فرص العمل؛
•عــدم وجــود هيــاكل مســتقلة متخصصــة الســتكمال جهــود
الدولــة يف مكافحــة الجــوع؛
حـوار وصنــع ـقـرارات وطنيــة مســتقلة
•عــدم وجــود منصــة ـ
وتشــاركية بــن مختلــف أصحــاب املصلحــة.
ومــع أخــذ ذلــك يف االعتبــار ،يقــوم أصحــاب املصلحــة ،بمــا يف
ذلــك املنظمــات غــر الحكوميــة الوطنيــة ،باستكشــاف طــرق أفضــل
لتمويــل أنشــطة (الربنامــج الوطنــي لالســتثمار الزراعــي National
 )Agricole Investissement Programme NAIPكجزء من
شـراكة
سـراتيجى ملكافحــة الفقــر ،واجت ـمـاع األعمــال ،وال ـ
اإلطــار اال ـ
الجديـ�دة للتنميـ�ة فـ�ى إفريقيـ�اً (النيبـ�ا د �Nouveau Partenar
 ،) iat pour le Développement de l’Afriqueومبــادرات
مبتكرة 39أخرى .وبالتايل ،تجري حالياً دراسة سبل جديدة لتعزيز
صـول إىل الغــذاء بالنســبة إىل األســر األكــر ضعفــاً ،وال
إمكانيــة الو ـ
ســيما برامــج «النقــد والقســائم» التــي مــن شــأنها ضمــان تغذيــة
أفضــل لألســر املوريتانيــة مــع تعزيــز األســواق الوطنيــة.
هــذا املنطــق ،الــذي يعــزز املزيــد مــن الربامــج األخــرى املوجــودة
بالفعــل ،مثــل برنامــج «الغــذاء مقابــل العمــل» ( ،)VCTال ـيـزال
شـرائية للمســتفيدين خاصــة يف
يســعى إىل تحســن القــدرة ال ـ
املناطــق الريفيــة مــن خــال ضمــان اســتقاللهم املــايل مــن خــال
منصــة مالئمــة ودائمــة مــن أجــل تقديــر إمكانياتهــم .مشــاريع بيئيــة
غـرة مثــل ـمـزارع إلنتــاج الصمــغ العربــي وتثبيــت الكثبــان الرمليــة
ص ـ
وقنــوات الــري ،واألرايض الزراعيــة تســتهدف بشــكل خــاص يف هــذه
الربامــج .ومــن شــأن إض ـفـاء الطابــع املهنــي عــى القطاعــات الزراعيــة
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األمــل ممكــن أيضــاً مــع الديناميكيــة الجديــدة للمعونــة الدوليــة،
لصالــح البــاد ،ألنــه باإلضافــة إىل املانحــن التقليديــن ،فــإن الــدول
العربية تستثمر أكرث وأكرث يف املساعدة عىل مكافحة انعدام األمن
يف موريتانيــا ،يف وقــت انخفضــت فيــه مســاهمة الجهــات املانحــة
خـرة .وهنــاك أيضــاً ف ـكـرة
التقليديــة بشــكل طفيــف يف اآلونــة األ ـ
طـاع الخــاص الصناعــي اإلنتاجــي ،وال ســيما الصناعــات
شـراك الق ـ
إ ـ
االســتخراجية يف مكافحــة انعــدام األمــن الغــذايئ يف موريتانيــا.
ضـوع الحــق يف الغــذاء
حـول مو ـ
وتســعى املناقشــات الجاريــة ـ
والسيادة الغذائية إىل الرفع من مستوى التحسيس والتعبئة من
أجــل ـفـرض توزيــع أفضــل للــروات والرفــع مــن مســتوى االســتهداف
بحيــث تعطــى األولويــة للمســتفيدين املباشــرين وأصحــاب الحــق
ومــاك األرض التقليديــن .ونرجــو أن تســمح هــذه املناقشــات
والســجاالت بإعــادة توزيــع أفضــل للــروة الوطنيــة بــن مواطنينــا
رغــم ُبعــد ب ـلـوغ هــذا الهــدف.

وعــى أي حــال هــذا مــا تتمنــاه وتناضــل مــن أجلــه منظمــات املجتمــع
املدين النشطة يف املجال خاصة شبكة األمن الغذايئ روزا ()ROSA
سـراتيجيات الحكوميــة املعلنــة
وهــذا مــا تســعى إليــه السياســات واال ـ
شـركات العا ـبـرة للقــارات
طـرف الحكومــة .أمــا أن تســتمر ال ـ
مــن ـ
ومتعــددة الجنســيات فــى نهبهــا للــروات واملــوارد الطبيعيــة الوطنيــة
مــن ذهــب وبــرول وغــاز وســمك وغريهــا يف إ ـثـراء نفســها دون أي
خــوف أو وجــل ،فســيكون مــن غــر الالئــق ومــن غــر األخالقــي
سـايس ومصــري مثــل الحــق يف الغــذاء ومعظــم
الســكوت عــن حــق أ ـ
الســكان يعانــون الويــات واألمريــن مــن أجــل كســب لقمــة العيــش
وانعدام األمن الغذايئ .لكن الســؤال املطروح يبقى ما هي الهيكلة
املطلوبــة للمجتمــع املــدين لــي يتمكــن مــن املســاهمة يف تحقيــق
األمــن الغــذايئ لســكان موريتانيــا؟ .هنــاك يف الحقيقــة العديــد مــن
التحديــات .حيــث ال ـيـزال هيــكل الفالحــن واملنمّ ــن يف موريتانيــا
مضطربــاً حيــث إن نمــوذج «التعاونيــات» الزراعيــة الــذي هــو األكــر
رواجــاً يف املناطــق الريفيــة ،ولكــن أداءهــا لــم يكــن مثاليــاً بــل ربمــا
شــجع روح االتكاليــة .أمــا اليــوم فنجــد أن أغلبيــة املنتجــن الذيــن
شـاكل يف تســويق منتجاتهــم يســعون إىل مزيــد مــن التكتــل
لديهــم م ـ
والتشــبيك يف نطــاق اتحــادات للمنتجــن مــن أجــل تحســن ظــروف
ومعطيــات التســويق الجماعــي مثــل (شــعب التمــور وشــعب األلبــان
وتعاونيــات بيــع األرز والخضــرورات واألســماك).

ان منظمــات املجتمــع املــدىن النشــطة فــى املجــال تعــد عــى األصابــع
ونذكــر مــن بينهــا:
•الشبكة املوريتانية لألمن الغذايئ.
•شبكة األمن الغذايئ روزا (.)ROSA
•منظمـ�ة التنميـ�ة البيئيـ�ة والتواصـ�ل فـ�ى فـ�ى آدرار(  (�ADE
.)CA
•تعاونيــة بادلــي يف مدينــة آالك ،الســتغالل ثمــار شــجر
الهجليــج أو توكــه.
•تكتــل تعاونيــات االتحــاد الجمهــوري يف مدينــة مونــكل
ضـراوات؛
بواليــة غور ـغـول النتــاج الخ ـ
•اتحــاد تعاونيــات الرببــارة ،لإلنتــاج الزراعــي وتســمني
ا لحيوا نــا ت ؛
سـره ويف
•جمعيتــا التســيري الجماعــي يف بلــديت سيبو ـ
كوديــوول الســتغالل وتطويــر املنتجــات الغابويــة يف واليــة
كيــدي ماغــا.
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ضـراوات،
القائمــة (األرز ،والــذرة الرفيعــة ،واللوبيــا ،والتمــور والخ ـ
إلــخ ).أن ّ
صـول عــى
شـراء محليــا بــدالً مــن الح ـ
يمكــن الربنامــج مــن ال ـ
اإلمــدادات مــن األســواق الدوليــة.

خـرة
إىل اتحــاد الرابطــات الواحاتيــة يف آدرار مــن خــال تزويدهــا بال ـ
الالزمــة يف مجــال التخطيــط والدراســات ودعــم تقنيــات اإلنتــاج
والتواصــل والتدبــر اإلداري واملؤســي.

وقــد يعــود الســبب الرئيــى يف انعــدام هيكلــة واضحــة املعالــم
للمجتمــع املــدين فــى هــذا املنحــى وغيــاب أي ـنـوع مــن تعزيــز القــدرات
جـزء منــه عائــد إىل حقيقــة أن
والدعــم واملصاحبــة ،كمــا أنــه فــى ـ
موريتانيــا ليــس لديهــا إنتــاج كبــر متخصــص يمكــن أن يســاعد أو
حـول تنميتــه كمــا هــي الحــال بالنســبة
يحفــز عــى هيكلــة املنتجــن ـ
للخضــروات والســكر والقمــح والقطــن والــن والــكاكاو يف بعــض
بلــدان املنطقــة.

شـراكة داخــل املجتمــع املــدين عــى الرغــم
يالحــظ بشــكل عــام ،نمــو ال ـ
صـول إىل مــوارد
مــن املعوقــات املتعــددة ،بمــا يف ذلــك صعوبــة الو ـ
سـرة .ولعــل تجربــة التعــاون القائمــة منــذ عقــود
التمويــل بشــروط مي ـ
بــن املنظمــة غــر الحكوميــة ( )ADECAواتحــاد الرابطــات الواحاتيــة
يف آدرار) ،يف مجــال دعــم املنتجــن الزراعيــن يف واحــات آدرار ،مــن
خـرة يف مجــاالت التســيري
أجــل تحســن قنــوات التســويق وتوفــر ال ـ
اإلداري واملــايل واملحاســبي ،تعــد تجربــة رائــدة وواعــدة.
يلعــب اتحــاد الرابطــات الواحاتيــة يف آدرار ،حســب طبيعتــه
املؤسســية كتجمــع للمنتجــن الزراعيــن يف الوســط الواحــايت ،دوراً
إشرافياً يف مواكبة وتعبئة املنتجني يف التسيري التشاريك للواحات،

التــي يتمثــل دورهــا يف تشــكيل إعــادة تجميــع ديناميكيــة لكافــة
مبــادرات التنميــة يف مناطــق الواحــات .كمــا يلعــب دوراً رئيســياً مــن
صـول عــى البــذور واألســمدة واملدخــات األخــرى
أجــل تســهيل الح ـ
شـراف عــى تســويق املنتجــات ،وكــذا
الزراعيــة األخــرى ،فضـاً عــن اإل ـ
الســعي مــن أجــل تعبئــة املــوارد البشــرية واملاديــة واملاليــة لتحقيــق
األهــداف املرســومة .ومــن جهتهــا ،تواكــب املنظمــة غــر الحكوميــة
«آديــكا» وتدعــم منــذ عــدة ســنوات الرابطــات الواحاتيــة املنتســبة
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استنتاجات وتوصيات:
يف الســياق الحــايل لتقلــب أســعار املــواد الغذائيــة والعجــز الغــذايئ
 الزراعــي ،مــن غــر املحتمــل أن تحقــق موريتانيــا أول هــدف مــناألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة أهــداف التنميــة املســتدامة ()ODD
جـوع والفقــر املدقــع) ،بــل أحــرى أن يتســنى لهــا
ضـاء عــى ال ـ
(الق ـ
تحقيــق الســيادة الغذائيــة عــى املــدى املنظــور .لــذا كان مــن الضــروري
أن يتقــدم املجتمــع املــدين 40يف هــذا البلــد بجملــة مــن التوصيــات
املهمــة مــن أجــل تــايف املشــكلة والبحــث لهــا عــن ح ـلـول جذريــة
تتجاوز املســكنات واملهدئات نحو معالجة حقيقية وجادة لألســباب
وتوقــع النتائــج.
وتتمثل األنشطة ذات األولوية عىل املستوى القطري فى موريتانيا:
•تحســن الحمايــة االجتماعيــة للمجموعــات الهشــة واألســر
الف ـقـرة
•عزيز التغذية عند األسر الفقرية والهشة
•التحســن املســتدام لإلنتاجية الزراعية والغذائية وملداخيل
األســر الف ـقـرة ونفاذهــا إىل الغــذاء
•تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية املائية.
•تكثيــف وتنويــع اإلنتــاج الزراعــي يف ا ـملـزارع القرويــة
و ا لعا ئليــة .
•زيادة القيمة املضافة لإلنتاج الحيواين وتكوين املنمني.
•تعزيز استغالل املنتجات السمكية.
•تعزيز البحث والتكوين والتدريب والدعم االستشاري.
•تعزيز حكامة وإدارة األمن الغذايئ والتغذية
ويمكن إجمال هذه التوصيات يف املحاور اآلتية:
سـاعد عــى خلــق الفجــوة
•تحريــم وتجريــم االحتــكار الــذي ي ـ
الغذائيــة وتعميقهــا؛
•األخــذ فــى الحســبان الخصوصيــة الثقافيــة واملجتمعيــة
للموريتــاين خاصــة منهــا تلــك املتعلقــة بالغــذاء وثقافــة
الغــذاء.
•إلغــاء كافــة الضرائــب املفروضــة عــى املنتجــات الغذائيــة
مـام بتغيــر املســلكيات الغذائيــة؛
واالهت ـ
•تحســن القــدرات الوطنيــة يف مجــال التخطيــط واملتابعــة
والتقييــم والتوقــع.
جـوار
•مراقبــة التدفقــات مــن الح ـبـوب القادمــة مــن بلــدان ال ـ
مثــل الســنغال ومــايل عــر الحــدود؛
حـول تطــور الوضــع الغــذايئ يف الســنوات
•وضــع ســيناريوات ـ
العشــر املقبلــة يف أكــر املناطــق ضعفـ ًـا.
جـراء تقييــم لالحتياجــات ،ويف حــال حــدوث صدمــات
•إ ـ
بســبب التضخــم يف أســعار ا ـملـواد الغذائيــة؛
•اتخــاذ تدابــر لتوريــد املدخــات لتحســن اإلنتــاج الزراعــي
عــى املــدى القصــر واملتوســط؛
سـراتيجي
جـراءات التطويــر اال ـ
•االســتمرار يف تنفيــذ إ ـ
املتعلقــة باألمــن الغذايئ/التغذيــة يف البلــد (التعليــم،
التنميــة الريفيــة ،التغذيــة الصحيــة ،التوظيــف)؛
•تعبئة املوارد املالية وأنظمة التنسيق؛

جـراءات الراميــة إىل التخفيــف مــن حــدة األزمــات
•تعزيــز اإل ـ
الغذائيــة؛
جـراءات التغذويــة للوقايــة وإدارة األطفــال دون
•تعزيــز اإل ـ
ســن الخامســة والحوامــل واملرضعــات؛
•القيام بمســح تحلييل ألســباب ســوء التغذية ،يف الواليات
ذات املعدل املرتفع النتشــار ســوء التغذية؛
•إعــادة هيكلــة آليــات إدارة األزمــات والتدخــل يف حــاالت
ال ـكـوارث الوطنيــة ،لتشــجيع مشــاركة املنظمــات غــر
الحكوميــة يف عمليــة تصميــم وتنفيــذ السياســات يف هــذا
املجــال؛
سـراتيجية الوطنيــة
•تســريع عمليــة متابعــة وتقييــم اال ـ
لألمن الغذايئ وخطة العمل لتنفيذها من خالل اإلشراك
طـاع الخــاص مــن أجــل
الفعــال للمجتمــع املــدين وللق ـ
التصــدي لتحديــات انعــدام األمــن الغــذايئ يف املســتقبل
بح ـلـول أفــق .2020-2030
حـرام بــل وتشــجيع حريــة تنقــل األشــخاص والبضائــع
•إ ـ
واملنتجــات الغذائيــة وفقــا للنصــوص والرتتيبــات القانونيــة
غـرب
جـوار امل ـ
بــن مختلــف البلــدان العربيــة خاصــة دول ال ـ
والجزا ئــر
طـاع
•إطــاق مشــاورات دائمــة بــن مختلــف الفاعلــن فــى الق ـ
سـواق
الغــذاىئ واإلنتاجــى وباإلضافــة اىل الفاعلــن فــى األ ـ
مـان التزويــد با ـملـواد الغذائيــة وتفــادى
وممونيهــا مــن اجــل ض ـ
اإلنقطاعــات والتنافــس غــر الشــريف اواإلحتــكار
• الرفــع مــن مســتوى اإل ـيـرادات مــن الح ـبـوب مــن غريهــا مــن
املنتجــات الغذائيــة عــى يتــم بصفــة تشــجع وتقلــص وتلغــى
الرســوم و الضرائــب الخاصــة باإل ـيـراد بــل وابعــد مــن ذلــك
الســعى اىل فتــح خطــوط إإلتمانيــة وقــروص لتشــجيع
اإلســترياد
•مواكبــة ودعــم املناطــق الهشــة مــن خــال الفتــح املســتهدف
للحوانيــت واملخــازن فــى املناطــق التــى غالبــا مــا ترتفــع فيهــا
األســعار وترتفــع املنافســة واإلحتــكار فيهــا مــع وضــع ترتيبــات
تمنــع إســتغاللها او اســتخدامها فــى امــور غــر ماهــى معــدة
اصــا لــه
سـاعد فــى فــى الحــد مــن تا ـثـرات
•الق ـيـام بكافــة مــا يمكــن ان ي ـ
الألزمــات الغذائيــة وتســيريها بافضــل طريقــة ممكنــة مــن
قبيــل ( النقــود مقابــل الغــذاء و العمــل مقابــل الغــذاء
والبيــع باســعار تفضيليــة و التحويــات املاليــة والخدمــات
املدفوعــة غذائيــا الــخ )
•تعزيــز أنشــطة التكفــل بالفئــات الهشــة مثــل كبــار الســن
واألطفــال دون ســن الخامســة واألمهــات الحوامــل
واملرضعــات واملصابــات بســوء التغذيــة واســتهداف املناطــق
ذات الخطــر املرتفــع مثــل آفطــوط واملناطــق النائيــة واملعزولــة
مـان تزويــد املنتجــن ببــذور الح ـبـوب النوعيــة ذات
•ض ـ
الجــودة العاليــة وباألســمدة خــال كافــة ال ـفـرات
•تعزيز الزراعة املنزلية
•توفري القروض الغذائية
•فتح القرض الزراعى امام املنتجني املهتمني
•الحــل الســريع ملشــكل امللكيــة العقاريــة وربمــا اســتبداله
بامللكيــة العقاريــة املنتجــة واإلنتاجيــة العقاريــة
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بالنظر إىل تعدد العوامل الخاصة واملعيقة مثل (نقص التساقطات
املطرية واملنتج الزراعي الناقص وانعدام مداخيل ثابتة ،والعراقيل
سـاع مســاحة البــاد وضعــف البنــى التحتيــة
املتعلقــة بالتمويــن ،وات ـ
والتقــري الفوضــوي واألميــة والعزلــة الــخ)...؛ تصنــف الجمهوريــة
طـرف املتخصصــن يف األمــن الغــذايئ عــى أنهــا بلــد
املوريتانيــة مــن ـ
يتســم بالعجــز الهيــكيل عــى مســتوى األمــن الغــذايئ.
يعتــر األمــن الغــذاىئ قضيــة وجوديــة قبــل كونهــا مســألة إنســانية أو
سياســية اقتصاديــة ،إضافــة إىل كونهــا عامـاً محوريــاً ورك ـيـزة للنمــو
االقتصــادي واالجتماعــي للســكان وتطورهــم ،فهــو يســاهم فــى
شـرط يف إقامــة التنميــة االقتصاديــة
إقامــة دولــة مســتقرة كمــا أنــه ـ
واالجتماعيــة ألي بلــد خاصــة يف موريتانيــا ،إال أن األمــن الغــذايئ ال
يتحقــق بــدون مســاهمة كافــة الفاعلــن خاصــة املجتمعيــن منهــم
(املجتمــع املــدين).
كمــاً ان الظــروف املعيشــية الهشــة للســكان خاصــة الريفيــن منهــم،
والفقــر املتنامــي ملــا يزيــد عــى مليــون مــن املوريتانيــن يف الريــف
واملناطــق شــبه الحضريــة ،يجعــل مســألة األمــن الغــذايئ بعيــدة
املنــال إن لــم تكــن مــن بــاب املســتحيل .وممــا ســبق نتبــن واقــع األمــن
الغذايئ والسيادة الغذائية يف موريتانيا ولن نخلص إىل أنها فائقة
شـاكل املطروحــة ،ولكــن بقــدر مــن الحــدة
الســوء بــل أنهــا مــن امل ـ
ورغــم أن الســلطات العموميــة ال تدخــر كبــر جهــد يف توفــر األمــن
الغــذايئ ،إال أن العوامــل الخارجيــة تبقــى املحــدد الرئيــي لألمــن
الغــذايئ يف بلــد كموريتانيــا يمــر يف العديــد مــن التحديــات ابســطها
التحديــات املناخيــة ثــم التحديــات الذاتيــة الداخليــة مــن (جهــل
حـرارة ونســبة األميــة وعــزوف مــن العمــل)
و ـمـرض وارت ـفـاع درجــات ال ـ
ظـرة ســوداوية.
ذات ن ـ
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 .١مقدمة
سـايس الســتمرارية العيــش ،ليــس فقــط للب ـقـاء عــى
شـرط أ ـ
الغــذاء ـ
ً
قيــد الحيــاة ،ولكــن أيضــا لب ـنـاء حيــاة صحيــة بدن ًيــا وخالقــة عقل ًيــا
بإمكانهــا تحفيــز كل إنســان عــى املشــاركة بنشــاط وحيويــة يف البيئــة
االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي ينمــو فيهــا .وقــد تــم اال ـعـراف بالحــق
يف الغــذاء ألول ـمـرة يف العــام  ،1948مــن خــال اإلعــان العاملــي
لحقــوق اإلنســان .قبيــل ذلــك ،لــم يســبق أن عولــج الحــق يف الغــذاء
ضمــن أبعــاده الصحيحــة بهــدف تطويــر السياســات الغذائيــة
للحكومــات الوطنيــة .وعــى الرغــم مــن أن «حقــوق اإلنســان» ال
جــدال فيهــا وال يمكــن دحــض أهميتهــا ،إال أن وصولهــا ملوقــع أويل
ضمــن الئحــة التزامــات الــدول لهــو حلــم بعيــد املنــال.
حـول
صـرف النظــر عــن محــور حقــوق االنســان ،ال شــك أن الجــدال ـ
ب ـ
الغــذاء أحــد أكــر املواضيــع التــي نوقشــت يف الســاحة الدوليــة.
ولكــن دائمً ــا مــا تــم تحليــل ال ـقـرار بقبولهــا مــن زاويــة أخــرى تختلــف
مــن ـفـرة إىل أخــرى ب ـنـاءً عــى الوضــع الحــايل واالشــكالية املطروحــة.
حـرب العامليــة الثانيــة ،انصـ ّ
ـب الرتكيــز عــى عامــل «اإلمــداد»
فبعــد ال ـ
صـول»
لضمــان االكت ـفـاء الــذايت .أمــا مــن بعدهــا فــكان مكــون «الو ـ
عامـاً أساسـيًا يف تحقيــق األمــن الغــذايئ ضمــن إطــار برامــج التكيــف
الهيــكيل .بالتــايل ،يف هكــذا ســياق دويل يتســم بعوملــة األســواق،
نشــأت مســألة الغــذاء مــن حيــث مزاياهــا النســبية .فكونهــا مفهــوم
متعــدد األبعــاد ،بــدأت مســألة الغــذاء بات ـبـاع نهــج جديــد متعــدد
القطاعــات ومتعــدد االجتماعيــات؛ لــم يعــد األمــر مجــرد مســألة
تتعلــق بالزراعــة ولكــن ً
أيضــا بالصحــة والبيئــة وال ـتـآكل والتصحــر
صـول إىل امليــاه والتهميــش الريفــي والتوســع الحضــري
وإمكانيــة الو ـ
صـول إىل الدخــل.
ومراقبــة األســعار والقــدرة عــى الو ـ
ونتيجــة ألزمــة الغــذاء بــن العامــن  2007و ،2008وجـرّاء التقلــب
العنيــف ملجمــل األغذيــة األساســية يف األســواق الدوليــة ،أصبحــت
الســيادة الغذائيــة أولويــة بالنســبة للبلــدان الناميــة وعــى قــدم
املســاواة مــع البحــث عــن االســتقالل الســيايس ،والــذي يميــل إىل
طـاء األخــر أهميــة سياســية أكــر .طرحــت الف ـكـرة ألول ـمـرة مــن
إع ـ
قبــل مؤسســة «ال فيــا كامبيســينا» يف قمــة الغــذاء التــي نظمتهــا
منظمــة األغذيــة والزراعــة يف رومــا عــام  ،1996وتشــر الف ـكـرة إىل
«حــق الســكان أو دولهــم أو نقاباتهــم يف تحديــد سياســتهم الزراعيــة
عـرض لإل ـغـراق مــن قبــل البلــدان الثالثــة
والغذائيــة ،مــن دون الت ـ
« .نتيجــة للبــطء يف نضــج هــذا املفهــوم ،أصبــح التعريــف األكــر
شـ ً
ـيوعا هــو التعريــف الــذي يدعمــه مؤتمــر القمــة العاملــي لألغذيــة:
«األمــن الغــذايئ موجــود عندمــا يحصــل جميــع النــاس ،يف جميــع
صـول املــادي واالقتصــادي إىل الغــذاء
األوقــات ،عــى إمكانيــة الو ـ
الــكايف والصحــي واملغــذي وذلــك ملســاعدتهم يف تلبيــة احتياجاتهــم
الغذائيــة وتفضيالتهــم الغذائيــة بهــدف ضمــان نمــط حيــاة صحــي
ونشــط» (مؤتمــر رومــا2016 ،أ).
ب ـنـاءً عــى مــا ســلف ذ ـكـره ،إذا كانــت املنظمــات الدوليــة (صنــدوق
النقــد الــدويل والبنــك الــدويل ومنظمــة األغذيــة والزراعــة) قــد أمّ نــت
فعـاً عناصــر جديــدة لب ـنـاء ذاك الشــعور باألمــن الغــذايئ ،فلــم
تتمكن يف حقيقة األمر من اإلجابة الكاملة عىل األسئلة التي كانت
شـاء منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة
قــد طرحتهــا .فمنــذ إن ـ
(الفــاو) وبدئهــا بالعمــل ( 16أكتوبــر  ،)1945بــرزت دائمً ــا كوســيط
لفتــح األســواق بــدالً مــن أن تكــون الالعــب يف اســتقرار البلــدان التــي

تواجــه صعوبــات يف الغــذاء واملجاعــة .اقتصــر دور الفــاو عــى تحديــد
السياســات العاموديــة التــي لــم يتــم تكييفهــا مــع واقــع احتياجــات
النــاس الغذائيــة والتــي لــم يكــن لديهــا نهــج متكامــل يف التعامــل
مــع الواقــع والظــروف التــي تعيشــها البلــدان املتأ ـثـرة بانعــدام األمــن
الغــذايئ وســوء التغذيــة.
حـول الغــذاء
فجميــع املناقشــات التــي نشــأت عــى املســتوى الــدويل ـ
وســوء التغذيــة واملجاعــة (ضمــن مؤتمــر الغــذاء العاملــي ومجلــس
األغذيــة العاملــي واألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة وغريهــا) تعالــج قضيــة
الغــذاء البشــري مــن حيــث انعــدام األمــن وليــس مــن حيــث الجســم
ّ
سـراتيجية
لحلهــا .كانــت جميــع االتجاهــات اال ـ
القا ـنـوين امل ـكـرس
تهــدف فقــط إىل توحيــد سياســة تنمويــة معتمــدة عــى الــذات عندمــا
تــم إهمــال كل مــا يتعلــق بــاألرض واإلنتــاج والتوزيــع .ونتيجــة لذلــك،
صـول
فشــلت هــذه السياســات يف التمييــز بــن اإلنتــاج الــكايف والح ـ
عىل الغذاء ،عىل الرغم من أن مؤتمر عام  1974أصر عىل الجانب
القا ـنـوين.
باختصــار ،إذا تكلمنــا اليــوم عــن األمــن الغــذايئ كهــدف ،لــن يكــون
هــذا املفهــوم أكــر تقييـ ًـدا إالّ إذا مــا تــم فهمــه مــن حيــث القانــون ،بمــا
يف ذلــك الحــق يف الغــذاء .أمــا مــن ناحيــة أخــرى فــكل هــذه الــكالم
عــن معالجــة مســألة انعــدام األمــن الغــذايئ هــو محاولــة لإلشــارة
إىل سياســة مــن امل ـفـرض تطويرهــا لعكــس هــذا الوضــع .يســلط
كال النهجــن الضــوء عــى مســؤولية الحكومــات يف وضــع وتنفيــذ
غـرب؟
سياســات وبرامــج مخصصــة لضمــان التغذيــة .فمــاذا عــن امل ـ
غـرب ،عــى الرغــم مــن أهميــة الحــق يف الغــذاء ،فــإن مشــكلة
يف امل ـ
الغــذاء تتجســد يف عجـ ٍـز يف الطلــب عــى األغذيــة األساســية بســبب
النقــص الكبــر يف اإلمــدادات الغذائيــة املحليــة Rerhrhaye,(.
 )2018وتــم تنفيــذ العديــد مــن سياســات االكت ـفـاء الــذايت خــال
األعــوام ( )1970-1980وتلــك املتعلقــة باألمــن الغــذايئ يف منتصــف
غـرب ال يفــي بتغطيــة احتياجاتــه
التســعينيات .ومــع ذلــك ،فــإن امل ـ
الغذائيــة األساســية التــي تقــوم عــى «الحبــوب والحليــب والزيــوت
واللحــوم والســكر» إال جزئيــاً .ويتــم تقديــم أســباب هيكليــة
ودوريــة مختلفــة بشــكل عــام لتفســر هــذا التدهــور :التغــر املناخــي
واالســتخدام املنخفــض للتكنولوجيــا والطلــب املتزايــد ومــوارد
امليــاه واألرايض املحــدودة والنمــو الســكاين والتفضيــات الغذائيــة
واملداخيــل املنخفضــة ،ومــا إىل ذلــك .إىل جانــب هــذه القيــود ،تثــار
غـرب مــن حيــث االختيــار الســيايس .فهــي لــم
قضيــة الغــذاء يف امل ـ
تعــد عمليــة فنيــة أو اقتصاديــة بســيطة ،ولكنهــا باتــت عمليــة طويلــة
ال يمكــن تحقيقهــا مــن دون تحقيــق ك ـفـاءة العوامــل السياســية
واملؤسســية (.)Rerhrhaye, 2018
غـرب؟ بهــدف أي سياســات
كيــف تطــور االقتصــاد الســيايس يف امل ـ
غذائيــة؟ وإىل أي مــدى أدت هــذه السياســات إىل تحســن وضــع
املزارعــن؟ مــا هــو الــدور الــذي تلعبــه الجمعيــات يف ضمــان الحــق يف
غـرب؟
الغــذاء يف امل ـ
لإلجابــة عــى هــذه األســئلة ،ســنقوم أوالً بتحليــل مكانــة الحــق يف
الغــذاء ضمــن االقتصــاد الســيايس للبلــد .فالهــدف هــو تحليــل ك ـفـاءة
السياســات الغذائيــة املنفــذة منــذ االســتقالل حتــى اليــوم وتأثريهــا
غـرب.
عــى الوضــع الغــذايئ يف امل ـ

248

 .١ملحة سريعة حول االقتصاد السيايس يف املغرب
غـرب ،ـمـرت أســس االقتصــاد الســيايس بمرحلــة إح ـيـاء
يف امل ـ
هيــكيل كبــر .إذ قبــل االســتقالل ،لــم يكــن لــدى الدولــة أي رؤيــة
سـراتيجية ألن أســس االقتصــاد الســيايس كانــت تعتمــد فقــط
إ ـ
عــى الهيكليــة االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي أنشــئت خــال ـفـرة
االنتــداب الفرنــي ( .)Najib Akesbi, 2017لــم تتدخــل الدولــة
يف تنظيــم اإلنتــاج والتســويق وتنظيــم األســعار الداخليــة والخارجيــة
إال يف بدايــة الســتينيات .وكان الهــدف اســتبدال الــواردات يف املقــام
األول ،يليهــا الرتويــج للصــادرات ( .)Rerhrhaye, 2018فمنــذ
الثمانينيات وتحت تأثري برامج التكيف الهيكيل ( ،)SAPبات يتميز
جـزيئ للدولــة عــن
االقتصــاد الســيايس بالالمركزيــة وفــك التخلــف ال ـ
دورهــا ،وذلــك بهــدف التحريــر الداخــي لألســواق وبدايــة التحريــر
الخارجــي ( .)Rerhrhaye, 2018ومــن نهايــة التســعينيات ،بــدأ
ظهــور نظــام اقتصــادي جديــد .إذ ُاتخــذ هــذا ال ـقـرار الســيايس عمـاً
باتفاقيــة الجــات املوقعــة يف أبريــل  1994يف مراكــش ،وبالتزامــن مــع
نهــج منظمــة التجــارة العامليــة (كمنظمــة دوليــة حقيقيــة) واتفاقــات
شـراكة األخــرى مــع االتحــاد األوروبــي .وكان الهــدف منــه تعزيــز
ال ـ
عمليــة فتــح االقتصــادات أمــام األســواق الدوليــة مــن خــال التفكيــك
التدريجــي للحواجــز الجمركيــة وغــر الجمركيــة (أي تعزيــز التحريــر
الخارجــي) (.)Rerhrhaye, 2018

 .٢مكانة الحق يف الغذاء ضمن أجندة االقتصاد
السيايس
ً
خاصــا بالغــذاء إالّ بعــد آثــار أزمــة النفــط
غـرب اهتمامً ــا
لــم ـيـويل امل ـ
( .)1973-1979عقــب ارت ـفـاع األســعار الدوليــة لجميــع املــواد
الغذائيــة ،بــدأ مناصــرو قضيــة الغــذاء بالدعــوة إىل تحقيــق االكت ـفـاء
ً
انطالقــا مــن تقويــة اإلنتــاج
الــذايت مــن األغذيــة األساســية وذلــك
املحــي.
بــدءً ا مــن الثمانينيــات ،بــدأت الدولــة تفقــد شــي ًئا فشــي ًئا مكانتهــا
كالعــب رئيــي يف تنظيــم اإلنتــاج وأســعار املــواد الغذائيــة ،تاركـ ًـة
هــذه املهمــة التنظيميــة لألســواق نفســها« :إن الســوق الحــر للمــواد
الغذائية ســيتمكن من تقليل تكاليف التســويق وأســعار االســتهالك
ومــن زيــادة األســعار للمنتجــن ،وبالتــايل مــن مســاعدة املزارعــن
عـلى االسـ�تثمار يف الزراعـ�ة وتحسـين اإلنتاجيـ�ة»(  (�Caspar Sch
.)weigman1, 2003
بــدأت هــذه الف ـكـرة بأخــذ مســار جديــد مــع قــدوم التســعينات يقــوم
عــى مبــدأ «إذا اقتصــر االكت ـفـاء الــذايت عــى اإلنتــاج املحــي ،يمكــن
ضمــان توافــر الغــذاء مــن خــال الــواردات .ولضمــان األمــن الغــذايئ،
صـول
يجــب عــى البــاد تحقيــق التوافــر واســتقرار اإلمــدادات والو ـ
إليهــا» .ومــع ذلــك ،فــإن الســؤال الرئيــي الــذي يطــرح نفســه هــو
كالتــايل :كيفيــة توفــر كل هــذه اإلمــدادات بشــكل عــادل لجميــع
الســكان؟
لضمــان الحــق يف الغــذاء ،فضلــت الدولــة (عــى الرغــم مــن تحريــر
https://www.rug.nl/research/globalisation-studies-groningen/cds/
1
publications/brenda.pdf

طـاع الحبــوب بأكملــه يخضــع
حتــى نهايــة الثمانينــات ،كان تنظيــم ق ـ
للهيئــة العامــة للمكتــب الوطنــي للحبــوب والبقوليــات (.)ONICL
ومــن بعدهــا تــم تحريــر الــواردات والصــادرات ضمــن إطــار خطــة
التكيــف الهيــكيل يف العــام  ،1992ولكنهــا بقيــت محميــة مــن قبــل
التعريفــات الجمركيــة العاليــة .أمــا يف العــام  ،1996فتــم تحريــر
ســوق الحبــوب املحليــة باســتثناء القمــح (Akesbi., Benatiya.
طـاع عــى وجــه التحديــد
 .)et El Aoufi. 2008وال ـيـزال هــذا الق ـ
خاضعً ــا للتنظيــم مــن قبــل  ONICLويســتمر يف االســتفادة مــن
املســاعدات الحكوميــة بمعــدل حصــة ـتـراوح بــن  10ماليــن قنطــار
يف العــام  2008و 6.5مليــون قنطــار مــن الدقيــق املدعــوم يف العــام
.)Rerhrhaye, 2018( 2015
طـاع الســكر ،يهــدف نظــام التعويــض إىل مراعــاة
وفيمــا يتعلــق بق ـ
صـول الســكان واملشــغلني االقتصاديــن إىل هــذا
متطلبــات ثــاث :و ـ
سـايس ،أســعار يف متنــاول الجميــع ،والحفــاظ عــى
العنصــر األ ـ
طـاع الصناعــي الوطنــي .يف
طـاع الزراعــي والقــدرة التنافســية للق ـ
الق ـ
املراحــل األساســية يعتــر السـ ّـكر مجان ًيــا ألنــه يمكــن ألي ـمـزارع إ ـبـرام
عقــود مــع مصانــع الســكر التــي ت ـمـول بدورهــا مســتلزمات اإلنتــاج
وتؤمن اإلدارة وتشرتي إجمايل املحاصيل .أما بعد اإلنتاج الزراعي،
طـاع الصناعــي عــى مرحلتــن :مرحلــة االســتخراج
هنــا يتدخــل الق ـ
ومرحلــة التكريــر .وكلتاهمــا حكــر عــى  COSUMARمنــذ خصخصــة
طـاع يف العــام )Tozanli et Lemeilleur, 2009(. 2005
الق ـ
تــؤدي آليــة التعويــض ،يف ضــوء أهدافهــا تلــك ،إىل هــدر كبــر يف
صـول إىل الغــذاء،
امليزانيــة مــن دون املســاهمة حتــى يف تحســن الو ـ
أال وهــو املكــون الرئيــي لألمــن الغــذايئ .إذ تــؤدي الطبيعــة العامليــة
لدعــم األســعار إىل إفــادة جميــع املســتهلكني بشــكل غــر عــادل،
بغــض النظــر عــن مســتوى املعيشــة ( .)Rerhrhaye, 2018ونظـرًا
الســتهالك الطبقــات األكــر ـثـراءً مــن حيــث القيمــة املطلقــة ،ال شــك
أنهــا تســتفيد بشــكل غــر متناســب مــن إجمــايل نفقــات منحــة MEF
.)(2015b

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -المغرب

 .٢االقتصاد السياسي والحق في
الغذاء في المغرب

األســواق وال ســيما بالنســبة للحليــب  2والزيــوت واللحــوم) ،حمايــة
بعــض املنتجــات األساســية كالســكر ودقيــق القمــح (بحصــة قدرهــا
 6.5مليــون قنطــار) ،باإلضافــة إىل وضــع آليــة تنظيميــة لتثبيــت
أســعار املســتهلك عــر «صنــدوق التعويضــات» (Rerhrhaye,
.)2017a, 2017b

 .٣السياسات الغذائية والحق في
الغذاء
 .١دراسة السياسات الغذائية التي طبقت بعد
االستقالل
شـرت الدولــة
غـرب بــن ال ـفـرة ( ،)1956-1966با ـ
بعــد اســتقالل امل ـ
بتنفيــذ نوعــن مــن العمليــات« ،الحراثــة واألســمدة» .يف هــذا
سـراتيجية
غـرب مــا يســمى باملحاصيــل اال ـ
الســياق ،اســتهدفت امل ـ
(القمــح اللــن والقمــح ال ـقـايس) ،مــع إيــاء اهتمــام خــاص للفالحــن
سـرعان مــا تبينــت مقيــدات هــذه
( .)Akesbi, 1997ومــع ذلــك ،ـ
العمليــات ويرجــع ذلــك أساســا إىل طريقــة تدخــل الدولــة .عــى
الرغــم مــن آثــار الجفــاف الــكاريث (الــذي ابتليــت بــه البــاد عــام )1961
عـرض الوطنــي ككل ،فقــد تدخلــت الدولــة
التــي أدت إىل انخفــاض ال ـ
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بطريقــة تقن ّيــة وقدمــت الدعــم بــدون حتــى تقييــم مهــارات وقــدرات
املزارعــن .كذلــك ،فــإن عــدم كفايــة سياســات اإلرشــاد واإلدارة
شـراف أدت إىل صعوبــة واجههــا املزارعــون يف اســتخدام األدوات
واإل ـ
املقدمة لهم ،كما أن اإلعانات املخططة لم يكن لها تأثري محفز عىل
االطــاق  Rerhrhaye, 2018(.باختصــار ،لــم يكــن لــدى الدولــة أي
نظــام تقييــم يحــدد املتطلبــات االجتماعيــة واالقتصاديــة للمزارعــن
ويرســم بدقة شــروط نجاح سياســتها من حيث احتياجات املزارعني
وتوقعاتهــم.
بــدءً مــن عــام  ،1966بــدأت الدولــة تواجــه اآلثــار الضــارة للجفــاف
سـراتيجيتها نحــو الزراعــة املرويــة.
وبالتــايل عملــت عــى تعديــل ا ـ
تحــت اســم سياســة الســدود ،أعطيــت األولويــة للمشــاريع املائيــة
الك ـبـرة عــى حســاب الزراعــة البعليــة والــري التقليــدي ،أي مــا يــوازي
طـاع الزراعــي ،يف حــن أن هــذا
 ٪ 42مــن امليزانيــة املخصصــة للق ـ
القطاع ال يمثل سو ى  ٪ 10من األرايض الزراعية املستغلة (�Akes
 .)bi, 1997 ; MAPM, 2000a ; MAPM, 2000bكان للدولــة
هدفــان؛ األول هــو تنميــة زراعــة الصــادرات لزيــادة احتياطيــات النقــد
األجنبــي .أمــا الهــدف الثــاين فــكان تحقيــق االكت ـفـاء الــذايت مــع إيــاء
سـراتيجية (الحبــوب عــى
اهتمــام خــاص ملــا يســمى باملحاصيــل اال ـ
وجــه الخصــوص :القمــح اللــن والســكر والحليــب) .عــى الرغــم مــن
طـاع الســكر والحليــب ،اســتمر العجــز الغــذايئ
النجــاح النســبي لق ـ
يف النمــو .يف الواقــع ،ال ـتـزال البــاد تعتمــد عــى أســواق االســترياد
لتزويدهــا باألغذيــة األساســية واملدخــات (البــذور املختــارة ومنتجــات
وقايــة النبــات واألســمدة واآلالت الزراعيــة ،إلــخ).
من خالل مجموعة من تدابري الدعم واإلعانات التي تم حشدها يف
منتصــف ســبعينيات القــرن العشــرين ،اســتمرت الدولــة يف التدخــل
كمشــغل مباشــر ومــدرب فنــي للفالحــن .وعــى الرغــم مــن فعاليــة
سياســة الســد يف مواجهــة مختلــف حــاالت الجفــاف التــي عانــت منهــا
البــاد منــذ أوائــل الثمانينــات ،فقــد كانــت مســاهمتها يف اإلمــداد
الغــذايئ منخفضــة للغايــة .عــاوة عــى ذلــك ،مــن خــال تحليــل
تخصيــص مواردهــا املائيــة ،يبــدو أن السياســة املذكــورة غــر فعالــة.
غـرب مثــال عــى ذلــك .فعــى الرغــم
زراعــة األرز املــزروع يف محيــط ال ـ
مــن محدوديــة املســاحة ( 10000هكتــار) ،إال أن اســتهالكها للميــاه
(أكــر مــن  18000م /3هكتــار) كان بإمكانــه تأمــن إنتــاج عشــرين
هكتــارًا مــن الحبــوب (األغذيــة األساســية) (.)Rerhrhaye, 2018
فيما يخص القيود التي تعيق تطبيق سياسة السد وأهدافها ،تتم
إضافــة برنامــج التكيــف الهيــكيل ( .)SAPيســتند هــذا الربنامــج ايل
وضــع يف العــام  1985إىل تحريــر األســعار وفــك االرتبــاط التدريجــي
للدولــة .وبالتــايل تمــارس الدولــة وصايتهــا باســتخدام مــوارد ماليــة
تزداد محدوديتها عىل الدوام وهياكل دعم غاية يف الضعف .خالل
غـرب يف برنامــج واســع للتحريــر والتكيــف
ال ـفـرة عينهــا ،شــرع امل ـ
الهيــكيل القتصــاده مــن خــال انضمامــه إىل اتفاقيــة الجــات يف العــام
 1987وإىل منظمــة التجــارة العامليــة يف  1995العــام ،بالتوقيــع
عــى اتفاقيــة التعــاون املربمــة مــع االتحــاد األوروبــي يف العــام 1996
حـرة االقتصاديــة ( )EFTAو46
باإلضافــة إىل اتفاقيــة التجــارة ال ـ
اتفاقيــات تجاريــة ثنائيــة (.)MAPM, 2000a, 2000b
لكــن الســؤال هــو مــا إذا كانــت الزراعــة املغربيــة قــد تمكنــت مــن
التســجيل يف ديناميــات النظــام االقتصــادي الجديــد واالندمــاج
معهــا .ففــي الواقــع ،عــى الرغــم مــن الجهــود املبذولــة لتعزيــز تطويــر
طـاع
قطاعــات التصديــر (الفواكــه والخضــروات) ،فقــد احتــاج هــذا الق ـ

بشكل متزايد إلعانات متعددة لإلنتاج والصادرات ،ال سيما عقب
انســحاب البلــدان األخــرى وخاصــة البلــدان املتقدمــة .وهــذا رمــى
بعقبــة أمــام خطــة تنويــع الســوق وبالتــايل أدى إىل آثــار ســلبية عــى
حـرة توفــر ً
فرصــا
خـول املزارعــن .فــإذا كانــت اتفاقيــات التجــارة ال ـ
مد ـ
للبــاد لالنفتــاح ،فينبغــي أن يشــمل دعــم السياســات االقتصاديــة
الداخليــة تطويــر الســوق الداخليــة وتوحيــد األســواق الخارجيــة
خـراق أســواق نمــو جديــدة .ال يمكــن تحقيــق ذلــك إال
التقليديــة وا ـ
سـراتيجية متســقة واســتباقية وطويلــة األجــل لتعزيــز
مــن خــال ا ـ
صــورة البــاد وتنويــع املنتجــات واألســواق .يف الواقــع ،ليــس لــدى
البــاد بعــد (حتــى يف ظــل  )PMVأيــة ه ـيـاكل دعــم وخطــط ترويجيــة
يف الســوق الدوليــة وال ســيما يف األســواق املســتهدفة أو املحتملــة.
تتطلــب هــذه اله ـيـاكل اســتثمارات ك ـبـرة مربحــة متوســطة وطويلــة
غـرب يف
صـاح ه ـيـاكل الرتويــج االقتصــادي للم ـ
األجــل تســتند إىل إ ـ
الخــارج)Rerhrhaye, 2018(.

غـرب
 .٢تحليــل السياســة الزراعيــة الجديــدة« :خطــة امل ـ
األخضر»
تهدف الخطة الزراعية الجديدة «خطة املغرب األخضر» ،والتي تم
إطالقها يف العام  ،2008إىل جعل القطاع الزراعي املحرك الرئييس
شـرة
لنمــو االقتصــاد الوطنــي خــال الســنوات العشــر إىل الخمســة ع ـ
املقبلــة ،وذلــك مــع إحــداث تأ ـثـرات نمــو ك ـبـرة عــى الناتــج املحــي
اإلجمــايل مصحوبــة بخلــق ـفـرص عمــل جديــدة وتنشــيط التصديــر
وتخفيــف حــدة الفقــر )MAPM, 2008a ; MAPM, 2008b(.مــن
خــال تحقيــق مجموعــة محــددة مــن األهــداف وب ـنـاء قاعــدات نمــو
معينــة للعــام  ،2020تهــدف الدولــة إىل إعــادة التــوازن يف العجــز
يف م ـيـزان الغــذاء وإىل تحريــك التجــارة قــدر اإلمــكان مــن خــال
الصــادرات واالســتثمار الخــاص ،ليصــل إىل معــدل نمــو أكــر ب3.4
أضعــاف ،أي إىل  4.6مليــون طــن ســنويًا (; MAPM, 2008a
 .)MAPM, 2008bمــن خــال هــذه األهــداف وطريقــة التدخــل
سـراتيجية للدولــة
(برنامــج العقــود والتجميــع) ،تتجــه الرؤيــة اال ـ
ـمـرة أخــرى نحــو تطويــر ترويــج الصــادرات .يف ضــوء تحقيــق األمــن
الغــذايئ ،تمثــل االســتثمارات املخطــط لهــا (بموجــب عقــد الربنامــج)
لتطويــر الحبــوب ( 2.9مليــار درهــم يف الســنة)  1.5٪فقــط مــن
إجمــايل االســتثمارات ،بينمــا تحتــل محاصيــل التصديــر مــا يقــارب
 5%مــن زراعــة الزيتــون و 18%مــن الحمضيــات و ٪ 75مــن الب ـقـول
(الجــدول رقــم .)1
أمــا بالنســبة لخطــة التدخــل الثانيــة فتشــتمل عــى التصــور
شـاكل القانونيــة (تجزئــة األرايض) .لقــد أثــار
التجميعــي كحــل للم ـ
هــذا النمــوذج منــذ إطالقــه العديــد مــن الصعوبــات املتعلقــة بعــدم
كفايــة األمــوال لدعــم العمليــة ككل (..)Rerhrhaye, 2018
كانــت املخاطــر املرتبطــة بنجاحهــا واضحــة منــذ البدايــة مــن خــال
النظــر إىل تــردد املزارعــن وعــدم ثقتهــم يف املشــاركة .باإلضافــة إىل
ذلــك ،هنــاك انخفــاض يف الدخــل املتــاح للمزارعــن ،وال ننــى عــدم
ظرًا إىل غيــاب
قدرتهــم عــى التكيــف مــع الوســائل التقنيــة الجديــدة ن ـ
سياســات الســلوك واإلرشــاد .يف الواقــع ،هــو نفــس النمــوذج املطبــق
يف إطار  COPAGو  COSUMARحيث لم تغري الدولة سوى اسم
الربنامــج بــدون اســتخالص أيــة دروس مــن هــذه التجــارب الالزمــة
لنجاحهــا (. )Rerhrhaye, 2018
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املساحة ( 1000هكتار)

حجم االستثامرات (مليون
درهم)
املدى البعيد 2020

بنا ًء عىل نوع املحاصيل

٥٢٥٠
85
32
680

٤٢٠٠
105
59
١٢٢٠

٢٩٠٠٠
٩٠٠٠
٢١٠٠٠
٢٩٥٠٠

بني  2008و2009
الحبوب
الحمضيات*
منتجات البستنة
الزيتون

مصدر البيانات 2009b 2008b ; ADA ,MAPM, :وحساباتنا
(*) الفرتة ما بني 2018-2008

غـرب
 .٣نتائــج السياســة الزراعيــة الجديــدة «خطــة امل ـ
األخضــر» يف مواجهــة نقــص الغــذاء

يف ضــوء اعتمــاد الدولــة الشــديد عــى أســواق الــواردات ،ينبغــي أن
تزيــد السياســة الزراعيــة الجديــدة مــن اإلمــدادات الوطنيــة لجميــع
املــواد الغذائيــة األساســية.
سـراتيجيًا
قــد زاد اإلمــداد الوطنــي للحبــوب ،الــذي يعتــر غــذاءً ا ـ
غـرب األخضــر (،)PMV
للمغاربــة ،بشــكل طفيــف بموجــب خطــة امل ـ
ولكــن لــم يكــن هنــاك أي تقليــل مــن اســتخدام الــواردات .عــى يف
ال ـفـرة مــا بــن  ،2008-2018ســجل إنتــاج الحبــوب مــا ي ـقـرب مــن
 80مليــون قنطــار  خــال ال ـفـرة مــا بــن العامــن  2008و2018
عــى مســاحة تقــدر بخمسـ ـ ة ماليــن هكتــار ()MAPM, 2018
(وب ـنـاءً عــى حســابتنا ً
أيضــا) .أمــا لتغطيــة الحاجــة مــن الحبــوب
( 185كجــم /رأس) ،يختلــف اســتخدام األس ـ ـ و اق الدوليــة حســب
الطلــب واإلنتاجيــة والتبايــن املناخــي واألف ض ل ي ــات الغذائيــة
وأســعار االســتهالك ،إلــخ .فقــد تصــل واردات الحبــوب إىل حــوايل
 62،728.46مليــون قنطــار تقري ًبــابــن العامــن  2007و ،2018أقــل
مــن الكميــة املنتجــة محل ًيــا ،حيــث يبلــغ متو ســط معــدل االعتمــاد
عــى الــواردات  %45خــال نفــس ال ـفـرة املذكــورة أعــاه (MAPM,
( )2018وب ـنـاءً عــى حســابتنا ً
أيضــا).
بســبب نســبة األمطــار الجيــدة والتوزيــع الجيــد لألمطــار ،يمكننــا
أن نالحــظ نمــو طفيــف يف املحاصيــل بمتوســط 15.5قنطــار للهكتــار
الواحــد بــن عامــي  ،2008-2017يف حــن بلغــت حــوايل  10قنطــار يف
الهكتــار الواحــد بــن عامــي  . )MAPM, 2008(2000-2007ومــع
سـايس إىل زيــادة إنتاجيــة
ذلــك ،فــإن هــذه النتائــج تعــود بشــكل أ ـ
القمــح العــادي ،أي مــا يقــارب  18.4قنطــار لــكل هكتــار يف املتوســط
خــال نفــس ال ـفـرة ( .)ONICL, 2017عــى الرغــم مــن اســتهالك
الدولــة املنخفــض للطاقــة مــن حيــث الجــودة الغذائيــة (فيمــا يتعلــق
بالحبــوب األخــرى مثــل الشــعري والقمــح ال ـقـايس) ،فهــي تواصــل
تفضيــل زراعــة القمــح اللــن التــي تحتــل أكــر مــن  %50مــن املســاحة
واإلنتــاج الــكيل للحبــوب ( .)Rerhrhaye, 2018تــم التأكــد مــن
صـول املحــدد مــن القمــح خــال ال ـفـرة
الفائــدة املمنوحــة لهــذا املح ـ
 ،2015-2016وخاصــة يف املنطقــة املرويــة ،عــى الرغــم مــن الجفــاف
الشــديد الذي شــهدته ســنة املحاصيل املذكورة واالنخفاض الهيكيل
يف مســاحة القمــح الطــري يف املســاحة (التــي تمثــل  7٪فقــط مــن
إجمــايل مســاحة الحبــوب) .ومــع ذلــك فقــد أظهــر اإلنتــاج نمـوًا
متواصـاً وصــل إىل  40قنطــار للهكتــار الواحــد يف نفــس العــام ،يف
حــن وصــل إىل  25قنطــار فقــط للهكتــار الواحــد بــن 2000-2007
( .)Rerhrhaye, 2017a, 2017bأمــا يف مناطــق الزراعــة البعليــة،

بنا ًء عىل املساحة (1000
هكتار)
6,9
85,7
355,9
24,2

تقــدر محاصيــل اإلنتــاج التــي تــم حصدهــا يف ال ـفـرة 2015-2016
بحــوايل  8.33مليــون قنطــار بعائــد يبلــغ حــوايل  7.5قنطــار للهكتــار.
هذا أدى إىل تدهور معدل  CBRإىل Rerhrhaye, 2017a,( 39%
 .)2017bيفضل القرار السيايس القمح الطري الذي أدى إىل تنويع
طـاع الزراعــي ،وذلــك مــع هيمنــة املناطــق
منخفــض للتنــاوب يف الق ـ
التــي تمتــد ألكــر مــن مل ـيـوين هكتــار .مثــل هــذا املوقــف ال يوفــر مجــاالً
ك ـبرًا للتحســن ولدعــم املنافســة يف الســياق الحــايل لتحريــر التجــارة
الخارجيــة .يف الواقــع ،فــإن ال ـتـزام الدولــة بعــدد مــن االتفاقيــات
شـركائها (الواليــات املتحــدة األمريكيــة والــدول العربيــة
التجاريــة مــع ـ
واالتحــاد األوروبــي) والحصــص املعروضــة يف الواليــات املتحــدة
واالتحــاد األوروبــي قــد يــؤدي بــدوره إىل آثــار ســلبية عــى تدفــق
اإلنتــاج املحــي (..)Rerhrhaye, 2018

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -المغرب

الجدول ( .)1االستثمارات املخطط لها لتنمية سالسل اإلنتاج الزراعي بحلول العام  2020ضمن إطار “عقود برامج»حسب الدخل والتوزيع الجغرايف

باعتبــار الســكر الغــذاء الرئيــي الثــاين ،يقــدر متوســطإجمــايل إنتــاج
محاصيــل الســكر بحــوايل  1000qx)1( 35.260بــن عامــي 2007
و .2017يمكــن ال ـقـول إن الطلــب عــى واردات الســكر الخــام املكــرر
محل ًيــا (املقــدر بنحــو  8387تقري ًبــا يف  1000qxبــن )2007-2017
ـرض تقري ًبــا ،حيــث تــم تســجيل متوســط  TDIقــدره  %60خــال
ـم ٍ
نفــس ال ـفـرة ( MAPM,2018وحســاباتنا) .ومــع ذلــك ،تجـ ـ د ر
اإلشــارة إىل أن هنــاك فجــوة ك ـبـرة بــن إنتــاج قصــب الســكر ،والــذي
عــى الرغــم مــن جودتــه الغذائيــة ال يمثــل ســوى  16%مــن إجمــايل
اإلنتاج من هذا املحصول ،وبنجر السكر الذي يمثل أكرث من %80
مــن عــى الرغــم مــن مســاهمتها الغذائيــة الســلبية (MAPM,2018
وحســاباتنا) .عــى الرغــم مــن حســنات قصــب الســكر وأهميتــه يف
عـرض الوطنــي عليــه بنســبة  ٪ 45بــن
النظــام الغــذايئ ،انخفــض ال ـ
عامــي ،2007-2017
ً
ً
يف حــن أننــا نالحــظ ركــودا معينــا يف اإلنتــاج الوطنــي لبنجــر الســكر
الــذي يقــدربنحــو  )1000qx( 29.550خــال نفــس (MAPM,2018
وحســاباتنا) .نال ح ــظ أن االنخفــاض يف إمــدادات قصــب الســكر
املحــي ،مثــل ـغـره مــن األطعمــة األساســية (البــذور الزيتيــة) ،قــد
يــؤدي إىل اختفائــه عـ ـ ى ا مل ــدى البعيــد (مثــل حــال الــذرة :إحــدى
املــواد الغذائيــة األساســية ل ل د و اجــن) ،ومــن شــأنه أن يزيــد مــن
عـرض كل م ـ ـن امل ـيـزان التجــاري لألغذيــة
نقــص الغــذاء يف البــاد وي ـ
واملدفوعــات للخطــر.
غـرب
أمــا بالنســبة للبــذور الزيتيــة ،نالحــظ أنــه منــذ إطــاق «خطــة امل ـ
األخضــر» اســتمر اإلنتــاج املحــي يف متابعــة اتجاهــه الهبوطــي بــن
عامــي  .2008-2017وقــد أدى االنخفــاض الهيــكيل ( )-50٪يف
املســاحات املزروعــة بالبــذور الزيتيــة ،نســبة تــدين  37٪يف ال ـفـول
الســوداين ( -17٪النقــص) و  63٪يف عبــاد الشــمس (-67٪
النقــص) ،إىل انخفــاض إجمــايل اإلنتــاج ( -انخفــاض بنســبة )٪ 42
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ً
وتحديدا انخفاض  30%يف إنتاج الفول السوداين و %52يف معدل
إنتــاج عبــاد الشــمس ( .)MAPM, 2018تثــر هــذه النتائــج مخــاوف
حـول باألمــن الغــذايئ ،علمً ــا أنــه يتــم اســترياد جميــع البــذور الزيتيــة
ـ
تقري ًبــا لتلبيــة االحتياجــات املتزايــدة الســتهالك الزيــوت .وقــد ارتفــع
هــذا األخــر مــن  14.5لــر /رأس يف العــام  1985ليصــل إىل  17لــر /
رأس يف العــام  2001إىل مــا ي ـقـرب  22.4لــر  /رأس يف العــام 2014
(.)HCP, 2016
وبالنســبة للحــوم واألبقــار واألغنــام ،فهــي الســاالت الرئيســية
إلنتــاج اللحــوم الح ـمـراء .فقــد بلــغ متوســطعــدد األغنــام بــن ال ـفـرة
 21.624 2007-2017يف تقري ًبــا ( 1000رأس) ٪ 85 ،منه ــا حصــة
األغنــام (حــوايل  19.8مليــون رأس يف عــام  .2017تقــع الب ـ ـ ا د يف
املرتبــة  12عامل ًيــا) ( MAPM,2018وحســاباتنا) .يوجــد قطيــع املاعــز
ً
أيضــا الــذي يعتــر مهــم لفئــة معينــة مــن املســتهلكني وال ســيما يف
املناطــق الحضريــة .إذ يقــدر إنتــاج املاعــز بـ  5.8مليــون رأس ،فقــد بلــغ
اإلنتــاج مــا ي ـقـرب مــن  230ألــف قنطــار تقري ًبــا  بــن  .2007-2017ال
ـتـزال هنــاك قطعــان تنتــج كميــات مــن مــن منتجــات األلبــان واللحــوم
باإلضافــة إىل بعــض ـمـزارع األلبــان املتخصصــة األكــر إنتاجيــة فيمــا
يخــص الجــن الطــازج أو الناضــج (ً ..) MAPM,2018
وفقــا للمســح
الــذي أجرتــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط يف العــام  ،2016وجــد
أن اســتهالك الحبــوب ينخفــض وخاصــة يف املناطــق الحضريــة.
وهــذا االتجــاه يشــق طريقــه عــى حســاب اســتهالك اللحــوم .لتلبيــة
احتياجات االستهالك ،سجل اإلنتاج الوطني للحوم حوايل 10.55
مليون قنطاربني عامي  ،2007-2017أي  ٪ 55من اللحوم البيضاء
و  ٪ 45من اللحوم الحمراء ( MAPM,2018وحساباتنا) .يف حني
أن إجمــايل إنتـ ـاج اللحــوم اتجــه عــى نحــو تصاعــدي اســتمراري بــن
عامــي  ،2007-2017كان هنــاك نمــو بنســبة  ٪ 48بالنســبة للحــوم
الح ـمـراء (مــن  5.54مليــون مــر مربــع يف  2017إىل  3.74مليــون مــر
ضـاء مــن
مربــع يف  )2007ونمــو بن س ـ ـبة  ٪ 41بالنســبة للحــوم البي ـ
الدواجن (من  6.9مليون مرت مربع يف  2017مقابل  4.9مليون مرت
مربــع يف  )2007وأكــر مــن  ٪ 50زيــادة يف إنتــاج البيــض لالســتهالك
خــال نفــس ال ـفـرة ( MAPM,2018وح س ــاباتنا).
رغم تراجع قطاع تربية املاشية ( 10٪فقط من اإلنتاج) ،يبقى قطاع
غـرب .نظـرًا
الدواجــن أحــد األنشــطة الزراعيــة األكــر ديناميكيــة يف امل ـ
النخفاض أسعار الشراء نسبيًا مقارنة باملنتجات الحيوانية األخرى
واســتهالك الربوتــن الــذي تو ـفـره ،فــإن اســتهالك منتجــات الدواجــن
ال ـيـزال األعــى (بمعــدل  17كغم/فرد/ســنة) ،حيــث تمثــل الدواجــن
 52٪مــن االســتهالك الــكيل لجميــع اللحــوم (MAPM,2018
وحســاباتنا) بغــض النظــر عــن ارت ـفـاع مســتوى اســتهالك منتجــات
ضـاء آخــذ يف االنخفــاض .ال
الدواجــن ،فــإن الطلــب عــى اللحــوم البي ـ
شـرائية للمســتهلكني ،بــل
يفســر هــذا االســتنتاج بانخفــاض القــوة ال ـ
بســبب الجــودة الصحيــة املتدهــورة ملنتجــات الدواجــن ،فاملنتجــون
غــر األخالقيــون والقنــوات التســويقية الســيئة ضــارة جـ ًـدا بصــورة
طـاع بأكملــه.
الق ـ
فيمــا يتعلــق بالحليــب ،نالحــظ أنــه منــذ عــام  2002نمــا اإلنتــاج
بشــكل مســتمر ،فقــد تضاعــف إىل  2.5مليــار لــر تقري ًبــا يف العــام
 ..)MAPM,2018( 2012عــى الرغــم مــن انخفــاض اإلنتــاج بنســبة
 ٪ 8.4يف العــام  ،2013فقــد بــدأ باالرت ـفـاع بشــكل طفيــف وثابــت،
ليصــل إىل مــا ي ـقـرب  2.6مليــون ليــر يف العــام  .2017ويعــزى هــذا
النمــو بشــكل رئيــي إىل اســترياد قطيــع ألبــان عــايل األداء ،وإىل
تحســن تقنيــات اإلنتــاج ومكافحــة األ ـمـراض الوبائيــة (MAPM,
.)2018

 .٤المعوقات الهيكلية المتسببة
بانعدام األمن الغذائي في
المغرب
تصاعد
 .١الطلب الغذايئ يف
ٍ
لضمــان الحــق يف الغــذاء وتحقيــق األمــن الغــذايئ ،ينبغــي مراعــاة
العديــد مــن العوامــل الهيكليــة يف عمليــة تنفيــذ السياســات
الغذائيــة ،حيــث أن الطلــب عــى الغــذاء يختلــف مــع النمــو الســكاين
سـايس واإلنفــاق الغــذايئ (القــوة
وميزانيــة النظــام الغــذايئ األ ـ
شـرائية) واألفضليــات الغذائيــة والدخــل.
ال ـ
سـراتيجية األمــن الغــذايئ وجــود
دخــل الفــرد :ي ـفـرض اختيــار ا ـ
دخــل ثابــت للفــرد يســمح للطبقــات االجتماعيــة املختلفــة بتلبيــة
احتياجاتهــم الغذائيــة .منــذ العــام  ،1970زاد نصيــب الفــرد مــن
الدخــل بشــكل طفيــف ،حيــث بلــغ متوســطه  3000درهــم ليصــل
إىل أكــر مــن  4400درهــم تقري ًبــا يف العــام  2000وذلــك بمعــدل
نمــو ســنوي بلــغ ( 1.2٪منظمــة الفــاو .)2002 ،ومــع ذلــك ،فقــد كان
متوسط الزيادة السنوية يف نصيب الفرد من الدخل  .٪ 3.6خالل
فرتة التكيف الهيكيل .ومنذ العام  ،1991شهدت البالد شبه ركود
ً
صـول األ ـفـراد إىل نظــام
انخفاضــا يف إمكانيــات و ـ
افرتاض ًيــا إن لــم يكــن
غــذايئ مناســب.
عــى الرغــم مــن أهميــة دخــل الفــرد ،فإنــه ال يعكــس أبـ ًـدا ســلوك
ً
وفقــا للمرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية
املســتهلك الحقيقــي.
سـرة فقــط هــو الــذي يســمح
( ،)2015فــإن اإلنفــاق لــكل شــخص أو أ ـ
بقيــاس أوجــه عــدم املســاواة يف اإلنفــاق (املخصصــة لالســتهالك)
بــن الطبقــات االجتماعيــة املختلفــة .بمعنــى آخــر ،يتيــح لنــا تحليــل
اإلنفــاق الكمــي دراســة خــط الفقــر.
اإلنفــاق الغــذايئ للفــرد :اســتنا ًدا إىل نتائــج آخــر مســح أجرتــه
املندوبيــة الســامية للتخطيــط ( ،)2016يقــدر متوســط اإلنفــاق
الســنوي للفــرد الواحــد لعــام  2014بحــوايل  15900درهــم ســنويا،
وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة  ٪ 42بــن  .2007-2014حســب مســاحة
اإلقامــة ،ارتفــع متوســط اإلنفــاق الســنوي للفــرد الواحــد مــن 13895
درهم يف عام  2007إىل  19513يف العام  2014يف املناطق الحضرية،
أي بزيــادة ســنوية تبلــغ حــوايل  .٪ 5.2أمــا يف املناطــق الريفيــة ،فقــد
ارتفــع متوســط اإلنفــاق مــن  7777درهــم إىل  10425درهــم بمعــدل
نمــو ســنوي يصــل إىل حــوايل  4.5٪خــال نفــس ال ـفـرة (املندوبيــة
السامية للتخطيط 2016 ،وحساباتنا) .مهما كانت نفقات امليزانية
ً
فوفقــا لنتائــج
للفــرد الواحــد ،يعــد الطعــام أكــر عنصــر اســتهاليك.
الدراســة االســتقصائية التــي أجرتهــا املندوبيــة الســامية للتخطيــط
خـرة بـ  5874درهــم يف الســنة عــى
يف العــام  ،2016تقــدر هــذه األ ـ
الصعيــد الوطنــي وذلــك يف العــام .2014
بعــد النظــر إىل نتائــج االســتطالع األخــر الــذي أجرتــه املندوبيــة
الســامية للتخطيــط ( ،)2016تبــن أنــه بينمــا يســجل متوســط
اإلنفــاق الســنوي للفــرد الواحــد ( )DAMPنمـوًا بنســبة  42٪بــن
عامــي  ،2007-2014فــإن أكــر مــن ثلثــي األســر قــد حققــوا أقــل
مــن املتوســط أكان عــى املســتوى الوطنــي ( )٪ 68.6أو يف الحضــر
( )٪ 67.7أو يف املناطــق الريفيــة (( )٪ 66.9املرصــد الوطنــي للتنميــة
البشــرية .)2015 ،تكــون أوجــه عــدم املســاواة هــذه أكــر وضوحً ــا
عندمــا يكــون الســبب هــو اإلنفــاق الســنوي للفــرد ،أي  70.9٪عــى
املســتوى الوطنــي ،أقــل مــن متوســط خطــة إدارة املناطــق الســاحلية
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يف حــن أن متوســط اإلنفــاق الســنوي للفــرد الواحــد ســجل 19267
درهــم عــى املســتوى الوطنــي يف العــام  ،2012فإنــه يمثــل فقــط 22٪
األســر يف العشــرية األوىل (األقــل دنـوًا) ،يف حــن أنــه يمثــل ٪ 358
لألســر يف آخــر عشــري (األعــى) (املرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية،
 .)2015هــذه األرقــام تمثــل غالبيــة املســتهلكني (مزارعــي الكفــاف
وليــس املتداولــن) للحبــوب ( 60٪هــي مــن القمــح الشــائع) (قســم
اإلحصائيــات واإلعالميــات )2007،والذيــن سيســتمر تدهــور دخلهــم
شـرائية لســنوات (املرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية،
وقدرتهــم ال ـ
.)2015
عـدل امليزانيــة املخصصــة للغــذاء األســايس :شــهد مؤشــر
م ـ
مســتويات املعيشــة األساســية تدن ًيــا مســتمرًا بــن ،1970-2014
حيــث انخفــض مــن  ٪ 54.0يف  1970-1971إىل  ٪ 41.3يف العــام
صـوالً إىل  % 40.6يف العــام  ،2007ومــن ثــم إىل مــا يقــارب
 ،2001و ـ
 ٪ 37يف عــام  .2014عــى الرغــم مــن االنخفــاض املســتمر يف معــدالت
امليزانيــة املخصصــة لألغذيــة ،فإنهــا ال ـتـزال مرتفعــة جــدا باملقارنــة
مــع البلــدان املتقدمــة ،إذ تبلــغ يف فرنســا حــوايل  13.2٪وتقــل عــن الـ
 10٪يف دول مثل الواليات املتحدة ( .)6.6٪لكن من ناحية أخرى،
تصــل هــذه املعــدالت إىل  ٪ 35.6يف تونــس و ٪ 43.7يف الجزائــر
(املرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية.)2015 ،
النمو السكاين :وفقا للتقرير الذي نشرته وزارة االسكان (،)2014
فقــد ارتفــع معــدل النمــو الســكاين فيمــا يخــص ســكان املــدن تحديـ ًـدا
مــن  ٪ 55.1يف  2004-2005إىل مــا يقــارب  ٪ 60يف ،2014-2015
ومــن املتوقــع أن يصــل ســكان الحضــر إىل حــوايل  ٪ 75مــن إجمــايل
الســكان بح ـلـول العــام  .2022عــى الرغــم مــن التطــور املتزايــد
للمعــدل الســكاين يف البيئــة الحضريــة وعــى الرغــم مــن الحصــة
الك ـبـرة التــي تمثلهــا هــذه املنطقــة مــن حيــث متوســط اإلنفــاق
الســنوي للشــخص ( ٪ DMAP) (65مــن إجمــايل متوســط اإلنفــاق
الســنوي للفــرد الواحــد) ،فمتوســط اإلنفــاق الســنوي للفــرد الواحــد
مــن الحضــر واملخصــص لألغذيــة هــو فقــط  33.3%مقابــل  ٪ 66.7يف
املناطــق الريفيــة يف العــام .2014
غـرب جميعهــا
األغذيــة املفضلــة :تمثــل الحبــوب واللحــوم يف امل ـ
خمــس امليزانيــة املخصصــة للغــذاء .فبحســب مــكان اإلقامــة ،تعــد
الحبــوب أكــر أهميــة ،ولــو بنســبة ضئيلــة ،مــن اللحــوم يف املناطــق
الريفيــة وتحتــل حــوايل  22٪مــن إجمــايل امليزانيــة التــي تنفــق عــى
الطعــام مقارنــة بنســبة  18.3٪يف املناطــق الحضريــة .ثــم تــأيت
املجموعــات الفرعيــة «املكونــات الدســمة» كالحليــب ومنتجــات
األلبــان والبيــض مــع مــا ي ـقـرب مــن  ،٪ 10أكان  ٪ 8.3يف املناطــق
الريفية أو  ٪ 10.7يف املناطق الحضرية .عىل أساس جميع البيانات
التي تم تحليلها ،يبدو أن تفضيل استهالك الحبوب (القمح اللني)
إىل انخفــاض بينمــا يوجــد توجــه ملمــوس نحــو األطعمــة األساســية
األخــرى مثــل اللحــوم .فبــن العامــن  ،2001-2014ارتفــع اســتهالك
الحبــوب مــن  210.4كجــم /فــرد /ســنة إىل حــوايل  185كجم/فــرد/
ســنة ،بانخفــاض قــدره  .٪ 0.1أمــا مــن حيــث اســتهالك اللحــوم لــكل
كجم /فرد/سنة ،كانت هناك زيادة بنسبة  ٪ 60.9مقارنة بالفرتة
نفســها (املندوبيــة الســامية للتخطيــط.)2016 ،
تشــمل مجموعــات املنتجــات التــي يغطيهــا نظــام التعويــض دقيــق

 .٢املوارد الطبيعية املحدودة
غـرب ،يتواجــد مــا يقــارب  93٪مــن مســاحة البــاد يف املناطــق
يف امل ـ
املناخيــة شــبه القاحلــة أو القاحلــة بأكملهــا أو الصحراويــة .عــى
ً
انخفاضــا (تقــدر
مــدى  50عامً ــا ،شــهدت األرايض الزراعيــة املســتغلة
بنحــو  8.7مليــون هكتــار) مــن  770إىل  295ألــف هكتــار ومــن املتوقــع
أن تنخفــض إىل  220ألــف هكتــار بح ـلـول العــام Akesbi،( 2020
 ،2006منظمــة الفــاو .)2009 ،يعــزى هــذا االنخفــاض إىل آثــار إزالــة
الغابــات والتوســع الحضــري والرعــي .باإلضافــة إىل هــذه العوامــل،
يوجــد ً
أيضــا ظواهــر التدهــور والتصحــر وال ـتـآكل التــي تتقــدم بشــكل
خطري ،حيث  5.5مليون هكتار ( 60٪من مساحة األرايض الزراعية
املســتغلة) عرضــة لخطــر ال ـتـآكل كمــا أن م ـيـوين هكتــار باتــت أصـاً
يف مراحــل متقدمــة مــن عمليــة ال ـتـآكل (الصنــدوق الــدويل للتنميــة
الزراعيــة ومنظمــة الفــاو وآخــرون.)2009 ،
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وال سيما يف املناطق الحضرية ،أي  70.4٪مقابل  66.5٪يف املناطق
الريفيــة (املرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية.)2015 ،

القمح اللني املحيل الذي تدعمه الدولة .أما عىل املستوى الوطني،
فيقــدر متوســط  اإلنفــاق للفــرد بنحــو  2686درهــم يف الســنة ،أو
سـرة الريفيــة حــوايل  30٪مــن
 224درهــم يف الشــهر .إذ تســتهلك األ ـ
س ـرة الحضريــة ( 262درهــم يف األريــاف مقابــل
الدقيــق أكــر مــن األ ـ
 203درهــم شــهريًا عــى األقــل يف املــدن) .بينمــا اســتهالك الزيــوت
سـرة يعتــر مماثــل بــن املناطـ ـ ق الحضريــة والريفيــة ،بينمــا
لــكل أ ـ
يميــل إىل الزيــادة وفقــا ملســتوى املعيشــة .يف الواقــع ،يبلــغ متوســط
إنفاق األسر املعيشية يف العشر األول من برنامج املساعدة يف إدارة
الكوارث  153درهم شهريًا ،مقابل  226درهم لألسر األكرث رعاية،
أي أكــر بحــوايل ( 48٪املرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية.)2016 ،
سـرة حــوايل  63درهمً ــا شــهريًا تقري ًبــا،
وبالنســبة للســكر ،تدفــع األ ـ
بمــا يشــمل الســكر يف املخبــوزات ومكعبــات الســكر والســكر املحبــب
وســكر البــودرة والســكر الناعــم .هنــا ً
سـرة الريفيــة 77
أيضــا ،تنفــق األ ـ
سـرة الحضريــة .كمــا أن نســبة
درهمً ــا شــهريًا مقابــل  56درهمً ــا لأل ـ
الســكر من الدخل الســكر تنخفضعندما يرتفع مســتوى املعيشــة،
إذ ـتـراوح مــا بــن  72درهمً ــا شــهريًا للعائــات امليســورة و 52درهمً ــا
للعائــات غــر املرتاحــة ماد ًيــا.

ً
طـاع الزراعــي يف عــام  ،1996فــإن مــا
وفقــا للتعــداد العــام للق ـ
يقــارب  ٪ 70مــن ا ـملـزارع لديهــا أقــل مــن  5هكتــارات وتحتــل ٪ 24
مــن مســاحة األرايض الزراعيــة املســتغلة ،و ٪ 29مــن ا ـملـزارع لديهــا
مســاحة ـتـراوح مــا بــن  5و 50هكتــارًا وتمثــل مــا ي ـقـرب  ٪ 60مــن
مســاحة األرايض الزراعيــة املســتغلة ،أمــا ا ـملـزارع التــي تتجــاوز 50
هكتــار (ال تتجــاوز  )٪ 1فتحتــل  ٪ 16مــن مســاحة األرايض الزراعيــة
املســتغلة (الفــاو .)2009 ،عــى الرغــم مــن أن الغالبيــة مــن ا ـملـزارع
غـرة (أقــل مــن  5هكتــارات) تمثــل  70٪مــن ا ـملـزارع و 24٪مــن
الص ـ
األرايض ،لكــن يبــدو أنهــا مدانــة إىل حــد مــا عــى املــدى القصــر.
لكــن هــذا ليــس هــو الحــال بالنســبة للشــريحة املتوســطة ( 5إىل 50
هكتــار) .باختصــار ،ســيكون ملكــون األرض ومســتقبله تأثــر كبــر عــى
تطــور الزراعــة املغربيــة ككل ،وال ســيما األرايض املزروعــة حبو ًبــا.
مــن ناحيــة يعــد تعــدد األنظمــة القانونيــة التــي تحكــم ملكيــة األرايض
الزراعيــة وصغــر حجــم وتفتيــت ا ـملـزارع عقبــة أمــام التنميــة املكثفــة،
صـول عــى االئتمــان الــذي يعتــر عامــل حاســم يف التحديــث،
والح ـ
مــن ناحيــة أخــرى .إن صغــر حجــم ا ـملـزارع وتفتيتهــا يــؤدي إىل ضعــف
يف اإلنتاجيــة الــذي ينعكــس بضعــف االســتثمارات وتكثيــف ســلوك
املضاربــات ،ممــا ال يتيــح إنتــاج فائــض قابــل للتســويق وحتــى دخــل
كاف لتلبية احتياجات املزرعة .وتعترب آثار هذا التفتت الكبري
زراعي ٍ
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أكــر حـ ً
غـرة .يف الواقــع ،يبلــغ متوســط مســاحة
ـدة عــى ا ـملـزارع الص ـ
ـار واحــدٍ .
األرض  0.12هكتــار لألمــاك التــي تقــل عــن هكتـ ٍ
باإلضافــة إىل مشــكلة صغــر حجــم وتفتيــت املمتلــكات ،هنــاك تعــدد
يف النظــم القانونيــة التــي تحكــم ملكيــة األرايض الزراعيــة .فبعــض
القوانــن تــؤدي إىل عــدم االســتقرار وعــدم ضمــان األرض .هــذه هــي
حالــة األرايض الجماعيــة وحــي الحبــوس والغوايــش التــي تشــغل
عــى التــوايل  ٪ 17.7و ٪ 2.8و ٪ 0.6مــن إجمــايل األرض الزراعيــة
املســتخدمة .ال تشــجع هــذه الحــاالت القانونيــة االســتثمارات
املتوســطة والطويلــة األجــل واســتخدام وســائل التحديــث ومولــدات
صـول عــى قــروض.
النمــو وفرصــة الح ـ
باإلضافــة إىل التعقيــدات يف ه ـيـاكل األرايض والضغــط الديمو ـغـرايف
عــى األرض ،فــإن التســجيل املتــدين يعــوق االســتثمار عــر الحــد مــن
صـول عــى القــروض .يجــب أن تجلــب سياســة أرايض
ـفـرص الح ـ
واقعيــة براغماتيــة ح ـلـوالً تعمــل عــى تأمــن اســتقرار وســامة
االســتخدام وعــى مكافحــة تجزئــة األســس مــن خــال تعميــم
نصــوص مدونــة االســتثمارات الزراعيــة ،باإلضافــة إىل خصخصــة
األرايض الجماعيــة الســالية وأرايض الغويــش ،ونقــل األرض مــن
الحبــوس إىل الدولــة بهــدف حلكهــا ،وإعــادة تنظيــم النصــوص
املتعلقة بتسجيل األرايض وتكييفها مع الواقع عىل األرض وحماية
امللكيــة الخاصــة يف «نظــام امللكيــة».

 .٣املوارد املائية املحدودة
غـرب تجعــل التحكــم يف امليــاه أحــد
إن ضــرورة األمــن الغــذايئ يف امل ـ
العوامل املحددة لإلمداد الوطني ( .)Rerhrhaye, 2018يف ضوء
بنية األرايض الزراعية املستغلة التي تقدر بحوايل  8.7مليون هكتار
( ،)MAPM, 2018فيقــوم عــدم كفايــة األمطــار وســوء توزيعهــا
(والــذي يتســم التبايــن الكبــر بــن األقليــم ويختلــف بــن الســنوات
جـراءات التــي
وحتــى بــن أشــهر الســنة عينهــا) بالحــد مــن تأثــر اإل ـ
تهــدف إىل تحســن اإلمــداد الوطنــي ،خاصــة يف املناطــق البعليــة
التــي تغطــي معظــم املســاحة املزروعــة ( 81٪مــن إجمــايل املســاحة
املزروعــة والتــي  51٪مزروعــة بالحبــوب) ( .)MAPM, 2018يف
الواقــع ،اســتمرت املســاحات املرويــة عــن طريــق الــري بالتنقيــط يف
صـول اختلــف.
الزيــادة خــال ال ـفـرة  ،2007-2017لكــن اختيــار املح ـ
فعندمــا يتــم تشــجيع املزارعــن عــى تحمــل التكلفــة الكاملــة للميــاه،
يغــرون اســتخدامهم لــأرايض املرويــة لزراعــة محاصيــل منخفضــة
القيمــة مثــل القمــح إىل محاصيــل أعــى قيمــة مثــل الفواكــه
والخضــروات (الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة ،منظمــة الفــاو
وآخــرون.)2009 ،
لتوفــر الغــذاء ،يســتمر إنتــاج األغذيــة يف االعتمــاد عــى مناطــق
غـرب يشــكل قيـ ًـدا حقيق ًيــا عــى
بــور .رغــم أن الواقــع املناخــي يف امل ـ
اإلنتاجيــة ،لكنــه ال يســتبعد احتمــال تعزيــز التقنيــات البديلــة ضــد
آثــار الجفــاف ( .)Rerhrhaye, 2018لذلــك ،ينبغــي تشــجيع أي
سياســة تهــدف إىل تحســن اإلنتاجيــة مــن خــال البــذر والتســميد
املباشر ،وخاصة يف املناطق املناخية الزراعية القاحلة .باإلضافة إىل
سـرعه
ذلــك ،فــإن النقــص املتوقــع يف امليــاه يف العــام  ،2030والــذي ت ـ
غـرات املناخيــة ،يمكــن أن يعــوق الزيــادة يف اإلمــداد املحتمــل ،ال
الت ـ
سـ�يما يف املناطـ�ق غـير املواتيـ�ة حيـ�ث قـ�د تصبـ�ح الظـ�روف أشـ�د(  (�Re
. .)rhrhaye, 2018

 .٤موارد بشرية غري مؤهلة

غـرب إىل أنــه غــر
يشــر العنصــر البشــري يف املجتمــع الزراعــي امل ـ
طـاع
مســتعد بمــا يكفــي للعــب دور مهــم يف تحديــث هــذا الق ـ
خاصــة .مــن حيــث تطبيــق التكنولوجيــا ،فــإن نســبة املزارعــن الذيــن
حـرث والحصــاد هــي  47٪و 31٪عــى
يســتخدمون ماكينــات لل ـ
التــوايل .أمــا بالنســبة لألســمدة والبــذور املختــارة وملنتجــات الصحــة
النباتيــة ،فــإن نســبة املزارعــن الذيــن يســتخدمونها ال تتجــاوز
 51.16٪و 33٪عــى التــوايل (الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة،
منظمــة الفــاو وآخــرون .)2009 ،يجــب أن يؤخــذ ضعــف كل هــذه
شـرات يف االعتبــار عنــد تطويــر السياســة الزراعيــة .الهــدف
املؤ ـ
هــو إعــداد جيــل جديــد قــادر عــى تكييــف الرتكيبــة التقليديــة مــع
التطــورات البيئيــة وتوليــد ربــح يتيــح العيــش الكريــم مــع اســتثمار
مســتقبيل يف املحاصيــل املنتجــة.

 .٥عدم فعالية السياسات الزراعية والغذائية
تجــدر اإلشــارة إىل أن اإلنتــاج الوطنــي لجميــع املــواد الغذائيــة
األساســية كان قــادرا عــى تســجيل نمــو طفيــف (عــى مــدى ســنةٍ
غـرب األخضــر» .يختلــف تحليــل
تقري ًبــا) يف ســياق نتائــج «خطــة امل ـ
ً
وفقــا للمناطــق الزراعيــة املناخيــة وبحســب أنــواع
هــذه النتيجــة
املحاصيــل املزروعــة .يــأيت مــا يقــارب  ٪ 80مــن اإلمــدادات الوطنيــة
سـايس مــن البــور املالئمــة واملنطقــة املرويــة (غالبيــة
املغربيــة بشــكل أ ـ
األرايض الزراعيــة التــي تخــص كبــار املزارعــن) ،يف حــن أن املناطــق
القاحلــة وشــبه القاحلــة حيــث الظــروف املناخيــة شــديدة ال ـيـزال
ً
منخفضــا (غالبيــة األرايض الزراعيــة هــي ألصحــاب
اإلنتــاج فيهــا
غـرة).
امللكيــات الص ـ
بالرغــم مــن تحســن اإلنتــاج الزراعــي عــى مــر الســنني نتيجــة لتنفيــذ
سياســات زراعيــة معينــة ،ســتبقى عوامــل أخــرى مــن حيــث األدوات
السياســية التــي ســتقيد العمــل بموجــب هــذه السياســات فيمــا
يتعلــق بتثمــن املــوارد وإض ـفـاء الطابــع الخارجــي عــى اإلمكانــات
الزراعيــة .يف الواقــع ،هنــاك العديــد مــن القيــود السياســية التــي
غـرب مثــل:
تعيــق التنميــة الزراعيــة يف امل ـ
طـاع
•التناقضــات بــن أهــداف السياســات الزراعيــة وواقــع للق ـ
الزراعــي عــى األرض؛
•عــدم ظهــور النتائــج املرجــوة مــن سياســات التكيــف الهيــكيل
التــي عــى العكــس أضعفــت قــدرة الدولــة عــى أداء دورهــا
يف تســهيل عمليــة التنميــة؛
ج ّراء سياســات تســعري الســلع
•تشــويه تخصيــص ا ـملـوارد ـ
التــي ال ـتـزال ـنـواة املشــاكل االقتصاديــة واالجتماعيــة؛
•عــدم تك ّيــف السياســات الزراعيــة مــع تنــوع البيئــة الريفيــة
سـراتيجياتها االســتثمارية مــن
وواقــع ا ـملـزارع التــي تتبايــن ا ـ
حيــث الز ـمـان واملــكان.

اإلعانات غري املفيدة يف تحسني االستهالك الغذايئ

منــذ أن طبــق نظــام الدعــم وهــو عــى اســتقرار األســعار املحليــة،
لكنــه مــن ناحيــة أدى إىل ارت ـفـاع تكاليــف امليزانيــة نســبيًا .يف الوقــت
نفســه ،تبقــى سياســة الســعر غــر فعالــة ألنهــا تحقــق األهــداف لكــن
جـزيئ .إذ تبلــغ تكاليــف امليزانيــة الناتجــة عــن سياســة القمــح
بشــكل ـ
اللــن حــوايل  3مليــارات درهــم ســنويًا يف ال ـفـرة مــا بــن .2008-2017
ً
ووفقــا للتقاريــر املنشــورة مــن قبــل (،)CC، 2012، DEPF، 2015
فــإن األقــل حظــوة ُ
(الخمــس الخامــس) يحصــل عــى  15٪فقــط مــن
هــذه اإلعانــات .وقــد تضاعــف العــبء اإلجمــايل لدعــم الســكر بــن
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حـرة،
إن االل ـتـزام بالقانــون رقــم  06-99بشــأن الحــق يف املنافســة ال ـ
والــذي يهــدف إىل تهيئــة الظــروف الالزمــة للمنافســة الصرفــة يف
الســوق ،لهــو خطــوة معاكســة ملســاعدات الدولــة ،باســتثناء حــاالت
معينــة (األســر الف ـقـرة) .ومــع ذلــك ،ال يمكــن تفســر األســاس
املنطقــي للجــوء إىل تقديــم اإلعانــات 1إال فيمــا يخــص أســباب ليســت
بدوريــة بــل هيكليــة ،ممــا يتطلــب تدخــل الدولــة لتحديــد أســعار
معقولــة للمســتهلكني ذوي الدخــل املنخفــض وذلــك مــن خــال
مســاعداتها لتحســن الرعايــة االجتماعيــة (املربــع .)1
املربــع رقــم  :1القانــون رقــم  06-99بشــأن الحــق يف املنافســة يف
غـرب
امل ـ
لجميع املنح:
•يجب أن تصل إىل الوكالء الذين تهدف إىل مساعدتهم،
•يجــب أال تدفــع املســتهلكني عــى طريــق عــدم اســتهالك
الســلعة أو باملنتجــن لعــدم الق ـيـام بإنتــاج هــذه الســلع،
يجــب أن تقــدم املنــح بعــد تحليــل متعمــق وتفكــر شــامل يف
تداعياتهــا املحتملــة،
•يجــب أن تكــون غــر مكلفــة ومفيــدة لالقتصــاد وتحقيــق
الرفــاه االجتماعــي،
حـول فوائدهــا
•يجــب أن تكــون مصحوبــة بمعلومــات عامــة ـ
وتكلفتهــا،
•يجــب أن تكــون مؤقتــة مــن أجــل تجنــب اعتمــاد املســتهلكني
ً
وأيضــا للحــد مــن تكلفتهــا;
عليهــا
املصدر( Zoubir et Erraoui, 2008 :القانون رقم )06-99
لكــن ً
وفقــا ألحــكام القانــون املذكــورُ ،تحظــر املســاعدة وتقديــم املنــح
منــذ البدايــة ،بينمــا يخضــع الكثرييــن للرضــا بموجــب شــروط معينــة
تحــرم املنافســة .نتيجــة لذلــك ،تــؤدي الطبيعــة االجماليــة لدعــم
أســعار القمــح اللــن إىل اســتفادة جميــع املســتهلكني ،بغــض النظــر
عــن مســتوى املعيشــة .وبالتــايل ،نظـرًا ألن القطاعــات األكــر ر ـ
خـاءً
تســتهلك املزيــد مــن حيــث القيمــة املطلقــة ،فإنهــا تحصــل عــى حصــة
غــر مالئمــة مــن إجمــايل نفقــات الدعــم.
هـرة تراجــع
يف ختــام ال ـقـول ،إن آليــة التعويــض تــؤدي إىل ظا ـ
اجتماعــي وتــؤدي إىل هــدر كبــر يف امليزانيــة ومــن ناحيــة أخــرى إىل
عمليات االحتيال والتشويه يف السوق املحلية .باإلضافة إىل ذلك،
قــد أدت جميــع التدابــر التــي اتخذتهــا الدولــة لصالــح القمــح اللــن
ظرًا لعــدم توفــر نظــام للجــودة.
إىل تثبيــط عمليــة تحســن الجــودة ن ـ
يقــوض هــذا الوضــع القــدرة التنافســية للقمــح الطــري املغربــي مــن
حيــث الجــودة يف مواجهــة املنافســة مــع القمــح املســتورد.
1يمكــن تعريــف دعــم الدولــة عــى أنــه املبلــغ الــذي تدفعــه الســلطة
طـراف الثالثــة (الســلطات املحليــة) لوحــدة اقتصاديــة
العامــة أو األ ـ
طـاع) أو فئــة
أو ملجموعــة مــن الوحــدات (املنطقــة أو الفــرع أو الق ـ
مــن املســتهلكني بهــدف اجتماعــي أو اقتصــادي .يمكــن أن تســتهدف
املســاعدات العامــة املســتهلكني مــن حيــث تصنيفهــم واألهــداف
املتوقعــة لهــم ،وال ســيما لخفــض معــدل الفقــر أو إح ـيـاء النمــو

 .٥وضع المزارع الصغيرة ودعم
المؤسسات
 .١أوضاع الفالحني الكادحني
ضـاع الفالحــن الكادحــن واســتعراضنا
بعــد اطالعنــا عــى أو ـ
طـاع الفالحــي والتدابــر
للسياســات التــي تعتمدهــا الدولــة يف الق ـ
ضـاع الفالحــن الكادحــن ببالدنــا
التــي تتخذهــا يف التعاطــي مــع أو ـ
ضـاع الباديــة املغربيــة ووضعيــة حقــوق اإلنســان القــروي نســجل
وأو ـ
مــا يــي:
•اســتمرار العجــز امل ـهـول يف الخدمــات االجتماعيــة يف الباديــة
املغربيــة وتفاقــم الهشاشــة والعزلــة يف غيــاب ضمانــات
سـان بأبعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة
حـرام حقــوق اإلن ـ
ا ـ
والسياســية والثقافيــة.
•تنامــي تركيــز ا ـملـوارد الطبيعيــة واملاليــة يف أيــدي كبــار
الفالحــن بســبب االختيــارات الطبقيــة التــي انتهجتهــا
الدولــة يف الباديــة املغربيــة منــذ بدايــة مطلــع الســتينات مــن
غـرب األخضــر.
الق ــرن املنصــرم التــي يزكيهــا مخطــط امل ـ
ّ
املكثــف
•اســتمرار اســتنزاف ا ـملـوارد الطبيعيــة واالســتعمال
ـاب شــبه
للمبيــدات واألســمدة بعيـ ًـدا عــن الرقابــة ويف غيـ ٍ
ـتـام للتأطــر واإلرشــاد الفالحــي.
•اســتمرار معانــاة الفالحــات والفالحــن الكادحــن يف
سـواق
شـوائية األ ـ
االســتفادة مــن إعانــات الدولــة وع ـ
شـآت تخزيــن وتثمــن منتــوج الفالحــن
الداخليــة وغيــاب من ـ
الكادحــن ،ممــا يضطرهــم لوضــع محصولهــم الســنوي يف
سـرة واملضاربــن؛ الــيء الــذي يفســر تدهــور
أيــدي السما ـ
عائــدات الفالحــن الكادحــن رغــم ارت ـفـاع أســعار ا ـملـواد
الغذائيــة.
•حر ـمـان الفالحــات والفالحــن الكادحــن مــن الحمايــة
االجتماعيــة (التغطيــة الصحيــة والتأمــن والتقاعــد.)...
•تملــص الدولــة مــن دورهــا يف مياديــن البحــث العلمــي
والتجهيــز واإلرشــاد الفالحــي املخصــص للفالحــات
والفالحــن الكادحــن ،ودفعهــم للتخــي عــن أراضيهــم
عـان
بشــكل غــر مباشــر لفائــدة الفالحــن يف إطــار عقــود إذ ـ
غـرب
ضمــن «مشــاريع التجميــع» التــي يفرضهــا مخطــط امل ـ
األخضــر.

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -المغرب

عامــي  2009و 2011وذلــك مــن حــوايل  165مليــون يف العــام 2009
ليصــل إىل  2.5مليــار درهــم يف ( .)CC، 2012وإذا ارتفــع متوســط
مبلــغ الدعــم مــن الســكر مــن  2.286درهــم إىل  4.101درهــم ،تقــوم
الفئات األكرث ثراءً من السكان باستهالك املزيد من السكر وبالتايل
تستفيد أكرث من اإلعانات ( ،)95.1٪بينما يستفيد  4.9%فقط من
الف ـقـراء.

االقتصــادي .ويتــم توجيهــه ـهـؤالء املســتهلكني نحــو األعمــال
التجاريــة أو زيــادة إمكاناتهــم التنافســية أو حتــى تشــجيعهم عــى
دعــم برنامــج حكومــي للتقــدم التقنــي أو حمايــة البيئــة أو التنميــة
البشــرية.

 .٢معاناة املرأة القروية وتوصيات

رغــم الــدور الرئيــي الــذي تلعبــه ا ـملـرأة القرويــة ،فهــي مــا ـتـزال غــر
متمتعــة بأبســط الحقــوق املتعــارف عليهــا ،ويعــود ذلــك باألســاس
صـاء االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف الــذي تعانيــه ،إىل
إىل االق ـ
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جانــب باقــي أ ـفـراد املجتمــع القــروي .وتتجــى معانــاة ا ـملـرأة القرويــة
سـايس يف عــدم ولوجهــا للتعليــم بســبب الفقــر والقيــود
بشــكل أ ـ
الثقافية املفروضة عليها ،وعدم توفر مقاعد تعليمية وأطر تربوية
كافية ،إضافة إىل ضعف البنيات التحتية من طرق وقناطر وغياب
وســائل النقــل ،يرغــم العائــات يف القــرى والبــوادي النائيــة إىل
شـرب
حرمــان بناتهــم مــن التعليــم واالســتعانة بهــن يف جلــب ميــاه ال ـ
بســبب غيابهــا عمومــا يف جــل املنــازل القرويــة واعتمــاد الدولــة
عـرف ب «الســقايات»،
للتزويــد الجماعــي با ـملـاء الشــروب عــر مــا ي ـ
ويف القيــام باألعمــال املنزلــة واملســاعدة يف تربيــة املــوايش ويف بعــض
حـرف التقليديــة كالحياكــة والغــزل وغريهــا .ففــي ســنة ،2015
ال ـ
ســجل تقرير صادر عن املندوبية الســامية للتخطيط أن  58.2%من
سـاء القرويــات البالغــات مــن العمــر عشــر ســنوات أو
الفتيــات والن ـ
أكــر ،ليــس لهــن أي مســتوى تعليمــي (مقابــل  29.8%يف املــدن)،
سـاء القــرى املغربيــة فقــط يتوفــر لهــن
وأن  0.6%مــن مج ـمـوع ن ـ
مســتوى تعليمــي عــايل( ،مقابــل  8.7%يف املــدن) .كمــا أن اســتفادة
ا ـملـرأة القرويــة مــن الرعايــة الصحيــة عمومً ــا وأث ـنـاء الحمــل وا ـلـوالدة
ً
خصوصــا ال ـيـزال دون املســتويات املســجلة باملناطــق الحضريــة،
والتــي لــم تصــل بدورهــا إىل املســتوى املطلــوب ،حيــث أن معــدل
وفيات األمهات بالقرى يبلغ ضعف نظريه باملدن ( 148وفاة مقابل
 73يف املــدن لــكل  100ألــف والدة حيــة).
كمــا تعــاين ا ـملـرأة يف القــرى املغربيــة عــددا مــن االنت ـهـاكات الضاربــة
لحقوقهــا االقتصاديــة ،يســجل منهــا التمييــز يف األجــر بــن ا ـملـرأة
طـاع الفالحــي غــر املســاوي
والرجــل عــى مســتوى ســوق العمــل بالق ـ
ظـره يف باقــي القطاعــات ،إضافــة إىل حرمانهــن مــن حــق
بــدوره لن ـ
االســتفادة مــن األرايض الجماعيــة الســالية ويف أحيــان ك ـثـرة يتــم
حرمانهــن مــن ـمـراث أبائهــن بســبب أ ـعـراف رجعيــة ال مرجعيــة
دينيــة وال ثقافيــة لهــا؛ أضــف إىل ذلــك عملهــن غــر املأجــور يف إطــار
االســتغالليات العائليــة والتــي تشــكل أغلــب نمــط لإلنتــاج الفالحــي
ببالدنــا .فعمــل ا ـملـرأة هــذا ال يعفيهــا مــن دورهــا التقليــدي يف منــزل
أبويها أو زوجها بل حتى منازل أبنائها .كل أشكال التمييز السابقة
الذكــر يصاحبهــا انت ـهـاكات أخــرى لحقــوق ا ـملـرأة يف العالــم القــروي،
كالعنــف الجســدي والجنــي والنفــي ،إضافــة إىل اســتمرار تزويــج
صـرات رغــم محاولــة الحــد منــه قانونيــا.
القا ـ
إن مــا حققتــه الحركــة النســائية املغربيــة بفضــل نضاالتهــا منــذ
سـاء القرويــات اللــوايت ال زلــن ينتظــرن
االســتقالل ،لــم يشــمل الن ـ
صـاء والتهميــش الــذي يعانــن منــه والــذي يمكــن
تعريــة واقــع اإلق ـ
تشــخيص بعــض أشــكاله كالتــايل:
•يقمــن بجميــع أعمــال البيــت مــن تربيــة األطفــال وإعــداد
عـام أل ـفـراد عائالتهــن.
وتقديــم الط ـ
•يعملــن مجانــا يف ـمـزارع العائلــة وتربيــة مواشــيها وجلــب
شـرب والغســيل ألفرادهــا وحطــب الخشــب لطبــخ
ميــاه ال ـ
طعامهــم وتدفئتهــم وغــزل الصــوف وحياكــة األفرشــة
صـول
واألغطيــة واأللبســة لهــم .وذلــك كلــه مــن دون الح ـ
عــى أ ـيـام عطلــة أو حتــى تزويدهــن بســبل الســامة
طـرة.
الجســدية خــال األعمــال الخ ـ
•نصيبهــن مــن التعليــم قليــل جــدا حيــث تبلــغ األميــة يف
أوســاطهن أكــر مــن  ،60%وأغلــب املتعلمــات منهــن ال
يتجــاوزن املســتوى االبتــدايئ.
•عملهن يف البيت واملزارع منذ سن مبكر استعدادا للزواج،
وذلك ابتدا ًء من سن الرابعة عشرة.
•اســتفادة الرجــال مــن عملهــن ومنتوجاتهــن وتحكمهــم
يف اقتصــاد العائلــة عــر بيــع اإلنتــاج الزراعــي والح ـيـواين

واملنتوجــات الصوفيــة مــن ألبســة وأفرشــة .كمــا تعيــش فئــة
ك ـبـرة مــن النســاء القرويــات العامــات يف الضيــع الزراعيــة
طـاع حيــث تمتهــن
ومعامــل اللــف يف ظ ــروف أشــبه باإلق ـ
كرامتهــن وتنتهــك حقوقهــن يوميــا مــن خــال:
جـرا عــر ســيارات نقــل البضائــع وا ـملـوايش إىل مواقــع
•نقلهــن ف ـ
عـرض حياتهــن
عملهــن وإرجاعهــن ليــا إىل بيوتهــن ممــا ي ـ
للخطــر.
حـرش واالســتغالل الجنــي يف
•معاناتهــن اليوميــة مــن الت ـ
مــكان العمــل.
•حر ـمـان أطفــال األمهــات منهــن مــن الرعايــة والرتبيــة
والتعليم ،وغالبا ما تغادر الفتيات منهن املدرســة يف ســن
مب ـكـرة ليتــم اســتغاللهن عــى ـغـرار أمهاتهــن.
•يعملــن كعامــات موســميات بــدون حــد أدىن لألجــر وال
مـان اجتماعــي وال تأمــن وال تقاعــد وال حــق االنتســاب يف
ض ـ
التنظيــم النقابــي.
سـاء القرويــات معانــاة مــن ـنـوع آخــر
فيمــا تعيــش فئــات ك ـبـرة مــن الن ـ
عـرف بالتعاونيــات الفالحيــة
مرتبطــة بنشــاطهن الفالحــي عــر مــا ي ـ
النســائية والتــي عرفــت تأســيس العديــد منهــا منــذ نهايــات القــرن
املــايض .حيــث تتخصــص هــذه التعاونيــات والجمعيــات يف أنشــطة
متنوعــة كحياكــة الصــوف وإنتــاج زيــت األرجــان والعديــد مــن
املســتحضرات واألعشــاب الطبيــة والعطريــة وأشــكال غريهــا مــن
االســتغالل أبرزهــا:
شـراف ومراقبــة
•تحكــم الدولــة يف التعاونيــات عــر إ ـ
الســلطات املحليــة لــوزارات الداخليــة والفالحــة والصناعــة
التقليديــة عــى عملهــا واأل ـمـوال التــي تتلقاهــا هــذه النســاء
لدعــم نشــاطها.
•انتشار األمية وسط النساء املنخرطات يف هذه التعاونيات
ممــا يجعلهــن عرضــة الســتغالل مدي ــري التعاونيــات،
وذلك عرب إشرافهم عىل جميع املعامالت التجارية واملالية
للتعاونيــة.
شـركات
شـركات األدويــة و ـ
سـرة و ـ
•تحكــم الوســطاء والسما ـ
مســتحضرات التجميــل يف أثمنــة املنتوجــات التــي تنتجهــا
النســاء املتعاونــات.
•تعقيــد مســاطري التصديــر بالنســبة للتعاونيــات وصعوبــة
صـول عــى شــهادات الجــودة والتصديــر وغــاء تكاليفهــا.
الح ـ
•إىل جانــب كل مــا ســبق تشــكل الق ــروض الصغ ــرى أحــد أهــم
أوجــه اســتغالل النســاء القرويــات ،والــذي يمكــن تلخيصــه
كالتايل:
•فشــل كل املشــاريع الصغ ــرى التــي يقمنهــا بســبب أميتهــن
وعــدم معرفتهــن كيفيــة دراســة أهــداف املشــاريع وغيــاب
مواكبــة الدولــة لهــا.
• ربــط مجموعــة منهــن بعقــود ســلف جماعيــة تجعــل كل
ضـوات
واحــدة منهــن مســؤولة عــن عــدم قــدرة باقــي ع ـ
مجموعتهــا عــى ســداد ال ـقـرض ،وهــذا أمــر وارد بشــكل
كبــر ،ممــا يجعلهــن عرضــة لالب ـتـزاز بــل واملتابعــة القضائيــة.
•توظيــف أغلبهــن لهــذه الق ــروض يف تجهيــز منــازل أســرهن أو
تزويــج أبنائهــن أو لســداد ق ــروض ســابقة ممــا يدخلهــم يف
دوامة من الديون تنتهي بهن إىل مشاكل عائلية تصل إىل
حــد الطــاق ،بــل قــد ترمــي بعــدد منهــن يف الســجن.
ضـاع ا ـملـرأة القرويــة تتطلــب إىل جانــب دراســتها وتحليلهــا
إن أو ـ
وطرحهــا عل ًنــا:
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تعتــر الفالحــة العائليــة أهــم شــكل مــن أشــكال اســتغالل األرض
الفالحيــة يف العالــم ،ســواء يف البلــدان املتقدمــة أو الناميــة ،حيــث
تتحــدث منظمــة الفــاو عــن أكــر مــن  500مليــون مزرعــة أســرية .أي
أن  80يف املائــة مــن األرايض الفالحيــة بالعالــم يزرعهــا الفالحــون
العائليــون ،موفريــن بذلــك أكــر مــن  60يف املائــة مــن األغذيــة
املســتهلكة عامليــا .يقصــد بالفالحــة العائليــة كل عمــل منظــم أو
نشــاط تديــر عائلــة ،وتعتمــد فيــه عــى اليــد العاملــة غــر املأجــورة مــن
سـاء ،مــع اختــاف طبيعــة النشــاط الفالحــي بــن
أعضائهــا رجــاال ون ـ
الزراعــة أو تربيــة املــوايش أو اســتغالل الغابــات ومحيطهــا أو الرعــي
بــل وبعــض أشــكال الصيــد التقليــدي للســمك.
ويف بالدنا أكرث من  90%من الفالحني يمارسون الفالحة العائلية،
جلهــم يبيعــون منتجاتهــم يف األســواق املحليــة ،حيــث يتجــاوز عــدد
االستغالليات الفالحية العائلية  800ألف استغاللية 60 ،يف املائة
منهــا تقــل مســاحتها عــن  5هكتــارات ،أغلبهــا موجــودة يف املناطــق
الصعبــة ،خصوصــا الواحــات واملناطــق الجبليــة واملناطــق الجافــة
وشــبه الجافــة .وهــم ينتجــون أصنــاف زراعيــة متنوعــة ومنتجــات
غذائيــة تقليديــة ،ويبيعــون منتوجاتهــم باألســواق املحليــة منشــطني
بذلــك االقتصــاد القــروي ،كمــا يســاهمون بشــكل كبــر يف الحفــاظ
عــى الت ـنـوع البيولوجــي ويف تحقيــق الســيادة الغذائيــة .تصنيــف
االســتغالليات الفالحيــة يف نمــوذج الفالحــة العائليــة مرتبــط
بالخصــوص بطريقــة العمــل املتبعــة طــوال الســنة .غــر أن التدبــر
العائــي لالســتغالليات الفالحيــة غالبــا مــا يكــون متمحــورا عــى
سـاء فضــا
الذكــر األكــر ســنا كمــا نجــد اســتغالليات عائليــة تديرهــا ن ـ
خـرة
عــى تفردهــا بعــادات وتقاليــد عريقــة ،بامتالكهــا املعرفــة وال ـ
خـرات تناســب بشــكل كبــر
الزراعيــة املتوارثــة مــن جيــل إىل جيــل ،ـ
مســاحة االســتغالليات ونوعيــة الرتبــة وكميــة التســاقطات املطريــة
وصبيــب ميــاه الــري والتــي يتعتمــد يف تدبريهــا عــى تقنيــات متنوعــة،
عـرف ب
ولعــل أهــم خاصيــة تميزهــا هــي التنظيــم االجتماعــي أو مــا ي ـ
«جماعــة».
لكــن هــذا النمــط مــن الفالحــة ذو األهميــة الك ـبـرة يواجــه عــددا مــن
شـاكل املتنوعــة ،أخطرهــا زحــف التصحــر عــى املناطــق الجنوبيــة
امل ـ
غـرات املناخيــة وتــوايل ســنوات
شـرقية للبــاد ،وتأ ـثـرات الت ـ
وال ـ
الجفــاف ،مــع غيــاب مرافقــة ودعــم الدولــة لهــا ،وتراجــع الدرايــة
خـرة الزراعيــة لألجيــال الجديــدة ،إضافــة إىل الفقــر والبطالــة،
وال ـ
جـرة نحــو املــدن الك ـبـرة ممــا
شـاكل تدفــع بالشــباب إىل اله ـ
وكلهــا م ـ
شـاكلها ويهــدد برتاجــع أهميــة هــذا النمــط مــن الفالحــة.
يفاقــم م ـ
ظـرا ألهميــة الفالحــة العائليــة يف توفــر الغــذاء
وأمــام هــذا كلــه ون ـ
وتحقيــق الســيادة الغذائيــة ،وتشــغيل مئــات اآلالف مــن أب ـنـاء
القــرى ،وجــب العمــل عــى تطويــر هــذا النمــط مــن الفالحــة وجعلــه
أكــر مقاومــة للصعوبــات املذكــورة وغريهــا وذلــك عــر:
•تأطــر وتكويــن الفالحــن العائليــن وتنظيمهــم للرفــع مــن
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•نشــر الوعــي بحقــوق ا ـملـرأة بــن جميــع مكونــات املجتمــع
الق ــروي.
•انفتــاح الجمعيــات النســائية الجــادة واقدامهــا عــى العمــل
يف املناطــق القرويــة.
•إنشــاء جمعيــات وتعاونيــات فالحيــة ترتكــز عــى الزراعــات
البيولوجيــة والطبيعيــة.

مردوديــة اســتغاللياتهم.
•حمايــة حقــوق الفالحــن /ات املمارســن لهــذا النمــط مــن
اإلنتــاج الفالحــي.
•تطويــر نســيج اقتصــادي تضامنــي كفيــل بتجميــع الفالحــن
العائليــن يف تعاونيــات وتجمعــات ذات نفــع اقتصــادي
واجتماعــي ،وتشــجيع مختلــف أنشــطة االقتصــاد
االجتماعــي والتضامنــي.
غـرة تراعــي الخصوصيــة
•وضــع وتطويــر مشــاريع ص ـ
االجتماعيــة والثقافيــة للممارســن لهــذا النمــط مــن
ا لفال حــة .
•تثمــن املنتجــات املجاليــة (أي املنتجــة يف مجــاالت جغرافيــة
معينــة) والتــي طورهــا هــذا النمــط مــن اإلنتــاج الفالحــي.
خـرات الفالحــة العائليــة املتوارثــة
•تثمــن وتوثيــق معــارف و ـ
مـام البحــث
عــر األجيــال وتطويرهــا وجعلهــا محــل اهت ـ
العلمــي الزراعــي.
•توجيــه الشــباب ملمارســة بعــض األنشــطة الحرفيــة وتوفــر
ت ـكـوين مهنــي لهــم يراعــي حاجياتهــم.
مـان تدفــق
•تطويــر ودعــم الســياحة البيئيــة والتضامنيــة لض ـ
املزيــد مــن األ ـمـوال مــن املــدن إىل األريــاف.
حـرام املجــال الحيــوي لهــذا النمــط الفالحــي مــن قبــل
•ا ـ
شـركات التنقيــب واســتغالل املعــادن.
ـ
•حمايــة الفالحــن املجاوريــن للمــدن مــن جشــع املافيــات
مـان اســتمرارية نشــاطهم الفالحــي الضامــن
العقاريــة لض ـ
لتمويــن هــذه املــدن بالغــذاء الــكايف وغــر املســتهلك للطاقــة
سـواق.
أثنــاء نقلــه إىل األ ـ

 .٤الحماية االجتماعية
عـرّف معهــد األمــم املتحــدة لبحــوث التنميــة االجتماعيــة الحمايــة
االجتماعيــة ب «أنهــا تهتــم بمنــع وإدارة والتغلــب عــى الحــاالت التــي
تؤثــر ســلبا عــى رفاهيــة الشــعب ،وتتكــون مــن السياســات والربامــج
الراميــة إىل الحــد مــن الفقــر مــن خــال تعزيــز أســواق العمــل وزيــادة
القــدرة عــى إدارة املخاطــر االقتصاديــة واالجتماعيــة مثــل البطالــة
وا ـملـرض والشــيخوخة والعجــز ،وهــي حــق وواجــب وليســت خدمــة،
بالرغــم مــن ارت ـفـاع كلفتهــا» .وتشــر األرقــام إىل اشــتغال مــا يقــارب
مليــون ونصــف مليــون مــن املواطنــن املغاربــة يف الفالحــة ،فضــا
عــن أ ـفـراد عائالتهــم املشــتغلني بدورهــم يف نفــس النشــاط يف إطــار
الفالحــة العائليــة حيــث تعتمــد العائلــة غالبــا عــى اليــد مدفوعــة
سـاء ،حيــث تعيــش
األجــر مــن بــن أعضائهــا ،مــن الرجــال والن ـ
هــذه الفئــة العريضــة مــن املواطنــن املمارســن للفالحــة أصنــاف
مــن الحيــف والتمييــز وانعــدام الحمايــة ســواء االجتماعيــة منهــا أو
الصحيــة ،وهنــا البــد مــن اإلشــارة إىل اســتفادة عــدد كبــر( )67%مــن
سـاكنة القــرى مــن التغطيــة الصحيــة يف إطــار برنامــج «رامــد» لكــن
ـ
خدمــات هــذا النظــام تبقــى شــبه منعدمــة حيــث يرغــم املعنيــون بــه
عـاج يف املستشــفيات العموميــة بمــا تعرفــه مــن ضعــف
عــى تلقــي ال ـ
طاقتهــا االســتيعابية وافتقارهــا للمعــدات والطواقــم الطبيــة ،مــع
تحميــل «املســتفيد» كلفــة اقت ـنـاء األدويــة مــن الصيدليــات الخاصــة
دون تعويــض عــى ذلــك.
وبمــا أن الربامــج الحكوميــة أهملــت فئــة الفالحــن خاصــة الكادحــن
منهــم وأقصتهــم مــن التغطيــة االجتماعيــة ،أصبــح مــن الواجــب
العمــل عــى تقديــم ملــف مطلبــي يــرد االعتبــار لهــذه الشــريحة التــي
عانــت وال ـتـزال ،منــذ أكــر مــن نصــف قــرن عــى االســتقالل ،تمي ـيـزا
ك ـبـرا بينهــا وبــن باقــي فئــات الشــغيلة ،وال مبــاالت السياســات
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الحكوميــة املتعاقبــة عــى تدبــر الشــأن العــام ببالدنــا ،وبعــد إ ـقـرار
الفصلــن  31و 71مــن دســتور  2011بضمــان حــق جميــع املواطنــن
يف التمتــع بكافــة حقــوق املواطنــة بمــا فيهــا الحــق يف الحمايــة
االجتماعيــة .وبمــا أن فئــة الفالحــن الكادحــن ال تســتفيد حاليــا إال
ضـاء العائلــة وبــن أجيالهــا ومــن
مــن واجــب التكافــل األســري بــن أع ـ
التضامــن والدعــم الــذي قــد يقدمــه ســكان الــدوار أو أ ـفـراد القبيلــة،
فإنــه مــن املمكــن توســيع هــذه القاعــدة يف إطــار التضامــن املجتمعــي
حيــث يمكــن تقليــص كلفــة األخطــار وتلبيــة حاجيــات هــذه الفئــة
للتغطيــة االجتماعيــة مــن خــال مشــروع وطنــي ملتــزم يهــدف إدمــاج
هــذه الفئــة يف األنظمــة الحاليــة إن أمكــن أو خلــق نظــام خــاص مالئــم
لهــا وهــذا لــن يتــأىت إال بتحمــل جميــع املتدخلــن ملســؤوليتهم بمــن
غـرف الفالحيــة والقطاعــات الحكوميــة
فيهــم الجماعــات الرتابيــة وال ـ
كالفالحــة والداخليــة والصحــة والشــغل واملاليــة كل حســب
اختصاصــه وواجباتــه

 .٥املراعي
حـوالت عميقــة منــذ الســبعينيات بســبب
عـرف ت ـ
النشــاط الرعــوي ي ـ
استزراع األرايض الرعوية وسياسة دعم تكثيف اإلنتاج والتجهيزات
الهيدروفالحيــة التــي شــجعت عــى اســتقرار الرحــل وتطــور وســائل
النقــل والتواصــل (الشــاحنات والهاتــف النقــال) التــي شــجعت
عــى انبعــاث وتطــور ترحــال عابــر للجهــات .كمــا ســاهمت النقــل
والتواصــل (الشــاحنات والهاتــف النقــال) التــي شــجعت عــى انبعــاث
وتطــور ترحــال عابــر للجهــات .كمــا ســاهمت يف ظهــور نزاعــات مزمنــة
بني الرحل والفالحني املستقرين يف املجاالت الرعوية أو املتواجدين
يف مناطــق العبــور.
بالرغــم مــن أهميــة النشــاط الرعــوي كنمــط عيــش يوفــر خدمــات
جليلــة للمنظومــة البيئيــة وللمجتمــع ،ويزخــر برصيــد ثقــايف
وتاريخــي ،فــإن تدخــات الدولــة لفائــدة املجموعــات الرعويــة ظلــت
صـرت لســنوات عــى تلقيــح املاشــية
هزيلــة بعــد االســتقالل واقت ـ
ضــد األ ـمـراض املعديــة وتوفــر األعــاف املدعمــة يف ســنوات الجفــاف
شـرعت الدولــة منــذ التســعينات
وتأطــر بعــض مربــي املاشــية ،وقــد ـ
مــن القــرن املنصــرم يف إنجــاز بعــض املشــاريع التــي اعتربتهــا مهيكلــة
لفائــدة مربــي املاشــية ،كمشــروع تنميــة املراعــي واملاشــية بالنجــود
العليا املشاريع املندمجة التي  ،بالرغم من معالجتها لبعض هموم
الرحــل ،لــم تســتطع أن تواجــه بشــكل جــدري إشــكاليات العقــار
الرعــوي واســتنزاف الــروات الرعويــة وتدهورهــا وإدمــاج الرحــل يف
املنظومة االقتصادية وتوفري خدمات اجتماعية أساسية تتالءم مع
شـرعت وزارة الفالحــة حاليــا يف تنفيــذ
نمــط العيــش الرعــوي .وقــد ـ
برنامج تنموي باملجاالت الرعوية أطلق عليه «برنامج تنمية املراعي
وتنظيــم الرتحــال» يهــدف أساســا إىل رفــع إنتاجيــة املراعــي والحفــاظ
عليهــا مربــي املاشــية وتنميــة سالســل اإلنتــاج املرتبطــة باملراعــي وتوفــر
البنيــات والخدمــات االجتماعيــة األساســية ،إال أن اإلمكانيــات
املرصــودة واآلليــات املعتمــدة لــم تــرق بعــد ملطالــب وحاجيــات البــدو
جـراءات التشــريعية التــي قامــت بهــا الدولــة
غـرب .ومــن اإل ـ
الرحــل بامل ـ
يف هــذا اإلطــار إصــدار القانــون  113.13املتعلــق بالرتحــال الرعــوي
وتهيئــة وتدبــر املجــاالت الرعويــة واملراعــي الغابويــة ،والــذي وضعتــه
وزارة الفالحــة ســنة  2016وصــادق عليــه الربملــان بغرفتيــه.
يتضمــن هــذا القانــون ســبعة أبــواب و  47مــادة تهــم تعريــف وتحديــد
وإحــداث املجــاالت الرعويــة واملراعــي الغابويــة وتهيئتهــا وتدبريهــا
واألج ـهـزة املختصــة يف ذلــك مــن لجنــة وطنيــة ولجــان جهويــة،
وتأســيس التنظيمــات املهنيــة الرعويــة وشــروط ممارســة الرتحــال
الرعــوي وتدابــر تنظيــم تنقــل القطعــان ،فضــا عــن مســاطر البحــث

عــن املخالفــات ومعاينتهــا والعقوبــات املرتتبــة عنهــا.
غـرب ،يحــدد
إن هــذا القانــون ،بالرغــم مــن أنــه األول مــن نوعــه بامل ـ
آليــات دقيقــة لحمايــة املراعــي وتنميتهــا وتنظيــم مهنــة الرعــي ،إال أن
هيكلــة تنفيــذه غــر ديمقراطيــة وال تعطــي أهميــة كــرى للتنظيمــات
الرعويــة التــي ال تمثــل يف اللجنــة الوطنيــة إال مــن خــال العقوبــات
املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون خلقــت تخوفــا يف صفــوف البــدو
الرحــل ،إضافــة إىل أن هــذا القانــون لــم تواكبــه هيكلــة للمصالــح
الخارجيــة تســتجيب لحاجيــات هــذه الفئــة مــن الفالحــن .ويف ظــل
هــذا الوضــع ،فــإن تأطــر الرحــل وتنظيمهــم يف جمعيــات وتعاونيــات
رعويــة ديمقراطيــة ومســتقلة عــن الســلطة واللوبيــات االنتخابيــة هــو
الســبيل لحمايــة املراعــي وتنظيــم الراعــي و ـفـرض املطالــب االقتصاديــة
واالجتماعيــة لهــذه الفئــة.

 .٦دور الجمعيات لضمان الحق يف الغذاء
غـرب والسياســات التــي تعتمدهــا
ضـاع يف امل ـ
طـاع عــى األو ـ
بعــد اإل ـ
طـاع الفالحــي والتدابــر التــي تتخذهــا يف التعاطــي مــع
الدولــة يف الق ـ
أوضاع البادية املغربية ووضعية حقوق اإلنسان القروي ،انتهجت
طـاع
مجموعــة مــن الجمعيــات و النقابــات كالجمعيــة الوطنيــة للق ـ
الفالحــي عــى إعــداد تســعة برامــج:
•دفــع الفالحــات والفالحــن الكادحــن لخدمــة الفالحــة
التصديريــة عــوض تعبئتهــم وتشــجيعهم لالندمــاج ضمــن
مـان الســيادة الغذائيــة
سياســة فالحيــة غايتهــا تحقيــق وض ـ
سـاهمت يف تفاقــم
لبالدنــا وتقليــص فاتــورة الغــذاء التــي ـ
عجــز امل ـيـزان التجــاري لبالدنــا منــذ عقــود .اعتبــارا ملــا تقــدم
طـاع الفالحــي
ـفـإن املؤتمــر الوطنــي للجامعــة الوطنيــة للق ـ
أيــة عالقــة بالجمعيــات املهنيــة؟\\ يــويص بمواصلــة تنظيــم
وتعبئــة الفالحــن الكادحــن ببالدنــا مــن أجــل:
خـراط يف
•تمكــن الفالحــات والفالحــن الكادحــن مــن االن ـ
مـان االجتماعــي واالســتفادة مــن
الصنــدوق الوطنــي للض ـ
التغطيــة الصحيــة.
سـاهمة يف فــر اعتمــاد سياســة العموميــة ـتـويل األهميــة
•امل ـ
سـان القــروي
القصــوى للباديــة املغربيــة وتضمــن حقــوق اإلن ـ
بــكل أبعادهــا.
•النضــال مــن أجــل تغيــر رســملة الفالحــة املغربيــة التــي
ينهجهــا التوجــه الرســمي للدولــة وذلــك باســتبدالها
باالعتمــاد عــى الفالحــات والفالحــن الكادحــن يف ســن
وتنفيــذ سياســة فالحيــة تضمــن االكتفــاء الــذايت مــن ا ـملـواد
الغذائيــة األساســية لشــعبنا والســيادة الغذائيــة لبالدنــا.
سـواق الداخليــة بمــا يمكــن
•املطالبــة بخلــق شــبكة حديثــة لأل ـ
الفالحــات والفالحــن الكادحــن مــن جنــي ثمــار عملهــم
ويحــد مــن تأثــر املضاربــن يف غــذاء املواطنــات واملواطنــن.
•النضــال مــن أجــل التصــدي لرتكيــز األرايض الفالحيــة وامليــاه
والدعــم املــايل والعينــي والقــروض يف أيــدي الرأســمال
الفالحــي ،ومــن أجــل الرتاجــع عــن مخططــات ربــط دعــم
الفالحــات والفالحــن الكادحــن بشــروط اندمــاج يف
منظومــة الفالحــة التصديريــة وخدمــة الرأســمال الفالحــي.
•العمــل عــى إنشــاء وتطويــر تعاونيــات الفالحــات الكادحــن
يف إطــار إصــاح زراعــي حقيقــي وشــامل وتشــاريك يقطــع مــع
الفالحــة التصديريــة ويبتغــي تحقيــق الســيادة الغذائيــة
ورفــاه الفالحــن الكادحــن يف إطــار تنميــة قرويــة فعليــة.
•املطالبــة بإ ـقـرار سياســة غابويــة تشــاركية تقــدر حاجيــات
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مـان الحــق يف
 .٧دور املجتمــع املــدين والنقابــات يف ض ـ
الغــذاء
يف إطــار إطــاق ديناميــة فعالــة ،لقــد تــم جمــع )مــن قبــل الجمعيــة
طـاع الفالحــي( أكــر مــن مليــون ونصــف صــوت ـفـاح
الوطنيــة للق ـ
كادح و ـعـرض واقعهــم املــزري وطــرح مطالبهــم العادلــة عــى
طـاع .للد ـفـاع عــن كرامتهــم وحقوقهــم
الجهــات املتدخلــة يف الق ـ
ومطالبهــم والســيادة الغذائيــة لبالدنــا يقــدم ل ـلـرأي العــام وكافــة
املتدخلــن جــردا أوليــا للمطالــب امللحــة التاليــة:
مـان كافــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة لســاكنة
•ض ـ
العالــم القــروي نســاء ورجــاال خصوصــا مــا يتعلــق منهــا
حـرام كرامتهــم وتأمــن حقهــم يف التعليــم الصحــة
با ـ
والســكن ورفــع العزلــة عنهــم وتمكينهــم مــن وســائل الرفــاه
والنمــاء االجتماعــي والثقــايف.
•تبســيط مســاطر التحفيــظ والتمليــك وتســليم أرايض أ ـمـاك
الدولــة (األ ـمـاك املخزنيــة ســابقا) واألرايض الســالية
للفالحــن الصغــار ،واســتصالح األرايض وتوزيعهــا عــى
الفالحــن بــدون أرض.
•تنظيــم تدبــر أرايض الجمــوع واملراعــي وأرايض تعاونيــات
اإلصــاح الزراعــي والتعجيــل بتصفيــة مشــاكلها العقاريــة
التــي تعيــق اســتغاللها األمثــل ،ووضــع حــد للرتامــي عــى
هــذه األرايض الجماعيــة.
•تحديــث وتوســيع شــبكات ال ــري وإحــداث مــدارات ســقوية
مـان تزويــد الفالحــن الصغــار بميــاه ال ــري
جديــدة مــع ض ـ
بكلفــة مناســبة.
•تعزيــز مراقبــة حفــر اآلبــار ومنــع اســتنزاف الفرشــات املائيــة
وحمايــة ميــاه ال ــري مــن الت ـلـوث.
•التعجيــل بحمايــة األنهــار والود ـيـان واملرجــات التــي تتلقــى
مقذوفــات صناعيــة ملوثــة ،وتنقيــة مصــادر امليــاه امللوثــة،
وتدويــر امليــاه املســتعملة وتســخريها يف ال ــري.
شـركات الك ــرى الفالحيــة
•اســرجاع امليــاه التــي تحتكرهــا ال ـ
مـان حــق الفالحــن الصغــار يف
وغــر الفالحيــة وض ـ
ا ســتغال لها .
•إنشــاء مرصــد وطنــي ومراصــد جهويــة للتدبــر املســتدام مليــاه
شـراكة مــع ممثــي الفالحــن الصغــار.
ال ــري ب ـ
•إنشــاء صنــدوق تمويــل ودعــم خــاص بالفالحــن الصغــار،
يهــم حمايــة وتنميــة القطيــع ،املمكنــة ،البــذور ،وســائل
ال ــري ،وتجهيــز واســتصالح األرايض الفالحيــة.
•إعــادة جدولــة الديــون املرتاكمــة عــى الفالحــن الصغــار
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ومصالــح الســكان املجاوريــن للغابــة وذوي حقــوق االنت ـفـاع
تقــوم عــى أولويــات حمايــة الــروة الغابويــة والتنــوع
البيولوجــي وتأمــن النظــم البيئيــة وحمايــة امليــاه القاريــة
ومواجهــة التصحــر الــذي يزحــف نحــو األرايض الفالحيــة.
طـاع
•مواصلــة العمــل مــع حلفــاء الجامعــة الوطنيــة للق ـ
الفالحــي عــى الصعيديــن الوطنــي والــدويل مــن أجــل إ ـقـرار
إعــان عاملــي لحقــوق الفالحــات والفالحــن الكادحــن،
يكــون مرجعــا ملزمــا للحكومــات يف مجــال حمايــة حقــوق
الفالحــن الكادحــن.
•تخصيــص نســبة مــن هامــش الربــح الــذي يســتفيد منــه
الفالحــون الكبــار لدعــم الفالحــات والفالحــن الكادحــن.
•تمكنــي الفالحــات والفالحــن الكادحــن مــن االســتفادة ممــا
تبقــى مــن أرايض الدولــة

سـرة لهــم تراعــي
وشــطب بعضهــا وتوفــر ق ــروض مي ـ
أو ضا عهــم .
•تحمــل الدولــة لقســط وافــر مــن تكلفــة التأمــن عــن األخطــار
واآلفــات لحمايــة دخــل الفالحــن الصغــار.
•توفــر الحمايــة االجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة اإلجباريــة
لعمــوم الفالحــن الصغــار وألســرهم.
•وضــع مخطــط وطنــي وبرامــج جهويــة ومحليــة للتكويــن
واإلرشــاد الفالحــي ،تهــم الفالحــن الصغــار وأبنائهــم،
هـؤالء
تأخــذ يف االعتبــار طبيعــة الفالحــة التــي يزاولهــا ـ
الفالحني وقدر املوارد التي تتوفر لديهم وتستحضر وتطور
معارفهــم املكتســبة عــر أجيــال.
سـواق الك ــرى
سـواق املحليــة /القرويــة ،واأل ـ
•تنظيــم األ ـ
شـرة
غـرض تســهيل ـعـرض منتوجــات الفالحــن الصغــار مبا ـ
ب ـ
وتقليــص دور الوســطاء.
•إنشــاء تعاونيــات ومجموعــات ذات نفــع اقتصــادي
واجتماعــي ودعمهــا مــن أجــل تنظيــم تصديــر منتوجــات
الفالحــن الصغــار.
شـركات والتعاونيــات
•حمايــة الفالحــن الصغــار مــن ال ـ
شـراء منتجاتهــم يف إطــار
الك ــرى التــي تتعاقــد معهــم عــى ـ
عـان» تعمــق تبعيتهــم وتدفعهــم لإلفــاس يف
«عقــود إذ ـ
كثــر مــن األح ـيـان ونقصــد هنــا عــى ســبيل املثــال ال الحصــر:
شـركات
املجمعــن والتعاونيــات الفالحيــة  ،CAMو ـ
الصناعــات الغذائيــة :الحليــب ،الســكر ،الطماطــم ،األرز،
مـراء...
الزيــت والفواكــه الح ـ
•تخفيض الكلفة الطاقية عىل الفالحني الصغار.
•تنظيــم تســويق املبيــدات الحشــرية يف إطــار يضمــن ســامة
الفــاح والرتبــة واملنتــوج واملســتهلك.
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 .٦الخاتمة
لضمــان الحــق يف الغــذاء ،ال ـتـزال السياســات الزراعيــة تهــدف إىل
طـاع الزراعــي بهــدف تحســن الناتــج
تحقيــق النمــو االقتصــادي للق ـ
طـاع
املحــي اإلجمــايل ،وذلــك يف مقابــل التنميــة االقتصاديــة للق ـ
الزراعــي التــي بدورهــا تهــدف إىل تحســن املبــادرة الوطنيــة للتنميــة
البشــرية .عــى الرغــم مــن أهميــة سياســات التنميــة ،ال ـيـزال الخيــار
عـرض الوطنــي (سياســة تركــز عــى
سـراتيجية ال ـ
الســيايس يؤثــر عــى ا ـ
الــذات) مــن دون تطويــر سياســات جديــدة قــادرة عــى تجــاوز مرحلــة
ً
وعوضــا مــن ذلــك االنتقــال إىل الطلــب .يف الواقــع ،كان
عـرض
ال ـ
انعدام األمن الغذايئ يعتمد فقط إىل القدرة عىل اإلنتاج من دون
عـرض املحــي
التشــكيك يف أو حتــى األخــذ يف عــن االعتبــار قــدرة ال ـ
عــى تلبيــة احتياجــات االســتهالك املحــي.
غـرب حتــى اآلن يف
فقــد فشــلت السياســات املنفــذة منــذ اســتقالل امل ـ
الحــد مــن اعتمــاد البلــد بشــكل كبــر عــى واردات األغذيــة األساســية.
كمــا أنــه وأدى النمــو الســكاين والتوســع الحضــري الســريع وتفضيــل
املــواد الغذائيــة وغريهــا مــن العوامــل إىل تفاقــم نقــص الغــذاء يف
البــاد .نتيجــة ملجموعــة مــن التدابــر الحكوميــة ،زاد اإلنتــاج املحــي
لألغذيــة األساســية بالتأكيــد ،لكــن برامــج ومشــاريع التكثيــف التــي
تــم إطالقهــا يف كل ـفـرة وأخــرى تفتقــر إىل االتســاق وطــرق للت ـمـايش
مــع احتياجــات املزارعــن .يف الواقــع ،ال ـيـزال لــدى الدولــة نظــام
ّ
يمكــن مــن تحليــل األولويــات واإلنجــازات وأســباب فشــل
تقييــم
بعــض الــرؤى السياســية ،مثــل التزامهــا بسياســة تعبئــة املــوارد
املائيــة املعروفــة بالســدود .وقــد ســاعد هــذا بالتأكيــد يف تخفيــف حــدة
مختلــف حــاالت الجفــاف التــي عانــت منهــا الزراعــة املغربيــة منــذ
الثمانينيــات ،لكــن مســاهمتها يف اإلمــداد الغــذايئ تعتــر يف نهايــة
املطــاف منخفضــة .عــاوة عــى ذلــك ،بالرغــم أن قضيــة الغــذاء كانــت
سـراتيجيات الخاصــة
أحــد األهــداف املحــددة يف جميــع الربامــج واال ـ
بالتنميــة الريفيــة والزراعيــة ،إال أن هــذه القضيــة لــم تتــم معالجتهــا
ً
وفقــا ملكوناتهــا وأبعادهــا املختلفــة MAPM, 2000a,(.
بالكامــل
 )2000b ; Berdai, 2014أخـرًا ،يعتمــد هــدف ضمــان الحــق يف
الغذاء إىل حد كبري عىل اإلرادة الشــعبية وكفاءة الخيار الســيايس.
شـرطني ،يجــب املــرور حتمً ــا بعمليــة اســتقالل
لــذا ،لتحقيــق هذيــن ال ـ
صـول إىل الســيادة الغذائيــة.
تدريجــي للخيــار الســيايس بهــدف الو ـ
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مدخل لفهم الحالة الفلسطينية
من واقع االقتصاد السياسي
والقوى الفاعلة فيه تحت االحتالل
يعتــر مفهــوم الســيادة عــى الغــذاء أحــد املفاهيــم الحديثــة التــي
أسســتها حركــة طريــق الفالحــن كمقابــل ملفهــوم األمــن الغــذايئ،
فــإن كان مفهــوم األمــن الغــذايئ يعنــي أن يتمكــن جميــع النــاس يف
صـول املــادي واالجتماعــي واالقتصــادي إىل
كافــة األوقــات مــن الو ـ
ّ
ومغذيــة مــن الغــذاء والتــي تلبــي احتياجاتهــم
كميــات كافيــة وآمنــة
وتفضيالتهــم وتمكنهــم مــن عيــش حيــاة نشــطة وصحيــة ،وهــو غــر
مرتبــط بالضــرورة بنظــم اإلنتــاج الزراعــي والتصنيــع الغــذايئ للبلــد،
كما هي الحال يف بلدان االقتصاد النفطي عىل سبيل املثال ،والتي
ال تواجــه أي تهديــد مــن ناحيــة األمــن الغــذايئ .أمــا مفهــوم الســيادة
هـره حــق الشــعوب يف الغــذاء الصحــي
عــى الغــذاء ،فيعنــي بجو ـ
واملناســب ثقافيــاً املن َتــج مــن خــال طــرق ســليمة بيئيــاً ومســتدامة،
وحقهــم يف تحديــد النظــم الغذائيــة والزراعــة الخاصــة بهــم .كمــا
ال بــد أيضــاً مــن التمييــز بــن مفهومــي الســيادة عــى الغــذاء والحــق
يف الغــذاء ،فالحــق يف الغــذاء هــو حــق إنســاين ينبثــق مــن اإلعــان
العاملــي لحقــوق اإلنســان ويرتبــط بشــكل وثيــق بالحــق بالحيــاة .أمــا
ضـوع الســيادة عــى الغــذاء فهــو مفهــوم سياســايت تقدمــي ينظــر
مو ـ
إىل نظــام إنتــاج الغــذاء بكليتــه ،ويســعى إىل حمايــة صغــار املنتجــن
وأنمــاط إنتــاج الغــذاء املرت ـكـزة عــى الدولــة الوطنيــة للحمايــة مــن
تقلبــات اإلنتــاج وســيطرة رأس املــال عــى إنتــاج الغــذاء.
جـزءاً ومكونــاً أساسـيًّا مــن مكونــات
وتشــكل الزراعــة يف فلســطني ـ
النســيج الوطنــي والثقــايف واالقتصــادي واالجتماعــي الفلســطيني،
وتكتســب أهميتهــا بالنســبة للفلســطينيني مــن خــال مــا تمثلــه
كعنــوان للصمــود والتصــدي والتشــبث بــاألرض املســتهدفة واملهــددة
باملصادرة واالســتيطان ،كما تشــكل مالذاً ومصدراً للدخل والغذاء
يف أوقات األزمات يف ظل الواقع السيايس الفلسطيني واالضطراب
العــام لألنشــطة االقتصاديــة األخــرى املتأ ـثـرة بشــكل أكــر مــن
سـرائييل وحــاالت العــدوان واإلغالقــات
ممارســات االحتــال اإل ـ
وتحديــد حركــة التنقــات عــى األشــخاص والبضائــع ،مــا يؤكــد
طـاع الزراعــي الفلســطيني رغــم جميــع املع ّوقــات يف
أهميــة دور الق ـ
تدعيــم الحــد األدىن مــن األمــن مــن ناحيــة اإلنتــاج الغــذايئ والســيادة
عــى الغــذاء .وتتمثــل تلــك املع ّوقــات يف عــدة أوجــه ،االقتصاديــة
والسياســية والسياســات اإلداريــة والقانونيــة واملاليــة والفنيــة،
جـراءات
طـاع الزراعــي ويف مقدمتهــا اإل ـ
التــي تواجــه نمــو وتطــور الق ـ
حـرب املد ـمـرة
طـاع الزراعــي أث ـنـاء ال ـ
التعســفية لالحتــال وتدمــر الق ـ
طـاع ـغـزة ،ومصــادرة امليــاه واألرايض ،ومنــع املزارعــن مــن
عــى ق ـ
صـول إىل حقولهــم بحريــة ،وإقامــة جــدار الفصــل العنصــري
الو ـ
يف الضفــة الغربيــة الــذي جعــل أكــر مــن  %40مــن مســاحة الضفــة
جـراءات ســلطات
صـول إليهــا مــن خــال إ ـ
الغربيــة خلفــه ،وأعــاق الو ـ
االحتالل باملنع الكيل لوصول املزارعني يف بعض املناطق ،والسماح
صـول املزارعــن يف أوقــات محــدودة وتحــت رقابــة مشــددة عــى
بو ـ
بوابات الجدار ،كما هي الحال عىل سبيل املثال يف محيط محافظة
قلقيليــة يف شــمال الضفــة الغربيــة ،والتــي تشــكل واحــدة مــن أهــم
املناطــق الزراعيــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة عــام  .1967ورافــق
جريمــة ب ـنـاء الجــدار ،تدمــر مســاحات واســعة مــن األرايض الزراعيــة
الفلســطينية ،ومصــادرة  164.780دونمــاً مــن األرايض الفلســطينية.
صـاء
جـراه الجهــاز املركــزي لإلح ـ
وقــد أشــارت نتائــج املســح الــذي أ ـ
جـرت مصــادرة أراضيهــا كليــا
الفلســطيني ،إىل أن نســبة األســر التــي ـ

بلغــت  %9.1مــن األســر التــي تقيــم ـغـرب الجــدار ،و %24.9مــن األســر
التــي تقيــم شــرق الجــدار ،فيمــا بلغــت نســبة األســر التــي تقيــم ـغـرب
جـزء مــن أراضيهــا  ،%19.9و%20.3
الجــدار ،التــي تمــت مصــادرة ـ
مــن األســر التــي تقيــم شــرق الجــدار .ويالحــظ مــن خــال النتائــج أن
معظــم األرايض التــي تمــت مصادرتهــا يف التجمعــات التــي تأ ـثـرت
بالجــدار ،كانــت تســتخدم أل ـغـراض الزراعــة ،وبلغــت نســبتها %86.0
مــن مســاحة األرض الواقعــة خلــف الجــدار.
ويف ظل هذا الواقع الجيوسيايس الذي يسعى االحتالل اإلسرائييل
من خالله إىل تعزيز ارتباط واعتمادية االقتصاد الفلسطيني بشكل
عــام عــى اقتصــاد دولــة االحتــال ويف مــا يصــب يف مصلحتــه ،فــإن
االقتصاد الزراعي الفلســطيني ســيتلقى مزيداً من الضربات القاتلة
ضـوع بعمــق ،ووضــع الح ـلـول املناســبة
إذا لــم تتــم دراســة هــذا املو ـ
سـرائيل يف العــام
للتقليــل مــن آثــاره .فعــى ســبيل املثــال ،قامــت إ ـ
سـرائيل،
طـاع الزراعــي يف إ ـ
 2016بعمــل تعديــات عــى منظومــة الق ـ
اع ـتـرت مــن قبــل بعــض املختصــن األهــم منــذ خمســينيات القــرن
املــايض .وتهــدف هــذه اإلصالحــات بشــكل عــام إىل حمايــة املنتجــن
سـرائيليني والتقليــل مــن ضغــط ارت ـفـاع أســعار املنتجــات
الزراعيــن اإل ـ
سـرائييل ،وفيــه ســيتم اســتبدال منظومــة
الزراعيــة عــى املســتهلك اإل ـ
غـاء التعرفــة الجمركيــة عــى املحاصيــل الزراعيــة
كوتــا اإلنتــاج وإل ـ
املســتوردة واســتبدالها بنظــام الدعــم املباشــر للمزارعــن .يف الوقــت
طـاع الزراعــي الفلســطيني أي دعــم مماثــل مــن
الــذي ال يتلقــى الق ـ
قبــل الســلطة الفلســطينية ،مــا يعمــل عــى ارت ـفـاع التكاليــف لــدى
ا ـملـزارع الفلســطيني وشــبه انعــدام القــدرة التنافســية مــع املنتجــات
سـرائيلية التــي أصبحــت تغــرق األســواق الفلســطينية
الزراعيــة اإل ـ
حســب مــا يســمح بــه بروتو ـكـول باريــس االقتصــادي املوقــع بــن
سـرائيلية يف العــام .1994
الســلطة الفلســطينية والحكومــة اإل ـ
باإلضافــة إىل مــا تمــت اإلشــارة إليــه ســابقاً ،فهنــاك أســباب داخليــة
وخارجيــة ســارعت يف عمليــة تطبيــق هــذه اإلصالحــات مــن قبــل
سـرائيلية .األســباب الداخليــة تنقســم إىل اقتصاديــة،
الحكومــة اإل ـ
مثــل زيــادة أســعار مدخــات اإلنتــاج وانخفــاض مســتوى الربحيــة
للمزارعــن ،وبيئيــة مثــل محدوديــة األرايض وامليــاه العذبــة
وتعقيــدات املتطلبــات البيئيــة ،واجتماعيــة مثــل عــزوف الكثــر مــن
املزارعني عن االستمرار واالستثمار يف هذا القطاع .أما عن العوامل
الخارجيــة فهــي تتمثــل يف ارت ـفـاع أســعار الغــذاء عامليــاً وتوصيــات
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ( )OECDومواكبــة تغــر
طـاع الزراعــي
منهجيــة الدعــم املقــدم مــن قبــل االتحــاد األوروبــي للق ـ
يف االتحــاد ،وآخرهــا هــو التطلــع إىل فتــح أســواق جديــدة للمنتجــات
سـرائيل ليســت يف الحقيقــة عضــواً
سـرائيلية .وإن كانــت إ ـ
الزراعيــة اإل ـ
يف االتحاد األوروبي عىل نحو رسمي ،لكن االتفاقات املختلفة التي
وقعــت عليهــا مــع االتحــاد تمنحهــا جميــع مزايــا دولــة عضــو تقريبــاً
مــن غــر أن تتحمــل التبعــات التــي تصاحــب العضويــة الكاملــة.
طـاع
سـرائيلية عــى ق ـ
أمــا عــن مواجهــة تأ ـثـرات تلــك اإلصالحــات اإل ـ
الزراعــة الفلســطيني فاملســؤولية هنــا ملقــاة عــى عاتــق وزارة الزراعــة
يف الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،خاصــة يف مــا يتعلــق بتأ ـثـره
عــى املزارعــن الصغــار و/أو الكبــار وعــى األنمــاط الزراعيــة الســائدة
اآلن واملســتقبلية ،وكيــف ســيؤثر ذلــك عــى امل ـيـزان التجــاري الزراعــي
سـرائيليني والفلســطينيني .وبــدون أي شــك ،فــإن بروتو ـكـول
بــن اإل ـ
حـرة بــن
باريــس ( )1994والــذي حــدد املبــادئ األساســية للتجــارة ال ـ
الطرفــن ،شـ ّـكل عقبــة ك ـبـرة للجهــد الفلســطيني الــذي ســيبذل
صـاح .فــإن مبــادئ هــذا الربتو ـكـول
مــن أجــل تجــاوز تأثــر عمليــة اإل ـ
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مــن هنــا ينبغــي عــى الفاعلــن والنشــطاء الحكوميــن وغــر
طـاع الزراعــة أن يقرعــوا ناقــوس الخطــر ،وأن
الحكوميــن يف ق ـ
شـركاء يف الضغــط عــى الحكومــة الفلســطينية
يقومــوا بالعمــل ك ـ
طـاع الزراعــة والعمــل عــى تحديــد مالمــح
لزيــادة الدعــم املقــدم لق ـ
الخصوصيــة الزراعيــة الفلســطينية ،مــن خــال الخــروج مــن ع ـبـاءة
سـرائييل ،وزيــادة قــدرة املنظومــة االقتصاديــة الزراعيــة
االقتصــاد اإل ـ
عىل التأقلم مع هذه التغريات وتشخيص املخاطر املتوقعة من هذه
اإلصالحــات ،ووضــع الح ـلـول املناســبة لتقليــل املخاطــر املتوقعــة،
طـاع الزراعــي يف فلســطني.
ورســم خارطــة طريــق جديــدة للق ـ
والخالصــة هنــا يف الحالــة الفلســطينية وواقــع االحتــال،
والسياسات واملمارسات االقتصادية  -الزراعية والصناعية املهيمنة
حاليــاً ،والتــي ت ـكـرس التبعيــة وانعــدام ســيادة الفلســطيني عــى
سـراتيجية إنتاجيــة تســتند إىل
غذائــه ،فــإن البديــل يتمثــل يف ات ـبـاع ا ـ
مــوارد األرض الفلســطينية والتجــارب والتقاليــد اإلنتاجيــة املحليــة
الغنيــة والبعيــدة بطبيعتهــا عــن الزراعــة الكيماويــة واملمارســات
املعاديــة للبيئــة .وتطويرهــا أوالً ،لتعزيــز إنتــاج الغــذاء املوجــه
لالســتهالك املحــي (وبخاصــة مــع التزايــد الســكاين املتواصــل) .ثانيــاً،
إعــادة التدويــر املحــي للرأســمال.
•  A1الســلع املســتوردة واملنتجــة محليــاً يف األردن أو مصــر أو
الــدول العربيــة األخــرى.
• A2الســلع املســتوردة يمكــن اســتريادها مــن الــدول العربيــة
واإلســامية أو غريهــا مــن الــدول.
• Bلــن تخضــع الســلع املســتوردة لقيــود عــى الكميــات ولكــن
سـرائيلية.
ســتخضع للمقاييــس اإل ـ

القسم األول :واقع القطاع
الزراعي
 ١.١مدخل تاريخي حول الزراعة يف فلسطني
تبلــغ مســاحة فلســطني التاريخيــة حــوايل  27ألــف كــم ،2وتبلــغ
مســاحة األرايض  26.3مليــون دونــم ،منهــا  7.6ماليــن دونــم
أراض زراعيــة .وتعــد فلســطني بلــداً زراعيــاً مــن الدرجــة األوىل،
طـاع الزراعــي،
حيــث كان يعمــل ثلثــا ســكانها قبــل عــام  1948يف الق ـ
ومــن املحاصيــل الزراعيــة يف فلســطني قبــل نكبــة 48م الحمضيــات
والحبــوب والزيتــون والعنــب والخضــار والتبــغ ،وتعــد الحمضيــات
صـول الرئيــي للتصديــر حيــث شــكلت حــوايل  %80مــن مج ـمـوع
املح ـ
الصــادرات.

أنواع الزراعة العربية قبل عام :1948
1 .1الزراعــة الوطنيــة التقليديــة :هــي زراعــة تقليديــة تســتخدم
فيهــا األســاليب التقليديــة يف الزراعــة ،وتعتمــد يف غالبهــا
عــى األمطــار ،وتنقســم املحاصيــل املزروعــة إىل محاصيــل
شــتوية كالقمــح والشــعري ،أو محاصيــل صيفيــة كالبطيــخ
والــذرة.
شـرت زراعــة الحمضيــات يف إقليــم
2 .2زراعــة الحمضيــات :انت ـ
الســهول الســاحلية حيــث الرتبــة الخصبــة وامليــاه الجوفيــة،
وقــد اتســعت زراعــة الحمضيــات ألن الحمضيــات كانــت
تصــدر إىل بريطانيــا ومــن أفضــل مصــادر الدخــل الزراعــي
يف فلســطني .وكانــت بريطانيــا تســتورد  %70مــن حمضيــات
فلســطني .
3 .3الزراعــة الكثيفــة :تعتمــد الزراعــة عــى توفــر امليــاه والتســميد
ورأس املــال ،حيــث تــزرع األرض أكــر مــن ـمـرة ،وتتنــوع
املحاصيــل الزراعيــة ،وإن كان أغلــب هــذا النــوع زراعــة
الخض ــروات والفاكهــة ومنتجــات األل ـبـان واللحــوم.
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واتفاقيــة االتحــاد الج ـمـريك بــن الطرفــن ترتكــز عــى حريــة تبــادل
غـاء الحواجــز الجمركيــة وغــر الجمركيــة
الســلع بــن الطرفــن وإل ـ
وأن يتبنــى كال الطرفــن رســوم جمركيــة موحــدة ،مــع اإلذن
بالسماح للسلطة الوطنية الفلسطينية بتحديد الرسوم الجمركية
سـراتيجية (ِ،)B ،A2 ،A1
يف مــا يخــص قائمــة محــددة بالســلع اال ـ
ومشــاركة العائــدات مــن التخليــص الج ـمـريك بــن الطرفــن ،وتكــون
سـرائيلية مســؤولة عــن التخليــص الج ـمـريك للبضائــع
الجمــارك اإل ـ
الفلســطينية املســتوردة بالنيابــة عــن ســلطة الجمــارك الفلســطينية
(ب ـنـاءً عــى مبــدأ الغــاف الج ـمـريك الــذي يتضمنــه بروتو ـكـول باريــس)
سـرائيلية بتحويــل عائــدات الضرائــب إىل
مــن ثــم تقــوم الجمــارك اإل ـ
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

بلغــت املســاحة املزروعــة بالحبــوب (القمــح والشــعري) حــوايل %60
مــن مج ـمـوع األرايض الزراعيــة يف فلســطني قبــل عــام  ،1948بينمــا
بلغت مساحة األرايض املزروعة باألشجار املثمرة كالزيتون والعنب
والتــن والحمضيــات حــوايل  ،%16.3وشــكلت األرايض املزروعــة
بالخضــار حــوايل .%23.7

الزراعة يف الضفة الغربية وقطاع غزة بني 1967- 1948
يف أعقــاب النكبــة الفلســطينية عــام  ،1948حــدث تناقــص كبــر يف
األرايض الزراعيــة التــي يملكهــا الفلســطينيون ،كمــا أن  %59مــن
أرايض الضفــة الغربيــة غــر صالحــة للزراعــة ،وتناقــص نصيــب الفــرد
جـرة الســكانية
مــن األرض الزراعيــة نتيجــة تزايــد الســكان بســبب اله ـ
وبالتــايل ارتفعــت قيمــة الكثافــة الزراعيــة إىل حــوايل  1000نســمة /كــم2
يف عــام .1966
طـاع
طـاع الزراعــي ،فقــد شــهد هــذا الق ـ
بالنســبة إىل العاملــن يف الق ـ
انخفاضــاً يف نســبة العاملــن حيــث شــكل العاملــون حــوايل  %10مــن
طـاع ـغـزة .وشــهد
مج ـمـوع األيــدي العاملــة يف الضفــة الغربيــة وق ـ
طـاع
طـاع بطالــة مرتفعــة حيــث إن ثلثــي العاملــن يف الق ـ
هــذا الق ـ
الزراعــي يف الضفــة الغربيــة يعانــون مــن البطالــة الكاملــة أو البطالــة
طـاع
طـاع ـغـزة فقــد كان ثلــث العاملــن يف الق ـ
املوســمية ،أمــا يف ق ـ
حـول الكثــر مــن املزارعــن
الزراعــي يعانــون مــن البطالــة ،وذلــك لت ـ
حـرف أخــرى ســواء بالعمــل يف املــدن أو العمــل يف دول
للعمــل يف ـ
الخليــج.
بلــغ مج ـمـوع األرايض املرويــة يف الضفــة الغربيــة حــوايل  70ألــف دونــم
بنســبة  %3مــن مج ـمـوع األرايض الزراعيــة ،بينمــا بلغــت مســاحة
طـاع ـغـزة حــوايل  137ألــف دونــم .واســتحوذت
األرض املرويــة يف ق ـ
مـرة عــى نســبة عاليــة مــن مســاحات األرايض
زراعــة األشــجار املث ـ
املزروعــة يف الضفــة الغربيــة ،بينمــا كانــت زراعــة الحمضيــات هــي
طـاع ـغـزة حيــث بلغــت حــوايل  92ألــف دونــم.
الزراعــة الســائدة يف ق ـ
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الزراعة بعد عام :1967
طـاع
تناقصــت مســاحات األرايض املزروعــة يف الضفــة الغربيــة وق ـ
ـغـزة ،فقــد كانــت مســاحة األرايض املزروعــة عــام  1978حــوايل
 2,077,000دونــم ،ثــم تناقصــت إىل  1,556,000دونــم عــام  1981ثــم
ازدادت إىل  1,952,000دونــم يف عــام .1989
طـاع ـغـزة ،فقــد بلغــت مســاحة األرض الزراعيــة عــام 1966
أمــا يف ق ـ
حــوايل  170ألــف دونــم واتســعت عــام  1968لتصــل إىل ذروتهــا 198
ألــف دونــم ،بعــد ذلــك حــدث تذبــذب يف مســاحة األرايض الزراعيــة
فهي ترتاوح بني  174ألف دونم إىل  144ألف دونم ،وقدرت مساحة
األرض الزراعيــة ملوســم  1998/97بحــوايل  195,139دونــم بنســبة
طـاع ـغـزة.
 %54.5مــن مســاحة ق ـ

 ١.٢طبيعة التوزيع املساحي والحيازات
تبلــغ مســاحة ّ
الضفــة الغربيــة  5,655كــم  ،2بينمــا تصــل مســاحة
طـاع ـغـزة إىل  365كــم 2حســب بيانــات الجهــاز املركــزي الفلســطيني
ق ـ
صـاء ،ويمكــن تقســيم األرايض الفلســطينية إىل خمــس مناطــق
لإلح ـ
تضاريســية مناخيــة ،وهــي كاآليت:
ّ 1 .1
الضفــة الغربيــة ،وتحــوي أربــع مناطــق تضاريســية مناخيــة،
وهــي مناطــق:
أ  -غور األردن
ب – املنحدرات الشرقية
ج – املرتفعات الوسطى
د – املنطقة شبة الساحلية
2 .2قطاع غزة ويحوي منطقة واحدة هي املنطقة الساحلية.
وتمتــاز األرايض الفلســطينية باحتوائهــا عــى هــذا العــدد مــن املناطــق
املناخيــة ،حيــث يعــد املنــاخ الســائد منــاخ البحــر األبيــض املتوســط،
مــع فصــل صيــف طويــل ،حــار وجــاف ،وشــتاء ماطــر محــدود ،وهــذه
الخاصيــة املناخيــة أعطــت األرايض الفلســطينية صبغــة زراعيــة
مم ـيـزة ،وهــي القــدرة عــى زراعــة العديــد مــن املحاصيــل املتنوعــة،
ضمــن مواعيــد مختلفــة وعــى مــدار العــام .أمــا الطقــس ،فعواملــه
املحــددة واضحــة مــن حيــث التذبــذب يف بــدء املوســم املطــري ،وتــوزع
حـراري الســنوي
األمطــار وكميــة الســقوط الكليــة ،والتوزيــع ال ـ
حـرارة باتجــاه الجنــوب والشــرق،
ومعامــل التبخــر) .حيــث تــزداد ال ـ
ومعــدل أمطــار ـيـراوح بــن  100إىل  700ملــم .وتبلــغ مســاحة األرايض
التي تستغل بالزراعة حوايل  1,830مليون دونم %91 ،منها موجودة
طـاع ـغـزة ،وتبلــغ مســاحة
يف الضفــة الغربيــة و %9موجــودة يف ق ـ
مـرة حــوايل  1,147مليــون دونــم وتبلــغ
األرايض املزروعــة باألشــجار املث ـ
مســاحة الزيتــون حــوايل  %83منهــا ،بينمــا تبلــغ مســاحة األرايض
التــي تــزرع بالخضــار  178ألــف دونــم ومســاحة املحاصيــل الحقليــة
والحبــوب حــوايل  507آالف دونــم.
وتعــد مشــكلة تذبــذب معــدالت اإلنتــاج يف زيــت الزيتــون مــن أهــم
طـاع إنتاجــي منافــس ،حيــث يقــدر معــدل
املعوقــات يف تطو ـيـره كق ـ
خـرة  20ألــف
إنتــاج زيــت الزيتــون الفلســطيني يف الســنوات الثــاث األ ـ
طن حسب السيد فياض فياض مدير عام مجلس الزيت والزيتون
الفلســطيني .وهــو معــدل غــر كاف لالســتهالك املحــي إذا رفعــت
كميــة االســتهالك للفــرد الواحــد بمعــدل نصــف كيلــو فقــط ،وأيضــاً
إذا اســتطعنا أن نمنــع التهريــب وغــش الزيــت وخلــط الزيــت وعــدم
إدخــال زيــت الجفــت الــذي يدخــل أيضــاً تهريبــاً أو بقصــد الصناعــة

وخاصــة الصابــون ،فإننــا ســنضمن ســوقاً ملنتجنــا حســب مــا يؤكــد
الســيد فيــاض.
ويؤكــد الخبــر فــارس الجابــي أيضــاً عــى هــذه النقطــة تحديــداً،
ويطــرح أهميــة العمــل عــى زيــادة كميــات اإلنتــاج بــدل الرتكيــز
عــل خفــض التكاليــف لتحقيــق امل ـيـزة التنافســية ،حيــث ال يمكــن
تقليــل تكلفــة اإلنتــاج كمــا يوضــح الجابــي يف مقابلــة مــع موقــع
“االقتصــادي”“ ،فــا يمكــن االســتغناء عــن الحراثــة أو القطــف أو
العصــر ،ولكــن أمامنــا حــل يتمثــل برفــع اإلنتاجيــة ،فالزيتــون يمــر
بمرحلة هرم ويجب إعادته إىل شبابه ،ففي فرتة السبعينيات كان
هنــاك إنتــاج مــن زيــت الزيتــون لــ 500الــف دونــم كانــت تعطينــا مــن
اإلنتاج بنفس كمية اإلنتاج التي نحصل عليها اليوم ،ألن األشجار
كان عمرها أقل بـ 50سنة وكانت يف ذروة إنتاجها ،اآلن يجب إعادة
شــجر الزيتــون إىل شــبابه ،حيــث يجــب القيــام بعمليــة التشــبيك
مــن أجــل تحقيــق ذلــك ،كمــا يجــب إضافــة أســمدة عضويــة بــأي
طريقــة كانــت مــن أجــل مضاعفــة اإلنتــاج ،كمــا يوجــد توجــه للــري
التكميــي ألن تراجــع كميــات األمطــار والتوزيــع غــر الجيــد لألمطــار
خـراً تنفيــذ تجــارب لعمليــات
عامــل محــدد يف اإلنتــاج ،وقــد تــم مؤ ـ
ري تكميــي بكميــات بســيطة جــداً ،وقــد كانــت النتائــج جيــدة حيــث
ارتفــع اإلنتــاج يف بعــض املناطــق بنســبة  .%200كمــا توجــد مخططــات
صـرف الصحــي املكــررة يف الزراعــة مثــل الــدول
الســتخدام ميــاه ال ـ
األخــرى بمــا فيهــا املجــاورة”.
أمــا بالنســبة للــروة الحيوانيــة فقــد بلــغ عــدد األغنــام  803آالف رأس
واملاعــز  371ألــف رأس منهــا حــوايل  %92يف الضفــة الغربيــة و %8يف
قطاع غزة ،أما عدد األبقار فقد بلغ  33.7ألف رأس منها  %83يف
طـاع ـغـزة .وقــد بلــغ عــدد الدجــاج الالحــم
الضفــة الغربيــة و %17يف ق ـ
 40مليون دجاجة  %60منها يف الضفة الغربية و %40يف قطاع غزة،
أمــا عــدد الدواجــن البيّاضــة فقــد بلــغ  2.55مل ـيـوين دجاجــة منهــا
طـاع ـغـزة ،هــذا باإلضافــة إىل
 %71يف الضفــة الغربيــة و %29يف ق ـ
وجــود حــوايل  66ألــف خليــة نحــل %72 ،منهــا يف الضفــة الغربيــة.
طـاع الزراعــة حــوايل  %60أو مــا مجموعــه ( )160مليــون
ويســتهلك ق ـ
مــر مكعــب للــري والتــي تــأيت يف معظمهــا مــن امليــاه األرضيــة.

ّ
طـاع
واملعوقــات التــي تواجــه الق ـ
 ١.٣الصعوبــات
الزراعــي الفلســطيني
شـاكل واملع ّوقــات التــي تواجــه الزراعــة
مــن الصعــب حصــر وتحديــد امل ـ
الفلســطينية بســبب تأثــر االحتــال وممارســاته اليوميــة ،ولكــن
شـاء جــدار الفصــل مــن قبــل الحكومــة
يمكــن عــزو معظمهــا إىل إن ـ
سـرائيلية يف أعقــاب االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة عــام  .2000ومــا
اإل ـ
نجــم عنــه مــن صعوبــات وعــزل لــأرايض الزراعيــة ،وتدمــر للزراعــة
والبنيــة التحتيــة ،حيــث ُعزلــت غالبيــة األرض الزراعيــة الفلســطينية
خلفــهُ ،
خـول وخــروج املزارعــن الفلســطينيني منهــا
وق ّيــدت حركــة د ـ
وإليهــا.
باإلضافــة إىل عــدد مــن الصعوبــات الرئيســية األخــرى عــى مســتوى
األرايض الفلســطينية املحتلــة عــام  .1967أهمهــا عــدم تمكــن الشــعب
سـرائيل
الفلســطيني مــن إدارة مــوارده الطبيعيــة نتيجــة لقيــام إ ـ
جـزء كبــر منهــا كمناطــق عســكرية،
بمصــادرة األرايض ،وإغــاق ـ
وإقامة املستوطنات وشق الطرق االلتفافية ،باإلضافة إىل عمليات
النهــب املتواصلــة للميــاه الفلســطينية .مــا أدى بــدوره إىل الحــد
مــن حريــة حركــة الســلع والخدمــات بــن املناطــق الفلســطينية مــن
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يف ما يتعلق باملوارد الطبيعية والبيئية:

تشــكل محدوديــة امليــاه واألرايض الزراعيــة وزيــادة املنافســة عليهــا
مــن قبــل القطاعــات األخــرى أهــم هــذه الصعوبــات ،باإلضافــة إىل
ّ
خواصهــا وتــدين إنتاجيتهــا ،وتدهــور
جـراف الرتبــة وتدهــور
شـاكل ان ـ
م ـ
نوعيــة امليــاه املســتعملة يف الــري بســبب الضــخ الزائــد ،ناهيــك عــن
انتشار االستعمال غري السليم لألسمدة الكيماوية ،واملبيدات ،ما
طـاء النبــايت ومواطــن األح ـيـاء
يــؤدي عــى املــدى البعيــد إىل تدهــور الغ ـ
الربيــة النباتيــة نتيجــة الخلــل يف التــوازن البيئــي الناتــج عــن اســتخدام
شـرات
ضـاء عــى النحــل والفراشــات والح ـ
املبيــدات مــن خــال الق ـ
غــر الضــارة التــي تؤمــن عمليــة التلقيــح النبــايت الطبيعــي .يضــاف
إىل ذلــك كلــه الزحــف الع ـمـراين والحضــري والتوســع العشــوايئ
شـاءات عــى حســاب األرايض الزراعيــة ،خاصــة يف األرايض
يف اإلن ـ
الزراعية املص ّنفة ضمن مناطق أ وب (عىل قلة نسبتها من املساحة
العامــة للمنطقتــن).

ّ
باملعوقات الفنية:
يف ما يتعلق

رغــم الجهــود الك ـبـرة التــي تبذلهــا مؤسســات املجتمــع املــدين
طـاع الزراعــي الفلســطيني يف
الفلســطيني العاملــة عــى تطويــر الق ـ
ظــل محدوديــة الدعــم الرســمي ،إال أن البنيــة األساســية للبحــوث
الزراعيــة ال ـتـزال تعــاين مــن ضعــف كبــر نتيجــة لضعــف اإلمكانيــات،
وعــدم تأهيــل محطــات التجــارب بدرجــة كافيــة ،والنقــص الحــاد يف
وجــود املخ ـتـرات واملعــدات واألج ـهـزة الالزمــة ،باإلضافــة إىل نقــص
الباحثــن واملدربــن لتغطيــة املجــاالت الزراعيــة املطلوبــة ،مــع قلــة
إمكانيــات جهــاز اإلرشــاد ووقايــة النبــات والخدمــات البيطريــة .هــذا
طـاع التصنيــع
باإلضافــة إىل ضعــف البنيــة التحتيــة الخاصــة بق ـ
الزراعي والغذايئ وأنشــطة التســويق الزراعي ،وضعف يف القدرات
واإلمكانيــات التقنيــة الزراعيــة بالرغــم مــن توفــر القــدرات والكــوادر
البشــرية الفلســطينية ،حيــث ال تخلــو أي جامعــة فلســطينية تقريبــاً
من كليات الزراعة التي تعمل ســنوياً عىل تأهيل املئات من الكوادر
والك ـفـاءات القــادرة عــى النهــوض بالواقــع الزراعــي الفلســطيني إن
تو ـفـرت لهــا اإلمكانيــات.

ّ
واملعوقات ذات الطابع االجتماعي
املشاكل
واالقتصادي:

يمثل واقع صغر وتشــتت الحيازات الزراعية وشــيوع ملكيتها عامالً
يف التقليــل مــن الك ـفـاءة اإلنتاجيــة وقلــة العائــد مــن الزراعــة ،مــع
ارتفاع عنصر املخاطرة؛ ما يؤدي إىل عزوف الكثريين عن العمل يف
طـاع الزراعــي واالســتثمار فيــه يف ظــل عــدم وجــود نظــام للتمويــل
الق ـ
الزراعــي والريفــي.

ّ
واملعوقات املؤسسية والتشريعية:
املشاكل

حـول
تفتقــر املنظومــة القانونيــة الفلســطينية إىل نصــوص صريحــة ـ
حمايــة الحــق يف الغــذاء ،أي ليــس هنــاك قوانــن محــددة تضمــن

سـايس
واملســتقبل واجبــاً وطنيــاً .ووفقــاً لهــذه املــادة ،فــإن القانــون األ ـ
كاف مســتنداً إىل مواثيــق حقــوق
عـرف ضمنــاً بالحــق يف غــذاء
ي ـ
ٍ
اإلنســان ،حيــث يشــكل الحــق بالغــذاء حقــاً أساسـيًّا وفقــاً للمواثيــق
الدوليــة لحقــوق اإلنســان .إال أن هــذا التضمــن ال يشــكل بالقــدر
الــكايف مواءمــة بــن القانــون الفلســطيني والواقــع الزراعــي يف
فلســطني .باإلضافــة إىل عــدم وجــود تشــريعات يف مــا يتعلــق بنظــام
للتأمــن الزراعــي ،وتعويــض املزارعــن ضــد الكــوارث الطبيعيــة .وقــد
تكــون فلســطني الدولــة الوحيــدة التــي تخلــو مــن أي مؤسســات أو
صناديــق متخصصــة لدعــم الزراعــة يف أوقــات الكــوارث أو توفــر
القــروض والتمويــل الزراعــي املوســمي قصــر أو طويــل األجــل،
وكذلــك بالنســبة إىل االســتثمار الزراعــي والتأمــن الزراعــي ،كل
ذلــك يــؤدي بالضــرورة إىل الحــد مــن االســتثمار ليــس يف الزراعــة
كإنتــاج ،بــل يؤثــر ذلــك أيضــاً عــى الصناعــات الزراعيــة والغذائيــة،
طـاع الزراعــي األماميــة
وكذلــك عــى صناعــة املدخــات وترابطــات الق ـ
والخلفيــة والــذي يســاهم بــدوره يف تهميــش الزراعــة ألنــه يقلــل
ويحــد مــن الطلــب عــى الســلع الزراعيــة ،ويســاهم يف ارت ـفـاع تكاليــف
مدخــات اإلنتــاج الزراعــي.
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جهــة ،وبينهــا وبــن العالــم الخارجــي مــن جهــة أخــرى ،إضافــة إىل
القيــود املفروضــة عــى التجــارة الخارجيــة؛ مــا أدى إىل ارت ـفـاع كلفــة
اإلنتــاج والتســويق الزراعــي ،وانخفــاض يف أســعار الســوق املحليــة
لإلنتــاج .هــذا باإلضافــة إىل منــع الصياديــن يف ـغـزة مــن الصيــد يف
املياه الفلسطينية ،ومنع الرعاة من الوصول إىل املراعي الطبيعية.
طـاع الزراعــي
ويمكــن لنــا أن نعــزو الصعوبــات التــي يعــاين منهــا الق ـ
الفلســطيني إىل األســباب اآلتيــة:

حــق اإلنســان الفلســطيني بالغــذاء والتغذيــة الســليمة .إال أن املــادة
سـايس لعــام  ،2003والتــي تنــص عــى ضــرورة
( )10مــن القانــون األ ـ
حماية حقوق اإلنســان وحرياته األساســية ( ومنها الحق يف الغذاء
ضمنــاً) ،تحــث الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــى أن تبــدأ العمــل
طـاء عــى االنضمــام لعضويــة املعاهــدات واملواثيــق الدوليــة
دون إب ـ
واإلقليميــة لحمايــة حقــوق اإلنســان .كمــا تنــص املــادة ( )33مــن
نفــس القانــون عــى أن توفــر بيئــة متوازنــة نظيفــة وهــي حــق مــن
حقــوق اإلنســان .ويُعـ ّـد الحفــاظ عــى البيئــة وحمايتهــا مــن التلــوث
مــن أجــل أجيــال اليــوم

طـاع
مشــكلة قلــة الدعــم الرســمي وعــدم اعتبــار الق ـ
سـاعدات
الزراعــي كأولويــة يف توجيــه الدعــم وامل ـ
الداخليــة والخارجيــة:

طـاع الزراعــي
ي ـفـرض يف ســياق الحالــة الفلســطينية ،أن يحظــى الق ـ
بمعطياتــه ومكوناتــه وأوضاعــه ،باهتمــام ودعــم الــدول املانحــة
واملؤسســات الدوليــة ،ومنحــه أولويــة متقدمــة عــى ســلم أولوياتهــا،
ولكــن الواقــع يف فلســطني عكــس ذلــك ،وعــى قلــة الدعــم الــذي
طـاع الزراعــي ممثـاً بــوزارة الزراعــة مــن جهــة ومؤسســات
يتلقــاه الق ـ
املجتمــع املــدين مــن جهــة أخــرى ،إال أنهــا ليســت بالضــرورة وفقــاً
طـاع الزراعــي يف فلســطني،
لألولويــات التــي يفرضهــا واقــع الق ـ
ويعزى ذلك حســب وزارة الزراعة يف الســلطة الوطنية الفلســطينية
سـراتيجية املنشــورة عــى املوقــع اإللكــروين للــوزارة،
يف خطتهــا اال ـ
شـرة للزراعــة بــاألرض وامليــاه والحساســية السياســية
إىل العالقــة املبا ـ
لهذيــن العنصريــن ،مــن حيــث الســيادة ،واملصــادرة واالســتيطان،
طـاع مســتنزف للميــاه ،وأن
واعتبــار الجهــات املانحــة للزراعــة كق ـ
ك ـفـاءة وعائــد االســتعمال للميــاه يف الزراعــة ال يــرر دعمــه ،وأولويــة
شـرب .كمــا أن
تخصيــص امليــاه لالســتعماالت األخــرى وخاصــة لل ـ
التوجّ ه العام لدى املانحني يرتكز عىل الدعم خارج إطار مؤسسات
شـرة بالخدمــات
الســلطة وخاصــة الجوانــب ذات العالقــة املبا ـ
والدعــم .والرغبــة بتنفيــذ املشــاريع مــن خــال مؤسســات وســيطة
(أمــم متحــدة ،منظمــات ،غــر حكوميــة أجنبية.....الــخ) والتــي يف
العــادة تتوخــى تحقيــق أولوياتهــا وتعظيــم الفائــدة العائــدة عليهــا،
طـرة أو صعوبــة يف
وتجنــب املشــاريع التــي تشــكل بالنســبة لهــا مخا ـ
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التنفيــذ ،أو أن آثارهــا اإلعالميــة والدعائيــة ليســت ســريعة .يضــاف
إىل ذلــك ضعــف ك ـفـاءة اإلنجــاز والتنفيــذ للمشــاريع املمولــة مــن قبــل
شـرة ،وإنمــا مــن
املانحــن ،وذلــك كــون تلــك املشــاريع ال تنفــذ مبا ـ
خــال العديــد مــن املؤسســات الوســيطة الفلســطينية واألجنبيــة،
والــذي يــؤدى بالتــايل إىل ـتـآكل تلــك املخصصــات وتــدين الك ـفـاءة.

املشاكل املتعلقة بإجراءات االحتالل اإلسرائييل:

تعميقــاً لسياســات االحتــال الســاعية للتهميــش واالســتهتار
والتشــويه األخالقــي واإلنســاين والحضــاري؛ يواصــل االحتــال
سـرائييل إجراءاتــه التــي نتــج عنهــا العديــد مــن العوامــل واملظاهــر
اإل ـ
الســلبية التــي ســاهمت يف تهميــش وتشــويه الزراعــة الفلســطينية.
فباإلضافــة إىل مــا تــم توضيحــه سـ ً
حـول
ـابقا يف مقدمــة هــذا التقريــر ـ
الواقــع الــذي فرضــه جــدار الفصــل العنصــري ومصــادرة األرايض
والطــرق االلتفافيــة املقامــة عــى األرايض الزراعيــة الفلســطينية
ِّ
سـرائيل عــى تكثيــف الدعــم للمزارعــن
املقطعــة ألوصالهــا ،تعمــل إ ـ
سـرائيليني العاملــن يف املســتوطنات ،مــا جعــل منافســة ا ـملـزارع
اإل ـ
صـرة
سـرائييل محــدودة ومقت ـ
الفلســطيني باملقارنــة مــع ا ـملـزارع اإل ـ
عــى بعــض الســلع املســتهلكة للميــاه واملكثفــة للعمالــة ،وأدى
سـرائيلية
إىل إ ـغـراق الســوق الفلســطيني بالســلع الزراعيــة اإل ـ
املدعومــة ،وذلــك توازيــاً مــع الحــد مــن حريــة حركــة الســلع واأل ـفـراد
والخدمــات الزراعيــة للجانــب الفلســطيني ..فضـاً عــن مصــادرة
امليــاه واألرايض الزراعيــة واالعتــداءات املســتمرة ،وترهيــب املزارعــن
مــن قبــل املســتوطنني ،وقلــع األشــجار والتــي تعتــر مصــدر رزق
أساســياً للعديــد مــن صغــار املزارعــن ،باإلضافــة إىل كونهــا ثــروة
طبيعيــة ومصــادر للت ـنـوع الحيــوي ،وباألخــص أشــجار الزيتــون
التــي تحتــل زراعتهــا أكــر مــن نصــف األرض الصالحــة للزراعــة يف
فلســطني وتشــكل املــورد االقتصــادي الرئيــي ألســر العاملــن يف
طـاع الزراعــي الفلســطيني .ومنــع الرعــاة وأصحــاب املاشــية مــن
الق ـ
صـول إىل مصــادر الرعــي الطبيعيــة وخاصــة يف املناطــق القريبــة
الو ـ
مــن املعســكرات واملســتوطنات ،واملناطــق املصنفــة مــن قبــل االحتــال
سـرائييل كمناطــق عســكرية مغلقــة ،وخاصــة يف محيــط مناطــق
اإل ـ
غــور األردن يف جانبــه الفلســطيني.
شـرة ،إىل تشــويهات
شـرة وغــر مبا ـ
كل ذلــك أدى ،بطريقــة مبا ـ
وتكاليــف إضافيــة يتحملهــا ا ـملـزارع الفلســطيني ،مــن شــأنها أن
تســاهم يف تقليــل القيمــة املضافــة والربحيــة للمزارعــن ،وتحويــل
الزراعــة إىل عمــل غــر مجــدٍ اقتصاديــاً وتهميشــها والحــد مــن دورهــا
ومســاهمتها يف االقتصــاد الوطنــي.
صـاء املركــزي الفلســطيني الخــاص
يف التقريــر األخــر لجهــاز اإلح ـ
بــأداء االقتصــاد الفلســطيني للعــام  ،2013يذكــر التقريــر أن مســاهمة
طـاع الزراعــي يف الناتــج املحــي اإلجمــايل هــي %4.1التــي تغــدو
الق ـ
ضئيلــة قياســاً بالقطاعــات األخــرى ،وبلــغ مؤشــر القيمــة املضافــة
للنشــاط الزراعــي  308.3ماليــن دوالر أمريــي للعــام  2013برتاجــع
نســبته  %9.1عــن العــام  ،2012مــا يعكــس ضعــف اإلنتاجيــة نتيجــة
ارت ـفـاع مدخــات اإلنتــاج ،يقابــل ذلــك انخفــاض يف الربحيــة.
طـاع الزراعــي ليصــل إىل  84.1ألــف
وانخفــض عــدد العاملــن يف الق ـ
عامــل عــام  2013بانخفــاض نســبته  %7.7مقارنــة بالعــام  .2012وهــذا
دليــل عــى مغــادرة كثــر مــن املزارعــن ،وخاصــة الشــباب منهــم،
القطاع الزراعي لصالح قطاعات أخرى ّ
أقل مخاطرة وأكرث ربحية،
أو وجــدوا أنفســهم يف مج ـمـوع البطالــة الــذي قــدر  %23.4مــن
القــوة العاملــة للعــام  .2013كمــا أن معــدل األجــر اليومــي للعامــل
الزراعــي هــو األدىن قياســاً بباقــي القطاعــات ،حيــث بلــغ متوســط
صـاءات
سـره اإلح ـ
األجــر اليومــي مــا يعــادل  12دوالراً .وهــذا الرقــم تف ـ

طـاع
التــي تذكــر أن  %73.3مــن العمالــة الزراعيــة العاملــة يف الق ـ
الزراعــي الفلســطيني هــي عمالــة أســرية تمــارس النشــاط الزراعــي
كنمــط حيــاة .ومــع ذلــك يبقــى معــدل األجــر اليومــي للعامــل الزراعــي
خـول الزراعــي املتــدين.
مرتفعــاً قياســاً باملد ـ

القسم الثاني :واقع الحق في
الغذاء والسيادة الغذائية في
فلسطين
مــن خــال دراســة معمقــة أعدهــا معهــد أبحــاث السياســات
االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) يف العــام  ،2017هنالــك مصــدران
رئيســيان للغــذاء املتوفــر يف الســوق الفلســطيني :اإلنتــاج الزراعــي
املحــي ،والــواردات التــي أصبحــت تلعــب دوراً أكــر أهميــة يف تلبيــة
االحتياجات الغذائية الفلسطينية يف السنوات األخرية .ففي الفرتة
مــا بــن عامــي  2010و ،2014ارتفعــت نســبة االعتمــاد عــى االســترياد
واســتهالك األغذيــة املســتوردة بشــكل ملحــوظ ،يف حــن واصــل
اإلنتاج الزراعي الفلسطيني االنخفاض بشكل كبري ،بالرغم من أن
سـرائيلية
الــواردات الغذائيــة تواجــه تحديــات ك ـبـرة بســبب القيــود اإل ـ
عــى تيســر حركــة التجــارة.
إن ّ
حـرك
صـول إىل الغــذاء ،يعـ ّـد امل ـ
توفــر اإلمكانــات االقتصاديــة للو ـ
الرئيــي وراء انعــدام األمــن الغــذايئ يف املجتمــع الفلســطيني.
ويرتبــط انعــدام األمــن الغــذايئ ارتباطــا وثيقــاً بالفقــر .فغالبيــة
الف ـقـراء الفلســطينيني يعانــون مــن انعــدام األمــن الغــذايئ .فيمــا
صـول عــى الغــذاء ،يتبــن أن األســر
يتعلــق باســتقرار ـفـرص الح ـ
الفلســطينية املهمشــة تعــاين مــن الحرمــان بنســب مضاعفــة ،نتيجــة
سـرائيل للضفــة الغربيــة
األزمــات الناجمــة عــن اســتمرار احتــال إ ـ
طـاع ـغـزة .عــاوة عــى ذلــك ،فــإن األســر
والحصــار املفــروض عــى ق ـ
املهمشــة بشــكل عــام عرضــة ملخاطــر االرت ـفـاع املحتمــل يف أســعار
شـرائية.
الغــذاء يف األســواق العامليــة نتيجــة النخفــاض قدرتهــا ال ـ
يف ما يتعلق باســتخدام الغذاء ،أو التغذية ،يواجه الفلســطينيون
شـاكل محــددة ،حيــث إن حــوايل ثلــث األســر تعــاين مــن عــدم
م ـ
صـول عــى تغذيــة كافيــة ،ونســبة مشــابهة تقريبــاً تعــاين مــن
الح ـ
ســوء التغذيــة .إن زيــادة الــوزن والبدانــة (اال ـفـراط يف التغذيــة) هــو
شــكل مــن أشــكال ســوء التغذيــة املتوطــدة يف املجتمــع الفلســطيني،
حيــث يؤثــر نقــص بعــض الفيتامينــات واملعــادن ،وخاصــة بــن الفئــات
الضعيفــة مثــل األطفــال والحوامــل واملرضعــات ،بشــكل خطــر
عــى نمــو الطفــل وعــى الصحــة العامــة أل ـفـراد املجتمــع الفلســطيني
شـرة
أيضــاً .وبرغــم أن التقـ ّزم ونقــص الــوزن لــدى األطفــال غــر منت ـ
يف فلســطني ،إال أن نقــص املغذيــات الدقيقــة والبدانــة همــا مــن
شـرة يف فلســطني .وتشــكل البدانــة
شـاكل الرئيســية املنت ـ
أهــم امل ـ
شـرة يف كل املجتمــع الفلســطيني
هـرة عامــة منت ـ
وزيــادة الــوزن ظا ـ
بكافــة تجمعاتــه يف املــدن واملخيمــات واملناطــق الريفيــة بمعــدالت
مقلقــة جــداً ،حيــث تبلــغ مــا نســبته  %57داخــل املــدن ،و %66.8يف
املخيمــات ،و %67.5يف املناطــق الريفيــة.

 ٢.١السياسات االقتصادية الزراعية
كانــت االســتجابة السياســاتية للتحــدي املضاعــف املتمثــل يف غيــاب
الســيادة الغذائيــة ،وانعــدام األمــن الغــذايئ املرتتــب عــى غيابهــا
وارتفاع معدالت الفقر ،عملية غاية يف التعقيد يف سياق فلسطني
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تشــر بيانــات مســح عــام  2009إىل ارت ـفـاع معــدل الفقــر يف فلســطني
املحتلــة .كمــا تشــر البيانــات إىل ارت ـفـاع املعــدل مــن 22.3%يف عــام
 2009إىل  25.8%يف عــام  ،2011وإىل ارت ـفـاع معــدل الفقــر املدقــع
بشــكل طفيــف مــن 12.3%إىل  .%12.9إقليميــاً ،هنالــك فجــوة ك ـبـرة
طـاع
ومتزايــدة يف معــدالت الفقــر ،حيــث ارتفــع معــدل الفقــر يف ق ـ
ـغـزة خــال نفــس ال ـفـرة مــن 33.7 %إىل ، 38.8%بينمــا ارتفــع مــن
 %16.2إىل 17.8%يف الضفــة الغربيــة .وينطبــق ذلــك عــى معــدالت
طـاع ـغـزة،
الفقــر املدقــع؛ حيــث ارتفعــت مــن  %19.9إىل  %21.1يف ق ـ
عــى الرغــم مــن أنهــا بقيــت كمــا هــي يف الضفــة الغربيــة ،حــوايل .%8
وتظهــر بيانــات مســح عــام  ،2011أن الفقــر أكــر انتشــاراً بــن الالجئــن
(األســر التــي تعيــش يف مخيمــات لالجئــن) ،حيــث بلغــت نســبة
الفقــر بينهــم  %35.4مقارنــة باألســر التــي تعيــش يف التجمعــات
الحضريــة التــي بلغــت نســبتها  %26.15واألســر التــي تعيــش يف
املناطــق الريفيــة .%19.4
وعــى الرغــم مــن املطالبــة املســتمرة مــن قبــل مؤسســات املجتمــع
املــدين الناشــطة يف هــذه القضيــة بالتصــدي مــن خــال ترســيخ نهــج
إنمــايئ ،إال أن التنفيــذ عــى أرض الواقــع يتــم مــن خــال قنــوات
إغاثيــة ،أي يتــم التعامــل مــع آثــار الفقــر وانعــدام األمــن الغــذايئ
ضـاء عــى أســبابهما الجذريــة .وقــد اســتدعى تدهــور
بــدالً مــن الق ـ
وضــع األمــن الغــذايئ باإلضافــة إىل ارت ـفـاع معــدالت الفقــر والبطالــة،
تدخــل العديــد مــن الجهــات املحليــة والدوليــة الفاعلــة لبــذل الجهــود
عــى عــدة مســتويات وجبهــات مــن أجــل مواجهــة الفقــر املســتديم
وانعــدام األمــن الغــذايئ .وبرغــم مســاهمة عــدد كبــر مــن ذوي
العالقــة الفاعلــن يف مجــاالت اإلغاثــة والتنميــة وتعــدد أدوارهــم
يف تعزيــز قــدرة املجتمــع الفلســطيني عــى الصمــود ،إال أن تعــدد
هــذه املؤسســات يشــكل تحديــاً بحــد ذاتــه ،ســواء مــن حيــث تحديــد
شـركة أو تنســيق للجهــود املتعلقــة
وصياغــة سياســات ورؤيــة م ـ
بالتخطيــط والتنفيــذ واملتابعــة والتقييــم .وعلــی مســتوى السياســات
الوطنيــة تــم تنــاول مســألة انعــدام األمــن الغــذايئ يف أجنــدة
السياســات الوطنيــة  2022-2017کأحــد التدخــات السياســاتية املقــررة.
لكن هذا االهتمام انحصر يف املجاالت الخدمية واإلشراف والرقابة،
ولــم يتعامــل مــع األمــن الغــذايئ والتغــذوي كمنظومــة متكاملــة مــن
السياســات الوطنيــة املرتبطــة باألمــن اإلنســاين والقومــي .إضافــة إىل
أن أجنــدة السياســات الوطنيــة لــم تتطــرق يف أي مــن مســتوياتها إىل
األمــن الغــذايئ أو التغــذوي ،مــا يؤكــد عــى هــذه املالحظــة .ويعكــس
هــذا النهــج عــدم وجــود إدراك واضــح عــى املســتوى الوطنــي باألمــن
الغــذايئ والتغــذوي ،وضعــف بنيــوي مؤســي ،وضعــف امللكيــة
ضـوح املســؤوليات
والقيــادة الوطنيــة لهــذا امللــف ،واملتجســد بعــدم و ـ
والصالحيــات بــن مختلــف الفاعلــن.
سـراتيجية
عــى املســتوى القطاعــي ،يعتــر األمــن الغــذايئ وفقــاً لال ـ
طـاع الزراعــة  2022 -2017الغــذايئ ،أحــد املكونــات التــي
الوطنيــة لق ـ

 ٢.٢شكالية الدعم واألسعار
منــذ قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،طغــت االحتياجــات
والقضايــا السياســية واألمــور الحياتيــة والخدماتيــة العامــة عــى
سـايس يف
طـاع الزراعــي ،وتمثــل ذلــك بشــكل أ ـ
االهتمــام بالق ـ
محدوديــة املوازنــات واملخصصــات التــي تضعهــا الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية للزراعــة ،حيــث لــم تتجــاوز موازنــة وزارة الزراعــة 0.65
مــن مج ـمـوع موازنــة الســلطة خــال الســنوات الســابقة ،ومحدوديــة
الدعــم الداخــي ملدخــات ومخرجــات اإلنتــاج الزراعــي وضعفــه إن
لــم يكــن غيــاب مؤسســات اإل ـقـراض والتمويــل وصناديــق التأمــن
والتعويــض يف حالــة الكــوارث .ناهيــك عــن عــدم األخــذ باالعتبــار
طـاع الزراعــي مــن خــال السياســات والقوانــن
أهميــة دعــم الق ـ
الضريبيــة للســلطة الفلســطينية ،والتــي تتعامــل مــع اإلنتــاج
الزراعــي كباقــي القطاعــات اإلنتاجيــة والتجاريــة األخــرى .وهــذا ال
يعكــس بــأي حــال مــن األحــوال أهميــة ودور الزراعــة واإلمكانــات
والــدور املســتقبيل للزراعــة ،وخاصــة يف ظــل الظــروف الحاليــة التــي
تشــهد ارتفاعــات غــر مســبوقة يف أســعار النفــط والغــذاء ،حيــث
إنــه مــن املتوقــع تصاعــد قيمــة فاتــورة الغــذاء بنســب أعــى مــن نســب
ارت ـفـاع فاتــورة النفــط ،والــذي ســيؤدي إىل أن يصبــح إنتــاج الســلع
قليلــة الجــدوى حاليــاً ذات جــدوى ك ـبـرة وبشــكل خــاص الحبــوب
والبقوليــات واألعــاف واللحــوم الح ـمـراء.
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حـول هــذا اإلطــار لدينــا مصــدران ألحــدث البيانــات
تحــت االحتــال .و ـ
املتعلقــة بالبنيــة الســكانية ومعــدالت الفقــر ،أولهمــا املســح الــذي
حـول مســتويات
صـاء الفلســطيني ـ
يجريــه الجهــاز املركــزي لإلح ـ
حـول اإلنفــاق ،واالســتهالك،
املعيشــة يف األرايض الفلســطينية ،ـ
حـول معــدل الفقــر والخصائــص
والفقــر .ويوفــر هــذا املســح بيانــات ـ
االجتماعيــة واالقتصاديــة لألســر الف ـقـرة خــال ال ـفـرة بــن 2009
و  .2011واملصــدر الثــاين هــو مســح آخــر يجريــه الجهــاز وهــو مســح
الظــروف االجتماعيــة -االقتصاديــة واألمــن الغــذايئ.

سـراتيجية ،وأحــد أهــم أولوياتهــا،
تقــوم عليهــا الرؤيــة العامــة لال ـ
ـول
ت
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ل
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محــددة عــدداً مــن التدخــات
ِ
سـراتيجية الوطنيــة القطاعيــة لتنميــة االقتصــاد الوطنــي -2022
اال ـ
 2017اهتماماً كافياً باألمن الغذايئ وال باإلنتاج الزراعي الذي تنبني
سـراتيجية الوطنيــة -2017
عليــه الســيادة الغذائيــة ،واع ـتـرت اال ـ
جـزءاً مــن أولويــات عملهــا املرتبطــة بالحمايــة
 2022األمــن الغــذايئ ـ
 للتنميــة االجتماعيــة ودعــم األســر الف ـقـرة ،انطالقــاً مــن رؤيــةمفادهــا :مجتمــع فلســطيني منيــع ومتضامــن ومنتــج وم ـبـدع،
يضمــن الحيــاة الكريمــة لجميــع أ ـفـراده ،ويحــرر طاقاتهــم ،ويؤمــن
شـراكة واالندمــاج .ونالحــظ هنــا أن
بالحقــوق واملســاواة والعدالــة وال ـ
سـراتيجية كانــت ذات توجــه عــام قائــم عــى مفهــوم األمــن
هــذه اال ـ
الغــذايئ أكــر منــه عــى مبــدأ الســيادة عــى الغــذاء.

طـاع الزراعــي بأهميــة
وكان مــن البديهــي واملنطقــي أن يحظــى الق ـ
وأولويــة متقدمــة لــدى الــدول واملؤسســات املانحــة وصناديــق
التمويــل ،ولكــن الــذي حــدث هــو عكــس ذلــك تمامــاً ،فــكان تعامــل
تلــك املؤسســات مــع الزراعــة بكثــر مــن التخــوف والــردد ،العتبــارات
سياسية لها عالقة مباشرة بتشابك وتداخل مواضيع األرض واملياه
واالستيطان .هذا ناهيك عن ضعف كفاءة اإلنجاز وضعف التنسيق
مــع مؤسســات الســلطة عنــد تنفيــذ الــدول املانحــة ملشــاريعها .فعــى
ســبيل املثــال ،ولــم يتجــاوز مقــدار الدعــم الــدويل للمشــاريع الزراعيــة
وتوزيعهــا خــال ال ـفـرة ( 2005-1999وهــي أهــم ـفـرة تر ـكـزت فيهــا
سـرائيلية عــى األرض الفلســطينية إبــان ب ـنـاء جــدار
االعتــداءات اإل ـ
الفصــل العنصــري) مــن مســاعدات وقــروض  135مليــون دوالر ،أي
بمعدل عشرين مليون دوالر سنوياً ،وإذا ما أخذنا باالعتبار كفاءة
صـرف ،فــإن مــا يصــل مــن هــذه املبالــغ إىل املزارعــن
اإلنجــاز وأوجــه ال ـ
هــو نســبة متواضعــة جــداً .يف حــن وعــد املجتمــع الــدويل (الــدول
املانحــة) بمســاعده الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بمــا قيمتــه 4.1
باليــن دوالر خــال ســنوات ،1998 – 1994وخــص منهــا  3.6باليــن
صـرف  2.5بل ـيـوين دوالر خــال تلــك ال ـفـرة .وقــد
دوالر ،يف حــن تــم ـ
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خصصــت معظــم هــذه املبالــغ لربامــج إعــادة إعمــار البنــى التحتيــة،
صـرف عــى املوازنــات العامــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
ولل ـ
وحوايل  %10لربامج البناء املؤسيس ،وكانت حصة الزراعة من هذه
املبالــغ متواضعــة إىل أبعــد الحــدود.
خـراً فــان هــذا اإلهمــال والتهميــش إن اســتمر فــإن النتيجــة
وأ ـ
والعاقبــة واضحــة ،فاتــورة غــذاء تضاهــي فاتــورة النفــط أو تزيــد،
شـاكل اقتصاديــة
أراض مهملــة ومرتوكــة .وســينجم عــن ذلــك م ـ
ٍ
واجتماعيــة وبيئيــة وسياســية قــد ال يمكــن التعامــل معهــا أو أن
التعامل معها وإصالحها سيكلف أضعاف ما يطلبه تطوير وتنمية
طـاع حاليــاً.
هــذا الق ـ

 ٢.٣اإلطار القانوين والتنظيمي
ال بــد هنــا مــن األخــذ باالعتبــار ،خصوصيــة الكيــان الســيايس
الفلســطيني القائــم باملقارنــة مــع باقــي دول املنطقــة العربيــة ،حيــث
ال يمكننــا التعاطــي مــع الســلطة الفلســطينية القائمــة كدولــة ذات
ســيادة ،إنمــا ســلطة حكــم ذايت بــا أي ســيادة سياســية عــى األرض.
ومــع ذلــك تفتقــر املنظومــة القانونيــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية
حـول حمايــة الحــق يف الغــذاء .عــاوة
إىل نصــوص قانونيــة صريحــة ـ
عــى ذلــك ،ال توجــد قوانــن محــددة تضمــن تحقيــق األمــن الغــذايئ
سـايس
والتغــذوي يف فلســطني .إال أن املــادة  10مــن القانــون األ ـ
لعــام  2003تنــص عــى ضــرورة حمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه
األساســية ،وتحــث الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــى أن تبــدأ
طـاء عــى االنضمــام لعضويــة املعاهــدات واملواثيــق
العمــل دون إب ـ
الدوليــة واإلقليميــة لحمايــة حقــوق اإلنســان .وفقــاً لهــذه املــادة ،فــإن
عـرف ضمنــاً بالحــق يف غــذاء كاف مســتنداً إىل
سـايس ي ـ
القانــون األ ـ
املواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،حيــث يشــكل الحــق بالغــذاء حقــاً
أساسـيًّا.
ضـوح بالحــق يف
عـرف القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان بــكل و ـ
وي ـ
الغــذاء بوصفــه حقــا أساسـيًّا مــن حقــوق اإلنســان ،بــل إنــه يربطــه
بالحقــوق األساســية التــي تضمــن كرامــة اإلنســان .عنــد تصميــم
سياســات وطنيــة ودوليــة تســتجيب النعــدام األمــن الغــذايئ يف
فلســطني ،ال بــد مــن أن تأخــذ الســلطة الفلســطينية يف الحســبان،
وتبقــي يف صــدارة قائمــة اهتماماتهــا ،ضمــان تطبيــق املواثيــق
الدوليــة التــي تهــدف إىل ضمــان الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة للشــعب الفلســطيني املحتــل ،خصوصــاً وأنهــا لــم تنجــح
يف تطبيــق هــذه املواثيــق يف الســابق .وهــذا ينطبــق أيضــاً عــى األمــن
سـرائيل تســيطر عــى إدارة الــواردات مــن
الغــذايئ ،خصوصــاً وأن إ ـ
املــواد الغذائيــة إىل فلســطني .ومــع ذلــك ،فــإن الســلطة هــي الجهــة
املســؤولة فعليــاً عــى أرض الواقــع ،ال ســيما يف حــاالت الطــوارئ
الناجمــة عــن عوامــل بفعــل الطبيعــة أو اإلنســان.

 ٢.٤اإلشكالية املائية
سـرائيل األرايض الفلســطينية يف عــام  1967ســيطرت
منــذ احتــال إ ـ
عىل جميع مصادر املياه ،من سطحية وجوفية؛ فأصدرت سلسلة
مــن األوامــر العســكرية التــي جعلــت امليــاه بموجبهــا أمــاك دولــة،
وال يحــق ألحــد باســتخدامها إال بتصاريــح خاصــة يمنحهــا الحاكــم
العسكري؛ وقيدت عمل مصلحة مياه القدس ودائرة مياه الضفة
الغربيــة القائمتــن؛ وأنشــأت ســلطة ميــاه ومجــاري بيــت لحــم بأمــر
عســكري آخــر يف العــام  .1972واســتمرت هــذه الســيطرة رغــم تغـ ّـر
الوضــع الســيايس الــذي رافــق اال ـعـراف املتبــادل بــن منظمــة التحريــر

سـرائيل ،وتوقيــع اتفاقيــة إعــان املبــادئ يف ســبتمرب
الفلســطينية وإ ـ
( 1993أوســلو  -1ـغـزة  -أريحــا أوالً) (والــذي بموجبــه أعلــن قيــام
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بمؤسســاتها القائمــة ،وبالواليــة
طـاع ـغـزة ،ماعــدا املناطــق
القانونيــة عــى كل مــن الضفــة الغربيــة وق ـ
التــي تضــم املســتوطنات (املنطقــة ج) يف الضفــة الغربيــة واملناطــق
طـاع ـغـزة قبــل االنفصــال أحــادي
التــي تشــغلها املســتوطنات يف ق ـ
طـاع مــن املســتوطنات
سـرائيل بموجبــه الق ـ
الجانــب ،الــذي أخلــت إ ـ
يف عــام  .)2005وكانــت مــدة االتفاقيــة املرحليــة خمــس ســنوات ،وكان
مــن ُي ـفـرض خاللهــا أن يتــم التوصــل إىل حــل عــادل وشــامل للقضايــا
صـراع ،وهــي :الحــدود ،والالجئــون ،واملســتوطنات،
الجوهريــة لل ـ
والقــدس ،وحقــوق امليــاه.
يف مــا يتعلــق بالحقــوق الفلســطينية يف امليــاه ،فقــد تــم التعامــل
مــع امللــف يف اتفاقيــة املرحلــة االنتقاليــة (أوســلو  )2يف البنــد  40مــن
امللحــق الثالــث (بروتو ـكـول التعــاون االقتصــادي) لالتفاقيــة املرحليــة
سـرائيل بحقــوق
واملعنــون (امليــاه واملجــاري) والــذي بموجبــه اعرتفــت إ ـ
امليــاه الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة؛ وأجّ لــت التفاهــم عــى
ذلــك إىل مفاوضــات الوضــع النهــايئ .وبموجــب هــذا البنــد خصــص
للجانــب الفلســطيني مــا مجموعــه  118مليــون مــر مكعــب مــن
املصادر القائمة (الينابيع واآلبار) يف الضفة الغربية؛ وكان يفرتض
تمكــن الجانــب الفلســطيني مــن حفــر آبــار تضيــف إىل مج ـمـوع مــا
يتــم اســتخدامه ،مــا مقــداره  80مليــون مــر مكعــب إضافيــة مــن
أحــواض الضفــة الغربيــة الثالثــة.
لــم تتمكــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن حفــر آبــار ســوى
مجموعــة أعطــت مــا يقــارب مــن  30مليــون مــر مكعــب مــن أصــل 80
مليــون مــر مكعــب ،كان ُي ـفـرض حفرهــا خــال ال ـفـرة االنتقاليــة
(الخمــس ســنوات مــن عمــر االتفاقيــة املرحليــة)؛ وكانــت هــذه
الثالثــون مليــون مــر مكعــب اإلضافيــة عــى حســاب اآلبــار والينابيــع
القائمــة .وباملحصلــة كانــت إنتاجيــة اآلبــار والينابيــع  96مليــون مــر
صـاء العــام .)2011
مكعــب (حســب إح ـ
االفتقــار إىل الكميــات الكافيــة مــن امليــاه للمواطنــن الفلســطينيني
هــي مشــكلة دائمــة ،نشــأت بســبب السياســات واملمارســات
سـرائيلية القائمــة عــى التمييــز والحرمــان واســتغالل املــوارد املائيــة
اإل ـ
الفلســطينية؛ واالســتهداف املمنهــج لتدمــر مشــاريع البنيــة التحتيــة
املتعلقة باملياه وخاصة يف قطاع غزة إبان عمليات القصف عىل غزة
صـول
مــع كل عــدوان .وهــذا األمــر ينعكــس يف التفــاوت البــارز يف الح ـ
سـرائيليني والفلســطينيني؛ فيبلــغ اســتهالك الفــرد
عــى امليــاه بــن اإل ـ
الفلســطيني للميــاه يف أرايض دولــة فلســطني ،نحــو  72ـلـراً للفــرد
يف اليــوم( ،يقــل ك ـثـراً عــن املســتوى الــذي تــويص بــه منظمــة الصحــة
العامليــة وهــو  100لــر للفــرد يوميــاً) ،فيمــا بلــغ مقــدار اســتهالك الفــرد
سـرائييل للميــاه نحــو  300لــر يوميــاً؛ أي إنــه يزيــد بنحــو أربعــة
اإل ـ
أضعــاف؛ بــل إن الفلســطينيني يعيشــون يف بعــض التجمعــات
القروية عىل أقل كثرياً من  72لرتاً للفرد يف اليوم ،وال يكاد يزيد يف
بعــض الحــاالت عــن  20لـرًا يوميــاً ،وهــو الحــد األدىن للمقــدار الــذي
تــويص بــه منظمــة الصحــة العامليــة لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ.
صـول عــى امليــاه الفلســطينية ،وت ـفـرض
سـرائيل يف الح ـ
تتحكــم إ ـ
القيــود عــى مقــدار امليــاه املتاحــة ،بشــكل يفتقــر إىل العــدل،
ويعجــز عــن تلبيــة االحتياجــات الحياتيــة؛ كمــا وتســيطر عــى
جـراءات وعراقيــل عــى
شـركة وتضــع إ ـ
 %90مــن مصــادر امليــاه امل ـ
الفلســطينيني يف اســتغالل الكميــة املتبقيــة ،مــن خــال الســيطرة
عــى مــوارد امليــاه واألرايض ،والقيــود املفروضــة عــى تنقــل األشــخاص
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ولــم تنــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إال املســؤولية عــن
إدارة الكميــة غــر الكافيــة مــن امليــاه التــي ُخصصــت الســتعمال
صـاح البنيــة األساســية
الفلســطينيني ،واملســؤولية عــن صيانــة وإ ـ
املائية يف مناطق صالحيتها التي طال إهمالها ،وكانت قد أصبحت
صـاح .وإىل جانــب هــذا ،أصبحــت الســلطة
يف أمــس الحاجــة إىل اإل ـ
الفلسطينية مسؤولة عن دفع ثمن املياه التي تستخرجها إسرائيل
شـرك وتبيعهــا للفلســطينيني،
مــن مخــزون امليــاه الجوفيــة امل ـ
وتشــكل نحــو نصــف كميــة امليــاه التــي يســتخدمها الفلســطينيون يف
سـرائيلية يف رصــد
الضفــة الغربيــة .وهكــذا ،تســتمر الســلطات اإل ـ
وتحديــد كميــة امليــاه املســتخرجة مــن اآلبــار والينابيــع الفلســطينية يف
الضفــة الغربيــة ،دون أن ُيســمح للفلســطينيني بحفــر آبــار جديــدة،
صـول عــى تصريــح مســبق
أو إعــادة تأهيــل اآلبــار املوجــودة دون الح ـ
سـرائيلية ،يف
شـركة؛ أو مــن اإلدارة املدنيــة اإل ـ
مــن لجنــة امليــاه امل ـ
مناطــق ج .ومثــل هــذا التصريــح نــادراً مــا يُمنــحْ ؛ وحتــى لــو مُ نــح فــإن
طـول والتعقيــد ،واحتمــال
جـراءات تتســم بمــا ال داعــي لــه مــن ال ـ
اإل ـ
التأخــر والتعطيــل ،بمــا يرتتــب عليــه مــن ارت ـفـاع التكاليــف.

مــا يشــكل للقانــون الــدويل واتفاقيــة جنيــف التــي يحظــر الربوتو ـكـول
األول امللحــق بهــا عــام  1977الــذي ينــص عــى أنــه“ :ي َ
ُحظــر مهاجمــة
أو تدمــر أو نقــل أو تعطيــل األعيــان واملــواد التــي ال غنــى عنهــا
لب ـقـاء الســكان املدنيــن ومثالهــا املــواد الغذائيــة واملناطــق الزراعيــة
شـرب وشــبكاتها
التــي تنتجهــا واملحاصيــل واملاشــية ومرافــق ميــاه ال ـ
وأشــغال الــري ،إذا تحــدد القصــد مــن ذلــك يف منعهــا عــن الســكان
املدنيــن أو الخصــم لقيمتهــا الحيويــة مهمــا كان الباعــث ســواء كان
بقصــد تجويــع املدنيــن أم لحملهــم عــى النــزوح أم ألي باعــث آخــر”.

 ٣.١نمــاذج مــن التجربــة الفلســطينية يف العمــل
طـاع التنميــة
املؤسســايت املــدين تحــت االحتــال يف ق ـ
الزراعيــة املســتدامة

ُ
سياسة حرمان الفلسطينيني من الحصول عىل املياه
من هنا تمثل
سـرائييل والســلطات العســكرية.
ـرب يســتخدمها االحتــال اإل ـ
أداة ـ
ح ٍ
طـرة ،أهمهــا التدهــور البيئــي بعيــد
ولهــذه السياســة تداعياتهــا الخ ـ
املــدى ،واملخاطــر عــى الصحــة العامــة يف املــدى القريــب والبعيــد،
والحرمــان الفعــي لشــريحة مع ـتـرة مــن الســكان املدنيــن مــن
شـرب.
صـول عــى امليــاه النظيفــة الصالحــة لل ـ
الح ـ

ســنتعرض هنــا ألربــع مؤسســات رئيســية كنمــاذج ممثلــة عــن
طـاع الزراعــة وبرامــج التنميــة
مؤسســات املجتمــع املــدين العاملــة يف ق ـ
طـاع الزراعــي الفلســطيني ،وهــي عــى
املســتدامة املرتبطــة بتطويــر الق ـ
الرتتيــب حســب القــدم يف التأســيس ،اتحــاد لجــان اإلغاثــة الزراعيــة،
واتحــاد لجــان العمــل الزراعــي ،ومجموعــة الهيدرولوجيــن
الفلســطينيني ومركــز العمــل التنمــوي معــاً.

سـرائيل هجومَ هــا املســتمر عــى البنيــة التحتيــة املائيــة
تشــنُّ إ ـ
الفلســطينية عــى جبهتــن :إحــداث الضــرر املباشــر واملكثــف واملتعمّ ــد
ضمــن عمليــات عســكرية واســعة النطــاق ،وإحــداث الضــرر بعيــد
صـاح البنيــة التحتيــة املائيــة أو صيانتهــا أو
جـراء منــع إ ـ
املــدى ـ
تطويرهــا .وهــو أسـ ٌ
ـلوب متعمــد ســواء كان عــى هيئــة قصــف محطــة
صـرف الصحــي يف ـغـزة مثــاالً ،أو اســتهداف خزانــات
معالجــة ميــاه ال ـ
ِّ
ا ـملـاء الرومانيــة التــي ال ـتـزال تؤمــن امليــاه لبعــض القــرى يف الضفــة
الغربيــة .ولقــد َّ
أكــد تقريــر غولدســتون الــذي صــدر بتكليــف مــن األمــم
املتحــدة بهــدف توثيــق انت ـهـاكات حقــوق اإلنســان يف أعقــاب العــدوان
سـرائييل عىل غزة “( 2009-2008عملية الرصاص املصبوب”) تسـب َ
ّب
اإل ـ
سـرائيل يف تدمــر البنيــة التحتيــة املائيــة تدمـرًا “متعمـ ًـدا ومنهج ًيــا.
إ ـ
ر البنيــة التحتيــة املائيــة األثريــة مثــل خزانــات أو ينابيــع
حيــث إن تدمـ َ
امليــاه التاريخيــة ال َيحــرم املجتمعــات املهمشــة يف املنطقــة (ج) مــن
امليــاه وحســب ،بــل يُدمــر أيضــاً مُ ً
كونــا مهمً ــا للتاريــخ الفلســطيني

إتحاد لجان اإلغاثة الزراعية PARC
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صـول عــى التصاريــح الالزمــة
والبضائــع ووجــود نظــام معقــد للح ـ
سـرائيلية ،ومــن
شـركة بموافقــة إ ـ
للفلســطينيني مــن لجنــة امليــاه امل ـ
سـرائييل و ـغـره مــن الســلطات ،قبــل تنفيــذ املشــروعات
الجيــش اإل ـ
املتعلقــة بامليــاه يف أرايض الدولــة الفلســطينية؛ األمــر الــذي يــؤدي
إىل تأخــر تنفيــذ مشــروعات امليــاه واملرافــق الصحيــة ،باإلضافــة إىل
سياســات هــدم املنشــآت املائيــة الفلســطينية ،دون وجــه حــق مثــل:
اآلبــار االرتوازيــة ،وآبــار تجميــع ميــاه األمطــار يف املناطــق “ب” و”ج”.
جـراءات االحتالليــة املجحفــة إىل مــا قبــل توقيــع االتفاقيــات
تعــود اإل ـ
سـرائيل ،وإب ـقـاء االتفاقيــات للوضــع القائــم آنــذاك ،مــع
مــع إ ـ
سـرائيلية
تبنــي هيكليــة إدارة غــر متســاوية ،تضمــن الســيطرة اإل ـ
الفعليــة عــى مــوارد امليــاه يف الضفــة الغربيــة ،مــن خــال “لجنــة
شـركة” ،التــي ال تصــادق عــى أي مشــاريع ،إال بموافقــة
امليــاه امل ـ
سـرائييل عــى أي
الطرفــن؛ األمــر الــذي يضمــن حــق النقــض اإل ـ
مشــاريع فلســطينية يف مجــال امليــاه.

وعالقــة املجتمــع القديمــة املتأصلــة باملصــادر الطبيعيــة وإرث املصــادر
املــدارة محل ًيــا.
طـاع ـغـزة ،حيــث تقتطــع منطقــة
ويســري الــيء نفســه عــى ق ـ
طـاع ،ويف هــذه الرقعــة
الحــدود املحتلــة نحــو  %17مــن مســاحة الق ـ
ُد ِّ ـمـرت  305آبــار زراعيــة بــن عامــي  2005و .2013تضــم هــذه املنطقــة
العازلــة واملنطقــة (ج) غالبيـ َـة األرايض الزراعيــة الفلســطينية ،لــذا
فــإن الســتهداف البنيــة التحتيــة املائيــة فيهمــا تداعيــات واســعة عــى
اإلنتــاج االقتصــادي وقــدرة الفلســطينيني عــى تحقيــق الســيادة
الغذائيــة اعتمــاداً عــى مواردهــم .وشــهدت ال ـفـرة بــن عامــي 2009
وً ،2011
صـرف الصحــي والنظافــة الصحيــة يف
وفقــا الئتــاف امليــاه وال ـ
ري  173قطعة مختلفة من البنية
حاالت الطوارئ يف فلسطني ،تدم َ
صـرف الصحــي والنظافــة الصحيــة ،بمــا
التحتيــة الخاصــة بامليــاه وال ـ
جـراء طــارئ عنــد
يف ذلــك مصــادرة صهاريــج امليــاه التــي تســتخدم كإ ـ
قطــع إمــدادات امليــاه

القسم الثالث :دور المجتمع
المدني الفلسطيني ومؤسساته

يف ال ـفـرة التــي ســبقت قيــام الســلطة الفلســطينية يف األرايض
الفلســطينية ،كان هنالــك حاجــة لتواجــد املنظمــات غــر الحكوميــة
والتي نتج عن عددها الكبري إيجاد نهج خاص بالعمل االقتصادي-
االجتماعــي .أمــا بعــد نشــوء الســلطة فقــد أصبحــت هــذه املنظمــات
شــريكة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف املناطــق التــي ال تســتطيع
العمل فيها أو ال ترغب املخاطرة بالعمل فيها .وقد أنشئت معظم
هــذه املنظمــات الفلســطينية التــي تعمــل يف املجــال التنمــوي واإلغــايث
كشــكل مــن أشــكال العمــل الكفاحــي الهــادف إىل تحريــر فلســطني
جـاء
وتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني .فعــى ســبيل املثــال ،ـ
إطــاق مؤسســة اإلغاثــة الزراعيــة ( )PARCيف أواخــر الســبعينيات،
بهدف سد الفجوة يف عدم وجود جهة مسؤولة عن توفري خدمات
اإلرشــاد الزراعــي وبرامــج تنمويــة كالتــي تقدمهــا اإلغاثــة الزراعيــة،
وهي فجوة تعمدت سلطات االحتالل اإلسرائييل إيجادها .أطلقت
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ف ـكـرة تشــكيل اتحــاد لجــان اإلغاثــة الزراعيــة
مــن قبــل مجموعــة محــدودة مــن املهندســن الزراعيــن واملزارعــن
الرياديــن التــي انبثقــت مــن رحــم الحركــة التطوعيــة ،وتم ـيـزت
بحضورهــا يف األرايض الفلســطينية منــذ اواخــر ســبعينيات القــرن
املــايض ،بهــدف ســد ال ـفـراغ الخدمــايت والتنمــوي املتعمــد مــن قبــل
سلطات االحتالل اإلسرائييل ،حيث عمدت اإلدارة املدنية لالحتالل
سـرائييل يف ذلــك الوقــت إىل حرمــان الفلســطينيني مــن برامــج
اإل ـ
شـاء محطــات البحــوث ومواكبــة تكنولوجيــا
اإلرشــاد املتخصــص وإن ـ
العصر يف الزراعة ،بهدف تهميش قطاع الزراعة الفلسطيني وفك
عــرى االرتبــاط بــن ا ـملـزارع الفلســطيني وأرضــه مــن أجــل مصادرتهــا
أل ـغـراض االســتيطان .ويف العــام  1983أصبحــت اإلغاثــة مؤسســة،
حملــت عــى عاتقهــا العمــل عــى املســاهمة يف حمايــة األرايض
الفلســطينية مــن املصــادرة ،بزراعتهــا وإعــادة اســتخدامها وتزويــد
املزارعــن الفلســطينيني املحرومــن مــن برنامــج اإلرشــاد الفنــي
املتخصــص.
ويســجل لإلغاثــة دورهــا املميــز يف اســتضافة وتطويــر دور شــبكة
املنظمات األهلية الفلسطينية ،ويف إقرار القانون الذي يحكم عمل
هــذه املؤسســات (قانــون رقــم  1لســنة  .)2000خاصــة يف ظــل التحديــات
الجديــدة التــي أعقبهــا البــدء بب ـنـاء جــدار الفصــل العنصــري مــن
أعمــال مصــادرة األرايض والضــم والتوســع الــذي ـتـرك آثــاراً عميقــة
عىل النضال الوطني وعىل حياة الناس يف املناطق املحاذية ،ما دفع
اإلغاثة إىل العمل عىل تقديم سلة جديدة من الخدمات للحد من
اآلثــار التدمرييــة لهــذا الجــدار وتنظيــم العديــد مــن الفعاليــات لفضــح
هــذه املمارســة عــى املســتوى املحــي والــدويل.

اتحاد لجان العمل الزراعي ()UAWC

تأســس يف عــام  1986اســتجابة للظــروف االجتماعيــة والسياســية
الصعبــة التــي مــر بهــا املزارعــون نتيجــة سياســات االحتــال ومصــادرة
األرايض واملياه يف أوائل الثمانينيات والتي أضرت بمصالح املزارعني
الفلســطينيني بشــكل مباشــر.
طـاع
منــذ عــام  1986إىل  ،2013طــور االتحــاد برامجــه التنمويــة يف الق ـ
الزراعــي والتــي شــملت برامــج اســتصالح وتطويــر األرايض الزراعيــة
لجعلهــا ذات جــدوى اقتصاديــة وحمايتهــا مــن املصــادرة بحجــة أنهــا
طـاع
أرض بــا مالــك ،ومــا نجــم عنــه مــن خلــق ـفـرص عمــل يف هــذا الق ـ
املهــم .كمــا عمــل االتحــاد ،وكحــل ملشــكلة نــدرة امليــاه يف فلســطني،
عــى توفــر مصــادر ميــاه مــن خــال العديــد مــن آبــار جمــع امليــاه،
وإعادة تأهيل العديد من اآلبار الجوفية ،إضافة إىل توزيع شبكات
شـاء وحــدات
شـاء خطــوط امليــاه ألهــداف الــري وكذلــك إن ـ
ري وإن ـ
خاصــة ملعالجــة امليــاه واالســتفادة منهــا يف الــري ،اضافــة إىل ذلــك،
ظـراً لعوائدهــا املهمــة عــى
شــملت برامــج االتحــاد شــق طــرق زراعيــة ن ـ
صعيــد ربــط التجمعــات الســكانية بــاألرايض املحيطــة ،وإيجــاد شــبكة
صـول املزارعــن إىل أراضيهــم ،وتوفــر
مــن الخطــوط تيســر عمليــة و ـ
بدائــل للطــرق التــي أغلقهــا االحتــال ،وعليــه تمكــن االتحــاد مــن ربــط
وحمايــة آالف الدونمــات الزراعيــة.
يف عــام  ،2013شــهدت املؤسســة عمليــة نمــو ك ـبـرة نتيجــة عملهــا
طـاع الزراعــي
املســتمر خــال  27عامــاً مــن العمــل عــى تطويــر الق ـ
شـراكات الحقيقيــة عــى أرض الواقــع والتــي اتســمت بالتنســيق
وال ـ
والتشــبيك مــع مؤسســات املجتمــع املــدين ،وشــبكات ومنظمــات
عامليــة كحركــة الفالحــن العامليــة (الفيــا كمبنســينا) ،حيــث كان
االتحــاد أول عضــو عربــي يف هــذه الحركــة.

خــال  ،2016-2013تطــور نمــط التدخــات الزراعيــة مــن مشــاريع
صـرة املــدى إىل قيــادة ائتالفــات برامجيــة مــع مؤسســات أهليــة
ق ـ
طـاع الزراعــة تقــود تدخــات برامجيــة متوســطة وبعيــدة
عاملــة يف ق ـ
املــدى ضمــن املعايــر الدوليــة لعمليــات ادارة الربامــج ،مكتســباً عــن
جــدارة ثقــة املؤسســات الدوليــة واملانحــة والشــريكة واملجتمــع املحــي.
واتســمت مشــاريع االتحــاد بالشــمولية ،إذ أملحــت إىل أن األرض
بحاجــة إىل ـفـاح مــزود بأقــى درجــات العلــم واملهــارة ،وبذلــك
نجــح االتحــاد بتحســن اإلنتاجيــة نوعــاً وكمًّ ــا لــدى صغــار املزارعــن،
وتوفــر مدخــات اإلنتــاج ،وتطويــر سلســلة العمليــات اإلنتاجيــة،
وكذلــك أوىل االتحــاد اهتمامــاً بالغــاً با ـملـرأة الريفيــة حيــث ســعى إىل
تمكني املرأة اقتصادياً لجعلها عنصراً فاعالً يف مجال تطوير األرض
شـاء
وتحقيــق االســتفادة القصــوى منهــا ،حيــث نجــح االتحــاد بان ـ
حـاء فلســطني ،ودعهمــا
 23تعاونيــة نســائية موزعــة يف كافــة أن ـ
صـول بهــا إىل األســواق املحليــة والدوليــة ،إذ
لتحســن منتجاتهــا للو ـ
شـاء مركــز تســويق منتجــات الجمعيــات
تكللــت نجاحــات االتحــاد بإن ـ
التعاونيــة املحليــة تحــت اســم “بــس بلــدي” وهــو مركــز يتــم مــن
سـاء الريفيــات مــن كافــة
خاللــه تســويق منتجــات التعاونيــات والن ـ
حـاء الوطــن.
أن ـ

مجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينيني ()PHG

تأسســت عــام  1987كمؤسســة متخصصــة ومســتقلة مكرســة
صـول
لتطويــر وحمايــة املــوارد املائيــة والبيئيــة ،لضمــان املزيــد مــن الو ـ
العــام إىل مصــادر إمــدادات امليــاه الكافيــة والظــروف الصحيــة.
ولتطويــر نظــم املعلومــات املناســبة والتقنيــات بمــا يف ذلــك نظــام
املعلومــات الجغرافيــة .وتعتــر املجموعــة أكــر منظمــة غــر حكوميــة
صـول عــى خدمــات امليــاه
فلســطينية تعمــل عــى تحســن ـفـرص الح ـ
صـرف الصحــي ،ورصــد التغيــر والتلــوث واملنــاخ يف األرايض
وال ـ
سـرعة تدهــور وضــع امليــاه يف
الفلســطينية املحتلــة .وبالنظــر إىل ـ
طـاع ـغـزة وإهمــال البنيــة التحتيــة إلمــدادات امليــاه
الضفــة الغربيــة وق ـ
األساســية خــال منتصــف الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات وانــدالع
االنتفاضــة ،كانــت املهمــة الفوريــة للمجموعــة هــي االســتجابة
إىل حالــة الطــوارئ مــن خــال تنفيــذ برامــج التنميــة والعمــل عــى
تشــجيع اســتخدام وإعــادة اســتخدام كل ـنـوع مــن املــوارد املائيــة
الحاليــة بشــكل أكــر فعاليــة وك ـفـاءة .وشــملت أنشــطة املجموعــة
تطويــر الينابيــع الطبيعيــة واســتخدام امليــاه الخاصــة بهــا .ســواء
شـرب أو الزراعــة ،وخلــق ـفـرص عمــل للعمــال
الســتخدامات ال ـ
الذيــن فقــدوا وظائفهــم خــال االنتفاضــة األوىل ،وتطويــر اآلبــار
املطريــة مــن خــال أنظمــة مســتجمعات امليــاه لتعزيــز إمــدادات
امليــاه للــري واالســتخدامات املنزليــة ،وتطويــر نظــم إمــدادات امليــاه،
وتشــجيع اســتخدام التقنيــات الجديــدة ألفضــل املمارســات للحفــاظ
عــى امليــاه مــن املــوارد الشــحيحة مــن حيــث الكميــة والنوعيــة .وقــد
ســعت املجموعــة أيضــاً إىل مواجهــة التحديــات املحليــة واإلقليميــة
الفنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية الحرجــة وتهديــدات
سـرائيلية عــى مصــادر امليــاه الفلســطينية،
التلــوث والســيطرة اإل ـ
مــا جعــل مــن املحتمــل أن تصبــح الشــبكة الفلســطينية واحــدة مــن
شــبكات امليــاه األكــر هشاشــة يف العالــم .بعــد توقيــع اتفــاق الســام
شـاء ســلطة امليــاه الفلســطينية ،عدلــت املجموعــة عــن
املؤقــت وإن ـ
دورهــا وأنشــطتها لتتناســب مــع الوضــع ال ـنـائش حديثــاً ،ووضعــت
شـراك أصحــاب املصلحــة يف صنــع
خرباتهــا التخصصيــة املتعــددة يف إ ـ
ال ـقـرار ،فضـاً عــن تعزيــز وعيهــم وب ـنـاء قدراتهــم .ومــع ذلــك ،بعــد
طـرت املجموعــة إىل الــرد عــى
انــدالع االنتفاضــة الثانيــة يف  ،2000اض ـ
حالــة الطــوارئ واملســاعدة يف عمليــة تأمــن امليــاه للشــعب املحاصــر
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تــم تأســيس مركــز العمــل التنمــوي  -معــاً يف كانــون الثــاين ،1989
والذي انبثق عن الحاجة إىل مبادرات مستقلة معتمدة عىل الذات
وتعمــل عــى تنميــة املــوارد البشــرية لتحقيــق التنميــة املســتدامة،
والتــي تجســد قيــم التمكــن واالكت ـفـاء الــذايت وتفعيــل التعــاون
شـرك بــن مؤسســات املجتمــع املــدين .ويســعى املركــز إىل أن
امل ـ
يكــون مؤسســة تنمويــة وتدريبيــة رائــدة ومتم ـيـزة يف نوعيــة برامجهــا
ومهنيتهــا وشــفافيتها وحســن أدائهــا ،ويف عالقاتهــا مــع الجميــع،
سـرعة اســتجابتها لالحتياجــات التنمويــة الطارئــة للمجتمــع
ويف ـ
الفلســطيني ،واالل ـتـزام التــام باالحتياجــات واألولويــات التنمويــة،
واإلســهام يف ب ـنـاء وتطويــر املؤسســات الفلســطينية وتدريــب كــوادر
بشــرية نحــو تحقيــق التنميــة البشــرية املســتدامة ،وب ـنـاء مجتمــع
مــدين ديمقراطــي فاعــل ومنظــم مبنــي عــى التعدديــة وســيادة
حـرام حقــوق اإلنســان.
القانــون والعدالــة االجتماعيــة وا ـ
وتعتــر املنظمــات غــر الحكوميــة األربــع املذكــورة أعــاه مــن أبــرز
طـاع األمــن الغــذايئ ،وهــي
املنظمــات غــر الحكوميــة العاملــة يف ق ـ
طـاع الزراعــي ملقاومــة
تتبــع سياســات تنمويــة تركــز عــى حمايــة الق ـ
سـرائييل ومصــادرة األرايض والســيطرة االقتصاديــة.
االســتيطان اإل ـ
طـاع
عــى ســبيل املثــال ،تهــدف اإلغاثــة الزراعيــة إىل تطويــر الق ـ
صـول إىل
الزراعــي ،وتعزيــز قــدرة املزارعــن عــى الصمــود ،والو ـ
الفئــات الف ـقـرة واملهمشــة ،واملنظمــات األهليــة املجتمعيــة وتعبئــة
وتنميــة قــدرات ســكان الريــف عــى التحكــم يف مواردهــم ،واملســاهمة
شـاء مجتمــع فلســطيني حــر وديمقراطــي قائــم عــى قيــم
يف إن ـ
العدالــة االجتماعيــة .وينــص أحــد أهــداف اإلغاثــة الزراعيــة وغاياتهــا
عىل ضرورة العمل عىل تقليص فجوة األمن الغذايئ عىل املستوى
طـاع الزراعــي يف الدخــل القومــي .يف
الوطنــي وزيــادة مســاهمة الق ـ
صـول
نفــس الوقــت ،يهــدف اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي إىل الو ـ
إىل “مجتمــع فلســطيني آمــن غذائيــاً قائــم عــى العدالــة االجتماعيــة
حـرة
متمســك بأرضــه ويعيــش يف دولــة فلســطينية ديمقراطيــة ـ
ويتمتــع بالســيادة عــى مــوارده ،حيــث يســاهم املزارعــون ذكــوراً
وإناثــاً عــى حــد ســواء يف جميــع مجــاالت الحيــاة” .ويعتقــد االتحــاد
أن أهميــة الزراعــة واألرض للشــعب الفلســطيني تتجــاوز البعــد
االقتصــادي املتعلــق بزراعــة املنتجــات الزراعيــة ،فعالقــة الشــعب
بأرضــه متجــذرة بعمــق يف الثقافــة الفلســطينية وتحفــظ مكانــة
جـزء ال
ال ـفـاح الفلســطيني وتعمــل عــى تفعيــل دوره الوطنــي ك ـ
جـزأ مــن النضــال مــن أجــل تحريــر فلســطني .وتعمــل مؤسســة
يت ـ
معــاً ،باعتبارهــا منظمــة رائــدة يف مجــال تنميــة املجتمــع املحــي وب ـنـاء
القــدرات ،يف أفقــر املناطــق وأكرثهــا تهميشــاً لتحســن نوعيــة حيــاة
النــاس وتمكينهــم مــن القيــام بــدور قيــادي يف تنميــة مجتمعاتهــم
وتحقيــق االعتمــاد عــى الــذات والثبــات والتنميــة املســتدامة عــى
حـرام
أســس الحريــة واملســاواة ،واملشــاركة العادلــة واملنصفــة ،وا ـ
حقــوق اإلنســان ،والديمقراطيــة ،والعدالــة االجتماعيــة .وتتضمــن
ضـاع األمــن الغــذايئ ألشــد
بعــض أهــداف مركــز معــاً تحســن أو ـ
القطاعــات ف ـقـراً وأكرثهــا تهميشــاً يف املجتمــع الفلســطيني عــى
مستوى األسرة واملجتمع املحيل ،وتعزيز التنمية املجتمعية والحد
مــن الفقــر يف املناطــق الريفيــة واملناطــق األكــر حرمانــاً.

يجدر بالذكر يف النهاية أنه تم يف مطلع العام الحايل  2019يف مدينة
رام اللــه إطــاق ائتــاف املؤسســات األهليــة الزراعيــة الفلســطينية،
بهــدف التنســيق بينهــا لتعزيــز ودعــم صمــود املزارعــن خاصــة يف
املناطــق املســماة “ج” ،وتطويــر اإلنتــاج الزراعــي .ويســعى للتنســيق
ـال جــدا بــن املؤسســات الزراعيــة والتواجــد يف امليــدان،
بمســتوى عـ ٍ
واالســتماع للمزارعــن وتلبيــة احتياجاتهــم املتعلقــة بصمودهــم،
ووضــع برامــج حقيقيــة تالمــس احتياجاتهــم والتعامــل مــع التحــدي
الكبــر يف املناطــق املســماة “ج” لتعزيــز صمــود ا ـملـزارع.
شـاء هــذا االئتــاف “يف ضــوء تصاعــد الهجمــة
جـاءت ضــرورة إن ـ
و ـ
االحتالليــة االســتيطانية ضــد األرض الفلســطينية وا ـملـزارع
الفلســطيني مصـ ً
ـادرة وتجريفــاً وإقتالعــاً لألشــجار وهدمــاً لآلبــار،
ً
ومصــادرة للحقــوق املائيــة ،وقيــودا عــى حركــة ا ـملـزارع ومنتجاتــه
وتنكيـاً بــه ،ترافقــاً مــع تصاعــد حملــة التحريــض االحتالليــة ضــد
املجتمع املدين الفلسطيني ويف مقدمته املؤسسات األهلية الزراعية
بهدف منعها من العمل يف املنطقة املصنفة “ج” من خالل محاولة
شـرعية عنهــا ،واســتهدافها بشــكل
تجفيــف مواردهــا املاليــة ونــزع ال ـ
مباشــر عــر توجيــه االتهامــات امللفقــة وتحريــض الجهــات املانحــة
جـاء يف البيــان التأســييس لهــذا االئتــاف
لوقــف التعامــل معهــا” .كمــا ـ
ضـاء يف شــبكة املنظمــات األهليــة
املكــون مــن ســبع مــن مؤسســات أع ـ
الفلسطينية .وهي مجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينيني ،ومركز
أبحــاث األرايض ،مركــز العمــل التنمــوي “معــا” ،ومعهــد األبحــاث
التطبيقيــة “ أريــج ،وجمعيــة التنميــة الزراعيــة “ اإلغاثــة الزراعيــة
“ ،واتحــاد لجــان العمــل الزراعــي ،واتحــاد املزارعــن الفلســطينيني.
ويهــدف هــذا االئتــاف إىل تعزيــز وتأكيــد دور وحضــور وتأثــر
املؤسســات األهليــة الزراعيــة يف املجــال التنمــوي الزراعــي والوطنــي
العام ،امتداداً للدور املميز الذي بدأ قبل االنتفاضة األوىل وما زال
صـرة مزارعيهــا.
متواصــا ً يف ســبيل حمايــة األرض ون ـ
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خـراً ،اعتمــدت املجموعــة
حـاء األرايض الفلســطينية .وأ ـ
يف جميــع أن ـ
النهــج املتكامــل البيئــي يف جميــع أنشــطتها وحاولــت إيجــاد ح ـلـول
شـاكل املحليــة مــن خــال تطويــر تقنيــات امليــاه
صديقــة للبيئــة للم ـ
صـرف الصحــي املناســبة التــي تهــدف إىل التقليــل مــن اآلثــار
وال ـ
الســلبية وتعظيــم اآلثــار اإليجابيــة.

جديــر بالتنويــه هنــا ،ووفقــاً لبيانــات مســح املنظمــات غــر الحكوميــة
الــذي نفــذه معهــد أبحــاث «مــاس» يف  ،2007بلــغ عــدد املنظمــات
غــر الحكوميــة الناشــطة يف فلســطني  1381يف ذلــك الوقــت ،كان
الهــدف الرئيــي لــ 5.6%منهــا املســاهمة يف التنميــة الزراعيــة وتطويــر
القطاعــات األخــرى .وبرغــم ارت ـفـاع عــدد املنظمــات غــر الحكوميــة إىل
قرابــة  1500منظمــة ،إال أن مجــاالت عملهــا وتخصصاتهــا ،خاصــة
طـاع الزراعــي والربامــج
تلــك املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة يف الق ـ
التنمويــة التــي تســعى لتعزيــز الســيادة الغذائيــة واألمــن الغــذايئ،
لــم تتغــر ك ـثـراً.

 ٣.٢نماذج ملشاريع تنمية مستدامة تحت االحتالل
بنك البذور البلدية

أحــد أهــم مشــاريع اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي يف مجــال التنميــة
املســتدامة نحــو ســيادة وطنيــة عــى الغــذاء .تأســس يف العــام ،2003
واســتهدف املشــروع يف بدايتــه املناطــق الجنوبيــة يف مدينــة الخليــل،
بســبب تركــز زراعــة الخضــروات البلديــة فيهــا أكــر مــن أي منطقــة
أخرى ،وخاصة القثائيات ،والقرعيات وغريها ،وهناك عمل جزيئ
عــى املحاصيــل الحقليــة .وتطــور عمــل بنــك البــذور بشــكل ملحــوظ
بعــد ذلــك وباتــت أنشــطته تغطــي كافــة مناطــق الضفــة الغربيــة.
يقــوم هــذا املشــروع عــى ثــاث مراحــل مــن العمــل ،املرحلــة األوىل:
تأمــن مدخــات بنــك البــذور والتــي تتمثــل بالبــذور البلديــة ،ويتــم
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عىل البذور من مزروعاتهم وذلك بعد سلسلة متابعات ملتخصيص
لجــان العمــل للتأكــد مــن جــودة وســامة هــذه املزروعــات وكذلــك
البــذور ،ويف بعــض الحــاالت يتــم التعاقــد مــع بعــض املزارعــن ـبـرك
مســاحة معينــة مــن األرايض املزروعــة إلنتــاج البــذور فقــط .ويحصــل
ا ـملـزارع عــى مقابــل مــادي لذلــك ،وتتــم هــذه العمليــة أيضــاً تحــت
شـراف ومتابعــة الطواقــم املتخصصــة لضمــان جــودة البــذور.
إ ـ
شـرف عــى
ويشــر الســيد صايــل العطاونــة ،املهنــدس الزراعــي امل ـ
شـاء هــذا املشــروع هــو الحــد
بنــك البــذور ،إىل أن أحــد أهــم أســباب إن ـ
مــن عمليــات اســتخدام البــذور املحســنة وراثيــاً ،لكونهــا مكلفــة
ماديــاً وغــر متأقلمــة مــع طبيعــة مناطقنــا والظــروف املناخيــة املم ـيـزة
لهــا ،وارت ـفـاع تكاليــف العنايــة بهــا وحاجاتهــا املســتمرة للعالجــات
واملراقبة ،وارتفاع مستويات احتياجاتها املائية ،ما يدفع بالضرورة
لالعتماد عىل الري التكمييل لهذه املزروعات ،ويشكل تحدياً كبرياً
يف ظــل شــح امليــاه ومحدوديــة مصادرهــا.
ويضيــف ،أن املصــدر الثــاين للبــذور هــو وحــدات اإلكثــار التابعــة
شـرة لبنــك البــذور ،مشــيداً بالتعــاون الكبــر مــع كل مــن املركــز
مبا ـ
الوطنــي للبحــوث الزراعيــة ومحطــة العــروب الزراعيــة ،حيــث ينفــذ
أراض كاملــه يف املحطــة مخصصــة
بنــك البــذور مشــاريع زراعــة قطــع
ٍ
عـرف بوحــدات اإلكثــار.
فقــط إلنتــاج البــذور لصالــح البنــك ،وهــذا مــا ي ـ
بعــد جمــع البــذور واســتالمها مــن مصادرهــا تبــدأ املرحلــة الثانيــة مــن
العمــل ،وهــي التخزيــن مــع حفــظ البيانــات املتعلقــة بالبــذرة مــن
حيــث ســنة اإلنتــاج وتاريــخ الزراعــة ،وتاريــخ الحصــاد ،واملنطقــة التــي
زرع فيهــا إلــخ ،ثــم يتــم بعــد ذلــك إدخــال هــذه البــذور إىل املخ ـتـرات
جـراء الفحوصــات للتأكــد مــن ســامتها .ويتــم التخزيــن
لتنظيفهــا وإ ـ
عــى ثالثــة مســتويات ،األول تخزيــن طويــل األمــد قــد يصــل إىل مــا
يقــارب  50عامــاً ،ويتــم وضــع الكميــات يف مغلفــات خاصــة معزولــة
حـرارة ناقــص  ،20وقصــر األمــد مــن 10-5
داخــل ثالجــات تحــت درجــة ـ
سنوات وتوضع البذور يف ثالجات خاصة تحت درجة حرارة ناقص
 ،5أما املســتوى األخري فهو الحفظ عىل درجة حرارة الغرفة ،وهي
تكــون للبــذور املخصصــة لالســتخدام والتوزيــع املباشــر عــى املزارعــن.
خـرة
بعــد االنت ـهـاء مــن عمليــات الفحــص والتخزيــن تبــدأ املرحلــة األ ـ
مــن أعمــال البنــك وهــي عمليــة تخريــج البــذور وتســليمها إىل
املزارعــن ،ويتــم ذلــك مــن خــال التواصــل املباشــر مــا بــن املزارعــن
وبنــك البــذور ،ويقــوم بنــك البــذور ســنوياً بتوزيــع بــذور ملــا يزيــد عــن
 1200دونــم.
شـاء بنــك للبــذور البلديــة وهــو األول
وتكمــن األهميــة الكــرى يف إن ـ
مــن نوعــه يف فلســطني باعتبــاره ضمانــاً لحمايــة بــذور األصنــاف
النباتيــة البلديــة مــن األخطــار املحدقــة بهــا ،خاصــة أن هــذه األصنــاف
املحليــة البلديــة هــي األكــر تأقلمــاً مــع طبيعــة املنطقــة واملتحملــة
لظــروف الجفــاف.
كما يهدف بنك البذور إىل حفظ األصول الوراثية النباتية والحفاظ
صـول الوراثيــة
عــى ا ـلـراث املحــي ،وحمايتهــا مــن خطــر اخت ـفـاء األ ـ
ملحاصيــل الخضــروات البلديــة التــي شــرع املزارعــون الفلســطينيون
شـركات إنتــاج البــذور
صـول منتجــة عــن طريــق ـ
باســتبدالها بأ ـ
املحســنة واملعدلــة وراثيــاً ،دون وعــي بــأن هــذه البــذور ال يمكــن
ّ
للمزارع الفلسطيني الحصول عىل مخزون بذري منها باملقارنة مع
األصول البلدية التي يستطيع املزارع إنتاجها وحفظها ،وتحسينها
واســتخدام بذورهــا كمخــزون بــذري للموســم الزراعــي التــايل،
وأهميــة كونهــا متأقلمــة مــع الظــروف البيئيــة املحيطــة ومقاومــة
لأل ـمـراض واآلفــات املتوطنــة.

شـرف عــى بنــك البــذور بــأن
بالنهايــة يؤكــد الســيد صايــل العطاونــة امل ـ
اتحاد لجان العمل الزراعي يتطلع إىل شراكة أوسع مع املؤسسات
العاملــة يف مجــال البــذور البلديــة وزيــادة عــدد املســتفيدين مــن
وحــدة اإلكثــار ،ونشــر البــذور البلديــة عــى مســتوى أوســع داخــل
املجتمــع املحــي ،وتوفــر أمــن بــذري مــن جميــع األصنــاف املتو ـفـرة
لضمــان اســتمرارية التعامــل مــع هــذه األصنــاف لكونهــا األكــر
مقاومــة وتأقلمــاً مــع الظــروف الجويــة املحيطــة وخاصــة الجفــاف(1 .
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تأســس املشــروع بمبــادرة مــن قبــل الباحثــة فيفيــان صنصــور مــن
برنامــج العلــوم والثقافــة يف مؤسســة القطــان ،والف ـكـرة منهــا إعــادة
إح ـيـاء املعرفــة الزراعيــة الخاصــة بنــا ،وترســيخ القيمــة املوجــودة
عنــد أجدادنــا وامل ـفـرض طبيعيــاً أن يتوارثهــا األب ـنـاء واألجــداد حســب
مــا تؤكــده فيفيــان صنصــور يف كل مناســبة للحيــث عــن مشــروعها
الريــادي.
وتعتمد فيفيان يف توثيقها عىل الروايات الشفوية واملشاهدات من
كبــار الســن يف القــرى واملضــارب البدويــة ،مــن أنــاس عاصــروا ال ـفـرة
قبل عام  ،67إضافة إىل كتب التاريخ الزراعي واملرجعيات العلمية
يف هــذا املجــال .وت ـقـول“ :البــذرة تحمــل يف نواتهــا ليــس ث ـمـراً وإنتاجــاً
طـاءً فقــط ،بــل هويتنــا وروحنــا وك ـثـراً مــن حبنــا ألنفســنا”.
وع ـ
بعــد أن جمعــت فيفيــان عــدداً ال بــأس بــه مــن البــذور ،قامــت
بالتعــاون مــع مؤسســة عبــد املحســن قطــان للثقافــة والفنــون بتوثيــق
عـرض ،كمــا نظمــت ورشــات توعويــة للطلبــة
البــذور البلديــة يف م ـ
حـول أهميــة البــذور األصليــة .ومــن إنجــازات الســيدة
واملعلمــن ـ
فيفيــان صنصــور ضمــن مشــروع املكتبــة ،توثيقهــا نبــات الخيــار
األبيــض يف جمعيــة حفــظ األصنــاف االيطاليــة Ark of Taste
كنبــات فلســطيني ،وجمــع العديــد مــن بــذور البطيــخ الجدوعــي
طـايس الــذي زرعتــه بأرضهــا ومــن
املهــدد باالن ـقـراض ،والخــس األر ـ
ثــم وزعــت بــذوره عــى العديــد مــن املزارعــن .وتســعى فيفيــان إلقامــة
مكتبــة بــذور شــعبية ألهــداف التوثيــق والتعريــف بأهميــة هــذه البــذور
وفتــح املجــال لتوزيعهــا عــى املزارعــن بهــدف إكثارهــا .فعــدا عــن
جودتهــا ومقاومتهــا للتقلبــات املناخيــة ،فهــي حكايــة الفلســطيني،
وأحــد أســباب بقائــه .وتطمــح بمكتبتهــا تلــك ،إىل التوعيــة وتغيــر
ظـرة اإلنســان إىل مــا ـيـأكل ،وتشــجيع املزارعــن عــى العــودة للبــذر
ن ـ
البلــدي األفضــل للرتبــة والصحــة واملتوائــم مــع البيئــة.
وتهــدف املكتبــة باإلضافــة إىل مهمتهــا الرئيســية يف الحفــاظ عــى
املــوروث الثقــايف الزراعــي لفلســطني وإعــادة إح ـيـاء التقاليــد الزراعيــة
الفلســطينية األصيلــة فيهــا ،إىل نشــر الوعــي بأهميــة العــودة إىل
تلــك التقاليــد مــن خــال توفــر أدوات البحــث واملعرفــة للمهتمــن
مــن طــاب واختصاصيــن ،وتنظيــم الــدورات وورشــات العمــل،
ونقــل تجــارب الشــعوب األخــرى التــي عايشــتها صاحبــة الف ـكـرة أث ـنـاء
ســنوات اغرتابهــا يف الواليــات املتحــدة ،وقربهــا مــن تجــارب شــعوب
األمريكيتني ،وخاصة التجربة املكسيكية يف زراعة الذرة ،والتجربة
البريوفيــة يف زراعــة الطماطــم ،وهــي تجــارب تشــبه يف ظروفهــا مــن
حيــث تقاليــد الزراعــة فيهــا وتنوعهــا البيولوجــي ظــروف الحالــة
الفلســطينية.
قــد يبــدو للوهلــة األوىل هنــا تشــابه أو ت ـكـرار بــن تجربــة مكتبــة البــذور
البلديــة ومشــروع بنــك البــذور البلديــة ســابق الذكــر .لكنــه مكمــل لــه
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إشكالية البذور وعامل توفرها محلياً يف تأمني السيادة الغذائية:
طـاع ـغـزة حاليــاً نــدرة حقيقيــة يف معظــم
تعــاين الضفــة الغربيــة وق ـ
أصنــاف البــذور البلديــة ،بــل وأحيانــاً اخت ـفـاء بعضهــا نهائيــاً؛ حســب
مــا يحــذر منــه الخبــر البيئــي الفلســطيني جــورج كــرزم يف “كتابــه
الســيادة الوطنيــة عــى الغــذاء” ،والصــادر عــن مركــز التنميــة
شـركات
املجتمعيــة معــاً .ذلــك أنــه منــذ ســنوات طويلــة عمــدت ـ
سـرائيلية واألجنبيــة األخــرى إىل إخ ـفـاء
البــذور والكيماويــات اإل ـ
البــذور الفلســطينية البلديــة مــن الســوق ،لتحــل مكانهــا البــذور
شـراء هــذه
املهجنــة (الصناعيــة) ،مــا أرغــم املزارعــن املحليــن عــى ـ
البــذور ومــا يلزمهــا مــن كيماويــات يف كل موســم جديــد .وهــذا
شـركات البــذور والكيماويــات
يعنــي زيــادة يف التكلفــة والتبعيــة ل ـ
سـرائيلية واألجنبيــة التــي تضمــن بذلــك اســتمرارية التحكــم
اإل ـ
شـرائح الشــعبية مــن الســيادة عــى
بالغــذاء الفلســطيني وحرمــان ال ـ
غذائهــا.
وهنــا ال بــد مــن تركيــز العمــل البحثــي واإلرشــادي الزراعــي عــى تفنيــد
األفــكار الخاطئــة الشــائعة .فعــى ســبيل املثــال ،يعتقــد العديــد
مــن املزارعــن الفلســطينيني خطــأ بــأن البــذور واألشــتال املهجنــة
(الصناعيــة) تعطــي إنتاجــا أكــر وبــأن زراعتهــا أســهل؛ ويغيــب عــن
بالهــم حقيقــة اســتهالك مثــل هــذه البــذور لكميــات ك ـبـرة مــن امليــاه
وحاجتهــا إىل املبيــدات واألســمدة الكيميائيــة الضــارة بالرتبــة .كمــا
يجهــل البعــض أن الشــبكة الجذريــة لألشــتال املهجنــة (الصناعيــة)
ال تخــرق الرتبــة مثــل األشــتال البلديــة التــي تتمــدد جذورهــا عميقــاً
وبقــوة أكــر لتفتــش عــن الرطوبــة يف باطــن األرض حتــى وإن لــم
نروهــا.
ِ
ويف املقابــل ،عنــد االعتمــاد عــى البــذور املحليــة البلديــة ،يكــون تدفــق
الــروة ورأس املــال باتجاهــن (مــن املزارعــن إىل املجتمــع املحــي
وبالعكــس) ،بمعنــى أن إنتــاج واســتخدام البــذور البلديــة محليــاً،
يضمنــان ب ـقـاء الــروة ورأس املــال وتدويرهمــا يف نفــس البلــد ،ذلــك
ألن االعتماد عىل املستلزمات الزراعية من بذور بلدية وسماد بلدي
وســماد أخضــر وحيوانــات وأيــدٍ عاملــة وغــر ذلــك ،يكــون يف إطــار
نفس دائرة اإلنتاج واالســتهالك املحلية ،ناهيك عن أن املســتلزمات
الزراعيــة األساســية (البــذور واألســمدة البلديــة والعضويــة مثـاً)
يســتطيع أن ينتجهــا املزارعــون بأنفســهم؛ األمــر الــذي يعــزز بــدوره
االعتمــاد عــى الــذات ويحقــق الســيادة الوطنيــة عــى البــذور وبالتــايل
عــى الغــذاء.

شـرنقة الزراعیــة
املشــروع التجريبــي لتقنيــة ال ـ
غـرس األشــجار يف ظ ــروف القحــل:
“ ”COCOONل ـ
كانــت ف ـكـرة املشــروع بالتعــاون مــع مؤسســة فانــاك الهولنديــة
طـاع ـغـزة ،حيــث كان
كمبــادرة لتطبيقهــا يف الضفــة الغربيــة وق ـ
سـايس لف ـكـرة هــذه التقنيــة زراعــة األشــجار يف الرتبــة غــر
الهــدف األ ـ
الصالحــة للزراعــة يف هولنــدا ،وقــد تعاونــت فانــاك مــع كل مــن
شـركة النــد اليــف  -مبت ـكـرة هــذه التقنيــة  -واتحــاد لجــان العمــل
ـ

ســعت مؤسســة فانــاك التــي أسســت يف هولنــدا عــام  2010كمنصــة
للمعرفــة غــر املنحــازة ملناطــق الشــرق االوســط وشــمال أفريقيــا ،إىل
تعريف املنطقة بمعلومات وافكار مبتكرة كهدف رئييس ملشروعها،
للمســاهمة يف املحافظــة عــى بيئــة اكــر صحــة ورفــع اإلنتــاج الزراعــي
يف املناطــق ذات الرتبــة املتدهــورة والقاحلــة والتــي ال تمتلــك مــوارد
مائيــة كافيــة ،وذلــك إلفــادة ســكان هــذه املناطــق .بــدوره ،قــام اتحــاد
لجــان العمــل الزراعــي بتوفــر األرض وتحضــر العمــل للمشــروع يف
طـاع ـغـزة.
الضفــة الغربيــة وق ـ
شـرنقة فريــدة مــن نوعهــا
وتعــد تقنيــة الزراعــة باســتخدام ال ـ
لنجاحهــا يف زراعــة األشــجار يف املناطــق التــي تتســم تربتهــا بالجفــاف
والتدهــور ،باســتخدام كميــات ميــاه تعــادل ُعشــر تلــك التــي يتــم
اســتخدامها لزراعــة األشــجار عـ ً
ـادة .كمــا وتتميــز بانخفــاض تكلفتهــا،
واســتخدامها للميــاه بك ـفـاءة.
شـرنقة الزراعيــة يف حاضنــة للشــتالت
ويتمثــل املبــدأ التقنــي لف ـكـرة ال ـ
الشــجرية ،ذات تكلفــة منخفضــة وقابلــة للتحلــل ،والتــي ّ
تمكــن مــن
ـغـرس األشــجار بشــكل مســتدام وبتكلفــة ممكنــة يف األتربــة القاحلــة
شـرنقة تشــكل خزانــاً للمیــاه ،والــذي تتــم
واملتدهــورة .وبمــا أن ال ـ
تعبئتــه ـمـرة واحــدة يف مرحلــة ـغـرس األشــتال ،وقــد تــم تصمیمــه
حـول قاعــدة الشــجرة .ويتــم نقــل
لیمنــع التبخــر ونمــو األعشــاب ـ
خـزان إىل جــذور الشــجرة باســتخدام الفتائــل .وعندمــا
امليــاه مــن ال ـ
خـزان بعــد ـفـرة مــن الزمــن ،يصبــح مــادة عضويــة
یتــم تحلــل ال ـ
وســماداً ل ـلـراب ،و ـیـرك خلفــه مســتجمعات میــاه صغ ـیـرة تجمــع
طـول .ويوجــد حاجــز متصــل
املیــاه الجاريــة الســطحیة يف ـفـرات اله ـ
شـرنقة  COCOONوالذي يعمل كســیاج ومأوى لحماية
بقاعدة ال ـ
الشــتلة مــن ظــروف الجــو القاســیة والريــاح والحیوانــات الصغ ـیـرة،
وتحدیــداً خــال ســنتها األوىل .وأخ ـیـراً ،فإنــه یتــم إضافــة الفطريــات
حـول الجــذور .والــذي مــن مهمتــه أن يحفــز
الطبیعیــة يف ا ـلـراب ـ
نمــو الجــذور بشــكل صحــي ،وذلــك يك تســتطیع الشــجرة مــع
مــرور الوقــت املناســب اســتخراج میــاه كافیــة مــن مخــزون مــا تحــت
ســطح الرتبــة لتنمــو بشــكل مســتقل .وال تتطلــب هــذه التكنولوجیــا
أي متابعــة بالــري ،وهــي تزيــد مــن معــدالت الب ـقـاء عــى قیــد الحیــاة
للشــتالت الصغ ـیـرة  95 – 75باملئــة .وكمــا تســاعد أيضــاً عــى ترمیــم
إعــادة إح ـیـاء الرتبــة الســطحیة وبالتــايل تحســین ترشــیح ومــرور میــاه
األمطــار.
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يف الحقيقة ،وذلك باختالفه عنه يف التوجهات والرؤية ،فمشروع
املكتبــة ذو طابــع توعــوي يســتهدف خلــق حالــة وعــي لــدى األجيــال
الناشــئة عــى أهميــة الزراعــة العضويــة وتقاليدهــا األصيلــة ،ويعنــى
مـرة فكرتــه بعيــدة
بشــكل أكــر باألصنــاف النــادرة واملهــددة .أي أن ث ـ
شـرة مــع املزارعــن
األمــد باملقارنــة مــع بنــك البــذور الــذي يعمــل مبا ـ
برؤيــة تنمويــة وإغاثيــة آنيــة بنفــس الوقــت.

طـاع ـغـزة.
الزراعــي ( )UAWCلنقــل التجربــة إىل الضفــة الغربيــة وق ـ
وبــدأت الجهــات الثــاث بتنفيــذ املبــادرة يف وادي ابــن صالــح يف
الظاهريــة ووادي الريــم يف ســعري يف محافظــة الخليــل (مناطــق
محاذيــة للتجمعــات االســتيطانية وأراضيهــا مهــددة باملصــادرة)،
ليتــم زراعتهــا بأشــجار اللوزيــات والزيتــون.

شـرنقة الزراعيــة يف مالءمتهــا لظــروف
وتكمــن فائــدة تطبيــق ف ـكـرة ال ـ
طـاع الزراعــي الفلســطيني ،حيــث تعــاين فلســطین مــن
وواقــع الق ـ
سـرائیيل والتقییــدات عــى
نقــص مــايئ شــدید بســبب االحتــال اإل ـ
املــوارد املائیــة الطبیعیــة ،وكذلــك مســتويات الجفــاف العالیــة
ومحدوديــة ســقوط األمطــار يف مناطــق عدیــدة مــن البــاد .باإلضافــة
إىل أن الــري ـملـرة واحــدة لألشــتال ســيجعل مــن هــذه التقنيــة أداه
صـول
قيمــة للمزارعــن الفلســطينيني الذيــن ال يســتطيعون الو ـ
سـرائيلية عىل الحركة
بشــكل منتظم إىل أراضيهم بســبب القيود اإل ـ
والتنقــل ،وخاصــة يف مــا يتعلــق بــاألرايض الزراعيــة الواقعــة خلــف
جــدار الفصــل العنصــري كمــا تــم توضيحــه ســابقاً.
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 ٣.٣نمــاذج ملحــاوالت يف الســعي لتحقيــق الســيادة
عــى الغــذاء يف ظــل احتــال اســتيطاين عســكري
اقتال عــي:
يبــن الخبــر البيئــي جــورج كــرزم يف كتابــه “الســيادة الوطنيــة عــى
الغــذاء” العديــد مــن األمثلــة العمليــة والح ـلـول املقرتحــة يف ســياق
سـراتيجية اإلنتاجيــة املقاومــة يف ظــل االحتــال ،فعــى ســبيل
اال ـ
املثــال يمكــن تنظيــم الحمــات داخــل املــدن عــى مســتوى العاملــن
شـركات وعالقاتهــم
يف املنظمــات غــر الحكوميــة والــوزارات وال ـ
شـرة مــن املزارعــن
شـراء الخضــار والفاكهــة مبا ـ
الشــخصية ،عــى ـ
الشــباب البلديــن )أو العضويــن) يف مزارعهــم وحقولهــم .وبإمــكان
مجموعــات شــبابية طليعيــة مــن ـهـؤالء املزارعــن إقامــة شــبكات
تســويق ودكاكــن خاصــة بهــم يف املــدن والبلــدات والقــرى واملخيمــات
بحيــث يســوقون فيهــا منتجاتهــم الطبيعيــة والعضويــة.
ويضيــف كــرزم ،أنــه لضمــان إنتــاج زراعــي نظيــف صحيــاً وبيئيــاً،
بإمــكان مجموعــات مــن املســتهلكني تنظيــم عمليــة مقايضــة املــال
باملنتجــات الزراعيــة مــع مزارعــن بلديــن  -عضويــن مــن املالكــن أو
الذين يتعاملون بالزارعة ،أو مع مزرعة معينة يف املدينة أو القرية.
ويستشــهد كــرزم يف كتابــه بنمــاذج عمليــة مــن بعــض البلــدان،
عـرف بالزراعــة املدعومــة مجتمعيــاً أو الزراعــة
ملشــاريع إنتاجيــة ت ـ
بالحمايــة الشــعبية .ويف مثــل هــذه املشــاريع املجتمعيــة املكونــة مــن
من ِتــج زراعــي أو أكــر ،ومجموعــة مــن املســتهلكني (وقــد تكــون يف
أغلب األحيان مجموعات من األسر الشبابية يف القرية أو املدينة(،
يدفع املستهلك سلفاً للمن ِتج يف بداية املوسم مبلغاً مالياً محدداً،
لدعمــه يف عمليــة اإلنتــاج بمختلــف مراحلهــا (وهــذا نمــط مــن الدعــم
الشــعبي لإلنتــاج املحــي( ويف املقابــل ،يحصــل املســتهلك عــى نســبة
معينــة مــن اإلنتــاج .ويمتلــك املســتهلك رأيــاً مقـ ِـرراً يف مــا سـيُزرع.
يضــاف إىل هــذا كلــه طبيعــة األنشــطة ذات الطبيعــة الدوريــة
والدائمــة التــي تعمــل عليهــا مؤسســات املجتمــع املــدين الناشــطة
يف مجــال التنميــة الزراعيــة ودعــم ا ـملـزارع الفلســطيني بشــكل عــام،
وعــى رأســها اتحــاد لجــان اإلغاثــة الزراعيــة واتحــاد لجــان العمــل
حـاء فلســطني،
شـرة يف جميــع أن ـ
الزراعــي والتعاونيــات الزراعيــة املنت ـ
والتــي تعمــل عــى إزالــة الحواجــز وتقليــل الوســطاء قــدر اإلمــكان
بــن ا ـملـزارع املنتــج واملســتهلك الفلســطيني ،مثــل إتاحــة مســاحات
عـرض منتجاتهــم يف املهرجانــات والتظا ـهـرات الثقافيــة
للمزارعــن ل ـ
والوطنيــة التــي تشــارك فيهــا تلــك املؤسســات ،وذلــك إلتاحــة ـفـرص
التواصــل املباشــر بــن ا ـملـزارع والجمهــور .باإلضافــة إىل توفــر ـفـرص
حـاء
التواصــل ونســج الروابــط بــن املزارعــن أنفســهم مــن مختلــف أن ـ
فلســطني .فعــى ســبيل املثــال كانــت هنالــك تجربــة ناجحــة التحــاد
لجــان العمــل الزراعــي فــرع مدينــة الخليــل املشــهورة عــى مســتوى
فلســطني بإنتــاج العنــب .أث ـنـاء مهرجــان العنــب املنعقــد ســنوياً
بمدينــة الخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة ،تمــت اســتضافة مجموعــة
مــن مزارعــي الجوافــة التــي تشــتهر بهــا منطقــة قلقيليــة يف شــمال
الضفــة الغربيــة .وأثمــر الل ـقـاء عــن ربــط مزارعــي املنطقتــن ببعضهمــا
طـرف اآلخــر يف
طـرف منهمــا وكيـاً ومنفــذ بيــع ملنتــج ال ـ
ليشــكل كل ـ
منطقتــه دون تكاليــف عــى مبــدأ مقايضــة الخدمــات .باإلضافــة إىل
الــدورات وورشــات العمــل املســتمرة مــع املزارعــن مكتبيــاً وميدانيــاً
لزيــادة الوعــي والتأهيــل املهنــي لديهــم يف مجــال الزراعــة العضويــة
وتصنيــع الســماد العضــوي (الكومبوســت) واملبيــدات الطبيعيــة
املســتخرجة مــن األعشــاب الربيــة واملــواد غــر الضــارة بيئيــاً ،نحــو
عودة للتقنيات القديمة واألصيلة يف الثقافة الزراعية الفلسطينية
الصديقــة ألرضهــا وبيئتهــا.

االستنتاجات والتوصيات:
يتبــن لنــا ممــا ســبق عرضــه يف ضــوء هــذا التقريــر ،أن الحالــة
الفلســطينية تشــكل نموذجــاً فريــداً مــن نوعــه يف ظــل احتــال
اقتالعــي واحتــايل ال يشــبه النمــوذج الكولونيــايل التقليــدي كمــا
كان يف دول أفريقيــا ودول آســيا واألمريكيتــن .وقــد أصبــح تركيــب
هــذه الحالــة مختلفــاً بعــد اتفاقيــة أوســلو بــن منظمــة التحريــر
سـرائيل يف العــام  ،1993والتــي انبثــق عنهــا تأســيس
الفلســطينية وإ ـ
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،وهــي كيــان حكــم ذايت لبلــد ال زال
يــرزح تحــت االحتــال بكامــل مــا يرتتــب عــى حالــة اســتعمار تقليــدي
يف واقــع الحــال .مــن هنــا كان مــن مم ـيـزات الحالــة الفلســطينية
باملقارنــة مــع الشــعوب الشــقيقة ،وجــود مؤسســات املجتمــع املــدين
قائمــة بنشــاطها عــى األرض قبــل قيــام الكيــان الســيايس الحاكــم،
صـول تأسيســها إىل خلفيــة نضاليــة تربــط العمــل
وهــي تعــود يف أ ـ
الزراعــي والفالحــة بالتشــبث بــاألرض والد ـفـاع عنهــا يف مواجهــة
سـرقتها واســتيطانها .مــا أثــرى بــدوره
أط ـمـاع املحتــل الــذي يســتهدف ـ
هــذه التجربــة التــي أنتجــت منظومــة تعــاون بــن مؤسســات املجتمــع
املــدين برتاكــم خرباتهــا والســلطة الوطنيــة الفلســطينية ممثلــة بــوزارة
الزراعــة ومنظومتهــا القانونيــة.
يضــاف إىل هــذا انفتــاح التجربــة الفلســطينية يف نضالهــا عــى
أشقائها يف الكفاح عىل املستوى اإلنساين حول العالم يف تجاربهم
املشــابهة.
والحالــة الفلســطينية كمــا تبــن لنــا يف مضمــون مــا ســبق طرحــه
ال يمكــن إخضاعهــا إىل ح ـلـول تــم تجريبهــا يف دول ف ـقـرة أخــرى
تعــاين مــا تعانيــه ،ففلســطني ـلـوال واقــع االحتــال ومــا يرتتــب عليــه
شـرحها ســابقاً ،هــي دولــة عــى صغرهــا ،ذات
مــن مع ّوقــات تــم ـ
ت ـنـوع طبيعــي وبيئــي غنــي جــداً ،وال تنقصهــا الكــوادر واإلمكانيــات
خـرات للنهــوض بواقعهــا الزراعــي نحــو ســيادة عــى
البشــرية وال ـ
أمنهــا الغــذايئ.
ويف ضوء كل ما سبق يمكن اإلشارة إىل الضرورات اآلتية:
•تعزيــز التوجــه نحــو املبــادرات واملشــاريع التنمويــة طويلــة
األمــد سـ ً
ـعيا لتمكــن مبــدأ الســيادة الغذائيــة التــي تكفــل
األمــن الغــذايئ.
طـراف الفاعلــة مــن مؤسســات
•تعزيــز التعــاون بــن األ ـ
املجتمــع املــدين بــن بعضهــا البعــض مــن جهــة ،وبينهــا وبــن
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ممثلــة بــوزارة الزراعــة مــن
جهــة أخ ــرى.
•تعزيــز التجــارب واملشــاريع التــي مــن شــأنها فتــح نوافــذ عــى
تجــارب الشــعوب األخ ــرى للتبــادل معهــا واالســتفادة مــن
تجاربهــا وخرباتهــا.
•العمــل عــى إعــادة توجيــه دفــة الدعــم الرســمي وإدارة
طـاع الزراعــي منــه يف ظــل تصاعــد
التمويــل لزيــادة حصــة الق ـ
سـرائيلية يف عدوانهــا عــى األرايض
حــدة السياســات اإل ـ
ا لفلســطينية .
•تكثيــف األنشــطة واملبــادرات التــي مــن شــأنها إزالــة الحواجــز
والوســاطات بــن ا ـملـزارع واملســتهلك الفلســطيني ،نحــو
منظومــة زراعيــة مدعومــة مجتمعيـ ًـا.
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عبده ،قاسم .تقرير بعنوان «مستقبل الزراعة يف
.فلسطني» ،وكالة وطن لألنباء09.09.2017 ،
ُ
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«ماس» ،تقرير بعنوان « املراجعة االسرتاتيجية لألمن
.الغذايئ والتغذوي يف فلسطني2017 ،
كرزم ،جورج ،كتاب بعنوان «السيادة الوطنية عىل -
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موقع اقتصاد فلسطني ،مقالة بعنوان« :تسويق زيت -
.الزيتون»18/10/2016 ،
دجاين منى ،مقال بعنوان « تجفيف فلسطني :حرب -
إسرائيل املنهجية عىل املياه» ،موقع شبكة السياسات
.الفلسطينية4/9/2014 ،
موقع مؤسسة عبد املحسن القطان ،مقالة بعنوان- :
«إطالق مشروع مكتبة البذور البلدية يف فلسطني»
2016./6/6.
الطويل ،فراس ،مقال بعنوان« :البذور البلدية -
مفتاح السيادة عىل الغذاء ،جهود متواضعة إلحيائها أمام
سطوة الشركات العاملية» ،مجلة آفاق ،البيئة والتنمية
.اإللكرتونية ،مركز العمل التنموي «معاً»1/10/2017 ،
 UAWC: www.موقع اتحاد لجان العمل الزراعي -
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: www.maan-ctr.موقع مركز العمل التنموي معاَ -
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مقدمة
.١
ّ
فــى إطــار ســعيها واســهاماتها يف حمايــة حقــوق اإلنســان وتنميــة
املجتمعــات يف الوطــن العربــي ،قامــت الشــبكة العربيــة ملنظمــات
املجتمــع املــدين بدعــوة استشــاريني مــن بعــض الــدول العربيــة
جـراء دراســات قطريــة عــن الحــق يف الغــذاء
ضـاء يف الشــبكة ال ـ
األع ـ
ضـوع
والســيادة الغذائيــة .وملـ ّـا كان الســودان إحــدى الــدول مو ـ
الدراســة ،عمــل الفريــق املكلــف مــن الباحثــن عــى دراســة الوضــع
يف الســودان وفــق التوجيهــات التــي وضعتهــا الشــبكة العربيــة .اتبــع
فريــق الدراســة منهجيــة جمــع البيانــات واملعلومــات مــن التقاريــر
الرســمية ومــن املقابــات والتحــاور والنقــاش مــع ممثــى بعــض
منظمــات املجتمــع املحليــة ،مــن خــال ورشــة عمــل ومــن خــال
الحــوار املســتمر مــع الشــبكة العربيــة.

 .٢أهداف الدراسة
هدفــت هــذه الدراســة القطريــة بشــكل عــام إىل الوقــوف عــى واقــع
الحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة يف الســودان بالرتكيــز عــى:
املقاربــة التاريخيــة ملســألة الغــذاء واســتمرارية السياســات واألنمــاط
اإلنتاجية واندماج النظام الغذايئ املحيل بالنظام الغذايئ العاملي،
وتبعــات هــذا االندمــاج عــى واقــع الغــذاء اليــوم ،تناولــت الجانــب
االقتصــادي الســيايس للغــذاء وأنمــاط وأشــكال إنتــاج الغــذاء
واســتهالكه واملســتفيدين واملتضرريــن مــن السياســات الزراعيــة
القائمــة ،وقضايــا االســتحواذ عــى األرايض الزراعيــة وملكيتهــا
وعالقــات القــوة.
تشــخيص وتقـ ّـى العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة املؤ ـثـرة عــى
تحقيــق الحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة يف الســودان.
الســيادة الغذائيــة كمدخــل وإطــار للتغيــر الســيايس واالجتماعــي،
ودور منظمــات املجتمــع املــدين يف صــون الحــق يف الغــذاء والســيادة
الغذائيــة يف الســودان.
اختيار زوايا محددة تعترب أساسية يف السياق الوطني ومعالجتها،
ومحاولة اإلجابة عنها من منظار الســيادة الغذائية وفق توجيهات
حـول الســيادة الغذائيــة
الشــبكة العربيــة وأوراق العمــل التمهيديــة ـ
بديموقراطية الغذاء وحق الشــعوب.

 .٣تعريف الحق في الغذاء
والسيادة الغذائية والمقاربات
الحقوقية في المواثيق الدولية
والوطنية
الحــق يف الغــذاء هــو أحــد الحقــوق األساسـيّة املنصــوص عليهــا يف
شـرط عــى الــدول
اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ،والــذي ي ـ
صـول
حـرام حــق اإلنســان يف الح ـ
املوقعــة عــى امليثــاق ،االل ـتـزام با ـ
عــى الغــذاء الــكايف والنوعــي وحمايــة ذلــك الحــق مــن كل أشــكال
صـاء .أمــا الســيادة الغذائيــة فهــي تكريــس
جـوع دون تمييــز أو إق ـ
ال ـ
للحــق يف الغــذاء بإحــكام ســيطرة األ ـفـراد واملجتمعــات عــى وســائل
ضـاع الثقافيــة
اإلنتــاج وتوزيــع واســتهالك الغــذاء املالئــم وفقــاً لألو ـ
واالجتماعيــة لتلــك املجتمعــات.

عـرف بــه يف كافــة املواثيــق والتعهــدات األمميــة.
الحــق يف الغــذاء م ـ
أمــا الســيادة الغذائيــة فهــي مفهــوم تبلــور إثــر تكويــن حركــة منظمــة
الفالحني/املزارعـين العامليـ�ة «ال ڤيـ�ا كامبسـ�ينا»( (�La Via Campe
 )sinaيف  1996كــردة فعــل عــى مفهــوم األمــن الغــذايئ النيول ـيـراىل
وإعالن نياالىن ( )Nyéléni Declarationيف ماىل يف العام .2007
ال يوجــد نــص صريــح بالحــق يف الغــذاء يف الدســتور االنتقــايل
للســودان للعــام  ،2005غــر أنــه يؤشــر إليــه ضمنــاً مــن خــال وثيقــة
حقــوق اإلنســان وحقــوق ا ـملـرأة والطفــل املتمثلــة يف توفــر العيــش
جـوع وســوء
ضـاء عــى ال ـ
الكريــم ،ومــن خــال مســاندة الســودان الق ـ
التغذيــة يف املحافــل واملؤت ـمـرات الدوليــة ومــن بينهــا مؤتمرمجموعــة
الــ 77والصــن االقتصاديــة يف فربايــر  ،2009وبيــان املجموعــة
حـول «أزمــة الغــذاء العاملــي وحــق
األفريقيــة يف الحــوار املواضيعــي ـ
الغــذاء» يف األمــم املتحــدة اإلفريقيــة ويف مؤتمــر األغذيــة العاملــي يف
رومــا  ،1996ومؤتمــر بكــن ( )1995والخــاص بحقــوق ا ـملـرأة (وزارة
الرعايــة والضمــان االجتماعــي ،2014 ،بشــر وآخــرون.)2016 ،

 .٤السمات األساسية للسودان
الســودان قطــر رعــوي زراعــي يمتــد عــى مســاحة  1.88مليــون
كيلومــر تقريبــاً عــر املناطــق الصحراويــة وشــبه الصحراويــة ومناطــق
الســافنا الف ـقـرة والغنيــة .يوجــد يف الســودان نهــر النيــل والنيــل
األزرق واألبيــض واألنهــار املوســمية وامليــاه الجوفيــة .تقــدر األرض
الصالحــة للزراعــة بنحــو 180مليــون هكتــار تقريبــاً منهــا  20%تحــت
الزراعــة حاليــاً؛ وتقــدر الــروة الحيوانيــة بحــواىل  104ماليــن رأس
مــن الضــأن واملاعــز واألبقــار واإلبــل ترعــى يف مســاحة  146.5مليــون
هكتــار مــن املراعــي والغابــات الطبيعيــة .أمــا الــروة الســمكية فتقــدر
بخمســن ألــف طــن ســنوياً القــدر األكــر منهــا غــر مسـ ّ
ـتغل.
يبلــغ عــدد ســكان الســودان حاليــاً وفــق إســقاطات تعــداد 2008
حواىل  38.43مليون نسمة نصفهم من الذكور والنصف اآلخر من
اإلنــاث تقريبــاً .ســكان الريــف يك ّونــون  67.3%مــن إجمــايل الســكان
شـرات
منهــم  8%رحــل ،وســكان الحضــر يك ّونــون  .32.7%وتــدل املؤ ـ
الديموغرافيــة عــى ارت ـفـاع نســبة اإلعالــة األســرية ومســتوى الضغــط
سـرة بتوفــر
الناتــج عنهــا واالعتمــاد العــايل عــى أ ـفـراد محدديــن باأل ـ
متطلبــات الغــذاء وخدمــات الصحــة والتعليــم والطاقــة واملواصــات
(عبدالرحمــن.)2015 ،

 ٥البنية االجتماعية واالقتصادية
الســودان ريفــى ورعــوي املالمــح لوجــود غالبيــة الســكان يف الريــف
( )70%واعتمادهــم عــى الزراعــة وتربيــة الحيــوان املرتحــل واالقتصــاد
عـرض لــدورات مــن الجفــاف والرت ـفـاع مســتوي
الريفــي .نتيجــة للت ـ
جـرة مــن الريــف إىل املــدن
الفقــر يف الريــف والنزاعــات املســتمرة واله ـ
حـرف واملهــن الهامشــية ،وإىل مناطــق التعديــن األهــي
المتهــان ال ـ
للذهــب ،نجــم عــن كل ذلــك اختــال يف مســتوى العمالــة الزراعيــة
وخاصــة يف العمالــة املوســمية ،والتــي كانــت تعمــل يف املشــروعات
الزراعيــة الكــرى يف البــاد ويف ـمـزارع الكفــاف لإلنتــاج األســري
التقليــدي ،مــا كان لــه آثــار ســلبية عــي اإلنتــاج الغــذايئ يف املناطــق
الريفيــة (.)NAIP, 2015
يتكـوّن هيــكل اإلنتــاج الزراعــي يف الســودان مــن نظــام مــزدوج مــن
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تشــكلت طبيعــة وبنيــة دولــة الســودان الحديثــة السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة بمجمــل النظــم املتعاقبــة والتــي تولــت
مقاليــد الحكــم يف البــاد خــال ال ـفـرة  .1821-2018تعاقبــت عــى
حكــم الســودان حكومــات اســتعمارية وحكومــات وطنيــة إثــر
انتفاضــات شــعبية بعضهــا ذات توجــه إســامي وبعضهــا ذات
توجــه ديموقراطــي غربــي ،وحكومــات شــمولية انقالبيةعســكرية.
عمومــاً لــم يكــن لطبيعــة األنظمــة املختلفــة أي أثــر واضــح يف تغيــر
االختيــارات االقتصاديــة وكلهــا كانــت تأخــذ النســق الســابق يف
االســتمرار يف طريقــة اإلنتــاج الزراعــي خاصــة اإلنتــاج الغــذايئ ونظــم
توزيعــه واســتهالكه ..يصنــف الســودان اليــوم بأنــه مــن الــدول األقــل
نمــواً.

 .٦المقاربة التاريخية لمسألة
الغذاء واندماج النظام الغذائي
المحلي بالنظام العالمي
وتبعات االندماج في السودان
الحق يف الغذاء
رغــم أن األهــداف األساســية للحكومــات الوطنيــة املتعاقبــة تعمــل
عــى اســتعادة الســام وب ـنـاء العقــد االجتماعــي إال أن اهمــال صغــار
املنتجــن التاريخــى يف خطــط وبرامــج التنميــة الزراعيــة إبــان ـفـرات
االســتعمار الثنــايئ املصــرى ا ـلـرىك واملصــرى الربيطــاىن والحكومــات
الوطنية الالحقة كان بسبب الرتكيز عىل زراعة القطن والتوسع يف
زراعته بمشروع الجزيرة يف مساحة  420الف هكتار تقريبا و اقامة
مشاريع الطلمبات النيلية للصفوة من الرأسمالية الوطنية املماثلة
إلمــداد متطلبــات مصانــع النســيج يف بريطانيــا وبقيــة دول العالــم.
حـرب العامليــة الثانيــة ادخلــت الحكومــة الربيطانيــة نظــام
ويف ـفـرة ال ـ
صـول الــذرة الرفيعــة لتغذيــة
الزراعــة اآلليــة املطريــة إلنتــاج مح ـ
الجنــود الربيطانــن مــن املســتعمرات الهنديــة ،وبذلــك ارســت قواعــد
اإلنتاج الزراعي الرأسماىل للقطاع الخاص قى إنتاج اهم املحاصيل
الغذائيــة األساســية يف الســودان.
خــال تلــك ال ـفـرة اغفلــت الحكومــات االســتعمارية والوطنيــة ـمـزارع
الكفــاف القائمــة عــى النظــم الزراعيــة اإليكولوجيــة والتــي تشــمل
حـراج واملراعــي الطبيعيــة.
تكامــل الزراعــة والحيــوان والغابة/األ ـ

بــدأت الحكومــة بإدخــال القمــح بواســطة املعونــة األمريكيــة يف
الســودان يف الســتينيات ،وبذلــك تــم إدخــال نمــط جديــد مــن
االســتهالك الغــذايئ يف الســودان قــام بدمــج النظــام الغــذايئ املحــي
بالنظــام الغــذايئ العاملــي .وتــم تغيــر النمــط الغــذايئ لســكان املــدن
حـول مــن اســتهالك املحاصيــل التقليديــة مــن الــذرة الرفيعــة
بالت ـ
والدخــن إىل اســتهالك رغيــف القمــح .نتــج عــن تلــك السياســات
تبعــات الزيــادة املســتمرة يف اســتهالك القمــح وزراعــة مســاحات
شاســعة منــه يف مناطــق غــر مؤهلــة بيئيــاً إلنتاجــه وبتكلفــة عاليــة.
وقــد ســاندت عائــدات القمــح األمريــي يف دعــم أســعار القمــح املنتــج
محلياً بطريقة غري اقتصادية ،غري أن الحكومة لم تستطع مجاراة
ذلــك الدعــم بعــد توقــف ســريان املعونــة األمريكيــة يف منتصــف
الثمانينيــات .ويف بدايــات األلفيــة اعتمــد الســودان عــى اســترياد
شـرائه مــن فائــض تصديــر البــرول ،إال أنهــا أصبحــت تعــاين
القمــح و ـ
من استرياد القمح بعد أن فقدت جزءاً مقدراً من عائدات البرتول
بانفصــال دول جنــوب الســودان يف .2011
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الزراعــة الرأســمالية املرويــة واملطريــة الحديثــة مــن جانــب ،وزراعــة
طـاع املــروي واملطــري مــن
اإلعاشــة والكفــاف لصغــار املنتجــن يف الق ـ
الجانــب اآلخــر .يشــمل تصنيــف صغــار املنتجــن فئــات املزارعــن
والرعــاة وصائــدى األســماك ومنتجــي الغابــات مــن األخشــاب
واألص ـمـاغ واملنتجــات غــر الخشــبية.
عـرض صغــار املنتجــن عمومــاً إىل موجــات جفــاف متكــررة وتصحّ ــر
يت ـ
طـاع
جـوع موســمي .وبالرغــم مــن ذلــك فــإن ق ـ
ونقــص يف الغــذاء و ـ
شـرة يف االقتصــاد
صغــار املنتجــن يســاهم مســاهمة مقــدرة ومبا ـ
جـزء معتــر مــن محاصيــل الغــذاء والصــادر .يــزرع
القومــي بتوفــر ـ
صغــار املنتجــن ســنوياً  8ماليــن هكتــار تقريبــاً مــن األرايض معظمهــا
بمحاصيــل غذائيــة أساســية أهمهــا الــذرة الرفيعــة ،الدخــن،
هـرة دوار
القمــح ،ال ـفـول الســوداين ،السمســم ،الــذرة الشــامية وز ـ
الشــمس ،ويصـ ّـدر السمســم ،ال ـفـول الســوداين والصمــغ العربــي
واملاشــية الحيــة وأهمهــا الضــأن واإلبــل وقليـاً مــن االبقــار.

تبنــت الحكومــات الوطنيــة املنهــج املــوروث مــن العهــد االســتعماري
خـزان
شـاء الســدود الك ـبـرة لنظــم الــري مثــل ـ
باالســتمرار يف إن ـ
خـزان خشــم القربــة وتشــييد املؤسســات الزراعيــة
صـرص و ـ
الر ـ
الكــرى وريهــا بالــري االنســيابى مــن تلــك الســدود عــى نســق
صـول رئيــي إىل جانــب زراعــة
مشــروع الجز ـيـرة إلنتــاج القطــن كمح ـ
محاصيــل غذائيــة أخــرى أهمهــا الــذرة الرفيعــة والقمــح وال ـفـول
الســوداين .كذلــك أقامــت الحكومــة مؤسســة الزراعــة اآلليــة لزراعــة
هـرة دوار الشــمس والقطــن املطــري
الــذرة الرفيعــة والسمســم وز ـ
باســتخدام اآللــة يف حيــازات ك ـبـرة تزيــد عــى  400هكتــار مســاحات
طـاع الخــاص.
للمســتثمر مــن الق ـ

اعتمــاد الســودان عــى املعونــات الغذائيــة منــذ منتصــف الثمانينيــات
عـرض ل ـفـرات مــن املجاعــات والفجــوات الغذائيــة
بســبب الت ـ
املوسمية الناتجة عن تعرض مناطق شاسعة إىل موجات مستمرة
مــن التقلبــات املناخيــة والجفــافّ ،
ترتــب عليهــا التوســع الزراعــي غــر
ً
املســتدام والنزوح الداخيل من الريف إىل املدن ،والناتجة أيضا عن
الدخول يف نزاعات أهلية وصراعات بني الرعاة واملزارعني والحروب
هـرة نــزوح الســكان نتيجــة الحــروب األهليــة
األهليــة .تفاقمــت ظا ـ
وارتفاع مخاطر الطبيعة البيئية حيث أصبح ماليني الناس نازحني
يف الخرطــوم ودارفــور والنيــل األزرق وجنــوب كردفــان والواليــات
سـاء واألطفــال .وهنالــك تدفــق
األخــرى ،نســبة ك ـبـرة منهــم مــن الن ـ
مســتمر مــن الالجئــن مــن بعــض دول الجــوار كلهــم يعتمــدون عــى
املســاعدات الغذائيــة والــذي أدخــل أيضــاً أنماطــاً غذائيــة جديــدة
باإلضافــة إىل ـغـرس روح االتكاليــة بــن النازجــن وعــدم رغبتهــم يف
العـ�ودة إىل امتهـ�ان الزراعـ�ة يف كثـير مـ�ن الحـ�االت (((�www.inter
.)nal displacement.org/databa se IDM، 2016
وعليــه بتبنــي النظــم اإلنتاجيــة التــي غرســها املســتعمر يف زراعــة
املحاصيــل النقديــة وإردافهــا بإنتــاج املحاصيــل الغذائيــة واملرتبطــة
حـول التدريجــي إىل زراعــة
بنظــم إنتــاج الغــذاء العاملــي تــم الت ـ
املحاصيــل الغذائيــة يف دا ـئـرة اإلنتــاج الرأســمايل املنظــم يف مشــاريع
طـاع العــام املرويــة واملطريــة لتوفــر فائــض تجــاري
مؤسســات الق ـ
للتصديــر واالعتمــاد عــى اســترياد كميــات العجــز مــن بعــض الســلع
الغذائيــة الدخيلــة مــن الخــارج لتلبيــة الطلــب املتنامــي يف أســواق
صـول عــى املعونــات الغذائيــة
املــدن يف الســودان ،إىل جانــب الح ـ
جـاء
ملقابلــة متطلبــات النازحــن والالجئــن مــن الغــذاء يف شــتي أر ـ
البــاد.
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لــم يجــد صغــار املزارعــن الرعايــة واالهتمــام املطلــوب مــن أج ـهـزة
طـاع الزراعــي النبــايت
الدولــة املتخصصــة يف تنميــة وتطويــر الق ـ
والرعــوي التقليــدي وتمكينــه مــن توفــر احتياجاتــه الذاتيــة مــن
الغــذاء الــكايف والنوعــي .وبالرغــم مــن توســع الزراعــة الرأســمالية
عــى حســاب الزراعــة التقليديــة والرعــي البــدوي إال أنــه كان للزراعــة
التقليدية والرعي املرتحل مساهمات مقدرة يف التنمية االقتصادية
بدون أي دعم مؤسيس أو تموييل أو بحثية أو خدمات إرشادية إال
يف حــدود ضيقــة للغايــة.
تقــوم الزراعــة التقليديــة عــى عاتــق صغــار املزارعــن يف حيــازات
غـرة باســتخدام الوســائل التقليديــة مــن التقانــات اليدويــة
ص ـ
والعمليــات الفالحيــة املتوارثــة وتعتمــد زراعــة املحاصيــل اعتمــاداً
صـرة األمــد.
طـول األمطــار غــر املســتقرة واملوســمية ق ـ
شـراً عــى ه ـ
مبا ـ

 .٧جهود تحقيق الحق في الغذاء
يواجــه الســودان موجــات مســتمرة مــن عــدم االســتقرار الســيايس
واالقتصــادي وحصــار اقتصــادي ( )1997-2017أدى إىل إضعــاف
البنيــة االقتصاديــة واملاليــة وقلــل مــن إمكانــات انســياب االســتثمار
الخارجــي والتعامــل النقــدي الخارجــي واســترياد قطــع الغيــار
لآلليــات الزراعيــة والتقانــات املتطــورة يف مجــال الزراعــة.
مــع بدايــة التســعينيات وتماشــياً مــع التوجــه العاملــي بــدأت الدولــة
سـراتيجبات الحــد مــن الفقــر بالتعــاون مــع املنظمــات
يف تبنــي ا ـ
العامليــة بتحقيــق مســتويات متواضعــة مــن أهــداف األلفيــة 2000-
سـراتيجية التنميــة املســتدامة
 2015ومحاولــة تنفيــذ أهــداف ا ـ
جـوع يف
 2015-2030بالعمــل عــى تخفيــض الفقــر ومكافحــة ال ـ
نهايــة ال ـفـرة .ويتطلــب ذلــك طاقــات ك ـبـرة مــن التمويــل والقــدرات
املؤسســية مــن الصعــب توفريهــا يف ظــل األزمــات االقتصاديــة
القائمــة ،وعليــه فــإن امكانيــة تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة
غـرة يف الريــف واملــدن ،تقويــة
بتحســن ســبل عيــش األســر الص ـ
غـرة واملهمشــة
ورفــع قــدرات تنظيمــات املجتمــع املحليــة لألســر الص ـ
جـرة مــن الريــف إىل
والعمــل عــى وقــف التدهــور البيئــي وتقليــل اله ـ
املــدن ،بتوفــر الخدمــات و ـفـرص العمــل واالســتثمارات بــن األقاليــم
بعدالــة وتعزيــز ـفـرص املســاواة بــن الجنســن تكــون مــن التحديــات
الجســيمة والتــي يصعــب تحقيقهــا بنهايــة العــام .2030
ضـراء فــى العــام
ـبـاءت جهــود الدولــة يف تنفيــذ برنامــج الن ـفـرة الخ ـ
 ،2006ويف تقديــم مفهــوم القريــة كمركــز نموذجــى للتنميــة يف
الريــف وتأهيــل ا ـملـزارع النوعــي بتحويلــه مــن ـمـزارع ينتــج للكفــاف إىل
ضـراء
ـمـزارع تجــاري ينتــج للســوق .اعتمــد تنفيــذ برنامــج الن ـفـرة الخ ـ
عــى الخطــة التنفيذيــة للنهضــة الزراعيــة األوىل والثانيــة (2008-
طـاع الزراعــي
 )2011و( )2012-2016ملســاندة صغــار املنتجــن يف الق ـ
والحيــواين .وكان مــن أســباب عــدم تنفيــذ الربنــاج ضعــف توفــر
التمويــل الــكايف الســتنباط واســتخدام التقانــات املالئمــة للبيئــة،
طـاع التقليــدي
وتقديــم التمويــل الريفــي لصغــار املزارعــن يف الق ـ
والــذي يعتمــد عــى الزراعــة اإليكولوجيــة باألمطــار وتكامــل الزراعــة
غـرض
بــن إنتــاج املحاصيــل الحقليــة واإلنتــاج الحيــواين والغابــي ب ـ
ظـراً لتعـ ّـر برامــج النهضــة لعــدم
املحافظــة عــى املــوارد الطبيعيــة .ون ـ
توفــر التمويــل الــكايف ولطموحهــا وعــدم واقعيتهــا يف كثــر مــن
صـاح االقتصــادي
الحــاالت تــم اســتبدالها بالخطــط الخمســية لإل ـ

سـراتيجية الربــع قرنيــة ( .)2007-2031ويف العــام 2011
يف إطــار اال ـ
وبانفصــال الجنــوب أعلنــت الحكومــة برنامــج اإلنعــاش االقتصــادي
صـاح االقتصــادي (2015-
( )2012-2014والربنامــج الخ ـمـايس لإل ـ
صـاح االقتصــاد الــكيل كان نتيجــة ذلــك التغافــل
 )2019بهــدف إ ـ
طـاع الزراعــي.
أيضــاً عــن برامــج تنميــة صغــار املنتجــن يف الق ـ

 .٨استيراد القمح
تقــوم الدولــة باســترياد القمــح والدقيــق اســتناداً إىل مــا كانــت تو ـفـره
مــن العمــات الصعبــة مــن صــادرات البــرول خــال ال ـفـرة 2000-
 ،2011ومــن صــادرات الذهــب بعــد العــام  .2011يســتورد الســودان
حاليــاً مليــون طــن مــن القمــح بقرابــة  2مليــاري دوالر ســنوياً .وتقــوم
الدولــة بدعــم ســعر الخبــز ودعــم ســعر إنتــاج القمــح بأعــى مــن
الســعر العاملــي .ورغمــاً عــن ذلــك لــم تســتطع سياســات دعــم القمــح
صـول القمــح
املحــي تحفيــز املزارعــن لزيــادة اإلنتــاج الزراعــي مــن مح ـ
ربمــا يرجــع ذلــك لعــدة عوامــل متداخلــة منهــا :تكلفــة اإلنتــاج،
حـرارة) ،مشــكالت الــري إلنخفــاض
العوامــل البيئيــة (درجــة ال ـ
منســوب النيــل يف فصــل الشــتاء .تســتنفذ سياســة اســترياد القمــح
ودعــم إنتاجــه محليــاً مبالــغ جمــة تمثــل عبئــاً إضافيــاً عــى فاتــورة
الغــذاء لصغــار املنتجــن واملســتهلكني يف الســودان.

 .٩برامج الحماية االجتماعية
وشبكة األمان االجتماعي
تنفذ الحكومة بالتعاون مع منظمات املجتمع املدين عدداً محدوداً
نســبياً من برامج التكافل االجتماعي والتي تغطي نســبة متواضعة

جـزء اليســر
شـرائح الف ـقـرة يف املجتمــع ،وال تلبــي ال ـ
للغايــة مــن ال ـ
مــن متطلبــات الفئــات املســتهدفة مــن الحاجــات األساســية ملقابلــة
الطلــب عــى الغــذاء وامليــاه النقيــة ،وعــى خدمــات التعليــم والرعايــة
عـاج العــام يف املستشــفيات ووحــدات الرعايــة
الصحيــة وخدمــات ال ـ
الصحيــة األوليــة ،وبرامــج األمومــة اآلمنــة والطفولــة الســليمة.
تشمل برامج التكافل:

•مشــروعات الدعــم االجتماعــي بهــدف تقديــم الدعــم
النقــدي لألســر الفقــر واملحتاجــة،
•صنــدوق التنميــة املجتمعيــة بهــدف توفــر متطلبــات
املتأثرين يف مناطق النزاعات والجفاف واملناطق األقل نمواً
يف مرحلــة التعــايف وتمويــل مش ــروعات التنميــة املحليــة،
سـاهمة يف شــبكات األ ـمـان
•صنــدوق ا ـلـزكاة بهــدف امل ـ
االجتماعــي الحكوميــة واملجتمعيــة،
•برامج دعم األسر املتواجدة يف املناطق الريفية،
•برامــج مبــادرات املجتمــع التنمويــة بالتعــاون مــع وزارة
الصحــة ومنظمــة الصحــة العامليــة لتحســن نوعيــة الحيــاة
لســكان الريــف وتوفــر احتياجاتهــم األساســية يف مجــال
شـرب.
ميــاه ال ـ
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جـزيئ يف العــام 1992/93
أدى تبنــي سياســات التحريــر االقتصــادي ال ـ
وسياسات اإلصالح االقتصادي (فى  2012إىل رفع الدعم التدريجي
عــن الســلع الغذائيــة مــن الســكر واأللبــان املســتوردة واملحروقــات
صـرف املســتمرة
ومدخــات اإلنتــاج .كمــا كان لتخفيــض أســعار ال ـ
تبعاتهــا املرتاكمــة عــى زيــادة أســعارالغذاء وتكاليــف املعيشــة
ضـاع بتدهــور االقتصــاد العاملــي
بنســب عاليــة .وقــد تفاقمــت تلــك األو ـ
وانكماشــه واألزمــات املاليــة املصاحبــة يف ال ـفـرة  .2007-2009تأثــر
الســودان باألزمــة العامليــة والتــي انعكســت يف ارت ـفـاع أســعار الســلع
الغذائيــة املحليــة واملســتوردة وارت ـفـاع أســعار املحروقــات والتــي
تلعــب دوراً ك ـبـراً يف توزيــع وتخزيــن وتربيــد الســلع مــن خــال إمــداد
حـراري للكهر ـبـاء ،وبالتــايل تضــررت املجتمعــات
أج ـهـزة التوليــد ال ـ
جـراء ارت ـفـاع أســعار
خاصــة املســتهلكة لتلــك الســلع باملــدن مــن ـ
الغــذاء واملحروقــات .ممــا كان لهــا آثــار ســلبية متواليــة تمثلــت يف
عــدم اســتقرار أســعار الســلع الغذائيــة والنفطيــة ،تقلــص تحويــات
املغرتبــن الســودانيني وصعوبــة توفــر النقــد األجنبــي ملقابلــة اســترياد
الســلع الغذائيــة األساســية وأهمهــا القمــح وانخفــاض القــوى
ضـاع التغذويــة يف بعــض املناطــق بالبــاد
شـرائية لألســر وتــدين األو ـ
ال ـ
(عبدالرحمــن.)2015 ،
سـرة يف العــام  2010وهــو املســح املنشــور
يشــر املســح اإلحصــايئ لأل ـ
سـرة الغذائيــة تتكــون مــن  14مجموعــة
حتــى تاريخــه إىل أن بنــود األ ـ
غذائيــة أو أكــر قليـاً وهــي الخبــز والحبــوب ،اللحــوم ،األســماك،
املأ ـكـوالت البحريــة ،الحليــب ،الجــن ،البيــض ،الزيــوت والدهــون،
الفواكــه ،البقوليــات ،الســكر ،املربــي والحلويــات ومــواد غذائيــة
أخرى ،القهوة ،الشاي ،الكاكاو ،واملياه واملشروبات والوجبات يف
املطاعــم واملقاهــي .الجــدول أدنــاه يوضــح الســلة الغذائيــة للفــرد يف
اليــوم يف الســودان (جــدول .)1
يتضــح مــن الجــدول ارت ـفـاع نســبة االعتمــاد عــى اســتهالك الحبــوب

يقــع العــبء األكــر لزيــادة أســعار الغــذاء عــى عاتــق الف ـقـراء
واملوظفــن والعمــال ولــم تنجــح املعالجــات املوقتــه برفــع األجــور
وتقديــم التعويضــات الرمزيــة عــى تخفيــف آثــار التضخــم الرازحــة
عن كاهل الفقراء والذين بلغت نسبتهم  54%من إجمايل السكان
صـاء يف العــام .2010
وفــق مســح املركــز القومــي لإلح ـ
شـرات ومعايــر تأيــن الغــذاء واســتخدامها كمؤشــر
تشــر مؤ ـ
جـوع وســوء التغذيــة
عـرض الســكان لل ـ
مق ـيـاىس لتحديــد مســتوى ت ـ
يف الســودان إىل مجموعــة مــن الظواهــر أهمهــا:
جـوات غذائيــة خــال ال ـفـرة - 1980
•حــدوث مجاعــات وف ـ
 2015بســبب نقــص اإلنتــاج الناجــم عــن موجــات الجفــاف
املتكــررة والنزاعــات األهليــة التــي قللــت مــن املســاحات
املزروعــة واملنتجــة ،وبالتــاىل ت ـ
غـرت نســب توزيــع الدخــل
شـرائح املنتجــة للغــذاء يف املناطــق التقليديــة
لغــر صالــح ال ـ
املعتمــدة عــى األمطــار .كمــا أدى النقــص يف الغــذاء
إىل ارت ـفـاع أســعاره وبالتــاىل عــى ّ
شـرائية
أثــر القــدرة ال ـ
للمســتهلك عــر القطــر.
•وجــود  33%مــن الســكان يف مناطــق هامشــية يعانــون مــن
الجــوع الهيــكىل .هــذة النســبة تزيــد بــن األســر التــي تعولهــا
النســاء ( )37%عــن األســر التــي يعولهــا الرجــال ()31%
عـام .)2010
(املركــز القومــي لإلحصــاء لل ـ
•زيــادة أســعار الغــذاء إىل أكــر مــن  40%يف املــدن والريــف،
سـرة عــى الغــذاء
مــا فاقــم مــن ارت ـفـاع مســتوى إنفــاق األ ـ
سـرة عــى الســلع
صـرف األ ـ
واملقــدر بنحــو  67%مــن إجمــايل ـ
والخدمــات األساســية.
شـرائية للســكان
خـول وضعــف القــدرة ال ـ
•ضعــف الد ـ

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -السودان

 .١٠تشخيص أوضاع تأمين الحق
في الغذاء في السودان

والخبز بنسبة  66%من إجمايل السعرات الحرارية ،يليه استهالك
البقوليــات واللحــوم واللــن والبيــض والســكر والزيــوت والشــحوم
سـرة إىل
بنســب قليلــة .يؤشــر املســح القومــي للبيانــات األساســية لأل ـ
سـرة الســودانية وذلــك
اختــال مســتوى تــوازن الت ـنـوع الغــذايئ لأل ـ
لرتكيــز أنفــاق األســر عــى اســتهالك النشــويات والزيــوت والســكر
بنحــو  50%مــن جملــة إنفاقهــا ومــن ثــم اإلنفــاق عــى البقوليــات
بنســبة  ،17.1%واللحــوم بنســبة .14.3%

الجدول رقم ( :)1السلة الغذائية للفرد يف اليوم حسب املجموعات الغذائية الرئيسية يف العام .2009
املجموعات الغذائية

املحتوي الغذايئ

القيمة

كيلو سعر حراري

%

الحبوب والخبز

1598

66.6

0.77

األسماك

5

0.2

0.02

اإلجمايل
اللحوم

اللنب والبيض

2400

59

100.0
2.5

53

2.2

33

1.4

الزيوت والشحوم

221

البقوليات

135

5.6

4

0.2

الفواكه
السكر
أخرى

الشاي والقهوة

املياه واملشروبات

290
0

1

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء 2010م.

جنيه سوداين

%

34.1

2.27
0.32

0.19

100.0

14.3
1.0

8.3

9.2

0.17

7.4

0.39

17.1

0.05

2.3

0.01

0.3

0.06

12.1

0.19

0.0

0.10

0.0

2.5

8.3

4.5
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صـول عــى حصــص كافيــة مــن الغــذاء
وخاصــة الف ـقـراء للح ـ
(الح ـبـوب ،الخضــر والفاكهــة ،منتجــات اللحــوم والبيــض
واألل ـبـان واألســماك) ()NAIP, 2015
•انخفــاض كميــة املتنــاول مــن الســعرات الحراريــة إىل أدىن
عـدالت العامليــة .تأرجحــت الكميــات املتناولــة بــن
مــن امل ـ
 1800-2400كيلوســعرة حراريــة خــال  1992-2015وفــق
الحالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف الســودان وبســبب
انتشــار النزاعــات األهليــة وصعوبــة توفــر متطلبــات الفــرد
سـاعدات الغذائية
من املعونات الغذائية الرتفاع تكاليف امل ـ
سـاهمات الــدول املانحــة (.) NAIP, 2015
وانخفــاض م ـ
•ارت ـفـاع نســبة األطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة إىل
أكــر مــن ( )38.7%مــن إجمــايل األطفــال يف املناطــق الريفيــة
مقارنــة بـ  35.3%يف املناطــق الحضريــة (Sudan zero
.)hunger strategic review, 2017
•وجــود نحــو نصــف مليــون طفــل يعانــون مــن نقــص الغــذاء
الحــاد وفــق مؤ ـ
شـرات ســوء التغذيــة بــن األطفــال كدليــل
عــى مســتوى التغذيــة العامــة يف البــاد .ارتفــع مؤشــر حالــة
نقــص الغــذاء الحــاد ( )GAMإىل  16.4%وهــو أعــى عــن
طـوارئ العاملــي املســجل بـ Sudan zero ( 15%
عـدل ال ـ
م ـ
)hunger strategic review, 2017
• وجــود نحــو مل ـيـوين طفــل يعانــون مــن التقـ ّـزم سـ ً
ـنويا حيــث
تصــل نســبة التقـ ّـزم نحــو  35%وهــي أكــر مشــاكل التغذيــة
تحديـ ًـا يف الســودان Sudan zero hunger strategic
))review, 2017

 .١١تشخيص اوضاع السيادة
الغذائية في السودان
ضـاع الســيادة الغذائيــة يف الســودان عــى
تشــر نتائــج تشــخيص أو ـ
ضعــف ســيطرة صغــار املنتجــن عــى وســائل اإلنتــاج املحــي للغــذاء
وتوزيعــه واســتهالكه ،كمــا تبــن صعوبــة اســترياد الســلع الغذائيــة
مــن املــوارد الذاتيــة واالعتمــاد عــى املســاعدات الغذائيــة الخارجــي
ضـاع الســيادة الغذائيــة أكــر
لتوفــر متطلبــات اإلغاثــة .وتتداعــى أو ـ
بســبب لجــوء الدولــة إىل انتهــاج سياســة توزيــع األرايض الزراعيــة
للمســتثمرين مــن خــارج البــاد والذيــن اســتحوذوا عــى مســاحات
ك ـبـرة منهــا بــدون اســتثمار مباشــر أو عائــد مجـ ٍـز لالقتصــاد القومــي
أو لالقتصــاد األســري للمجتمعــات املحليــة التــي تقطــن يف مناطــق
الحيــازات املســتثمرة .أجــازت الحكومــات قانــون االســتثمار يف
الســودان يف الســبعينيات وأعــادت تجديــده يف العــام  2007و.2013
بموجــب هــذا القانــون يســتفيد املســتثمر مــن الــدول العربيــة والــدول
صـول عــى األرايض الزراعيــة والتعدينيــة
األخــرى مــن فرصــة الح ـ
طـاع الخــاص يف بعــض الــدول العربيــة
وغريهــا .وقــد اســتطاع الق ـ
صـول عــى بعــض األرايض الزراعيــة
النفطيــة وغــر النفطيــة مــن الح ـ
والتــي تقــدر مبدئيــاً بنحــو  580الــف هكتــار .شــملت الــدول اململكــة
العربيــة الســعودية ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،الكويــت ،اململكــة
األردنيــة الهاشــمة ،قطــر وليبيــا واليمــن ومصــر .ولــم يكــن لبعــض
ضـراء أي أثــر
االســتثمارات املنفــذة يف إنتــاج القمــح واألعــاف الخ ـ
يذكــر عــى األمــن الغــذايئ املحــي.

 .١٢السيطرة على وسائل اإلنتاج
المحلي للغذاء
يرتكــز اإلنتــاج املحــي للغــذاء عــى محاصيــل الحبــوب الخشــنة
طـاع املطــري اآليل والتقليــدي
وأهمهــا الــذرة الرفيعــة والدخــن يف الق ـ
صـول
طـاع املــروي .يعتــر مح ـ
وعــى الــذرة الرفيعــة والقمــح يف الق ـ
صـول الغــذايئ الرئيــي يف املناطــق الريفيــة يف
الــذرة الرفيعــة املح ـ
السودان ،وتكرث زراعته يف أواسط وشرق البالد .واآلن زادت أهمية
صـول بســبب اســتخدامه يف تغذيــة الحيــوان وصناعــة مــواد
املح ـ
صـول
شـاء ،وإمكانيــة اســتخدامه يف إنتــاج الوقــود الحيــوي .مح ـ
الن ـ
القمــح يقــع يف املرتبــة الثانيــة بعــد الــذرة حيــث ارتفعــت كميــات
اســتهالكه خاصــة يف املــدن بســبب ارت ـفـاع معــدل النمــو الســكاين
جـرة مــن الريــف إىل املــدن وتغــر النمــط االســتهالىك.
وتزايــد اله ـ
صـول املفضــل لــدى ســكان ـغـرب الســودان
صـول الدخــن هــو املح ـ
مح ـ
وبعــض مناطــق شــرق الســودان ،وتتــم زراعتــه تقليديــاً يف األرايض
الطينيــة والرمليــة يف املناطــق الجافــة تحــت األمطــار ويف مســاحة
محــدودة تــزرع بالفيضــان يف منطقــة طوكــر بشــرق الســودان .أمــا
محاصيــل الــذرة الشــامية واألرز فهــي مــن املحاصيــل املحــدودة التــي
أدخلــت حديثــاً إىل منطقــة جنــوب كردفــان (الــذرة الشــامية) والنيــل
األبيــض (األرز) عــى التــواىل.
صـاءات وزارة الزراعــة إىل زيــادة مســاحات املحاصيــل
تشــر إح ـ
طـاع املطــري مــن نحــو  6ماليــن هكتــار إىل نحــو 21
املزروعــة يف الق ـ
صـول عــى
مليــون هكتــار خــال ال ـفـرة  1990-2018لضمــان الح ـ
طـول
كميــات وا ـفـرة مــن الحبــوب الغذائيــة يف إطــار عــدم انتظــام ه ـ
األمطــار كمًّ ــا وتوزيعــاً .تتبايــن مســتويات اإلنتــاج الغــذايئ بــن
الواليــات ،فهــي يف مســتوى مق ـبـول يف واليــات إنتــاج الزراعــة املرويــة
طـاع الخــاص .وهــي يف وضــع مقلــق يف
والزراعــة اآلليــة املطريــة للق ـ
مناطــق الزراعــة التقليديــة املطريــة لصغــار املنتجــن خاصــة يف واليــات
البحــر األحمــر ودارفــور وشــمال و ـغـرب كردفــان.
يعــاين االقتصــاد الغــذايئ مــن نقــص يف حصــاد محاصيــل الحبــوب
الغذائيــة الرئيســية .قــدر النقــص مــن حصــاد القمــح بنحــو  96الــف
طــن يف العــام  2011بنســبة التقــل عــن  20%مــن إجمــايل اإلنتــاج فــى
مشــروع الجز ـيـرة (ضــو البيــت.)2015،

 .١٣السيطرة على الموارد الذاتية
الستيراد السلع الغذائية األساسية
جـزاً مســتمراً بســبب ضعــف
يواجــه امل ـيـزان التجــاري الزراعــي ع ـ
الصــادرات الزراعيــة يف توفــر العائــد الــكايف مــن العمــات الصعبــة
لتلبيــة متطلبــات اســترياد الســلع الغذائيــة واملدخــات الزراعيــة.
تتكــون الصــادرات الزراعيــة مــن املحاصيــل النقديــة والغذائيــة
والــروة الحيوانيــة .وقــد بلــغ متوســط عائــد الصــادرات الزراعيــة
نحــو  1255.73مليــون دوالر أمريــي يف ال ـفـرة  .2011-2015يتضــح
تزايد الصادرات الزراعية بعد العام  2011و  2012وذلك لتعويض
نقــص عائــدات صــادرات البــرول بعــد انفصــال الجنــوب.
يســتورد الســودان العديــد مــن املنتجــات الغذائيــة أهمهــا القمــح
والدقيق ،العدس واألرز ،األلبان الجافة ،السكر ،بعض منتجات
اللحــوم واألســماك ،الشــاي والــن ،وقــد بلغــت قيمــة الــواردات
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امل ـيـزان التجــاري الزراعــي ال يصــب يف مصلحــة الصــادرات الزراعيــة
جـزاً متواصـاً رغــم انخفاضــه يف الســنوات التــي تلــت
حيــث يســجل ع ـ
 .2013ارتفعــت مســاهمة الصــادرات الزراعيــة بالنســبة للــواردات
الزراعيــة مــن  38%إىل  79%خــال ال ـفـرة قيــد الدراســة.
الســودان يعتمــد اعتمــاداً كامـاً عــى اســترياد القمــح مــن الخــارج
بســبب تغيــر النمــط الغــذايئ بإدخــال القمــح بواســطة املعونــة
األمريكيــة يف الســتينيات .لــم تفــد الشــعارات السياســية املتبنــاة
وأهمهــا شــعار أن « ـنـأكل ممــا نــزرع» و شــعار «مــن ال يملــك قوتــه
اليملــك ـقـراره» والــذي ي ـكـرس مفهــوم الســيادة الغذائيــة رغــم قيــام
الدولــة بتجميــع الجهــود الشــعبية واملاليــة املحليــة املتاحــة لزراعــة
القمــح وتحقيــق االكت ـفـاء الــذايت منــه يف أوائــل التســعينيات.
عــادت الحكومــة إىل دعــم إنتــاج القمــح بعــد أن تخلــت عــن سياســة
اإلنتــاج املكلــف للقمــح واعتمادهــا عــى اســترياد القمــح مــع ظهــور
فائــض يف النقــد االجنبــى مــن إ ـيـرادات صــادرات البــرول وتوزيعــه
مدعومــاً للمســتهلك يف ال ـفـرة  2000-2011انحصــر عائــد البــرول
يف اســترياد القمــح وســلع غذائيــة أخــرى مدعومــة للمســتهلك .ولــم
تتــم االســتفادة مــن عائــدات النفــط وتدويرهــا يف اإلنتــاج الزراعــي
واســتثمارات األمــن الغــذايئ.
ال ـتـزال الدولــة تعــاين مــن صعوبــة يف توفــر النقــد األجنبــى بعــد
ـف إ ـيـرادات تنقيــب
انفصــال الجنــوب ونقــص عائــد البــرول ،ولــم تكـ ِ
الذهــب األهــي الســائد يف شــتى ب ـقـاع الســودان مــن توفــر النقــد
األجنبــي املطلــوب الســترياد القمــح املدعــوم.

 .14االعتماد على المساعدات
الغذائية واإلغاثة في حاالت
الكوارث الطبيعية والنزاعات
بلغــت املســاعدات الغذائيــة التــي يقدمهــا برنامــج الغــذاء العاملــي
وحوايل  70منظمة طوعية يف السودان  153مليون طن يف املتوسط
بقيمــة  177.3مليــون دوالر يف ( 2016 – 2012مكتــب الشــؤون
اإلنســانية يف الســودان .)2016 ،حصــل مــا يقــارب مــن  5-6ماليــن
نــازح والجــئ عــى املســاعدات الغذائيــة كمــا قــدم الربنامــج والعديــد
مــن املنظمــات الطوعيــة املســاعدات الغذائيــة للســكان الذيــن يعانــون
مــن عــدم األمــن الغــذايئ املرحــي يف الواليــات الهامشــية والتــي تعــاين
مــن النزاعــات والجفــاف والتدهــور البيئــي.

 .15سياسات حيازة األراضي
وتشجيع االستثمارالزراعي
للقطاع ا لخاص األجنبى
النزاعــات عــى األرايض مــن األســباب الرئيســية لتصاعــد و ـتـرة
حـول الســيادة الغذائيــة باعتبارهــا مــن عوامــل
الصراعــات والتوتــر ـ
إنتــاج الغــذاء الرئيســة يف الســودان .بــرزت النزاعــات بــن املســتثمرين

توزيــع الحيــازات الزراعيــة يف الســودان محكــوم بقوانــن عرفيــة
ورسمية وقد تكون متداخلة او متضاربة يف بعض األحيان .اعتمدت
القوانــن العرفيــة لتوزيــع األرايض عــى مبــادئ التقاليــد القبليــة
شـراف قياداتهــا األهليــة مــن املشــائخ والعمــد والســاطني،
تحــت إ ـ
وهــي تقــوم عــى مبــدأ االنت ـفـاع وإشــاعة اســتخدام املراعــي والغابــات
بالتوافــق بــن القبائــل وداخــل القبيلــة .أمــا قوانــن توزيــع الحيــازات
الرســمية ،فقــد اعتمــدت عــى قانــون  1925وقانــون  1970لــأرايض
غــر املســجلة ،وقانــون الحكــم املحــي الــذي فــك ســلطات القيــادات
األهليــة يف توزيــع الحيــازات ،وقانــون  1984والخــاص باملعامــات
املدنية وتعديالتها يف  1991و 1993وهو يحظر أي فعل قانوين ضد
الحكومــة يف حالــة تصرفهــا يف توزيــع األرايض للمصلحــة العامــة.
ال ـتـزال مســألة حيــازة األرايض يف الســودان مــن املســائل الشــائكة
والتي لم تجد حالً بعد .أدرجت قضايا األرايض ضمن بنود اتفاقية
الســام الشــامل بــن الشــمال والجنــوب يف العــام  ،2005حيــث
اتفــق الجانبــان عــى إن ـ
شـاء مفوضيــة لــأرايض ومفوضيــات أخــرى
يف الواليــات بهــدف تنظيــم توزيــع الحيــازات بــن املنتفعــن بعدالــة
تســمح لهــم بحقــوق اســتخدام األرايض بعقــود إيجــار طويلــة األمــد.
شـاء مفوضيــات لــأرايض إال يف دارفــور .بعــض
حتــى اآلن لــم يتــم إن ـ
الواليــات توصلــت إىل صيــغ توافقيــة مــع األهــايل ســميت باتفاقيــة
ضـاء يتــم بموجبهــا تنــازل األهــايل عــن حقوقهــم العرفيــة يف
الر ـ
صـول
عـرب وغريهــم مقابــل الح ـ
الحيــازات املوزعــة للمســتثمرين ال ـ
عــى بعــض الخدمــات اإلنتاجيــة واالجتماعيــة.
طـاع
تبنــت الحكومــة الســودانية سياســة تشــجيع اســتثمارات الق ـ
الخــاص العربــي واألجنبــى يف املجــال الزراعــي باعتبــاره املخــرج ألزمــة
الغــذاء يف الســودان ويف املســاهمة يف تخفيــف ضائقــة الغــذاء يف
الوطــن العربــي .اســتندت هــذه السياســة إىل نــداء امللــك عبداللــه
ملــك الســعودية ونــداء البشــر رئيــس جمهوريــة الســودان .قامــت
الحكومــة بتعديــل قانــون تشــجيع االســتثمار الصــادر يف منتصــف
الســبعينيات عــدة ـمـرات آخرهــا يف العــام  .2013تقــدم الحكومــة
شـركات
بموجــب القانــون التســهيالت واملزايــا االســتثمارية لل ـ
واملســتثمرين ،منح حيازات األرايض الزراعية بأســعار رمزية لفرتات
طويلــة قــد تصــل إىل  99ســنة يف بعــض الواليــات ،اإلع ـفـاء مــن
ضريبــة أربــاح األعمــال ومــن رســوم الصــادرات ملــدة خمــس ســنوات،
ضمان حرية انتقال األموال من دون قيود ،إعفاءات جمركية عىل
اآلليــات واملعــدات املســتخدمة يف اإلنتــاج الزراعــي.
أتــاح قانــون االســتثمار يف الســودان الفرصــة للمســتثمرين مــن
صـول عــى األرايض الشاســعة
الــدول العربيــة والــدول األخــرى الح ـ
والتــي تقــدر مبدئيــاً بنحــو  580ألــف هكتــار .تشــمل الــدول التــي
حــازت األرايض اململكــة العربيــة الســعودية ،اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،الكويــت ،اململكــة األردنيــة الهاشــمة ،قطــر وليبيــا واليمــن.
تســتثمر الــدول يف زراعــة القمــح ،الــذرة الشــامية ،األعــاف،
واإلنتــاج الحيــواين وقــد واجــه تطبيــق القانــون ك ـثـراً مــن الســلبيات
منهــا تعــارض منــح تصاريــح االســتثمار مــع حقــوق املواطنــن يف
حيــازة األرايض املصــرح لهــا نتــج عنهــا ظهــور النزاعــات بــن األهــايل
واملســتثمرين والحكومــات املحليــة يف مواقــع االســتثمار املمنوحــة
ضـاع املواطنــن يف ذلــك القانــون .لــم تســتفد
بســب اغفــال حقــوق وأو ـ
خـول تلــك االســتثمارات العتمادهــا
األيــدى العاملــة العاطلــة مــن د ـ

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -السودان

الغذائيــة نحــو  2137.96مليــون دوالر أمريــي يف املتوســط ،خــال
نفــس ال ـفـرة.

وبــن األهــايل املســتوطنني يف مناطــق التوســع االســتثماري الزراعــي
يف اآلونــة األ ـ
خـرة بموجــب قانــون تشــجيع االســتثمار املعــدل للعــام
صـول عــى األرايض الزراعيــة مــن قبــل
 2013والنشــاط املحمــوم للح ـ
املســتثمرين مــن خــارج البــاد.
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عــى وســائل اإلنتــاج املميكــن ،كمــا أن الكميــات التــي تــم توريدهــا إىل
ظـراً إىل توجيــه اإلنتــاج
الســوق الداخــى تعتــر متواضعــة للغايــة ن ـ
إىل الصــادرات .لــم تســتفد الدولــة مــن قيمــة إيجــار األرايض وهــي
رســوم رمزيــة وتدفــع ـمـرة واحــدة ويســتمر اإليجــار ل ـفـرات طويلــة،
قــد يســتمر ألكــر مــن  30عامــاً عــى األقــل.

 .16إشكاليات تحقيق الحق في
الغذاء والسيادة الغذائية
١وفرة الغذاء من اإلنتاج املحيل
تتمثــل أبــرز إشــكاليات تحقيــق الحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة
يف السودان يف التغريات املناخية والتغريات يف السياسات الزراعية
والعوامــل االقتصاديــة عــى النحــو اآليت:
إشــكالية اإلنتــاج :انخفــاض مســتوى اإلنتــاج الفــردي مــن الحبــوب
إىل  133كيلوجرامــاً مقارنــة بمتوســط االحتياجــات الغذائيــة واملقــدرة
بنحــو  145كيلوجرامــاً للفــرد وذلــك بســبب تقلبــات األمطــار
إشــكالية ميــاه ال ــري :عــدم القــدرة عــى اســتخدام كامــل حصــة
الســودان مــن اتفاقيــة ميــاه نهــر النيــل مــع مصــر بســبب ســوء اإلدارة
طـاع املــروي نتــج عنهــا
والتنظيــم والسياســات املتضاربــة يف الق ـ
انخفــاض املســاحة املزروعــة إىل الثلــث تقريبــاً .اعتمــاد أكــر مــن
 95%مــن املســاحات املزروعــة عــى األمطــار املوســمية الصيفيــة غــر
عـرض لــدورات مــن الجفــاف والفيضانــات تــؤدي
املنتظمــة والتــي تت ـ
إىل ضعــف اإلنتــاج.
جـزيئ عــن القمــح
إشــكالية أســعار الغــذاء :أدى رفــع الدعــم ال ـ
واملحروقــات والزيــادات املتســارعة يف أســعار الســلع الغذائيــة وغــر
صـرف ،إىل
الغذائيــة الرئيســية بســبب تقلــب سياســات ســعر ال ـ
ارت ـفـاع أســعار الــذرة الرفيعــة بحــواىل  35%والقمــح بنحــو 50%
خــال شــهرين يف  2013وهــي تزيــد عــن متوســط أســعار القمــح يف
صـاء
الســنوات األربــع الســابقة فقــط بنســبة ( 300% 200%-اإلح ـ
املركــزى و.)FEWS NET/FAMIS
إشــكالية التمويــل الزراعــي :تحجيــم التمويــل الزراعــي لصغــار
طـاع
املنتجــن باعتبــار أن التمويــل الزراعــي محفــوف باملخاطــر .الق ـ
التقليــدي املطــري ال يحصــل إال عــى  1%مــن التمويــل فقــط (البنــك
الزراعــي.)2010 ،
إشــكالية تمويــل األبحــاث الزراعيــة :قلــة اإلنفــاق عــى البحــوث
جـاءت
الزراعيــة والتنميــة ،بالرغــم مــن املــوارد املاليــة الك ـبـرة التــي ـ
صـرف
إىل الســودان مــن البــرول خــال ال ـفـرة 1999-2011م اال أن ال ـ
عــى البحــوث الزراعيــة مقارنــة بالناتــج املحــي اإلجمــايل ظــل ضعيفــاً
بنســبة ال تتعــدى .0.14%
إشــكالية النقــص يف الغــذاء :ارت ـفـاع نســب نقــص مــا بعــد الحصــاد
للمحاصيــل أث ـنـاء عمليــات النقــل والرتحيــل والتعبئــة والتخزيــن
بــن  10% 7%-ملحاصيــل الحبــوب وترتفــع إىل  20%يف حالــة
الخضــر والفاكهــة (البنــك الزراعــي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة
العامليــة .)2011،يقــدر النقــص الغــذايئ أيضــاً بســبب إصابــات
شـرات بنحــو  10%و ال ـفـران بنســبة  6%أث ـنـاء التخزيــن (البنــك
الح ـ
الزراعــي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة العامليــة.)2011،
إشــكالية توزيــع األرايض الزراعيــة كمــا أشــر عاليــه يحكــم توزيــع
الحيــازات الزراعيــة يف الســودان بالقوانــن العرفيــة والرســمية
والتــي تتداخــل أحيانــاً .وســنّ حديثــاً قانــون تشــجيع االســتثمار

أراض
صـول عــى
والــذي أتــاح الفرصــة للمســتثمر األجنبــى مــن الح ـ
ٍ
زراعيــة نتــج عنــه ارت ـفـاع يف حجــم توزيــع الحيــازات للمســتثمرين
صـول ذلــك املســتثمر عــى مســاحات شاســعة
مــن خــارج البــاد وح ـ
بلغــت  580ألــف هكتــار .وقــد صاحــب ذلــك تلكــؤ بعــض املســتثمرين
جـراءات
شـرة االســتثمار يف األرايض املصــرح بهــا وبــدون أي إ ـ
مــن مبا ـ
ايجازيــة مــن قبــل الدولــة تجــاه ذلــك التلكــؤ او اســتفادة املســتثمر مــن
اإلنتــاج الزراعــي بــدون عائــد ملمــوس لالقتصــاد القومــي او االقتصــاد
األســري للمجتمعــات املحليــة يف مناطــق االســتثمار.
إشــكالية تضــارب تصديقــات توزيــع األرايض الزراعيــة :تضاربــت
تصديقــات توزيــع األرايض الزراعيــة للمســتثمرين األجانــب مــع
اســتثمارات ومصالــح املجتمعــات املحليــة التــي تجــاور األرايض
املمنوحــة للمســتثمرين وظهــور النزاعــات الحــادة نتيجــة تصاريــح
منــح األرايض.

 .17السيادة الغذائية كمدخل
وإطار للتغيير السياسي
واالجتماعي ودور منظمات
المجتمع المدني في صون الحق
في الغذاء والسيادة الغذائية في
السودان.
تعتــر حركــة «ال فيــا كامبســينا» وإعــان «نيــاالين» أن مســألة
قيــام تنظيمــات املجتمعــات املدنيــة املحليــة بالســيطرة عــى وســائل
إنتــاج وتوزيــع الغــذاء املحــي ،مســار ســيايس بديــل لب ـنـاء وتمكــن
املجتمعــات املحليــة مــن تنظيــم أنفســها بمــا يتيــح لهــا تطبيــق منهــج
الديموقراطيــة يف صنــع ال ـقـرار وتعزيــز قدراتهــا الذاتيــة عــى إنتــاج
الغــذاء عــن طريــق اإلدارة الرشــيدة للمــوارد الطبيعيــة ،التحكــم
يف سياســات العمالــة واإلنتــاج الزراعيــة والغذائيــة وصيــد األســماك
والرعــي واســتخدامات األرايض املالئمــة للبيئــة والتقاليــد الثقافيــة
لتلــك املجتمعــات .تــرى حركــة «ال فيــا كامبســينا» أن تطبيــق منهــج
الزراعــة اإليكولوجيــة والســيطرة عــى عناصــر اإلنتــاج والتســويق
املحــي للغــذاء باالعتمــاد عــى املعرفــة املحليــة وإثرائهــا املعرفــة
العلميــة التجريبيــة للزراعــة اإليكولوجيــة والعمــل بسالســل القيمــة
صـرة للمجتمعــات املحليــة هــي الصيغــة املثــى لتحقيــق الحــق يف
الق ـ
الغــذاء وضمــان الســيادة الغذائيــة للغــذاء.

 .18دور منظمات المجتمع المدني
حول الحق في الغذاء والسيادة
الغذائية في السودان
تتخــذ تنظيمــات املجتمــع املــدين يف الســودان اشــكاالً طوعيــة تنمويــة
وخرييــة تهــدف بموجــب قانــون العمــل الطوعــى للعــام  2006إىل
رعايــة حقــوق اإلنســان وحمايــة املجتمــع واملحافظــة عــى حقوقــه
مــن الحريــات األساســية ،وتقديــم الخدمــات لــه يف مجــال املســاعدة
ضـاع الصحيــة
اإلنســانية ،اإلغاثــة ،درء الكــوارث ،وتحســن األو ـ
والتعليميــة للفئــات املســتهدفة مــن صغــار األســر .يقــدر عــدد
منظمــات املجتمــع املــدين اليــوم مــا يقــارب  5418منظمــة وطنيــة
و 97منظمــة أجنبيــة تعمــل يف مجــاالت اإلغاثــة ،التنميــة ،الســام،
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تشــارك منظمــات املجتمــع املــدين يف تنفيــذ مفاهيــم الحــق يف الغــذاء
والســيادة الغذائيــة مــن خــال مســاهماتها يف رفــع الوعــي الغــذايئ
والتغــذوى لألســر ومــن خــال مداوالتهــا وبرامجهــا االعالميــة يف
ضـاع األســر املتضــررة مــن التهميــش وعــدم
توجيــه االهتمــام نحــو او ـ
حصولهــا عــى حقوقهــا األساســية مــن الرعايــة الصحبــة والتعليميــة
والتنمويــة .تهتــم منظمــات املجتمــع املــدين أيضــاً بتنويــع مصــادر
دخــل األســر الريفيــة الف ـقـره بتشــجيعها عــى االســتثمار يف مشــاريع
غـرة مــدرة للدخــل تأخــذ يف اعتبارهــا تكامــل اإلنتــاج
إنتاجيــة ص ـ
النبــايت والحيــواين وفــق نظــم الزراعــة اإليكولوجيــة.
تهتــم تنظيمــات املجتمــع املــدين بتعزيــز دور ا ـملـرأه يف املجتمــع املحــي
ويف زراعــة الحديقــة الخلفيــة (الجرباكــة) وتربيــة املاعــز والضــأن
والدواجــن يف تلــك الجرباكــة كمــا تســاعد املنظمــات يف توفــر مصــادر
شـرب يف مواقــع قريبــة وبجهــد ســهل،
صـول عــى ا ـملـاء النقــي لل ـ
الح ـ
مــا يمكــن ا ـملـرأة مــن جلــب امليــاه وتوزيعهــا عــى العمالــة األســرية يف
املزارع يف فرتات الذروة خاصة يف أوقات الحصاد .تساهم منظمات
املجتمع املدين يف تكوين الصناديق الدوارة لتموبل عمليات اإلنتاج
سـرة
غـرة وتوفــر احتياجــات األ ـ
الزراعــي والصناعــات املحليــة الص ـ
مــن مدخــات اإلنتــاج والســلع االســتهالكية مــن األســواق املحليــة يف
مختلــف مراحــل اإلنتــاج الزراعــي اإليكولوجــى.

 .19تجارب ومبادرات مؤسسات
المجتمع المدني الطوعى
حول الحق في الغذاء والسيادة
الغذائية
مفهــوم الحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة غــر متعــارف عليــه
وســط تنظيمــات املجتمــع املــدين يف الســودان باملعنــى املســتهدف مــن
قبــل حركــة «ال فيــا كامبســينا» وإعــان «نيــاالين» رغــم مســاهمة
العديــد مــن املنظمــات الوطنيــة يف الزراعــة اإليكولوجيــة بطريقــة
أو بأخــرى مــع املنظمــات الدوليــة مثــل منظمــات األمــم املتحــدة
مـاء ،منظمــة األغذيــة
العاملــة منهــا برنامــج األمــم املتحــدة لإلن ـ
والزراعــة ،الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة (اإليفــاد) ومنظمــات
التعــاون الــدويل التابعــة لبعــض الــدول مثــل اليابــان (جايــكا) وبعــض
املنظمــات الخرييــة العامليــة األخــرى .وعليــه البــد مــن تعبئــة تنظيمــات
املجتمــع املــدين لنشــر مفهــوم الحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة
وخاصــة بتبنــي منهــج الزراعــة اإليكولوجيــة.
وفضـاً عــن ذلــك ،فــإن هنالــك الكثــر مــن الحــاالت الدراســية
الناجحــة رغــم محدوديتهــا والتــي يمكــن أن تؤســس التخــاذ منهــج
الزراعــة اإليكولوجيــة مدخـاً لتحقيــق الحــق يف الغــذاء والســيادة

 .١مشــروعات منظمــات املجتمــع املــدين مــع بعــض
طـاع الزراعــي
ا ـلـوكاالت واملنظمــات العامليــة يف الق ـ
تر ـكـزت نشــاطات منظمــات املجتمــع املــدين يف تمليــك صغــار املنتجــن
وسائل اإلنتاج األساسية بتوفري وتوزيع التقاوي واملعدات الزراعية
اليدويــة لزراعــة املحاصيــل الغذائيــة الرئيســية ،مشــاركة منظمــات
طوعيــة عامليــة (بــان ســودان واكشــن براكتيــكال) يف ب ـنـاء قــدرات
املجتمــع والعمــل عــى تحســن ســبل كســب العيــش وتدريــب
سـاء عــى التصنيــع الغــذايئ والصناعــات اليدويــة ومشــاريع مــدرّة
الن ـ
للدخــل ،وتدريــب الشــباب يف أعمــال اللحــام والكهر ـبـاء ،واإلرشــاد
الزراعــي؛ مشــاركة منظمــات اإلغاثــة الطوعيــة اإلســامية يف تقديــم
برامــج التدريــب والخدمــات واملدخــات ملحاصيــل الخضــر خاصــة
جـرات
سـاء؛ ويف برامــج جمــع ونــر بــذور املراعــي ،توزيــع امل ـ
للن ـ
غـرة لألســر ،تطعيــم الحيوانــات والتدريــب عــى الخدمــات
الص ـ
البيطريــة األوليــة ،توزيــع عربــات يجرهــا الحيــوان لرتحيــل اإلنتــاج،
تكويــن وتدريــب جمعيــات صيــادي األســماك وتوفــر مراكــب الصيــد
ومــردات حفــظ األســماك والتدريــب عــى تجفيــف األســماك،
وتحســن طــرق التســويق والرتحيــل لألســماك عــر قنــوات تســويقية
ق ـ
صـرة محليــة .غــر أن الشــاهد لتلــك الخدمــات أنهــا محــدودة
سـاء بنحــو 55%
للغايــة بــن املجتمعــات املحليــة وكانــت اســتفادة الن ـ
إىل  60%مــن إجمــايل املســتهدفني.
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الصحــة ،البيئــة واملجــاالت االجتماعيــة والدعويــة (أبوســاس
وأخــرون 2016 ،ومفوضيــة العــون اإلنســاىن ووزارة الشــئون
اإلنســانية  .)2018هــذه املنظمــات تعمــل منفــردة أو بالتعــاون مــع
منظمــات أخــرى وطنيــة وعامليــة ووكاالت األمــم املتحــدة .تغطــي
أنشــطة املنظمــات توفــر ســبل كســب املعيشــة ،ب ـنـاء القــدرات ،ب ـنـاء
البنــى التحتيــة ،اإلنتــاج البســتاىن والحيــواين ،وصيــد األســماك.
أعمــال كل منظمــات املجتمــع املــدين واملنظمــات العامليــة الحكوميــة
والطوعيــة يتــم تنســيقها مــع وزارة الشــؤون اإلنســانية وتســجيلها
جـراءات
لــدى مفوضيــة العــون اإلنســاين االتحاديــة وفــق النظــم واإل ـ
واللوائح ومن ثم تسجيلها لدى مفوضية العون اإلنساين بالوالية
وتوقيــع إتفاقيــات فنيــة مــع الــوزارات املختصــة.

الغذائيــة يف الســودان .يف مــا يــأيت بعــض األمثلــة لتلــك الحــاالت:

 .٢مش ــروعات تأهيــل تنظيمــات املجتمــع املحــي يف
شـرقية الجنوبيــة مــن
محميــة الدنــدر باملناطــق ال ـ
الســودان
تبلــغ مســاحة محميــة الدنــدر للحيوانــات الربيــة نحــو أكــر مــن
مليــون هكتــار ،وفيهــا ميــاه جاريــة مســتديمة وهــي مســجلة ضمــن
قائمــة الت ـنـوع الحيــوي لليونســكو وموقــع الرامســار يف .2005
حـركات موســمية للرعــاة ومواشــيهم مــن
تســتقبل املحميــة ســنوياً ت ـ
عـرض لخطــر الحرائــق
مناطــق البطانــة بشــمال الســودان للرعــي وتت ـ
العشــوائية والقطــع الجائــر للغابــات والرعــي الجائــر للمراعــي
واألعــاف .اســتهدف برنامــج تنميــة محميــة الدنــدر يف املرحلــة األوىل
( )2000-2004ويف املرحلــة الثانيــة ( )2012-2015تقليــل تهديــدات
التدهــور البيئــي واملــوارد الطبيعيــة يف املحميــة والعمــل عــى تنميــة
الت ـنـوع الحيــوي وإعاشــة املجتمعــات املحليــة باملحميــة.
اعتمــد مكــون تنميــة معــاش املجتمعــات املحليــة عــى نشــر الوعــي
شـاء لجــان تنميــة املجتمــع يف  25قريــة
البيئــي والصحــي ،إن ـ
خـراط
ودعمهــا مــن صناديــق التمويــل الــدوار لصغــار املنتجــن لالن ـ
غـرة شــملت إدخــال بدائــل اســتخدام الطاقــة
يف مشــروعات ص ـ
شـرب يف القــرى،
الحيويــة مــن غــاز البوتــان الســائل ،طلمبــات ال ـ
إقامــة مشــروعات مــدرة للدخــل بات ـبـاع نظــم الزراعــة اإليكولوجيــة،
ضـاء لجــان
تســويق املحاصيــل الغذائيــة والنقديــة ،رفــع قــدرات أع ـ
تنمية القرى يف املحاسبة البسيطة ،إنشاء املشاتل ،إدخال تقانات
الزراعــة اإليكولوجيــة ،إنتــاج مناحــل العســل ،إدخــال نظــم التمويــل
والســلفيات الريفيــة والتدريــب عــى إدارة ا ـملـزارع والتســويق املحــي.
اســتطاع املشــروع تنفيــذ عــدد مــن املكونــات يف مجــال تطويــر اإلدارة
املجتمعيــة والتحكــم يف مســاقط امليــاه وتقليــل انتشــار الحشــائش
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شـرب خــارج
شـاء نقــاط ميــاه لل ـ
الضــارة واملعديــة يف ا ـلـرك املائيــة ،إن ـ
املحميــة لتقليــل تزاحــم الحيوانــات داخــل املحميــة وخلــق التنافــس
بــن الحيوانــات الربيــة واملــوايش اآلتيــة مــن خــارج املحميــة .إدخــال
حـول املحميــة
نشــاطات إعاشــية مختلفــة للمجتمعــات داخــل و ـ
تشمل إنتاج املحاصيل الغذائية للحبوب ،الخضر والفاكهة ،صيد
األســماك ،إنتــاج عســل النحــل ،واألعمــال اليدويــة الفلكلوريــة،
زراعــة أشــجار الغابــات ،ومشــروعات تســمني األغنــام مــن املاعــز
والضــأن.

 .٣مش ــروع إعــادة تعمــر غابــة النبــق املتدهــورة يف
واليــة ج ـنـوب كرد ـفـان
بــدأ مشــروع إعــادة تعمــر غابــة النبــق املحجــوزة بمنطقــة جنــوب
كردفــان يف العــام  ،2004والتــي تعرضــت للقطــع الجائــر والتدهــور
البيئي ،بنشر الوعي البيئي للمجتمع املكون من  500أسرة (4000
حـول القيمــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للبيئــة واملــوارد
نســمة) ـ
الطبيعيــة والغابــات وإنتــاج األص ـمـاغ .أدخــل املشــروع نظــام الزراعــة
البيئيــة باعتبــاره مدخـاً لرفــع القــدرات االقتصاديــة للمجتمعــات
املحليــة يف الغابــة ،كمــا أدخــل زراعــة أشــجار األكاســيا يف 2000
طـاع الخــاص الصغــر لتلــك
هكتــار بواســطة املجتمــع املحــي والق ـ
املجتمعــات يف القــرى .اســتطاع املشــروع زيــادة أعــداد األســر الزراعيــة
سـرة فقــط قبــل املشــروع إىل
وزيــادة مســاحات حيازاتهــم مــن  55أ ـ
سـرة تمثــل  70%مــن مج ـمـوع األســر يف املنطقــة .قــام املشــروع
 350أ ـ
بتوزيع حيازات زراعية تراوحت بني  0.3و  0.6هكتار لألسرة لزراعة
املحاصيــل الغذائيــة والنقديــة داخــل وخــارج الغابــة .ســاهم املشــروع
يف زراعــة أكــر مــن  2000هكتــار بأشــجار األكاســيا إلنتــاج الصمــغ،
وزراعــة محاصيــل الحبــوب البقوليــة ،الحمــص ،السمســم ،ال ـفـول
الســوداين ،الــذرة الشــامية ،والكركديــه .اســتطاع املشــروع أيضــاً
صـول ال ـفـول الســوداين بنســبة  ،46%السمســم
زيــادة إنتاجيــة مح ـ
بنســبة  ،50%بــذر البطيــخ بنســبة  40%والحمــص بنســبة ،40%
وزيــادة إجمــايل دخــل ا ـملـزارع الــكيل بحــواىل  .145%صاحــب ذلــك
تحقيــق االكت ـفـاء الــذايت مــن األعــاف التــي تــم اســتخالصها مــن
مخلفــات املحاصيــل وشــجريات الغابــات ملقابلــة احتياجــات الــروة
الحيوانيــة لتلــك األســر.

حـراز
 .٤مش ــروع تأهيــل صغــار املنتجــن يف وحــدة أبــو ـ
بمحليــة شــيكان بواليــة شــمال كرد ـفـان
شــارك يف تنفيــذ الربنامــج :جامعــة كردفــان ،جمعيــة حمايــة البيئــة
الســودانية ،مجتمــع الكوثــر للتنميــة ومجتمــع أم ســدر للخدمــات
وخدمــات التنميــة األملانيــة (.)DED

املحليــة وربطهــا باألســواق القريبــة يف املنطقــة واملحليــة والواليــة،
إقامــة وســائل التخزيــن املناســبة.
تكامــل الزراعــة والغابــة بزراعــة املحاصيــل الحقليــة والبســتانية
وتربيــة الحيوانــات ورعيهــا يف املراعــي والغابــات القريبــة.
نتائج املشروع:
زيــادة اإلنتــاج بنســبة  20%-40%بالرغــم مــن مخاطــر اآلفــات مــن
صـول الدخــن،
جـراد وضعــف إنبــات بــادرات مح ـ
ال ـ
زراعــة أشــجار الغابــات خاصــة أشــجار األكاســيا إلنتــاج الصمــغ
العر بــي.
زراعة جنائن الخضر يف القرى.
حـراوي يف القــرى
تكويــن تنظيــم مجتمعــي ملكافحــة الزحــف الص ـ
حـول القــرى ونقــاط
وزراعــة األحزمــة الشــجرية الواقيــة ضــد التصحــر ـ
شـرب.
ميــاه ال ـ
تدريب النساء عىل أعمال صناعة املربات وإنتاج عسل النحل.
تكوين صناديق التمويل الدوارة لتمويل الزراعة ،اإلنتاج الحيواين.
تصنيع األغذية.

 .٥مشروعات الزراعة املتكاملة يف السودان
فــى يونيــو  2018اكتملــت كافــة الرتتيبــات إلنفــاذ مشــروع الزراعــة
املتكاملــة يف الســودان بتكلفــة كليــة قــدرت بنحــو  47.5مليــون دوالر
شـراكة بــن الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة (إيفــاد) وحكومــة
ب ـ
الســودان ملــدة ســت ســنوات .يســتهدف املشــروع صغــار املزارعــن
يف املجتمعــات الريفيــة الف ـقـرة املعتمــدة عــى الزراعــة املطريــة
اإليكولوجيــة للمحاصيــل التقليديــة ،تربيــة الحيــوان واألنشــطة
الغابيــة ومنهــا إنتــاج الصمــغ العربــي .يتوقــع أن يســتفيد نحــو 27
ألــف مسـ َ
ـتهدف يف  129قريــة يف  13محليــة مــن محليــات معظــم
الواليــات ويف مقدمتهــا واليــات ســنار وكردفــان.
سـراتيجية املشــروع عــى نشــر التجــارب الناجحــة ملشــروع
بنيــت ا ـ
تطويــر التقــاوي بكردفــان ومشــروع دعــم صغــار املنتجــن بســنار
والتوسع فيهما ليضما أسراً ومجتمعات جديدة يف القطاع املطري
اإليكولوجــى التقليــدي وتحويلهــا إىل الزراعــة بمفهــوم تجــاري.
يســتهدف املشــروع أيضــاً مقدمــي الخدمــات واملدخــات الزراعيــة
يف القــرى واملــدن ،ويعمــل عــى ربــط صغــار املزارعــن بمؤسســات
التمويــل األصغــر وتجــار املحاصيــل لضمــان حصولهــم عــى أســعار
مجزيــة ملنتجاتهــم .ويتوقــع لتنظيمــات املجتمــع املــدين القيــام بــدور
جوهــري ورئيــي يف املشــروع.

أهداف املشروع:
تحسني االعتماد عىل الذات بتقليل مستويات الفقر يف املنطقة
اعتبار منظمات املجتمع املدين املسؤولة عن بناء القدرات يف مجال
تخطيــط املشــروعات ،تقديــم خدمــات إنتــاج الغــذاء الــكايف والنوعــي
وتوزيعــه ،التدريــب عــى إعــداد وحفــظ األطعمــة ،املحافظــة عــى
البيئــة املحليــة ،املكافحــة املتكاملــة لآلفــات،
ت ـنـوع املحاصيــل وممارســة الزراعــة الحافظــة ،تكويــن األســواق
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االستنتاجات
•الســودان عضــو يف املواثيــق واملعاهــدات الدوليــة لحقــوق
سـان وا ـملـرأة والطفــل.
اإلن ـ
•للســودان إصــدارات دســتورية وتشــريعية وقانونيــة تنــص
سـان وا ـملـرأة والطفــل ،وال يوجــد نــص واضــح
عــى حقــوق اإلن ـ
حـول الحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة.
ومحــدد ـ
سـراتيجيات وخطــط وبرامــج التنميــة
•األهــداف العامــة ال ـ
االقتصاديــة واالجتماعيــة يف الســودان تنــص عــى تحقيــق
األمــن الغــذايئ ،وال تنــص عــى تحقيــق الحــق يف الغــذاء
والســيادة الغذائيــة .
•تبنــي سياســة التحريــر االقتصــادي يف بدايــة التســعينيات
طـاع الخــاص باعتبــاره األقــدر عــى إدارة
أعطــى دوراً أكــر للق ـ
املناشط االقتصادية بكفاءة وتجاهل قضايا صغار املنتجني
ودورهــم يف تحقيــق الحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة.
•تضــارب سياســات الدولــة والخاصــة بتحقيــق النمــو ا ـلـرأيس
لالقتصــاد وسياســات منظمــات املجتمــع املــدين والخاصــة
بتحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة املتوازيــة.
سياســات النمــو االقتصــادي تأخــذ منحــى آحاديـ ًـا لزيــادة
الدخــل القومــي بغــض النظــر عــن عدالــة توزيعــه بــن
املواطنــن ،بينمــا سياســات التنميــة االقتصاديــة تأخــذ يف
اعتبارها زيادة قدرات األفراد واملجتمعات الذاتية للعمل،
وزيــادة الدخــل وتحقيــق الحــق يف الغــذاء والســيادة
الغذائيــة.
•مــن نتائــج سياســات الدولــة الراهنــة اســتنزاف ا ـملـوارد
الطبيعيــة خاصــة ا ـملـوارد الناضبــة وتوجيههــا نحــو توليــد
ســلع للصــادرات بــدون املحافظــة عليهــا.
•شملت سياسات التوسع الزراعي يف األرايض املطرية إنتاج
طـاع الخــاص وإهمــال
املحاصيــل الغذائيــة األساســية يف الق ـ
دور صغار املنتجني يف زراعة املحاصيل الغذائية األساسية
واملحافظــة عــى الســيادة الغذائيــة يف البــاد.
•شــملت سياســات التوجــه الزراعــي أيضـ ًـا توزيــع األرايض
طـاع الخــاص العربــي واألجنبــى تحــت
للمســتثمرين مــن الق ـ
مظلــة قوانــن تشــجيع االســتثمار والتــي أثــارت ك ـثـراً مــن
حـول ملكيــة الحيــازات
النزاعــات بــن املســتثمرين واألهــايل ـ
الزراعيــة وأهليــة وعدالــة توزيعهــا وتخصيصهــا للمســتثمر
األجنبــي.
•حصر مفهوم الحق يف الغذاء يف نطاق محدود وهوالرتكيز
عــى مفهــوم اإلكتفــاء الــذايت ،بتوفــر احتياجــات البــاد مــن
ســلع ح ـبـوب الــذرة الرفيعــة والدخــن مــن اإلنتــاج املحــي
واســترياد احتياجــات ســكان املــدن مــن القمــح املدعــوم مــع
إغفــال حــق املجتمعــات املحليــة واملتعلقــة بالســيطرة عــى
وســائل اإلنتــاج وتركهــا نهبـ ًـا ملضاربــات التجــار واملنتفعــن
مــن األزمــات االقتصاديــة املاثلــة وارت ـفـاع األســعار املحمــوم.
•انتفــاء مفهــوم االحــق يف الغــذاء املرتبــط بتوفــر الغــذاء
الــكايف واآلمــن ،والقــدرة عــى الســيادة الغذائيــة مــن أجــل
حيــاة صحيــة ومعافــاة.
•تشــر البيانــات املتاحــة مــن املســح األس ــري الــذي ـقـام بــه
عـام  2009إىل معانــاة مــا
املركــز القومــي لإلحصــاء يف ال ـ

التوصيات
•تأهيــل تنظيمــات املجتمــع املــدين العاملــة يف مجــال الغــذاء
الســتيعاب مفهــوم الحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة
حـول
سـراتيجية لرفــع الوعــي ـ
لتضطلــع بدورهــا يف وضــع ا ـ
املفهــوم بالتنســيق مــع الجهــات الرســمية.
شـراك
•ق ـيـام الجهــات الرســمية املســؤولة عــن الغــذاء بإ ـ
تنظيمــات املجتمــع املــدين للق ـيـام بدورهــا يف وضــع الدســتور
سـاهمة يف عمليــات التنميــة
الدائــم للبــاد ،وتأهيلهــا للم ـ
الزراعيــة اإليكولوجيــة.
طـاع تنظيمــات املجتمــع املــدين يف زيــادة قــدرات
•اض ـ
ً
ً
ً
ً
واقتصاديا
وفنيا
مهنيا
املجتمعات املحلية
وماليا الستثمار
مواردهــا الطبيعيــة والبشــرية دون اســتنزافها وتوجيههــا
لتحقيــق الحــق قــى الغــذاء والســيادة الغذائيــة عــى
املســتوى املحــي بقــدر اإلمــكان بق ـيـام مؤسســات التســويق
املحــي لتوفــر املدخــات الزراعيــة ومدخــات املشــروعات
املد ّرة للدخل األخرى والتحكم بوســائل توزيع واســتهالك
الغــذاء املحــي.
•بنــاء تشــبيك يجمــع جهــود املعنيــن بالغــذاء والســيادة
الغذائيــة يتيــح الفرصــة لتوفــر البيانــات واملعلومــات
املطلوبــة عــن الغــذاء وتداعياتــه يف البــاد.
•التعــاون مــع الشــبكات والهيئــات واملنظمــات املحليــة
واإلقليميــة والدوليــة يف الســعي لتحقيــق الحــق يف الغــذاء
والســيادة الغذائيــة.
•االســتفادة مــن تجــارب املنظمــات والهيئــات العاملــة يف
مجال تنمية وتطوير صغار املنتجني ورفع قدراتهم الذاتية
ورفــع اإلنتاجيــة يف إطــار االســتخدام الراشــد للبيئــة.
•مراجعــة سياســات الدولــة بتوفــر األ ـ
سـواق املحليــة لصغــار
املنتجــن يف الق ــرى واألريــاف.
•مراجعــة سياســات توزيــع األرايض لالســتثمار الخــاص
األجنبــى ومراعــاة حقــوق أهــايل املناطــق الواقعــة يف أرايض
االســتثمار الزراعــي املرتقــب.
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اليقــل عــن ثلــث ســكان الســودان مــن الجــوع .هــذه النســبة
لــم تتحســن ك ـثـراً خــال ال ـفـرة  2016 – 2009وفــق إفــادات
ســكرتارية األمانــة العامــة لألمــن الغــذايئ والتغــذوي والتــي
تشــارك فيهــا الــوزارات واألج ـهـزة الرســمية املتخصصــة ذات
الصلــة بإنتــاج الغــذاء وصحــة وســامة الغــذاء والتغذيــة.
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مقدمة
عــاىن املجتمــع الســوري خــال الســنوات الثمــاين املنصرمــة مــن
نتائــج ال ـنـزاع املســتعيص التــي اســتنفدت املــوارد الطبيعيــة والبشــرية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وانتهكــت حقــوق اإلنســان الســوري عــى
صـوالً إىل أبســط
مختلــف املســتويات ،بــدءاً مــن كرامتــه وحريتــه ،و ـ
صـول عــى الغــذاء الــكايف .يســتعرض البحــث
حــق مــن حقوقــه بالح ـ
حـرب يف ســوريا عــى الســيادة الغذائيــة مبتدئــاً
بشــكل رئيــي أثــر ال ـ
صـوالً إىل ال ـنـزاع.
ب ـقـراءة تاريخيــة لتطــور حالــة األمــن الغــذايئ و ـ
كمــا يقــدم أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا املركــز الســوري لبحــوث
السياســات يف مــا يتعلــق بحالــة األمــن الغــذايئ قبــل ال ـنـزاع وأث ـنـاءه.
ويلخص أهم محدداته التي تلعب دوراً يف تفاقم العجز الغذايئ،
ويقـوّض الســيادة الغذائيــة عــى املســتوى الوطنــي واملحــي والفــردي.
خـراً يقــدم البحــث أهــم التوصيــات والسياســات التــي يمكــن أن
وأ ـ
تســاهم يف حــل مشــكلة األمــن الغــذايئ وتضمــن تحقيــق الســيادة
الغذائيــة عــى املــدى الطويــل.
أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث تظهــر تراجــع دليــل األمــن
الغــذايئ بشــكل كبــر خــال ال ـنـزاع ،وخاصــة مــن ناحيــة إمكانيــة
شـرات خالل النزاع،
الحصول عىل الغذاء الذي يعترب من أســوأ املؤ ـ
يليها دليل االستخدام الذي يشري إىل جودة الغذاء املتوفر ،إضافة
املحسنة ،والتي تعترب من
إىل الرتاجع يف الوصول إىل مياه الشرب
ّ
طـرة لرتاجــع األمــن الغــذايئ .كمــا أظ ـهـرت الدراســة
شـرات الخ ـ
املؤ ـ
التدهــور يف الســيادة الغذائيــة التــي تتجــى يف تراجــع قــدرة األ ـفـراد
صـول عــى الغــذاء الصحــي الــكايف ،وتدمــر
واألســر الســورية يف الح ـ
وتعطيــل مقومــات االقتصــاد الزراعــي مــن بنيــة تحتيــة ومنشــآت
وتجه ـيـزات وأراض ومــوارد طبيعيــة ،وتدمــر وتعطيــل الصناعــات
الغذائيــة ،وســيطرة القــوى العســكرية ونخبــة ال ـنـزاع عــى عمليــات
اإلنتــاج والتوزيــع وتوفــر مســتلزمات اإلنتــاج ،وتقطيــع أوصــال
االقتصــاد الزراعــي واســتخدام سياســات الحصــار ومنــع أو تقييــد
حـركات لأل ـفـراد والبضائــع ،واالتــكال املتزايــد عــى املســاعدات
الت ـ
اإلنســانية ،والتفــاوت الهائــل بــن املناطــق الســورية املختلفــة حســب
قربهــا مــن الحــدود ،وطبيعــة القــوة املســيطرة ،والدعــم الخارجــي،
وكثافــة املعــارك .لقــد تشــكلت يف ســوريا مقومــات لغيــاب الســيادة
الغذائيــة ،وتشــكلت املؤسســات خــال ال ـنـزاع لتنتهــك الحقــوق
صـاء ،باإلضافــة إىل تدمــر املقومــات
وترســخ التهميــش واإلق ـ
ّ
البشــرية واملاديــة.
ويخلــص البحــث إىل أهميــة إعــادة االعتبــار للحــق يف الغــذاء
واالنطــاق مــن سياســات الســيادة الغذائيــة لتجــاوز العنــف
وتفكيــك اقتصاديــات ال ـنـزاع ،حيــث تشــكل قطاعــات الزراعــة
والــري والصناعــات الغذائيــة فرصــة الســتعادة العمــل املنتــج كثيــف
العمالــة الــذي يوفــر ـفـرص العمــل ويؤمــن االحتياجــات الغذائيــة
امللحــة ،ويعــزز ـفـرص ب ـنـاء االنســجام االجتماعــي وعــودة الســكان
إىل مناطقهــم التــي هجــروا منهــا ،وخاصــة يف الريــف وتخفيــف آثــار
العنــف عــى االســتدامة البيئيــة.

َ
ملفهومي السيادة الغذائية
 .١الخلفية املرجعية
واألمن الغذايئ
طــورت الفــاو تعريــف األمــن الغــذايئ بأنــه الحالــة التــي يكــون فيهــا
كافــة النــاس يف كل زمــان يملكــون القــدرة عــى النفــاذ االقتصــادي
واالجتماعــي واملــادي لغــذاء كاف وآمــن وغنــي بالقيــم الغذائيــة التــي
تحقــق الحاجــات والتفضيــات الغذائيــة الضروريــة لحيــاة معافــاة
ونشــطة ( .)FAO, 2002وعرفــت العجــز الغــذايئ عــى أنــه فقــدان
النفــاذ الدائــم لغــذاء كاف ملقابلــة االحتياجــات األساســية (2009
.),FAO
حـول الســيادة الغذائيــة يف عــام 2007
باملقابــل وضــح إعــان نيلينــي ـ
صـول عــى غــذاء
بــأن الســيادة الغذائيــة هــي حــق النــاس يف الح ـ
مناســب صحيــاً وثقافيــاً الــذي ينتــج مــن خــال طــرق مســتدامة تراعــى
فيهــا االســتدامة البيئيــة ،وهــي كذلــك حقهــم بــأن يختــاروا أنظمتهــم
حـول مــن األمــن الغــذايئ إىل
الغذائيــة والزراعيــة .إن االهتمــام بالت ـ
حـوالً يف طبيعــة االقتصــاد الســيايس
الســيادة الغذائيــة يتضمــن ت ـ
للغــذاء ،حيــث تركــز الســيادة الغذائيــة عــى مصالــح منتجــي
وموزعــي ومســتهليك الغــذاء ،وتضعهــا يف صلــب سياســات وأنظمــة
شـركات .كمــا تتبنــى
الغــذاء عــى حســاب أولويــات الســوق وال ـ
الســيادة الغذائيــة أولويــة تنميــة األســواق واالقتصاديــات املحليــة
والوطنيــة وتمكــن الفالحــن واألســر الزراعيــة وضمــان حقوقهــم يف
اســتخدام وإدارة األرض .كمــا تضمّ نــت عالقــات اجتماعيــة جديــدة
حـرة مــن القمــع ومــن عــدم املســاواة الجندريــة وبــن أ ـفـراد الشــعب
ـ
والجماعــات العرقيــة والطبقــات االجتماعيــة واألجيــال املتعاقبــة
.)Patel, 2009
لكــن مفهــوم الســيادة الغذائيــة قيــد التشــكل ،فــا صيغــة نهائيــة
بعــد ،حيــث تغــر املفهــوم عــر الزمــن وانتقــل مــن الرتكيــز عــى
االكت ـفـاء الــذايت الوطنــي يف إنتــاج الغــذاء (حــق الــدول) إىل االكت ـفـاء
الذايت املحيل (حق الناس) .كما ازداد الرتكيز عىل حق املرأة وغريها
مــن الفئــات املســتضعفة ،باإلضافــة إىل أهميــة ب ـنـاء اإلج ـمـاع عــى
قضيــة الغــذاء(.)Agarwal, 2014
ويتضمــن مفهــوم الســيادة الغذائيــة ســتة معايــر أضيفــت إىل
مفهــوم األمــن الغــذايئ ،تأخــذ يف االعتبــار أهميــة الطعــام كحاجــة
أساســية وأولويــة للسياســات الحكوميــةّ ،
وأل يعتــر الطعــام مجــرد
حـرام عمــل منتجــي
ســلعة ،ودعــم ســبل العيــش املســتدامة وا ـ
الغــذاء ،وتوطــن األنظمــة الغذائيــة بمعنــى اختصــار املســافة بــن
املنتــج واملســتهلك ورفــض اإل ـغـراق واملعونــة الغذائيــة غــر املالئمــة،
شـركات الخارجيــة وغــر الخاضعــة
ومقاومــة االعتمــاد عــى ال ـ
سـاءلة .إن الســيادة الغذائيــة تضمــن حــق الجميــع محليــاً يف
للم ـ
االســتفادة واملشــاركة يف األرايض والرعــي وامليــاه والبــذور والــروة
الحيوانيــة واألســماك وغريهــا مــن املــوارد الطبيعيــة ،كمــا تركــز عــى
تطويــر املعرفــة واملهــارات مــن خــال البحــوث والدراســات املحليــة
خـراً العمــل بشــكل مســتدام
التــي تســاهم يف دعــم اإلنتــاج املحــي .وأ ـ
يضمـ�ن الحفـ�اظ عـلى النظـ�ام البيئـ�ي واملـ�وارد الطبيعيـ�ة �Food Se
.))cure Canada, 2012
تعتــر منظمــة الفالحــن العامليــة أن قضيــة الغــذاء تبــدأ مــن األمــن
الغذايئ وتنتهي بالسيادة الغذائية .فبينما تمثل السيادة الغذائية
شــكالً مــن أشــكال مقاومــة السياســات االقتصاديــة الليرباليــة
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الفــرق بــن األمــن الغــذايئ والحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة أمــر
مهــم .وكمــا وصفــه ()Windfuhr & Jonsenيف كتابهمــا للعــام
« ،2005الســيادة الغذائيــة :نحــو الديمقراطيــة يف نظــم األغذيــة
املحليــة» ،فاألمــن الغــذايئ هــو مفهــوم تقنــي ،والحــق يف الغــذاء هــو
مفهــوم قا ـنـوين ،أمــا الســيادة الغذائيــة فهــي يف األســاس مفهــوم
سيايس» .وال يمكن أن تتحقق السيادة الغذائية من دون االعرتاف
بحــق اإلنســان يف الغــذاء ،وهــذا يتضمــن تغ ـيـراً ك ـبـراً يف الســلطة
مــن صناعــة ـقـرارات مركزيــة إىل صناعــة ـقـرارات بأســاس مجتمعــي
طـاء ســلطة أكــر للفالحــن والعمــال الزراعيــن واملواطنــن
وإع ـ
واملســتهلكني (.)Patel, 2009
صـول عليــه ،حيــث
إن الحــق يف الغــذاء مرتبــط بتوا ـفـره وكيفيــة الح ـ
ال يكفــي ُّ
صـول عليــه بســبب السياســات
شـرط للح ـ
توفــر الغــذاء ك ـ
التــي تنتهجهــا الــدول محليــاً وعامليــاً.

 .٢الغذاء والنزاع
يســاهم ال ـنـزاع املســلح يف انعــدام األمــن الغــذايئ املحــي بســبب
ُّ
تعطــل اإلنتــاج الغــذايئ واألســواق الزراعيــة .عــى الرغــم مــن أهميــة
ضـوع يف ســياق تتبــع األمــن الغــذايئ العاملــي ،هنــاك نــدرة يف
هــذا املو ـ
العمــل البحثــي التطبيقــي لفحــص أثــر ال ـنـزاع يف الغــذاء عــر البــاد.
اســتخدمت الدراســة التــي قدمهــا  Weezelعــام  2017واملبنيــة عــى
بيانــات عــى املســتوى الوطنــي ،تغطــي  106بلــدان يف أفريقيــا وآســيا
وأمريــكا الوســطى والجنوبيــة بــن عامــي ( ،)2011 – 1961لتقييــم
العالقة بني النزاع واألمن الغذايئ .تظهر النتائج أن الصراع يرتافق
مع مســتويات من األمن الغذايئ أكرث انخفاضاً (.)Weezel, 2017
لكــن الحالــة يف ســوريا تظهــر العكــس حيــث حالــة األمــن الغــذايئ
قبــل ال ـنـزاع ال تســاعد يف التنبــؤ بانفجــار ال ـنـزاع.
ال ـتـزال النزاعــات متكــررة الحــدوث ،ومعظمهــا يحــدث يف البلــدان
غـرت طبيعــة النزاعــات لترتكــز ضمــن
الناميــة .ومــع ذلــك ،فقــد ت ـ
الــدول كحــروب أهليــة ،وتــزداد بشــكل ملحــوظ نســبة الوفيــات
بــن املدنيــن .وغالبــاً مــا تكــون أســباب الصراعــات ودرجــة شــدتها
وامتدادهــا نتيجــة مزيـ ٍـج معقــدٍ مــن العوامــل االقتصاديــة والبيئيــة
والسياســية والثقافيــة والدينيــة املرتابطــة ،يف كثــر مــن األحيــان يتــم
الســماح لهــذه العوامــل املســاهمة يف ال ـنـزاع يف تفاقــم حالتــه ل ـفـرات
طويلــة .وبالتــايل يجــب أن يتخــذ منــع نشــوب الصراعــات نهجــاً
سـراتيجية طويلــة األجــل.
متعــدد األبعــاد ينفــذ كا ـ
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وعالقــات التجــارة غــر املتوازنــة)Pottier, 1999( ،
حـول
يــرى املدافعــون عــن مفهــوم الســيادة الغذائيــة بضــرورة الت ـ
بمفهــوم األمــن الغــذايئ إىل خطــاب مبنــي عــى الحقــوق بــدالً مــن
حـول مــن ســياقات تكنوقراطيــة
خطــاب مبنــي عــى الحاجــات ،والت ـ
يف التخطيــط إىل تخطيــط تشــاريك ،ومــن سياســات زراعيــة وغذائيــة
جـزأة إىل سياســات متكاملــة ( .)Carney, 2012إن مفهــوم
م ـ
«األمــن الغــذايئ» الســابق والحــايل لــم يو ـفـرا مشــاركة املجتمعــات
املهمشة يف كل مرحلة من مراحل عملية التخطيط ،أو من تحديد
السياسـ�ات وأثرهـ�ا(�Patel, 2009; Pimbert,2007; Schia
. )voni, 2009; Windfuhr & Jonsén, 2005

كنتيجة مباشرة وغري مباشرة للحرب .بحلول نهاية عام  2018نزح
املاليــن مــن البشــر وتراجــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل
طـاع الرســمي بشــكل
ســنوياً أث ـنـاء ال ـنـزاع .كمــا أدى إىل تقلــص الق ـ
طـاع
طـاع غــر رســمي .وعــى الرغــم مــن أن الق ـ
متســارع ،وتوســع ق ـ
الزراعــي أقــل تأ ـثـراً مــن الصناعــة ،ويشــكل املــاذ األخــر لالقتصــاد،
إال أن اإلنتــاج الزراعــي للفــرد الواحــد ينخفــض ســنوياً يف ـفـرات
ال ـنـزاع .وعــادة مــا ينخفــض إنتــاج الغــذاء ،ويف بعــض الحــاالت ينهــار
بشكل كبري ،ما يؤدي إىل الجوع والتجويع وإجبار أعداد كبرية من
الناس عىل الهجرة .يمكن أن تخفض املعونات الغذائية مستويات
تنــاول الغــذاء إىل حــد مــا ،ولكــن معــدل توافــر الســعرات الحراريــة
للفــرد يف اليــوم الواحــد ينخفــض نتيجــة لل ـنـزاع .كمــا يتفاقــم العجــز
سـاح يف أوقــات
الغــذايئ بشــكل كبــر عندمــا يســتخدم الغــذاء ك ـ
ال ـنـزاع ،ويــؤدي تدمــر البنيــة التحتيــة األساســية الريفيــة ،وفقــدان
الــروة الحيوانيــة ،وحــرق الغابــات ،واالســتخدام الواســع النطــاق
حـركات الســكان ،وتجريــد
لأللغــام األرضيــة ،فضـاً عــن تضييــق ت ـ
جـرة الواســعة النطــاق إىل تأثــر
صـول واله ـ
األســر املعيشــية مــن األ ـ
ســلبي عــى إنتــاج األغذيــة وبالتــايل تراجــع األمــن الغــذايئ والســيادة
الغذائيــة بمعناهــا املوســع ،ال ســيما عندمــا تتفاعــل هــذه العوامــل
مــع كــوارث طبيعيــة ،حيــث تضيــف الكــوارث الطبيعيــة يف كثــر مــن
األحيــان إىل التدمــر الــذي تســببه النزاعــات أ ـثـراً ســلبياً ،وغالبــاً مــا
جـوع وانتشــار املجاعــة (Teodosijeviæ,
تــؤدي إىل ازديــاد حــاالت ال ـ
.)2003
غالبــاً مــا تتضافــر العوامــل العديــدة التــي ينطــوي عليهــا ال ـنـزاع
ضـرار املعقــدة
وانعــدام األمــن الغــذايئ عــى خلــق املزيــد مــن األ ـ
واملمنهجــة .وتتدفــق آثارهــا عــى االقتصــاد وتتوســع عــى مــر الســنني
عندمــا يســقط املزارعــون والرعــاة وغريهــم يف القتــال والرعــب
صـول وتدمــر البنيــة األساســية املاديــة
والدمــار .ويــؤدي اســتنفاد األ ـ
واالجتماعيــة والتجنيــد اإلجبــاري إىل تدمــر قــدرة املجتمعــات عــى
خـراط يف أنشــطة إنتاجيــة ،بمــا يف ذلــك إنتــاج األغذيــة .ويلجــأ
االن ـ
النــاس إىل زراعــة الكفــاف وتنويــع املحاصيــل وســحب االســتثمارات
طـاع
سـراتيجيات للب ـقـاء .ويف نفــس الوقــت ،يلعــب الق ـ
جـرة كا ـ
واله ـ
سـراتيجيات الب ـقـاء لأل ـفـراد واألســر املتضــررة.
الريفــي دوراً هامــاً يف ا ـ
طـاع الزراعــي بالضــرورة عــى تســريح الجنــود،
يعتمــد انتعــاش الق ـ
وإزالــة األلغــام ،وإعــادة ب ـنـاء البنيــة التحتيــة الريفيــة ،وال ســيما
الطــرق والــري .وتشــر التكاليــف املرتبطــة بال ـنـزاع وإعــادة التعمــر
بقــوة إىل أنــه ينبغــي النظــر إىل منــع نشــوب النزاعــات عــى أنــه
اســتثمار ذو أولويــة عاليــة مــن وجهــة نظــر إنســانية ،كمــا أن إعــادة
سـراتيجيات
اإلعمــار عمليــة طويلــة ومكلفــة للغايــة ،وتختلــف ا ـ
حـرب واملوقــع والخيــارات املتاحــة
املواجهــة باختــاف طبيعــة ال ـ
للســكان املتضرريــن)Teodosijeviæ, 2003( .
حمــل ال ـنـزاع يف ســوريا مختلــف أنــواع االنت ـهـاكات والتدمــر عــى
نطــاق واســع ول ـفـرات زمنيــة طويلــة نســبياً .ويف هــذا اإلطــار ســيحاول
البحــث ـقـراءة االقتصــاد الســيايس للزراعــة يف ســوريا وقيــاس أثــر
ال ـنـزاع عــى الســيادة الغذائيــة باإلضافــة إىل محاولــة وضــع مجموعــة
مــن البدائــل التــي تســتهدف تجــاوز حالــة ال ـنـزاع وتحقيــق الســيادة
الغذائيــة.

إن التكاليف البشرية واالجتماعية واالقتصادية للصراعات املسلحة
مروّعة ،حيث يموت اآلالف من الرجال والنساء واألطفال كل عام
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التــي جُ معــت مــن خــال عالقــة فســاد بــن نخبــة مــن رجــال األعمــال
والطبقــة السياســية) .)SCPR) 2019,

طـاع الزراعــة يف ســوريا أحــد مقومــات الب ـقـاء للحضــارات
كان ق ـ
املتعاقبــة عــى منطقــة بــاد الشــام مــن خــال تأمــن الغــذاء الوفــر،
مســتفيدة مــن املنــاخ املتوســطي املعتــدل وشــبكة األنهــار املتو ـفـرة .كمــا
طـاع الزراعــة يف اســتقرار املجتمعــات البشــرية باإلضافــة إىل
ســاهم ق ـ
نشــوء املؤسســات أو قواعــد تنظيــم العالقــات بــن البشــر ،حيــث
صـول والتعــاون
تطلبــت الزراعــة تنظيــم قضايــا حمايــة األرض واملح ـ
يف مجال الري وتوزيع الغلة .وتطورت التقنيات املستخدمة نتيجة
لتطويــر طــرق الزراعــة وأدوات الــري والســماد باإلضافــة إىل تطــور
التبــادل التجــاري ،مســتفيدة مــن الفائــض الزراعــي .باملقابــل عانــت
املنطقــة مــن حــاالت الجفــاف املتزامنــة نتيجــة طبيعتهــا وتضاريســها
حـراري وغريهــا مــن األزمــات
املختلفــة وتقلبــات املنــاخ واالحتبــاس ال ـ
البيئيــة التــي خلفهــا ســوء اإلدارة البيئيــة والزراعيــة للمــوارد
الطبيعيــة (.)SCPR, 2019

اتســمت املرحلــة التنمويــة منــذ الســتينيات ،التــي أطلــق املركــز
الســوري لبحــوث السياســات مصطلــح «التنميــة املســتقرة عنــد الحــد
األدىن» ،بتأمــن البنيــة التحتيــة ومســتلزمات الحيــاة الرئيســية
كا ـملـاء الكهر ـبـاء ودعــم الســلع الغذائيــة الرئيســية وخدمــات التعليــم
والصحــة املجانيــة .باملقابــل ترافقــت ال ـفـرة ذاتهــا بالحرمــان مــن
سـاءلة وخنــق الحريــات وحصــار الثقافــة
املشــاركة السياســية وامل ـ
العامــة وضعــف البحــث العلمــي وكبــح القطاعــات عاليــة اإلنتاجيــة.
صـرت مؤسســات املجتمــع املــدين ،بينمــا مثــل االتحــاد العــام
كمــا حو ـ
للفالحني املؤسســة النقابية الوحيدة «شــبه الرســمية» التي أنشــأها
البعــث عــام  ،1964والتــي تنظــم قضايــا الفالحــن ،حيــث كانــت أحــد
حـزب عــى النقابــات والتعاونيــات عــى املســتوى
أشــكال ســيطرة ال ـ
الوطنــي ،وأصبحــت املؤسســات التعاونيــة والنقابيــة تقــوم بــدور
تنفيــذ توجيهــات الســلطة وتوزيــع املنافــع والحوافــز بــدالً مــن تمثيــل
مصالــح القــوى املجتمعيــة التــي تمثلهــا  .)SCPR) 2019,وهنــا يــرز
بشــكل واضــح تراجــع الســيادة الغذائيــة بمعناهــا الســيايس حيــث
تراجعــت قــدرة الفالحــن عــى املشــاركة يف صناعــة ال ـقـرار والقــدرة
عــى تحصيــل الحقــوق واالســتفادة مــن املــوارد.

بالرغــم مــن ذلــك ،اســتمرت الزراعــة قريبــة مــن حــدود الكفــاف طــوال
آالف الســنني لغايــة الثــورة الصناعيــة التــي أحدثــت نقلــة نوعيــة يف
اإلنتــاج ( )Maddison، 2003مــن خــال اســتخدام اآلالت ،حيــث
عـريف
ســاهمت املكننــة ،والحقــاً األتمتــة ،باإلضافــة إىل التطــور امل ـ
الكبــر يف علــوم الت ـنـوع الحيــوي والبحــوث البيئيــة إىل زيــادة اإلنتــاج
الزراعي بمعدالت قياسية .وانتقلت نتائج الثورة الصناعية متأخرة
إىل ســوريا يف بدايــات القــرن العشــرين ،وتوســع اســتخدامها بعــد
االســتقالل.
طـاع الزراعــة مرت ـكـزاً رئيســياً يف االقتصــاد واملعيشــة منــذ
شــكل ق ـ
االســتقالل ،إال أنــه عــاىن مــن تحديــات عديــدة مثــل انخفــاض
االســتثمار وتهميــش دور الفالحــن والريــف عمومــاً ،وســوء إدارة
سـايس عــى
املــوارد الطبيعيــة وخاصــة املــوارد املائيــة ،واالعتمــاد األ ـ
الزراعــة البعليــة ،مــا نتــج عنــه تأثــر متقلــب بموجــات الجفــاف .مــن
حـزاب ذات
جهــة أخــرى ،توســعت بعــد االســتقالل القــوى واأل ـ
التوجــه «اليســاري» التــي ر ـكـزت جهودهــا عــى مواجهــة اســتغالل
طـاع والربجوازيــة الناشــئة يف مراكــز
الفالحــن والعمــال مــن قبــل اإلق ـ
املــدن الرئيســية ،إضافـ ًـة إىل توســيع دور الدولــة يف مجــاالت تأمــن
التعليــم والخدمــات الصحيــة وتحســن البنيــة التحتيــة مــن خــال
صـاح
اعتمــاد التخطيــط االقتصــادي .انعكــس ذلــك يف قانــون اإل ـ
الزراعــي يف الخمســينات يف عهــد الوحــدة مــع مصــر ومــن ثــم تعــزز
حـوالت
مــع اســتالم البعــث للســلطة يف  .1963لقــد أدت هــذه الت ـ
الجذريــة إىل نشــوء مؤسســات الدولــة املركزيــة بالتزامــن مــع ازديــاد
تأثــر الفالحــن يف مراكــز النفــوذ السياســية يف تلــك ال ـفـرة .واســتفاد
طـاع العــام
أب ـنـاء الريــف مــن التعليــم املجــاين والتوظيــف يف الق ـ
واالستثمار يف مشاريع الري والسدود مثل سد الفرات والحقاً من
سـاءلة وهيمنــة
تطــور الصناعــات الزراعيــة .لكــن غيــاب املشــاركة وامل ـ
االســتبداد الســيايس ،واســتمرار العنــف واالقتتــال يف املنطقــة ابتــداءً
سـرائييل وحروبــه التوســعية املتكــررة والنزاعــات بــن
مــن االحتــال اإل ـ
صـوالً إىل ضعــف املؤسســات الرســمية
دول املنطقــة أو داخلهــا ،و ـ
وغــر الرســمية ،ســاهم يف تحقيــق تنميــة غــر متوازنــة وك ـفـاءة
متدنية يف إدارة املوارد .كما ساهم اكتشاف النفط السوري وازدياد
شـرة مــن الــدول املنتجــة للنفــط إىل تفاقــم
شـرة وغــر املبا ـ
املعونــات املبا ـ
الريــع االقتصــادي والفســاد وتفــي رأســمالية املحاســيب (وهــو
االقتصــاد الــذي تزدهــر فيــه األعمــال نتيجــة للعائــد عــى األمــوال

انتهجــت الحكومــات التخطيــط املركــزي يف صنــع سياســاتها،
وتضمنــت الخطــط الحكوميــة (خاصــة الخطــة الثالثــة) توســيعاً
لالســتثمار العــام يف مشــاريع الــري واســتصالح األرايض ،بشــكل
خــاص بعــد اســتثمار ســد ال ـفـرات وزيــادة املســاحات املزروعــة املرويــة
طـاع الزراعــي وتنظيــم اإلنتــاج الزراعــي بإصــدار
والبعــل ودعــم الق ـ
طـاع الزراعــي مــن
القانــون  14لعــام  .1975نظــم هــذا القانــون الق ـ
سـراتيجية التنميــة الزراعيــة والخطــة اإلنتاجيــة
خــال وضــع ا ـ
الزراعيــة الســنوية ،وتوفــر مســتلزمات اإلنتــاج وتســعري املحاصيــل
سـراتيجية ،وتنظيــم تســويقها مــن املؤسســات الحكوميــة،
اال ـ
وتحديــد شــكل وأســاليب وحجــم الدعــم املقــدم للمزارعــن،
شـاكل والصعوبــات التــي تواجــه تطويــر اإلنتــاج الزراعــي
ومعالجــة امل ـ
وتطويــر التشــريعات والقوانــن الناظمــة لــه .كمــا جــرى اعتمــاد
العديــد مــن السياســات الزراعيــة الداعمــة مثــل دعــم املحاصيــل
شـراء الحكومــة املحاصيــل بمعــدالت تفضيليــة
الزراعيــة مــن خــال ـ
سـراتيجية ،التــي تتمثــل بالقمــح
خاصــة مــا ســمي باملحاصيــل اال ـ
شـوندر الســكري والقطــن والتبــغ،
والشــعري والحمــص والعــدس وال ـ
والــذي أدى إىل حوافــز إيجابيــة للفالحــن يف هــذه الزراعــات .كمــا
جــرى تقديــم الدعــم لألســمدة وأعــاف الحيوانــات ،وتوســع دور
صـرف التجــاري يف تقديــم القــروض
صـرف الزراعــي التعــاوين وامل ـ
امل ـ
الزراعيــة .وتــم التوســع يف التســليف الزراعــي لتمكــن الفالحــن مــن
اقتناء وسائل اإلنتاج والتقنيات الحديثة وتطوير املنشآت الزراعية.
كمــا جــرى تقديــم الخدمــات املســاعدة للمزارعــن يف مجــال البحــوث
العلميــة الزراعيــة وأنظمــة اإلرشــاد والتأهيــل والتدريــب والتعليــم
الزراعــي واملكافحــات العامــة وتنميــة الــروة الحيوانيــة وتوفــر
األعــاف الالزمــة لهــا بأســعار مدعومــة وتطبيــق برامــج الرعايــة
البيطريــة والصحــة الحيوانيــة (قطنــا2017 ،؛ ســالم.)2010 ،
حـرب الخليــج األوىل،
حـوالت جذريــة نتيجــة ـ
شــهدت الثمانينيــات ت ـ
سـرائييل للبنــان،
ووقــف املســاعدات الخليجيــة ،واالجتيــاح اإل ـ
وأحــداث حمــاة ،والحصــار االقتصــادي الغربــي ،وزيــادة هيمنــة
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يف التسعينيات ّ
قدمت القروض املتوسطة لزراعات األشجار املثمرة
التــي ســاهمت يف التوســع يف إنتــاج الحمضيــات والفواكــه بشــكل
كبــر .ترافــق تحقيــق الزيــادات يف اإلنتــاج الزراعــي مــع اختــاالت
رئيســية مثــل الرتكيــز عــى زراعــات مســتهلكة للميــاه مثــل القطــن
شـوندر والقمــح ،وســوء طــرق الــري واالســتثمار الجائــر للميــاه
وال ـ
الجوفيــة وحراثــة الباديــة ،مــا أدى إىل نتائــج ســلبية يف مجــال
ّ
والتملــح وفقــدان الت ـنـوع الحيــوي والتحيــز ضــد الفالحــن
التصحّ ــر
املنتجــن للمحاصيــل غــر املدعومــة .إضافــة إىل ذلــك ،فــإن بعــض
الصناعــات املنفــذة بــدون دراســات بيئيــة دقيقــة يف ـفـرات ســابقة،
شـوندر
ضـرت بالبيئــة الطبيعيــة مثــل مصنــع الــورق ومصانــع ال ـ
أ ـ
باإلضافــة إىل مصانــع اإلســمنت (.)SCPR، 2019
سـراتيجية
عــى الرغــم مــن التوجــه الخــاص لدعــم املحاصيــل اال ـ
رداً عــى مــأزق فقــدان األمــن الغــذايئ يف الثمانينيــات ،لكــن االتجــاه
العــام للسياســات االقتصاديــة كان يتجــه نحــو التحريــر االقتصــادي
منذ قرار وزارة االقتصاد رقم  35للعام  1986الذي سمح بتأسيس
شـركة بــن العــام والخــاص .والحقــاً صــدر القانــون
شـركات امل ـ
ال ـ
رقــم  10للعــام  1991الــذي اعتــر بدايــة االنفتــاح االقتصــادي حيــث
طـاع الخــاص باالســتثمار يف كافــة القطاعــات عــدا النفــط
ســمح للق ـ
حـول نحــو تعزيــز
والصناعــة االســتخراجية .ويف إشــارة إىل الت ـ
سياســات الســوق ،توقفــت الحكومــة عــن إصــدار الخطــط الخمســية
منــذ  1985لغايــة العــام .2000
تطــورت خــال التســعينيات املســاحات املســتثمرة وخاصــة املرويــة
منهــا ،وازداد رأس املــال املســتثمر يف الزراعــة والتطــور التقنــي ،مــا
أدى إىل زيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة الزراعيــة النباتيــة والحيوانيــة
طـاع الصناعــي املرتبــط بالزراعــة مثــل
(انظــر املحلــق  ،)1كمــا تطــور الق ـ
الصناعــات النســيجية والغذائيــة .عــى الرغــم مــن ذلــك ،أدت فالحــة
البادية والرعي الجائر وحركة اآلليات العشوائية إىل تدهور املراعي
الطبيعيــة يف الباديــة وزحــف التصحّ ــر نتيجــة التخــاذ الحكومــة ـقـراراً
بالســماح بفالحــة أرايض الباديــة .كمــا أدى اســتخدام امليــاه غــر
شـرعية إضافــة
الخاضــع إىل رقابــة فعالــة وحفــر اآلبــار بطــرق غــر ـ
إىل اســتخدام طــرق الــري التقليديــة إىل تدهــور امل ـيـزان املــايئ ،فقــد
شـرة عــى اســتهالك امليــاه يف
اعتمــدت الحكومــة عــى الرقابــة غــر املبا ـ
الزراعــة مــن خــال تحديــد املســاحات التــي يمكــن زراعتهــا فقــط مــن
دون وضــع عــدادات لضبــط اســتهالك امليــاه .كمــا أدت عمليــة تصديــر
املــواد الزراعيــة الخــام إىل خســارة الفوائــض املضافــة مــن عمليــات
التصنيــع (ويســتليك 2001 ،؛ النجفــي وآخــرون2010 ،؛ قطنــا،
.)2017

صـاح االقتصــادي
عــى الرغــم مــن السياســات النيوليرباليــة يف اإل ـ
صـاح ســيايس ينســجم
التــي جــرى تبنيهــا لكنهــا لــم ترتافــق مــع إ ـ
سـاءلة ومكافحــة
صـاح املؤسســايت كاملشــاركة وامل ـ
مــع متطلبــات اإل ـ
الفســاد وإنفــاذ للقوانــن .وتضمنــت الخطتــان الخمســيتان التاســعة
حـوالً نظريــاً باتجــاه
شـرة ( )2006-2010ت ـ
( )2001-2005والعا ـ
اقتصــاد الســوق االجتماعــي ،مثــل الرتكيــز عــى رفــع اإلنتاجيــة
واالستثمار يف رأس املال البشري ،واالستثمار يف التقانة واملعرفة،
صـاح املؤسســايت ،لكــن التنفيــذ ركــز عــى التحريــر االقتصــادي
واإل ـ
صـاء ،وكان الفالحــون
سـاع التهميــش واإلق ـ
الــذي أدى إىل ات ـ
والريــف األكــر تضــرراً ،حيــث فشــلت خطــط اســتهداف الفقــر يف
املناطــق الريفيــة األكــر ف ـقـراً مثــل ريــف حلــب والجز ـيـرة ،وتوســعت
القطاعــات الخدميــة املاليــة والعقاريــة والتــي لــم تخلــق ـفـرص عمــل
كافيــة .واألهــم مــن ذلــك تفــكك االســتقرار التنمــوي الســابق مــن
دون تقديــم بديــل ،فرتاجعــت الحوافــز املقدمــة للفالحــن ،ولــم
يتحســن فعليــاً دورهــم الســيايس أو مشــاركتهم الحيــاة العامــة أو
يف صناعــة ال ـقـرار .ويمثــل رد الفعــل الحكومــي املتواضــع عــى أزمــة
طـاع الزراعــة
جفــاف  2008-2009نموذجــاً واضحــاً عــى تهميــش ق ـ
سـرة مــن
والفالحــن وأســرهم ،حيــث اضطــر حــوايل  60ألــف أ ـ
شـرقية إىل النــزوح إىل ريــف دمشــق ودرعــا نتيجــة لتدهــور
املنطقــة ال ـ
ضـاع املعيشــية يف تلــك املناطــق التــي كانــت األكــر تأ ـثـراً بموجــة
األو ـ
الجفــاف غــر املســبوقة (.)SCPR، 2019
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املؤسســات األمنيــة عــى املؤسســات العامــة .وترافــق ذلــك مــع
حدوث موجات من الجفاف ،األمر الذي أدى إىل تدهور يف اإلنتاج
الزراعــي وتدهــور األمــن الغــذايئ .كمــا شــهدت ال ـفـرة تراجــع حــاد
يف أداء املؤسســات وازديــاد الفســاد وتفاقــم عجــز املوازنــة العامــة
جـرة الخارجيــة ،وأصبحــت البــاد يف عجــز
وتســارع معــدالت اله ـ
كبــر يف مجــال توفــر املــواد الغذائيــة بمــا فيهــا الدقيــق .باملقابــل تبنــت
شـوندر
الحكومــة سياســات دعــم اســتثنائية للقمــح والقطــن وال ـ
شـرت هــذه الزراعــات عــى
لتوفــر املــواد الغذائيــة األساســية وانت ـ
مســاحات واســعة ،مــا حقــق بعــض املكاســب للفالحــن العاملــن
فيهــا وتوســعت هــذه الزراعــات عــى حســاب زراعــات حيويــة أخــرى
(.)SCPR، 2019

توســعت السياســات النيوليرباليــة يف األلفيــة الجديــدة مــن خــال
طـاع الخــاص،
تحريــر تدريجــي ألســعار الطاقــة ،وتوســيع دور الق ـ
وتراجــع االســتثمار العــام ،وبــدأ الرتاجــع التدريجــي عــن الكثــر مــن
أشــكال الدعــم كخدمــات الصحــة العامــة ،والتوســع يف االنفتــاح
التجــاري .وانعكــس الشــكل االقتصــادي الجديــد يف ارت ـفـاع يف
األســعار وتكاليــف الحيــاة ،ومــع غيــاب الحمايــة االجتماعيــة خاصــة
طـاع غــر املنظــم ،وتراجــع خلــق ـفـرص
للفالحــن والعاملــن يف الق ـ
العمــل يف القطاعــات اإلنتاجيــة خاصــة الزراعــي .ازدادت معــدالت
طـاع الرائــد هــو العقــاري ،حيــث شــهدت البــاد
الفقــر وأصبــح الق ـ
موجتــن مــن املضاربــات العقاريــة الحــادة يف النصــف األول مــن
حـرب»
التســعينيات ،ومــن ثــم يف األلفيــة الجديــدة ،مــا فتــح بــاب «ال ـ
عــى األرايض الزراعيــة ،وبــدا العائــد مــن بيــع األرايض للعقــارات أكــر
مردوديــة مــن الزراعــة ،مــا أثــر بشــكل كبــر عــى هيكليــة االقتصــاد
(.)SCPR, 2013

بــدأ البحــث يف العقــد األول مــن األلفيــة الجديــدة عــن بدائــل
لتعويــض تراجــع مســاهمة النفــط يف اإلنتــاج والصــادرات واإل ـيـرادات
العامــة نتيجــة لرتاجــع اإلنتــاج النفطــي ،ولكــن اقتصــر التغيــر
جـراءات تحريــر اقتصــادي
الفعــي يف السياســات التنمويــة عــى إ ـ
يف الدرجــة األوىل مــن دون إحــداث تغيــر جــذري يف املؤسســات
صـاء وتركــز
ومواجهــة الخلــل املرتبــط بضعــف الك ـفـاءة والفســاد واإلق ـ
االهتمــام الرئيــي يف قطاعــات االتصــاالت واملصــارف والعقــارات
طـاع
طـاع الزراعــة ،األمــر الــذي أدى إىل توســع الق ـ
مقابــل تراجــع يف ق ـ
غــر املنظــم وازديــاد التفــاوت االقتصــادي االجتماعــي الــذي اســتفادت

301

منــه النخبــة املســيطرة يف مــا يســمى برأســمالية املحاســيب(SCPR،
.)2019

أ ـثـرت الظــروف املناخيــة وخاصــة ـفـرة الجفــاف  2007-2009عــى
معــدل النمــو الزراعــي والــذي أثــر بــدوره عــى النمــو االقتصــادي
وترافــق ذلــك مــع أزمــة الغــذاء العامليــة يف ( 2008انظــر الشــكل رقــم
.)2

حقــق االقتصــاد معــدالت نمــو اقتصــادي مرتفعــة نســبياً حيــث بلــغ
وســطي معــدل النمــو الســنوي لل ـفـرة  1970-2010حــوايل ،5.6%
يف حــن بلــغ وســطي معــدل النمــو الســنوي للســكان لل ـفـرة نفســها
حــوايل  ،3%وبالتــايل نمــت حصــة الفــرد بمعــدل ســنوي بلــغ حــوايل
.2.6%

كمــا لــم ترتفــع حصــة الفــرد مــن الناتــج الزراعــي بالرغــم مــن تضاعــف
الناتــج الزراعــي حــوايل أربــع ـمـرات خــال ال ـفـرة ،1970-2010
فقــد ترافقــت معــدالت النمــو الزراعــي مــع معــدالت نمــو الســكان،
وتجــدر اإلشــارة إىل أن معــدالت نمــو الســكان تراجعــت مــن 3.3%
يف الســبعينيات إىل  2.7%يف التســعينيات مــع تراجــع يف معــدالت
الخصوبة .إال أن الرتاجع توقف يف التسعينيات وعاد معدل النمو
الســكاين إىل االرت ـفـاع إىل  2.9%يف العــام .2010

 .١مساهمة الزراعة يف االقتصاد السوري قبل النزاع

طـاع الزراعــي لل ـفـرة نفســها
بلــغ وســطي معــدل النمــو الســنوي للق ـ
حــوايل  3.9%وبلغــت مســاهمته يف النمــو حــوايل  23%ويضــاف
طـاع مــع بقيــة القطاعــات
إىل ذلــك العالقــات املتشــابكة لهــذا الق ـ
شـاء والتعمــر واملرافــق.
مثــل الصناعــة الغذائيــة والنســيجية واإلن ـ
(الشــكل رقــم .)1
طـاع الزراعــي إىل دوره الحيــوي يف االقتصــاد
شـرات الق ـ
تشــر مؤ ـ
الســوري مــن حيــث مســاهمته يف االقتصــاد الوطنــي .مــن أهــم
طـاع الزراعــي ومســاهمته
طـاع ،النمــو املرتفــع للق ـ
خصائــص هــذا الق ـ
طـاع
يف النمــو االقتصــادي اإلجمــايل بشــكل كبــر نســبياً ،إال أن الق ـ
شــهد تراجعــاً يف الثمانينيــات والنصــف الثــاين مــن األلفيــة الجديــدة،
متأ ـثـراً بالسياســات االقتصاديــة والعوامــل املناخيــة والبيئيــة .كمــا
أدى التقلــب الكبــر يف النمــو الزراعــي إىل عــدم اســتقرار معــدالت
النمــو اإلجماليــة.

طـاع الزراعــي بشــكل متســارع ،حيــث
كمــا تراجــع التشــغيل يف الق ـ
حـول الهيــكيل يف االقتصــاد الســوري مــن خــال تراجــع حصــة
يــرز الت ـ
طـاع الزراعــي مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل وتراجــع حصــة الزراعــة
الق ـ
يف التشــغيل .فرتاجعــت حصــة الزراعــة مــن إجمــايل املشــتغلني يف
االقتصــاد الســوري مــن حــوايل  50%عــام  1970إىل حــوايل ثلــث
املشــتغلني مــع بدايــة الثمانينيــات وحــوايل ربــع املشــتغلني بدايــة
التســعينيات ،خــال التســعينيات ارتفعــت نســبة العاملــن يف
طـاع الزراعــي لتصــل يف نهايــة العقــد إىل  30%مــن إجمــايل
الق ـ
املشــتغلني .يف العقــد األول مــن األلفيــة الجديــدة تراجعــت حصــة
املشــتغلني يف الزراعــة بشــكل حــاد لتصــل إىل حــوايل  14%عــام
خـرة يف  ،2007-2008ليصــل
 2010حتــى قبــل موجــة الجفــاف األ ـ
طـاع إىل  655ألــف عامــل ،وهــو أقــل مــن عــدد
عــدد العاملــن يف الق ـ

طـاع الزراعــي يف ســوريا  :1970-2010النمــو ،الرتكيــب
الشــكل رقــم  1الناتــج املحــي للق ـ
حـراف املعيــاري:
الهيــكيل ،املســاهمة يف النمــو اإلجمــايل واالن ـ
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القطاعات االقتصادية
الوساطـــة العقاريــة واإلايجارات
التعــليـم
الصـحــــة والـعـمــل االجتامعـي
الوساطـــة املاليـــة
التعديــن واستغالل املحاجر
الكهربــاء والغــــاز وامليـــاه
تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة
الـنقــــل والتخـزيـن واالتصاالت
اإلادارة العامــــة والـدفــاع
اإلجامإلجاميل
الفـنــادق واملطاعــم
الصنـاعـات التحويليـة
الـخدمــات االجتامعية
البنــــاء والتشييــد
الزراعة والغابـات والصيـــد
الـخدمــات املنزليــة

معدالت الفقر الشديد
%24.10
%24.10
%28.80
%33.80
%34.40
%37.90
%42.70
%43.40
%45.00
%45.90
%46.10
%46.80
%54.10
%55.00
%57.90
%62.00

معدالت الفقر العام
%43.50
%42.70
%44.40
%46.20
%46.40
%63.60
%61.10
%67.40
%66.80
%64.60
%68.00
%67.50
%70.60
%71.00
%72.50
%82.90

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -سوريا

الجدول رقم (:)1مستويات الفقر حسب النشاط االقتصادي يف حال االعتماد عىل األجر كمصدر وحيد للدخل للعام 2009
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الشكل رقم  :2معدل النمو االقتصادي اإلجمايل ونمو قطاع الزراعة 1971-2010
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العاملــن يف الزراعــة يف العــام  .1970إن هــذا الرتاجــع أثــر عــى
ســبل العيــش لألســر يف الريــف وللعاملــن ذوي املهــارات املنخفضــة
وساهم يف تقلص املشاركة يف قوة العمل لهذه الفئات .األمر الذي
يعكس تراجع يف أولوية القطاع الزراعي ويف دور الفالحني وسكان
الريــف يف السياســات العامــة دون وجــود بديــل اقتصــادي يخلــق
ـفـرص العمــل ويحــد مــن الفقــر وغيــاب التــوازن التنمــوي.
باإلضافــة لذلــك تراجــع االســتثمار العــام وازداد الخــاص خــال
ال ـفـرة  ،1996-2010األمــر الــذي يعكــس االتجــاه العــام للسياســات
االقتصاديــة التــي ر ـكـزت عــى تقليــص االســتثمار العــام وفــق توجــه
نيــو ل ـيـرايل واضــح خالفــاً للخطــط التنمويــة التــي أعدتهــا الحكومــات
يف العقــد األخــر التــي كانــت ـتـويل اهتمامــاً بزيــادة ك ـفـاءة االســتثمار
العام وحجمه .أما االستثمار الخاص فقد ارتفع بمعدالت عالية يف
العقد األول لأللفية وتجاوز االســتثمار العام للمرة األوىل يف العام
 ،2007وتركــز االســتثمار الخــاص يف التجه ـيـزات واملعــدات مقابــل
شـاء ،بينمــا يرتكــز االســتثمار
مســاهمة بســيطة يف التشــييد واإلن ـ
العــام يف الب ـنـاء والتشــييد .لكــن االنخفــاض الحــاد لالســتثمار العــام
مــع ســنوات الجفــاف وفشــل تنفيــذ مشــروع الــري الحديــث ،جعــل
مــن سياســة االســتثمار العــام عامـاً مســاعداً لرتاجــع الزراعــة بــدالً
طـاع والفالحــن يف تجــاوز هــذه املرحلــة
مــن املســاهمة يف مســاعدة الق ـ
الحرجــة.
مــن الجانــب الديمو ـغـرايف ،انعكســت السياســات العامــة تجــاه
طـاع الزراعــي عــى تــوزع الســكان جغرافيــاً ،إذ يظهــر اتجــاه
الق ـ
جـرة مــن الريــف إىل الحضــر .يبــن الشــكل  9أن نســبة الســكان
اله ـ
يف املناطــق الحضريــة ارتفعــت مــن  43%مــن الســكان عــام  1970إىل
 54%مــن الســكان عــام  ،2010وترافــق ذلــك مــع الرتاجــع النســبي
ملعــدالت التشــغيل واإلنتــاج الزراعيــن.

طـاع الداعــم للغــذاء .إن النمــوذج غــر التضمينــي للتنميــة
يف الق ـ
(نمــوذج تنمــوي يفتقــر للمشــاركة والتنميــة املتوازنــة عــى مســتوى
املناطــق والطبقــات واملجموعــات املختلفــة وخاصــة املجموعــات
املهمشة واألكرث هشاشة) والسياسات التي شجعت التفاوت أدت
إىل اإلقصاء والتهميش وتوســع الحرمان ،وقلصت فرص املشــاركة
يف القطاعــات املنتجــة .كمــا أن تجاهــل االســتدامة البيئيــة أدى إىل
تدهــور حالــة املــوارد الطبيعيــة .هــذه العوامــل جعلــت مــن حالــة
الو ـفـرة الغذائيــة غــر مســتقرة وغــر مســتدامة كمــا يبــن التقريــر يف
تحليــل األمــن الغــذايئ الحقــاً.

 .٢مساهمة الزراعة يف االقتصاد السوري أثناء النزاع
ظـراً لــدوره يف توفــر
طـاع الزراعــي خــال ال ـنـزاع ن ـ
ازدادت أهميــة الق ـ
األمــن الغــذايئ والحفــاظ عــى الحــد األدىن مــن الشــروط املعيشــية
آلالف األســر الســورية ،التــي تشــارك بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر
طـاع شــهد تدهــوراً هائـاً مــع
يف األنشــطة الزراعيــة .إال أن هــذا الق ـ
اســتمرار ال ـنـزاع املســلح الــذي ّأثــر ســلباً يف اإلنتــاج الزراعــي مــن خــال
صـول إىل األرايض يف
تدمــر نظــم الــري ونهــب أدواتــه ،وصعوبــة الو ـ
العديــد مــن املناطــق ،وعــدم ّ
توفــر مســتلزمات اإلنتــاج ،وال ســيما
األســمدة والبــذور والوقــود ،والنقــل اآلمــن للمنتجــات الزراعيــة إىل
األســواق ،وعــدم توفــر القــوى العاملــة.
ونتيجــة لذلــك ،انكمــش الناتــج املحــي اإلجمــايل الزراعــي بنســبة
 19.4%يف عــام  2014مقارنــة بعــام  ،2013ويُعــزى  69.5%مــن
هــذا االنكمــاش إىل الرتاجــع يف اإلنتــاج النبــايت ،أمــا النســبة الباقيــة
املقــدرة بـ  30.5%فتعــود إىل تراجــع اإلنتــاج الحيــواين.
شهدت سوريا يف عام  2015ظروفاً مناخية جيدة لعبت دوراً هاماً

كمــا تظهــر املفارقــة يف أن املناطــق األغنــى مــن حيــث اإلنتــاج الزراعــي،
شـرقية واملنطقــة الشــمالية (باســتثناء مدينــة
خاصــة املنطقــة ال ـ
شـرات
حلــب) كانــت هــي املناطــق األكــر حرمانــاً يف ســوريا لجهــة املؤ ـ
التنمويــة املختلفــة ،مثــل التعليــم ومســتويات الصحــة والفقــر املــادي
جـرة مــن الريــف وتراجــع
والالمــادي .هــذا التفــاوت شــجع عــى اله ـ
طـاع الزراعــة بشــكل تدريجــي وســاعدت يف ذلــك
املشــاركة يف ق ـ
السياســات العامــة ،التــي تح ـيـزت لقطاعــات الخدمــات عــى حســاب
القطاعــات اإلنتاجيــة.

طـاع الزراعــة
يف زيــادة إنتاجيــة األرايض الزراعيــة ،وبلغــت حصــة ق ـ
مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل  28.7%يف عــام  2015مقارنــة ب ـ 25.4%
يف العــام الســابق .وعــى الرغــم مــن اســتمرار ال ـنـزاع املســلح ،أشــارت
طـاع
التقد ـيـرات واإلســقاطات إىل أن الناتــج املحــي اإلجمــايل للق ـ
مـرة األوىل منــذ عــام
الزراعــي عــام  2015حقــق نمــواً ســنوياً إيجابيــاً لل ـ
طـاع يف عــام  .2014ويعــزى
 ،2011بنســبة  7.5%مقارنــة بناتــج الق ـ
تحســن اإلنتــاج النبــايت ،إذ تراجعــت
هــذا النمــو بشــكل كامــل إىل
ّ
املنتجــات الحيوانيــة خــال عــام .2015

كما يظهر تحليل مسح قوة العمل لعام  ،2009أن أجر العاملني،
طـاع الزراعــي هــو ثــاين
مــن العمــل الرئيــي والعمــل الثانــوي ،يف الق ـ
أدىن مســتويات األجــر يف االقتصــاد الوطنــي ،إذ األجــور يف نشــاط
الخدمــات املنزليــة هــي األدىن .وبمقارنــة خــط الفقــر الوطنــي بإجمــايل
األجر الذي يحصل عليه العاملون يف قطاع الزراعة ،نجد أن 58%
منهــم يعيشــون يف حالــة فقــر شــديد إذا اعتمــدوا عــى أجرهــم مــن
العمــل يف الزراعــة .وباملقارنــة مــع خــط الفقــر األعــى تبلــغ نســبة
طـاع  .72%أي أن معظــم العاملــن
الف ـقـراء بــن العاملــن يف الق ـ
يف الزراعــة وأســرهم يعانــون مــن الفقــر ،نتيجــة مســتويات األجــور
املنخفضــة (الجــدول .)1

انكمــش االقتصــاد بشــكل حــاد يف العــام  2016بمعــدل 11.5%
كنتيجــة لتكثيــف األعمــال القتاليــة إضافــة إىل السياســات الحكوميــة
التــي اســتمرت يف رفــع أســعار املشــتقات النفطيــة .كمــا تراجــع
طـول املطــري  32%عــن املتوســط الوطنــي العــام يف  2016مــا أثــر
اله ـ
عــى اإلنتــاج الزراعــي وخاصــة يف املناطــق التــي تعتمــد عــى الــري
والتــي تشــكل  70%مــن األرايض القابلــة للزراعــة.)SCPR, 2019( .

لقــد تراجعــت القــدرة التفاوضيــة واملشــاركة الفعليــة للعاملــن يف
طـاع الزراعــي مــع النهــج االقتصــادي القائــم قبــل ال ـنـزاع ،وتغــر
الق ـ
البنيــة االقتصاديــة باتجــاه الخدمــات ،وتراجــع دور الدولــة ،وتنفيــذ
متســارع لسياســات نيوليرباليــة قلصــت حجــم الدعــم ،مــن دون
سـاء
تحســن يف الحمايــة االجتماعيــة أو ظــروف العمــل للرجــال والن ـ
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تؤثــر الظــروف املناخيــة يف اإلنتــاج الزراعــي بشــكل كبــر حيــث تشــكل
مســاحة األرايض املزروعــة بعـاً أكــر مــن ثلثــي األرايض املســتثمرة
يف الزراعــة .وقــد شــهدت املنطقــة بشــكل دائــم تقلبــات يف الطقــس
الطبيعــي وأظ ـهـرت الدراســات أن االتجــاه العــام لالحتبــاس
حـراري العاملــي
حـراري يف املنطقــة يتطابــق مــع نمــاذج االحتبــاس ال ـ
ال ـ
املتأثــر بالنشــاط البشــري ،وبالتــايل ال يمكــن أن يعــزى إىل التغــر
الطبيعي وحده .وقد واجهت سوريا إضافة إىل موجة من الجفاف
غـرات املناخيــة ،ظهــور آفــات جديــدة ومنهــا ـمـرض صــدأ القمــح
والت ـ
وأدى ذلــك إىل تراجــع األمــن الغــذايئ لســكان منطقــة الباديــة
شـرقية يف محافظــات الحســكة والرقــة وديــر
واملنطقــة الشــمالية ال ـ
الــزور .وقــد شــهدت املنطقــة موجــات جفــاف ك ـبـرة يف الخمســينيات
والثمانينيــات والتســعينيات .ومــع ذلــك ،كان  2007-2009األســوأ
طـول .تأ ـثـرت البــاد بموجــة الجفــاف هــذه والــذي ضربــت شــمال
واأل ـ
شـرقي البــاد حيــث أدت إىل انخفــاض اإلنتــاج الزراعــي ،كمــا أدت
ـ
إىل نفوق عدد كبري من قطعان املاشــية خاصة األغنام؛ وأمام هذه
جـرة
األزمــة لــم تتجــاوب الحكومــة الســورية لدعــم العائــات املها ـ
سـاءلة وهيمنــة النمــوذج النيول ـيـرايل عــى
ظـراً لغيــاب املشــاركة وامل ـ
ن ـ
ً
السياسات االقتصادية الذي كان سببا يف إعاقة تطبيق اإلصالحات
االقتصاديــة التــي وعــدت بهــا الحكومــة.
وتشــكل األرايض القابلــة للزراعــة حــوايل  33%مــن املســاحة
اإلجمالية ويعتمد  70%منها عىل األمطار و 90%من هذه املساحة
معــدل أمطارهــا أقــل مــن /300ملــم وهــو الحــد األدىن الــازم إلكمــال
املحاصيــل الشــتوية دورة حياتهــا لتعطــي إنتاجــاً زراعيــاً اقتصاديــاً،
أمــا باقــي املســاحة والتــي تشــكل  30%مــن املســاحة املســتثمرة فتــزرع
بشــكل مــروي.
باالســتناد إىل وزارة املصــادر املائيــة فــإن  1.6مليــون هكتــار مــن أصــل
 4.6ماليــن قابلــة للســقاية وقــدرت أن أقــل مــن  500ألــف هكتــار
فقــط جــرى ســقايتها خــال عامــي  2018 - 2017منهــا  300ألــف
ســقيت مــن الشــبكات العامــة .كمــا تعــاين معظــم الح ـقـول املعتمــدة
عــى الــري مــن مســتوىً متـ ٍّ
ـدن مــن الســقاية ،إمــا بســبب توافــر امليــاه
بشكل متقطع ،أو لعدم قدرة املزارعني عىل تحمل تكاليف الوقود
أو الطاقــة لتشــغيل مضخاتهــم بالــردد الــازم لتوفــر الــري الــكايف،
مثــال عــى ذلــك الحســكة حيــث أكــد املزارعــون أن الح ـقـول تــروى
بمعــدل مرتــن مــن أصــل ثــاث ((.FAO & WFP, 2018
وتعرضــت األرايض الزراعيــة خــال الثالثــن عامــاً املاضيــة للتعديــات
وخاصة منذ عام  2000بإقامة األبنية السكنية واملنشآت الصناعية
والحرفية والخدمية وذلك نتيجة قصور املخططات التنظيمية عن
تلبيــة حاجــات الســكان ومتطلبــات التنميــة الصناعيــة والحرفيــة.
شـرت التعديــات عــى األرايض
وخــال ســنوات ال ـنـزاع  2011-2016انت ـ
الزراعيــة بشــكل مدمــر وأدت إىل خــروج األرايض الخصبــة واألرايض
املستصلحة ضمن مشاريع الري الحكومية من االستثمار الزراعي،
كمــا تعرضــت مناطــق املــروج واملراعــي ومناطــق الغابــات واملناطــق
الحراجيــة خــال ال ـنـزاع إىل تعديــات ك ـبـرة بالحــرق والقطــع ،ويــؤدي
طـاء النبــايت الرعــوي الــازم
ضـرار بيئيــة ك ـبـرة وخســارة الغ ـ
ذلــك إىل أ ـ
لرتبيــة الــروة الحيوانيــة.

والجديــر بالذكــر ،األثــر البيئــي الخطــر عــى األرايض القابلــة
للزراعــة حيــث تأ ـثـرت جــودة األرايض الزراعيــة بحجــم و ـنـوع ال ـ
سـاح
املســتخدم يف ال ـنـزاع .مــن جهــة أخــرى ،أدى ال ـنـزاع إىل تدمــر الكثــر
طـاع امليــاه أحــد
جـزاء البنــى التحتيــة يف ســوريا حيــث يشــكل ق ـ
مــن أ ـ
أهــم مكوناتهــا حيــث تعرضــت هــذه الشــبكة للكثــر مــن التدمــر
والنهــب والتخريــب ،وأدى وجــود املصــادر الرئيســية الك ـبـرة للميــاه
يف ســوريا كســد الطبقــة ومحطــات التنقيــة يف مناطــق القتــال إىل
عجــز كبــر يف قدرتهــا عــى تأمــن امليــاه للســكان كمــا تعرضــت الكثــر
طـراف ال ـنـزاع كأحــد
مــن مصــادر امليــاه لالســتهداف املباشــر مــن قبــل أ ـ
طـاع التيــار الكهربــايئ املتواصــل عــى
حـرب .كمــا أثــر انق ـ
تكتيــكات ال ـ
قــدرة تشــغيل الكثــر مــن اآلبــار التــي تمــد املــدن والبلــدات الســورية
بحاجتهــا مــن امليــاه .كمــا ازدادت صعوبــات تأمــن مــواد التعقيــم
شـرب.
لــدى مؤسســات ميــاه ال ـ
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تشــر اإلحصائيــات الرســمية إىل تراجــع األرايض املزروعــة خــال هــذه
ال ـفـرة مــن /4.579ماليــن هكتــار عــام  2011إىل /4040مليــون هكتــار
عــام  2016وزادت املســاحات الســبات مــن /1137ألــف هكتــار عــام
 2011إىل /1691ألــف هكتــار عــام  2016منهــا /395ألــف هكتــار مــروي
و/698ألــف هكتــار بعــل بســبب عــدم توفــر األمــن واألمــان ،أو لوجــود
حـرب يف األرايض الزراعيــة
أعمــال عســكرية ،أو لوجــود مخلفــات ال ـ
مــن ألغــام وغريهــا ،أو لتخريــب بنيــة األرايض الزراعيــة .إضافــة إىل
جـرة املزارعــن مــن أماكــن إقامتهــم األصليــة إىل مناطــق أكــر أمانــاً
ه ـ
أو إىل املناطــق الحضريــة وفقــد املزارعــن لوســائل اإلنتــاج واملعــدات
سـرقة أو التخريــب،
الزراعيــة ومضخــات اآلبــار التــي تعرضــت لل ـ
وصعوبــة تأمــن مســتلزمات اإلنتــاج وندرتهــا وارت ـفـاع أســعارها
واحتكارهــا «أســمدة ،بــذار ،محروقــات ،مبيــدات» وعــدم توفــر
شـرائها.
املــوارد املاليــة لــدى املزارعــن ل ـ

إضافــة إىل ذلــك تلوثــت العديــد مــن مصــادر امليــاه ،املســطحات املائيــة
أو امليــاه الجوفيــة وخاصــة يف تلــك املناطــق النفطيــة التــي يتــم تكريــر
وإنتــاج النفــط فيهــا بالطــرق البدائيــة أو بســبب القصــف وبالتــايل
صـرف الصحــي إىل اآلبــار املحيطــة أو إىل األنهــار
سـرب ميــاه ال ـ
ت ـ
(شــوقي.)2016 ،
كمــا اســتمر الحفــر غــر املرخــص لآلبــار االرتوازيــة يف العــام 2018
((.FAO & WFP, 2018
كمــا شــهد اإلنتــاج الزراعــي تدهــوراً ك ـبـراً بســبب اســتمرار ال ـنـزاع
املسلح حيث تسبب الصراع الدائر يف تدمري وسلب األدوات واآلالت
صـول
الزراعيــة والهندســية وتدمــر كبــر يف نظــم الــري وصعوبــة الو ـ
إىل األرايض القابلة للزراعة يف العديد من املناطق .وكما أدى النزاع
إىل نقص مستلزمات اإلنتاج بما يف ذلك األسمدة والبذور والوقود
والنقــل اآلمــن للمنتجــات الزراعيــة إىل األســواق واالفتقــار إىل القــوى
العاملــة يف الزراعــة.
لقــد انخفــض الناتــج املحــي الزراعــي يف ســوريا ب ـنـاء عــى تقد ـيـرات
مرتبطــة بكميــات اإلنتــاج بحــوايل  50%أي أصبــح النصــف مقارنــة
بالعــام  ،2010وتراجــع كل مــن الناتــج النبــايت والحيــواين بنســب
طـاع الزراعــي
متقاربــة  49%و 51%عــى التــوايل .وتفــاوت أداء الق ـ
خــال ســنوات ال ـنـزاع فقــد تحســن اإلنتــاج الزراعــي يف العــام 2011
نتيجــة املوســم املطــري الجيــد وعــدم انــدالع العمليــات العســكرية.
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طـاع الزراعــي ،ماعــدا ســنة  2015حيــث شــهدت ســوريا ظروفــاً مناخيــة جيــدة لعبــت دوراً هامــاً
أمــا الســنوات الالحقــة فقــد شــهدت تراجعــاً ّ
مطــرداً للق ـ
ً
ً
ً
مـرة
طـاع الزراعــي عــام  2015حقــق نمــوا ســنويا إيجابيــا لل ـ
يف زيــادة إنتاجيــة األرايض الزراعيــة .وأشــارت التقد ـيـرات إىل أن الناتــج املحــي اإلجمــايل للق ـ
طـاع يف عــام .2014
األوىل منــذ عــام  ،2011بنســبة  7.5%مقارنــة بناتــج الق ـ

تحسن اإلنتاج النبايت ،بينما تراجع اإلنتاج الحيواين خالل عام  .)SCPR, 2016( 2015بينما استمر الرتاجع يف
ويعزى هذا النمو بشكل كامل إىل
ّ
اإلنتــاج الزراعــي خــال ال ـفـرة  2016-2017وبالرغــم مــن تراجــع حــدة القتــال يف  2018إال أنهــا شــهدت تدهــوراً يف اإلنتــاج الزراعــي وخاصــة للمحاصيــل
غــر املرويــة التــي تعتمــد عــى األمطــار نتيجــة الظــروف املناخيــة غــر املالئمــة.
بالرغــم مــن تراجــع اإلنتــاج الزراعــي الكبــر إال أنــه تراجــع بأقــل مــن بقيــة القطاعــات ،مــا زاد أهميتــه النســبية يف الناتــج املحــي اإلجمــايل حيــث ارتفعــت
طـاع شــبكة حمايــة للكثــر مــن الســوريني لتأمــن الغــذاء
حصــة الزراعــة مــن الناتــج مــن  17%عــام  2010إىل حــوايل  31%يف العــام  .2017وشــكل الق ـ
والحــد األدىن مــن الدخــل.
الشــكل رقــم  :3الناتــج املحــي الزراعــي اإلجمــايل والنبــايت والحيــواين باألســعار الثابتــة ،لل ـفـرة
2010-2018
صـاء وتقد ـيـرات املركــز الســوري لبحــوث
املصــدر :املجموعــة الزراعيــة واملكتــب املركــزي لإلح ـ
السيا ســات

الشكل رقم  :4كميات اإلنتاج الزراعي النبايت (املحاصيل االسرتاتيجية) للفرتة 2011-2018
املصدر :املجموعة اإلحصائية الزراعية وتقديرات املركز السوري لبحوث السياسات
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شـوندر اللذيــن
ويالحــظ مــن الشــكل رقــم ( )3انهيــار إنتــاج القطــن وال ـ
يحتاجــان إىل ري غزيــر وعنايــة خاصــة ،مــا جعــل إنتــاج القطــن
يرتاجــع مــن  672ألــف طــن عــام  2011إىل  124ألــف طــن عــام .2018
شـوندر فقــد تراجــع مــن  1473ألــف طــن عــام  2010إىل 5
أمــا إنتــاج ال ـ
آالف طــن فقــط عــام .2018

الشكل رقم  :5كميات اإلنتاج الزراعي النبايت (الفواكه والخضراوات) للفرتة 2011-2018
املصدر :تقديرات املركز السوري لبحوث السياسات

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -سوريا

صـول القمــح مــن  3083ألــف طــن عــام 2010
انخفــض إنتــاج مح ـ
إىل  2024ألــف طــن عــام  2014وعــاد للتحســن يف عــام  2015إال أنــه
تدهــور بشــكل حــاد ليصــل إىل حــوايل  1227ألــف طــن ســنة  2018أي
بانخفــاض وقــدره  61%مقارنــة بعــام  ،2010وشــهد العــام 2018
نقصــاً يف األمطــار ليؤثــر بشــكل حــاد يف إنتــاج القمــح .مــن جهــة أخــرى
حافظ إنتاج الشعري عىل مستواه النسبي خالل النزاع لغاية 2017
وهــو يف معظمــه مــن املناطــق الســاخنة.

ضـراوات
كمــا يظهــر الشــكل رقــم ( )4تراجــع إنتــاج معظــم الخ ـ
خــال ال ـنـزاع وخاصــة يف الســنوات  2013و 2014ليعــود ويتحســن
إنتــاج بعضهــا نســبياً يف لل ـفـرة  2015-2018مثــل البنــدورة والخيــار
والباذنجــان ،لكــن محاصيــل أخــرى مثــل البطيــخ والبطاطــا اســتمرت
بالرتاجــع خــال ال ـنـزاع .أمــا بالنســبة للحمضيــات فــإن إنتــاج
الحمضيــات املزروعــة واملرويــة ترتكــز بشــكل خــاص يف محافظــات
الالذقية وطرطوس والتي لم تتعرض لعمليات عسكرية أو حصار.
ونالحظ أن الحمضيات بشكل خاص حافظت عىل مستوى اإلنتاج
خــال ال ـنـزاع .بينمــا تراجــع إنتــاج الزيتــون بشــكل تدريجــي بســبب
عــدم توفــر الســماد العضــوي وانتشــار الحــاالت املرضيــة التــي لحقــت
بأشــجاره.
كمــا تراجــع القطيــع الحيــواين مــن دواجــن وأبقــار وماعــز وأغنــام
خــال ال ـنـزاع ،حيــث تعرضــت الحيوانــات للهــاك نتيجــة لظــروف

ضـراوات والحيوانــات واملنتجــات الغذائيــة
الشــكل رقــم  6الصــادرات والــواردات مــن الخ ـ
األخــرى يف ال ـفـرة 2007-2016
املصدرWITS 2019 :
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حـرب مــن قصــف وحصــار وتدمــر ألرايض الرعــي وصعوبــة حركتهــا
ال ـ
من مكان إىل آخر .انخفضت أعداد األغنام من  18مليون يف العام
 2011إىل  8ماليــن يف العــام  2018وكذلــك األمــر بالنســبة إىل باقــي
املاشــية والدواجــن ،وهــي خســارة هائلــة لهــذه الــروة التــي نمــت
شـرات الســنني.
وتراكمــت عــر ع ـ

وتراجــع ـفـرص العمــل .إضافــة إىل خســارة الكثــر مــن العائــات
للمعيــل ،مــا اضطــر الكثــر مــن األســر لالعتمــاد عــى اإلعانــات والتــي
ال تســد الحاجــات اليوميــة.

كمــا جــرى رفــع ســعر لــر املــازوت مــن  15ـلـرة ســورية  2011إىل 180
ـلـرة ســورية  2018بالســعر الرســمي ويصــل يف الســوق املوازيــة يف
بعــض املناطــق إىل  300ـلـرة ســورية.)SCPR، 2019( .

أظ ـهـرت تقد ـيـرات تكاليــف املعيشــة ارتفاعــاً حــاداً يف مؤشــر أســعار
املســتهلك الــذي وصــل إىل  44.8%يف نهايــة عــام  2016مقارنــة
سـايس
بنفــس ال ـفـرة مــن العــام  .2015وتأ ـثـرت األســعار بشــكل أ ـ
بارت ـفـاع األســعار الرســمية للمشــتقات النفطيــة  35%يف منتصــف
 2016وارت ـفـاع أســعار الكهر ـبـاء الــذي تضاعــف خــال العــام ،2016
شـرائية ل ـلـرة الســورية
مــا أدى إىل املزيــد مــن االنخفــاض يف القــدرة ال ـ
يف ظــل االنخفــاض الكبــر يف األجــور الحقيقيــة .ومــن الالفــت
التفــاوت الكبــر باألســعار بــن املناطــق الســورية املختلفــة وارتفاعهــا
صـرة مقارنــة باملناطــق األكــر أمنــاً بســبب
بشــكل حــاد يف املناطــق املحا ـ
االحتــكار مــن جهــة وصعوبــة توريــد املــواد الضروريــة لهــذه املناطــق
مــن جهــة أخــرى .اســتمر مؤشــر األســعار باالزديــاد بمعــدل 26.9%
يف العــام  2017حســب تقد ـيـرات .SCPR

كما رُفعت أسعار السماد الرسمية بشكل كبري ليصل سعر سماد
األزوت إىل  175ألــف ل س للطــن الواحــد يف عــام  2018بمعــدل
زيــادة بلــغ  260%عمــا كان عليــه يف عــام  ،2010بينمــا ُرفــع ســعر
ســماد الفوســفور بمعــدل  200%عمــا كان عليــه يف  ،2010ووصــل
ســعر ســماد البوتاس يف عام  2018إىل  412ألف لرية ســورية للطن
الواحــد بزيــادة وقدرهــا  790%عمــا كان عليــه يف عــام  .2010أمــا
طـاع الخــاص فهــي
الزيــادة يف أســعار الســماد املســتورد مــن قبــل الق ـ
أكــر بكثــر (.)SCPR، 2019

بالفعــل فقــد تضخمــت األســعار أكــر مــن ثمانيــة أضعــاف ونصــف
خــال ال ـفـرة  ،2017 – 2011مــع مالحظــة التباينــات الك ـبـرة بــن
املناطــق ،وترافــق بمتوســط أجــور شــهري وصــل إىل  29700ل.س
يف العــام  2017إال أن األجــر الحقيقــي ال يشــكل أكــر مــن  24%مــن
األجر االسمي وفق تقديرات املركز السوري لبحوث السياسات .ما
يعكس الحالة املعيشية الخطرية التي وصل إليها املواطن السوري
وخاصــة يف ظــل معــدل إعالــة مرتفــع وصــل إىل  7.73أشــخاص يف
العــام .2017

خـراً يف مــا يتعلــق بالقــوى العاملــة ،فقــد انخفــض إجمــايل العمالــة
أ ـ
خــال ال ـنـزاع بشــكل حــاد حيــث انخفــض معــدل االســتخدام مــن
 39%يف العــام  2010إىل  20.9%يف العــام  ،2017ووصــل معــدل
البطالــة إىل  52.7%يف العــام  .2017وتمثــل ذلــك بخســارة 2.8
مل ـيـوين فرصــة عمــل حتــى نهايــة ( 2017مركــز السياســات.)2018 ،
طـاع الزراعــة فقــد تراجعــت العمالــة الزراعيــة مــن  724ألــف
أمــا يف ق ـ
عــام  2010إىل حــوايل  200ألــف عــام  2014ثــم ارتفعــت تدريجيــاً
لتصــل إىل  350ألــف عــام  2018أي حــوايل نصــف عــدد املشــتغلني يف
طـاع للعــام .2010
الق ـ

إضافــة إىل ذلــك ،ارتفعــت معــدالت الفقــر والحرمــان إىل مســتويات
طـرة وصلــت إىل  93.7%يف نهايــة عــام  2017باالســتناد إىل خــط
خ ـ
سـرة الواحــدة (الــذي يســاوي باملتوســط  181ألــف
الفقــر الــكيل لأل ـ
بالشــهر) بينمــا بلــغ الفقــر املدقــع إىل معــدل  59%يف نفــس العــام،
غـول اقتصاديــات العنــف مــن جهــة
حـرب وت ـ
وذلــك نتيجــة لظــروف ال ـ
والسياســات النيوليرباليــة والتــي تعاضــدت مــع اقتصاديــات ال ـنـزاع
التــي اســتمرت الحكومــة باتباعهــا منهــا رفــع أســعار بعــض الســلع
الغذائيــة الرئيســية واملشــتقات النفطيــة إضافــة إىل وفــع الرســوم
شـرة وخاصــة يف العامــن  2015و.2016
والضرائــب غــر املبا ـ

 .٢عوامل الطلب

خـراً يف مــا يتعلــق باســتدامة األمــن الغــذايئ ومســتوى التبعيــة
وأ ـ
للــواردات ،فقــد اســتمر خــال ال ـنـزاع اســترياد املنتجــات الغذائيــة مــن
الحبوب والزيوت والرز والسكر وباقي املنتجات الزراعية والغذائية
لتغطيــة حاجــة الســكان بحيــث تجــاوز التجــار العقوبــات االقتصاديــة
شـركات
املفروضــة عــى ســوريا مــن خــال االســترياد عــن طريــق ال ـ
الوســيطة ،وانعكــس ذلــك ســلباً عــى قيمــة الســلع ومواصفاتهــا
القياســية والجــودة.

واجــه تأمــن املســتلزمات الزراعيــة املدعومــة خــال ـفـرة ال ـنـزاع
جـرة بهــا بــن
هـرة االحتــكار واملتا ـ
شـرت ظا ـ
صعوبــات ك ـبـرة ،كمــا انت ـ
الحلقــات الوســيطة ،وقــد ارتفعــت أســعار املســتلزمات بالتــوازي مــع
ارت ـفـاع أســعار القطــع األجنبــي مقابــل ال ـلـرة الســورية خــال ال ـفـرة
مــن /50ل .س دوالر عــام  2011إىل أكــر مــن /500ل .س دوالر
عــام .2016

حـول
بلــغ عــدد الســكان  19.2مليــون نســمة يف العــام  2017حيــث ت ـ
معدل النمو السكاين إىل معدل سالب  ،% -2.9 ،2.3% -و1.9% -
يف األعوام  2016 ،2015و 2017عىل التوايل ،نتيجة الرتفاع معدل
الوفيــات وخاصــة بــن الذكــور وازديــاد أعــداد النازحــن واملهجريــن
ليصــل عددهــم املقــدر إىل  5.3ماليــن نســمة ()UNHCR, 2017؛
إضافــة إىل انخفــاض معــدل ا ـلـوالدات بشــكل حــاد مــن  38.8باأللــف
إىل  25باأللــف بــن عامــي  2010و.)SCPR, 2019( 2017
عــاىن الســكان القاطنــون عــى األرايض الســورية مــن ظــروف معيشــية
صـرة
قاســية وتراجــع يف الحالــة االقتصاديــة وخاصــة يف املناطــق املحا ـ
ومناطــق ال ـنـزاع وبــن النازحــن واملهجريــن .إضافــة إىل الدمــار الهائــل
طـرة .واســتمرت التكاليــف
يف البنــى التحتيــة والظــروف األمنيــة الخ ـ
املعيشــية باالزديــاد يف ظــل تراجــع مصــادر الدخــل وانخفــاض األجــور

كمــا اســتمر كذلــك التبــادل التجــاري مــن املنتجــات الزراعيــة
والغذائيــة بــن ســوريا ودول الجــوار بطــرق غــر نظاميــة حيــث كانــت
دول الجــوار مصــدراً رئيســياً لتأمــن حاجــة الســكان مــن املنتجــات
الزراعيــة والغذائيــة خاصــة يف املــدن والبلــدات الحدوديــة.
يالحــظ مــن الشــكل رقــم  6ارت ـفـاع املســتوردات وتراجــع الصــادرات
يف ال ـفـرة مــا بــن  -2010 2007نتيجــة الرت ـفـاع الحاجــة إىل املنتجــات
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الغذائيــة الــذي ســببته أزمــة الجفــاف .كمــا تراجعــت التجــارة
الخارجيــة للغــذاء عمومــاً يف ـفـرة ال ـنـزاع بســبب تدمــر املقومــات
االقتصاديــة وانتشــار العنــف وغيــاب األمــن وســيادة القانــون
باإلضافــة إىل دور العقوبــات االقتصاديــة.
ولكــن حصــة الغــذاء مــن املســتوردات ارتفعــت تدريجيــاً مــع ارت ـفـاع
و ـتـرة ال ـنـزاع ووصلــت حصــة املســتوردات مــن املنتجــات الغذائيــة
مــن إجمــايل املســتوردات  16%يف العــام  2014وهــي أعــى نســبة
خــال ال ـنـزاع (انظــر الشــكل رقــم  .)5مــن املعلــوم أن ارت ـفـاع قيمــة
املســتوردات الغذائيــة تؤثــر ســلباً عــى درجــة الســيادة الغذائيــة يف
األحوال الطبيعية من خالل تعزيز التبعية لالسترياد ،كما تساهم
يف ارت ـفـاع أســعار الغــذاء ،إال أن تراجــع اإلنتــاج الزراعــي وإنتــاج املــواد
الغذائيــة يف ـفـرة ال ـنـزاع ي ـفـرض الحاجــة إىل إيجــاد بدائــل مــن خــال
االســترياد.

ثالثًا :دليل ومحددات األمن
الغذائي والسيادة الغذائية
شـرات الكميــة
اعتمــدت أدبيــات األمــن الغــذايئ عــى عــدد مــن املؤ ـ
لقياســه مثــل مؤشــر االكت ـفـاء الــذايت الــذي يقــاس بنســبة املتــاح مــن
اإلنتــاج الزراعــي عــى الطلــب ومؤشــر االكت ـفـاء الغــذايئ الــذي يقــاس
بنســبة املتــاح عــى الطلــب.

أظ ـهـرت الدراســة أن ســوريا تمتعــت بمســتويات مرتفعــة مــن األمــن
الغــذايئ قبــل ـفـرة ال ـنـزاع حيــث تشــر مكونــات الدليــل إىل أن نقــاط
القــوة تتمثــل يف الو ـفـرة والنفــاذ بينمــا كان أداء كل مــن االســتخدام
واالســتقرار أو االســتدامة أقــل جــودة ألســباب عديــدة كضعــف
مصــادر الدخــل وعــدم اســتدامة اســتخدام املــوارد الطبيعيــة.

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -سوريا

الشكل رقم  7حصة املستوردات من املنتجات الغذائية من إجمايل املستوردات
املصدرWITS 2019 :

يظهــر مــن الشــكل رقــم  6أن مســتوى األمــن الغــذايئ خــال ال ـنـزاع
تراجــع بشــكل حــاد بحــوايل  34%بــن عامــي  2010و 2014األمــر
الــذي يعكــس اآلثــار الكارثيــة لل ـنـزاع يف حرمــان الســكان مــن األمــن
الغــذايئ .كمــا تراجعــت مكونــات دليــل األمــن الغــذايئ كافــة ،إال
صـول األســر
أن األكــر تأ ـثـراً كان مكــون النفــاذ ،أي القــدرة عــى ح ـ
عــى الغــذاء ،حيــث تراجــع بحــوايل  ،48%متأ ـثـراً بحــاالت الحصــار
شـرائية .يــأيت تراجــع كل
والقيــود عــى االنتقــال وتراجــع القــدرة ال ـ
مــن مكــون االســتخدام واالســتقرار والو ـفـرة بحــوايل  ،37%و25%
و 23%عــى التــوايل .ويف ال ـفـرة  2014-2018تراجــع الدليــل بحــوايل
 8%عــى الرغــم مــن تحســن مكــون النفــاذ بحــوايل  3%نتيجــة تراجــع
حــاالت الحصــار وحــدة العمليــات العســكرية وبالتــايل تحســن
صـول عــى الغــذاء بشــكل نســبي ،لكــن مكونــات
القــدرة عــى الح ـ
الو ـفـرة واالســتقرار واالســتخدام تراجعــت بمعــدالت  20%و14%
و 1%عــى التــوايل.

 .١دليل األمن الغذايئ
قــدم املركــز الســوري لبحــوث السياســات ( )2019بدراســة مفصلــة
عــن حالــة األمــن الغــذايئ يف ســوريا ،اعتمــدت عــى مســح حالــة
االنســان لعــام  .2014انتجــت الدراســة دليـاً كليــاً لألمــن الغــذايئ
شـرات فرعيــة متعــارف عليهــا يف أدبيــات األمــن
يتألــف مــن أربعــة مؤ ـ
الغــذايئ (الو ـفـرة ،النفــاذ ،االســتخدام ،االســتقرار) لــكل منهــا عــدد
مــن املكونــات كمــا هــو مبــن يف الجــدول رقــم .1
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الدليل الكيل

املؤرشات
الفرعية

مكونات املؤرشات الفرعية

التثقيل

اسقاطات 2018

دليل األمن
الغذايئ

الجدول رقم ( :)٢مكونات األمن الغذايئ

الوفرة

توفر املواد الغذائية األساسية

%25

االنتاج النبايت والحيواين

النفاذ

القدرة عىل الحصول عىل املواد الغذائية األساسية

%25

مسوح األمن الغذايئ وتقرير االحتياجات اإلنسانية

االستخدام

جودة الغذاء

%7.5

مسح التغذية

توفر ماء الرشب

%7.5

انتاجإنتاج املياه

توفر غاز الطهي

%2.5

استهالك الغاز املنزيل

هيكل الغذاء

%7.5

مسوح التغذية واألمن الغذايئ

مصادر املواد الغذائية األساسية

%12.5

االسترياد

مصادر الدخل

%12.5

الناتج ومعدالت الفقر ومدى االعتامد عىل املساعدات

االستقرار

املصدر :املركز السوري لبحوث السياسات2019 ،
الشكل رقم  :6دليل األمن الغذايئ ومكوناته األربعة عىل املستوى الوطني لألعوام 2010-2014-2018
املصدر :مسح حالة السكان وتقديرات املركز السوري لبحوث السياسات

 .٢اسقاطات املركز السوري لبحوث السياسات
محــددات األمــن الغــذايئ :مــن األمــن الغــذايئ إىل الســيادة
الغذائية
يعكــس دليــل األمــن الغــذايئ أعــاه درجــة الحرمــان مــن الغــذاء
الــذي عانــاه ويعانيــه املجتمــع الســوري قبــل وأث ـنـاء ـفـرة ال ـنـزاع والــذي
يشــر بــدوره إىل مســتوى األمــن الغــذايئ عمومــاً يف ســوريا .إال أنــه
ال يعكــس بشــكل واضــح عالقــة األمــن الغــذايئ بالسياســات العامــة
التــي تنتهجهــا الحكومــة والضعــف املؤسســايت الــذي يزيــد مــن تفاقــم
جـوع ويوثــر عــى الســيادة الغذائيــة التــي تشــر
حالــة الحرمــان وال ـ
إىل الجانــب الســيايس والحقوقــي يف قضيــة األمــن الغــذايئ .وتشــر
العديــد مــن الدراســات إىل عالقــة األمــن الغــذايئ بعــدد مــن العوامــل
االقتصاديــة واالجتماعيــة واملؤسســاتية ( Martin-Shields C.,
Stojetz, W. , 2018 Jaron &Galal, 2009, ADBInstitute,
) 2017
قدمــت الدراســة أعــاه التــي أنجزهــا املركــز الســوري ( )2019ـقـراءة
تحليليــة للعالقــة بــن األمــن الغــذايئ وعــدد مــن املحــددات التــي تؤثــر
عليــه مــن خــال نمــوذج ريــايض بنــي عــى نتائــج مســح حالــة االنســان

عــام  .2014جــرى تطويــر نمــوذج االنحــدار املقطعــي واملثقــل بعــدد
جـرت
الســكان وتــم اســتخدام الدليــل الــكيل لألمــن الغــذايئ الــذي ـ
غـرات
مناقشــته أعــاه كمتغــر تابــع وإضافــة مجموعــة مــن املت ـ
الرئيســية املســتقلة ب ـنـاء عــى األدبيــات وتقد ـيـرات فريــق البحــث بمــا
يتفــق مــع حالــة ال ـنـزاع يف ســوريا ..يعكــس هــذا االختبــار االرتبــاط بــن
غـرات ،إال أنــه ال يشــر بالضــرورة إىل العالقــة
األمــن الغــذايئ واملت ـ
الســببية بينهمــا.
املؤسســات :تبــن النتائــج أن املحــدد األكــر أهميــة كمحــدد لألمــن
الغــذايئ هــو األداء املؤسســايت للقــوى املســيطرة عــى املنطقــة
فالعالقــة إيجابيــة ومعنويــة إحصائيــاً بــن حالــة األمــن الغــذايئ
وتضمينيــة املؤسســات وعــدم تمييزهــا بــن الســكان .أي أن تســلط
القــوى الفاعلــة وإقصاءهــا للســكان وســوء إدارتهــا يمثــل العامــل
املحــوري يف تدهــور حالــة األمــن الغــذايئ .ويعكــس ذلــك مــا شــهده
ال ـنـزاع مــن االســتخدام غــر املســبوق للعنــف املســلح وغيــاب ســلطة
ضـاع الســكان بالحصــار أو الحرمــان مــن النفــاذ للغــذاء
القانــون وإخ ـ
وظروف العيش الكريم .ووفق اإلطار التحلييل لالقتصاد السيايس
للغــذاء نالحــظ ظهــور العديــد مــن القــوى املتســلطة خــال ال ـنـزاع
التــي قامــت بتدمــر املــوارد والبنــى التحتيــة وتســخري املــوارد لصالــح
صـاء املنتجــن واملوزعــن واملســتهلكني يف نظــام األمــن
حـرب واق ـ
ال ـ
صـوالً إىل تهجــر الســكان لصالــح اســتدامة هيمنتهــا .لقــد
الغــذايئ و ـ
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الصحــة العامــة :جــرى اســتخدام دليــل الصحــة العامــة الــذي جــرى
شـرات فرعيــة تمثــل مــدى انتشــار كل مــن األ ـمـراض
بنــاؤه مــن مؤ ـ
املعديــة واملزمنــة خــال ال ـنـزاع للبالغــن واألطفــال ،وتظهــر نتائــج
النمــوذج أن االرتبــاط بــن دليــل األمــن الغــذايئ والحالــة الصحيــة
موجــب ومعنــوي إحصائيــاً ويــي دور املؤسســات أهميــة .وتتســق
هــذه النتائــج مــع العديــد مــن األدبيــات التــي تبــن العالقــة القويــة
بــن األمــن الغــذايئ والحالــة الصحيــة يف املجتمــع ،فتعــر نظــام
شـرة يف الحالــة الصحيــة لأل ـفـراد كمــا
األمــن الغــذايئ يؤثــر مبا ـ
يرتافــق مــع تقهقــر يف النظــام الصحــي وظــروف املعيشــة.
رأس املــال االجتماعــي :لقيــاس العالقــة بــن دليــل األمــن الغــذايئ
والعالقــات االجتماعيــة يف املنطقــة املدروســة اســتخدم النمــوذج
دليــل رأس املــال االجتماعــي الــذي بنــي عــى مســح حالــة اإلنســان
شـرات فرعيــة تقيــس
 )SCPR,2017( 2014والــذي يتكــون مــن مؤ ـ
كل مــن الشــبكات والثقــة املجتمعيتــن والقيــم والعــادات يف األمــن
الغذايئ .أظهر النموذج العالقة اإليجابية واملعنوية إحصائياً بني
دليــل األمــن الغــذايئ ودليــل رأس املــال االجتماعــي ،وتبــن هــذه
طـوع يف
النتائــج أهميــة عوامــل الثقــة والتضامــن والتعــاون والت ـ
التخفيــف مــن حــدة أزمــة األمــن الغــذايئ للســوريني خــال ال ـنـزاع.
بمــا يف ذلــك املبــادرات املدنيــة واملحليــة املســتندة إىل التضامــن يف
صـدع
تخفيــف العــبء الثقيــل لل ـنـزاع عــى املجتمــع .لقــد ســاهم ت ـ
العالقــات االجتماعيــة مــن خــال االســتقطاب وانتشــار ثقافــة
العنــف والكراهيــة والتمييــز ورفــض اآلخــر وتســييس الهويــة مــن
خــال التحريــض القائــم عــى الديــن أو القوميــة أو املنطقــة أو
الجنــس يف تدهــور حالــة األمــن الغــذايئ وهــي قضيــة تحتــاج إىل
املزيــد مــن البحــوث واالســتقصاءات حيــث يغيــب إىل حــد كبــر عــن
دور الثقافــة واملؤسســات غــر الرســمية يف الحــد مــن فقــدان األمــن
اإلنساين بما يف ذلك األمن الغذايئ .ونشري هنا إىل دور العنف يف
سـرقة والنهــب واالغتصــاب واســتغالل
انتشــار القتــل والخطــف وال ـ
األطفــال واالحتــكار وكلهــا ظواهــر تقــود إىل تفــكك يف التضامــن
االجتماعــي وتحــد مــن قــدرة املجتمــع عــى مواجهــة الكــوارث
والنزاعات .وبناء عىل ذلك يعد بناء الســلم والتكامل واالنســجام
سـراتيجيات تجــاوز حــاالت الحرمــان مــن
االجتماعــي يف صلــب ا ـ
األمــن الغــذايئ.

النــزوح القســري :نــزح أكــر مــن نصــف ســكان ســوريا نتيجــة ال ـنـزاع
إىل داخــل البــاد أو لجــأوا إىل خارجهــا ،ليفقــدوا البيئــة التــي بنــوا
فيهــا عالقاتهــم وأعمالهــم ويصبحــوا معرضــن إىل مختلــف أنــواع
شـرات للنــزوح
التهميــش واالنت ـهـاكات .جــرى اســتخدام ثالثــة مؤ ـ
األول هــو نســبة املغادريــن اإلجماليــة أي بمــا فيهــم الالجئــون إىل
الخــارج ،وتظهــر العالقــة الســلبية واملعنويــة إحصائيــاً بــن دليــل
األمــن الغــذايئ والنــزوح القســري حيــث هجــر الســكان املناطــق
التــي تــردت فيهــا ظــروف و ـفـرص التمتــع باألمــن الغــذايئ .وتنطبــق
هــذه النتيجــة عــى نســبة املغادريــن إىل داخــل البــاد يف النمــوذج
الثــاين حيــث ترتفــع نســبة النــزوح الداخــي قســرياً مــع تدهــور
خـراً يف النمــوذج الثالــث جــرى اســتخدام نســبة
األمــن الغــذايئ .وأ ـ
النازحــن إىل املنطقــة املدروســة إىل إجمــايل ســكانها ،وتشــر النتائــج
إىل العالقــة اإليجابيــة واملعنويــة إحصائيــاً بــن نســبة النازحــن يف
املنطقــة ودليــل األمــن الغــذايئ أي أن النازحــن يتجهــون إىل املناطــق
التــي تتوفــر فيهــا نســب أعــى مــن األمــن الغــذايئ بمــن فيهــم الذيــن
يتلقــون املســاعدات الغذائيــة واإلنســانية .ويشــر هــذا االرتبــاط إىل
أهمية تضمني معالجة قضية التدهور يف األمن الغذايئ مع قضية
عــودة النازحــن إىل مناطقهــم بطريقــة طوعيــة وتضمــن لهــم ظــروف
حيــاة كريمــة.
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قامــت قــوى التســلط املختلفــة (وهــي القــوى املســيطرة عــى األرض
باســتخدام العنــف والتســلط مثــل الحكومــة الســورية أو قــوى
املعارضــة املســلحة أو القــوى األجنبيــة التــي تســيطر عســكرياً عــى
بعــض املناطــق) بهــدر وتدمــر املقومــات البشــرية واملاديــة وأعــادت
قســرياً إعــادة توزيــع الــروة والســلطة وال ـفـرص بمــا يناســبها
صـاء .ونجــم
كمؤسســات متمحــورة حــور العنــف والتخويــف واإلق ـ
عــن هــذه السياســات مظلوميــات هائلــة وتفــاوت كبــر بــن الفئــات
املجتمعيــة يف مجــال األمــن الغــذايئ.

عـرض للعنــف املباشــر أث ـنـاء ال ـنـزاع ولــه تداعيــات ك ـبـرة
االنخراط/الت ـ
حيــث معظــم القتــى هــم مــن الفئــات العمريــة املنتجــة ،مــا ـيـرك
آثــاره عــى األمــن الغــذايئ مــن جهــة اإلنتــاج ومــن جهــة قــدرة األســر
عــى توفــر الدخــل الــازم للغــذاء باإلضافــة إىل تشــويه بنيــة األســر
واملجتمعــات املحليــة.

خـراط يف األعمــال
اقتصاديــات العنــف :وتــم اســتخدام مؤشــر االن ـ
سـرقة واإلتــاوات والنهــب واملشــاركة
غــر القانونيــة مثــل التهريــب وال ـ
يف القتــال ،وأظ ـهـرت النتائــج عالقــة ســلبية بــن انتشــار األنشــطة
االقتصاديــة املرتبطــة بالعنــف ودليــل األمــن الغــذايئ ،وهــي قضيــة
هامــة يف تغيــر هيكليــة العالقــات والســلطة والــروة يف املجتمــع
حيــث جــرى اســتغالل تفقــر املجتمــع وتدمــر مقومــات العيــش مــن
خـراط يف العنــف
قبــل قــوى التســلط وباملقابــل قدمــت حوافــز لالن ـ
حـرب
وا ـلـوالء لهــا .إن هــذه البنيــة الجديــدة لالقتصــاد أفــرزت أ ـمـراء ـ
حـرب
ورأســمالية محاســيب جديــدة عا ـبـرة للحــدود اســتغلت ال ـ
لب ـنـاء الــروات والســلطة وســاهمت بشــكل مباشــر يف حرمــان أغلبيــة
صـول عــى الغــذاء عــر نهــب املمتلــكات واالحتــكار
الســكان مــن الح ـ
واملضاربــة والتهريــب واإلتــاوات أو اســتغالل املســاعدات اإلنســانية
مــن خــال احتكارهــا أو توزيعهــا بطريقــة تميزيــة .إن تفكيــك
حـول
سـراتيجيات الهامــة يف الت ـ
اقتصاديــات العنــف هــو أحــد اال ـ
نحــو اقتصاديــات إنتاجيــة تضمينيــة توفــر األمــن الغــذايئ مــن خــال
نشــاط إنتاجــي بمشــاركة واســعة ويؤمــن ـفـرص عدالــة ويحافــظ عــى
اســتدامة املــوارد.

الوفيــات :إن الخســائر يف األرواح هــي األكــر فداحــة خــال ال ـنـزاع
حيــث يتــم انتهــاك الحــق يف الحيــاة يف قضيــة غــر قابلــة للتعويــض
وهي دليل عىل كثافة العمليات العسكرية واالنتهاكات الفادحة
خــال ال ـنـزاع يف ســوريا .يســتخدم النمــوذج نســبة الوفيــات نتيجــة
ال ـنـزاع مــن أب ـنـاء املنطقــة املدروســة نســبة إىل ســكانها ،وتشــر
النتائــج إىل عالقــة ســلبية ومعنويــة إحصائيــاً بــن دليــل األمــن
الغــذايئ والوفيــات الناجمــة عــن ال ـنـزاع .وهــو مؤشــر عــى مــدى
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رابعًا :السياسات المقترحة
لتحسين السيادة الغذائية
يرتبــط مفهــوم الســيادة الغذائيــة بأهميــة توفــر البيئــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة والسياســية كأســاس جوهــري يمكــن الدولــة واملجتمــع
مــن توفــر األمــن الغــذايئ الضــروري للمواطنــن ،وتمكنهــم مــن
تخفيــض الفقــر ويمكــن األ ـفـراد واألســر مــن تحصيــل حقهــا الطبيعــي
يف الغــذاء واملشــاركة الديمقراطيــة يف صناعــة ال ـقـرار الســيايس
املتعلــق يف الغــذاء واألمــن الغــذايئ وبمــا يراعــي ثقافــة املجتمــع
وتراثــه الالمــادي .كمــا يؤكــد مفهــوم الســيادة الغذائيــة عــى حــق
الجميــع محليــاً االســتفادة واملشــاركة بكافــة املــوارد الطبيعيــة،
حـرام عمــل منتجــي الطعــام،
ودعــم ســبل العيــش املســتدامة وا ـ
وتوطــن األنظمــة الغذائيــة والتأكيــد عــى ضــرورة تطويــر املعرفــة
واملهــارات مــن خــال تطويــر البحــوث والدراســات املحليــة التــي
تســاهم يف دعــم اإلنتــاج املحــي ،والعمــل بشــكل مســتدام يضمــن
الحفــاظ عــى النظــام البيئــي واملــوارد الطبيعيــة .وهكــذا فــإن العمــل
عــى تحقيــق الســيادة الغذائيــة والحــق يف الغــذاء يرتبــط بعــدة
مســتويات ،املســتوى االقتصــادي الوطنــي الــكيل واملحــي واألســري
عــى كل مــن املــدى القصــر واملتوســط والطويــل .ويتطلــب ذلــك أيضــاً
العمــل عــى مســتوى قطاعــي حيــث يدخــل قطاعــات الزراعــة والــري
والطاقــة والخدمــات والبيئــة ضمــن مجــال البحــث يف تحســن األمــن
الغــذايئ .إضافــة إىل ذلــك ال بــد مــن توفــر البيئــة املناســبة لتحقيــق
صـول إىل الديمقراطيــة بوظائفهــا
كل ذلــك والــذي يرتبــط بــدوره بالو ـ
التي تضمن حماية حقوق اإلنسان وحريته العامة والخاصة وحق
التعبــر .ب ـنـاء عــى التجربــة الســورية يجــب التأكيــد عــى أن الحــق يف
حـرب أيضــاً
الغــذاء كمــاً وكيفــاً يجــب أن يتحقــق يف ـفـرة الســلم وال ـ
والــذي يحتــم إيجــاد آليــة واضحــة لتفكيــك ميكانيكيــة اســتخدام
حـرب مــن أجــل الضغــط عــى املجتمــع لتقديــم
الغــذاء كأداة يف ال ـ
تنــازالت تمــس حقــوق اإلنســان وحريتــه وكرامتــه .إضافــة لذلــك ال
بــد مــن العمــل محليــاً وعامليــاً عــى اعتبــار اســتخدام الغــذاء ك ـ
سـاح
جريمة حرب وخاصة يف ظل الظروف الحالية التي أدت إىل كوارث
إنســانية ومجاعــات وأوبئــة قضــت وتقــي عــى حيــاة الكثرييــن،
بشــكل خــاص األطفــال .ويف مــا يــأيت يســتعرض البحــث عــدداً مــن
السياســات املقرتحــة لتحقيــق ســيادة الغــذاء.
لقــد بــن ال ـنـزاع يف ســوريا أهميــة مفهــوم الســيادة الغذائيــة يف
صـول إىل الحــق يف الغــذاء ،فقــد ســاهم تســلط املؤسســات
الو ـ
وتهميــش القــوى املنتجــة واملجتمعيــة قبــل ال ـنـزاع يف عــدم االســتقرار
صـول إىل حالــة الصــدام مــع الســلطة .كمــا بينــت قــوى التســلط
والو ـ
أث ـنـاء ال ـنـزاع أنهــا قــادرة عــى تدمــر مقومــات األمــن الغــذايئ خدمــة
الســتمرار العنــف والســيطرة .إن إطــار االقتصــاد الســيايس يقــدم
فهمــاً أكــر عمقــاً ملقومــات الســيادة الغذائيــة ويقــدم مســاحة أوســع
للتفكــر يف سياســات تضمــن الحــق يف الغــذاء بشــكل مســتدام.

 .١عىل املستوى الوطني الكيل
•تجريــم اســتخدام الغــذاء كســاح مــن خــال الحصــار أو
التضييق عىل الوصول للغذاء كجزء من تكتيكات الحرب.
ووضــع املناطــق واملجتمعــات التــي تعرضــت للحصــار وعانــت
مــن التجويــع والحر ـمـان كأولويــة للتدخــل وخاصــة اتجــاه
األطفــال الذيــن عا ـنـوا مــن ســوء التغذيــة.
•تفكيــك مؤسســات العنــف التــي قامــت بتدمــر مقومــات

األمــن الغــذايئ ،وهشــمت الســيادة الغذائيــة .والتطويــر
التدريجــي ملؤسســات تشــاركية ومســاءلة تضمــن الحــق يف
الغــذاء.
•وضع السياسات التي تضمن استعادة رأس املال البشري
يف مجــال األمــن الغــذايئ وخاصــة الزراعــة وال ــري والطاقــة
والتوزيــع.
•توســيع املشــاركة والتمثيــل يف سلســلة اإلنتــاج والتوزيــع
طـاع الخــاص
الغــذايئ .وتفعيــل دور املجتمــع املــدين والق ـ
مــن خــال منــح الحريــات العامــة والخاصــة وحريــة التعبــر
واملحاســبة واملســاءلة عــى املمارســات التــي تنتهجهــا
طـراف املتنازعــة يف مــا يتعلــق بتحقيــق األمــن الغــذايئ
األ ـ
والســيادة الغذائيــة.
• -متابعــة العمــل بالحــل الســيايس الســلمي يف املناطــق
واملــدن املتنــازع عليهــا عــى املســتوى املحــي وذلــك بالتفــاوض
مــع أهــل املنطقــة بحيــث يتــم تلبيــة مطالبهــم املعيشــية
ومشــاركتهم يف االختيــار.
طـاع الزراعــي مــن خــال
•قطاعيـ ًـا ال بــد مــن إعــادة تأهيــل الق ـ
إعادة تأهيل األرايض القابلة للزراعة التي تعرضت لإلتالف
نتيجــة العمليــات القتاليــة مــن خــال ادراجهــا ضمــن خطــة
زراعيــة خاصــة وإعــادة تأهيــل أنظمــة ال ــري والســدود واآلبــار
الجوفيــة واالرتوازيــة التــي ترفــد األرايض املرويــة بحاجتهــا
للميــاه وتوفــر ا ـملـواد األوليــة الالزمــة لضــخ امليــاه كالطاقــة
الكهربائية والفيول .إضافة إىل استئناف العمل بمشاريع
ال ــري الحديــث .وكذلــك توفــر البــذار واألســمدة للفالحــن
واألعــاف للمنتجــن الزراعيــن وإعــادة تأهيــل املداجــن
وزرائب املاشية التي تعرضت للتدمري أثناء الحرب وضمان
صـول
اســتقرار أســعار البــذار واألســمدة وتوســيع ـفـرص الح ـ
عــى الق ــروض الزراعيــة.
•مراجعــة السياســات الزراعيــة التــي انتهجتهــا الحكومــة،
وذلــك بشــكل تشــاريك وإعــادة تفعيــل عمــل صنــدوق الدعــم
سـاعدة عــى تنفيــذ السياســات الزراعيــة
الزراعــي بهــدف امل ـ
سـاهمة يف تحقيــق األمــن الغــذايئ ورفــع الكفــاءة
وامل ـ
االقتصادية لإلنتاج وتعزيز القدرة التنافسية له .ومحاربة
سـاهمت برفــع أســعار مســتلزمات
هـرة االحتــكار التــي ـ
ظا ـ
اإلنتــاج ،وتوســيع خيــارات الفالحــن بالقــروض الزراعيــة.
•وضــع خطــة اســتجابة للعوامــل املناخيــة التــي أ ـثـرت عــى
اإلنتــاج الزراعــي عــى املــدى القصــر وذلــك مــن خــال
تخصيــص موازنــات لل ـكـوارث الطبيعيــة كالجفــاف أو
الســيول ،وتقديــم إعانــات نقديــة يف املناطــق األكــر تأ ـثـراً
طـول املط ــري وخاصــة تلــك املناطــق التــي تعتمــد عــى
باله ـ
األمطــار لتعويــض الخســائر الناجمــة عــن تأخــر األمطــار مــن
جهــة وإتالفهــا للمحاصيــل.
مـواد الغذائيــة بحيــث يوجــه
•ضبــط عمليــات التصديــر لل ـ
اإلنتــاج الزراعــي والصناعــات الغذائيــة الوطنيــة لتلبيــة
حاجــات الســوق املحليــة ،مــا يخفــف الحاجــة إىل االســترياد
ويضمــن اســتدامة األمــن الغــذايئ واســتقرار أكــر ألســعار
املنتجــات الغذائيــة.
•وضع قضايا النزوح واللجوء يف أول سلم األولويات حيث
تعتــر النازحــن مــن الفئــات األكــر هشاشــة عــى املســتوى
الداخيل بالنسبة لألمن الغذايئ ،كذلك الالجئني وخاصة
جـوار .وتوفــر ـفـرص عمــل للنازحــن والالجئــن
يف مناطــق ال ـ
حـرب بحيــث
يف مناطقهــم ومدنهــم التــي غادروهــا بســبب ال ـ
صـول عــى فرصــة
يكــون ألبنــاء املنطقــة األولويــة يف الح ـ
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خـرة.
العمــل يف هــذه املناطــق حســب االختصــاص وال ـ
وتوفري قروض سكنية طويلة األجل إلعادة إعمار البيوت
واملناطــق الســكنية بمــا يضمــن بالتــايل توفــر اليــد العاملــة
حـرب.
جـرت ونزحــت بســبب ال ـ
الزراعيــة التــي ها ـ
•تحديــث بيانــات الفقــر عــى املســتوى الــكيل واملحــي ووضــع
برامــج الدعــم االجتماعــي لألســر األكــر ف ـقـراً .والعمــل
هـرة الفقــر وارت ـفـاع تكاليــف املعيشــة
عــى الحــد مــن ظا ـ
حـرب وذلــك مــن خــال
التــي تفاقمــت بشــكل كبــر يف ظــل ال ـ
مجموعــة مــن السياســات الكليــة كاعتمــاد سياســة نقديــة
واضحــة تضــع هــدف اســتقرار األســعار كأولويــة حيــث
مـان
صـرف املرك ــزي بضبــط آليــة مدروســة لض ـ
يقــوم امل ـ
تحقيــق االســتقرار الســعري بحيــث يقــوم بتحديــد املــدى
الــذي ال يجــب تجــاوزه ،وتوفــر مؤشــر لألســعار شــهري
حديث ودقيق ملراقبة التضخم واتخاذ التدابري الضرورية
عـدالت
إلعادتــه إىل الحــدود املطلوبــة عــى أال تزيــد م ـ
التضخــم عــن  5%كهــدف تأش ــري .وتحقيــق ال ـتـوازن بــن
خـول واألســعار مــن خــال وضــع الخطــوط
مســتوى الد ـ
التوجيهيــة وآليــات التســعري.
•توفــر ـفـرص العمــل للشــباب ،والنســاء واملعوقــن بشــكل
خــاص ،مــن خــال دراســات حديثــة عــن البطالــة يف ســوريا
مـان اجتماعــي تركــز بشــكل خــاص عــى
ووضــع برامــج ض ـ
األســر التي فقدت معيلها والرتكيز عىل هذا املحور ضمن
خطــط إعــادة اإلعمــار عــى املســتوى االجتماعــي.
•تفعيــل دور املجتمــع املحــي املتمثــل باتحــادات الفالحــن
ومنظمــات املجتمــع املــدين املعنيــة بشــؤون األمــن الغــذايئ
والبيئــي مــن أداء دورهــا بمشــاركتها باتخــاذ ال ـقـرار ومنــح
الحريــات العامــة للتعبــر عــن مطالــب املجتمــع املحــي
بالتغيــر لصالــح توفــر البيئــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
شـرط الزم لتحقيــق الســيادة الغــذايئ.
والسياســة ك ـ
•مشــاركة املجتمــع املحــي يف وضــع الخطــط واملوازنــات
للتعــايف وتوســيع هامــش االســتقالل اإلداري واالقتصــادي
للمجالــس املحليــة للق ـيـام بدورهــا بشــكل ســريع وفعــال.
•التعــاون بــن املجتمــع املحــي والحكومــة يف املركــز لوضــع
خطــط إنمائيــة محليــة شــاملة طويلــة األمــد تحــد مــن الفقــر
وتضمــن توفــر ســبل العيــش الالزمــة.
حـرب عــى املســتوى
ضـرار التــي تســببت بهــا ال ـ
•حصــر األ ـ
طـاع
املحــي والعمــل عــى تشــكل ف ــرق محليــة مــن الق ـ
عـام والخــاص واملجتمــع املــدين ملتابعــة تنفيــذ خطــط
ال ـ
تجــاوز العنــف وإعــادة تأهيــل األرايض الزراعيــة والســدود
وأنظمــة ال ــري واملمتلــكات الخاصــة والعامــة واملرافــق
مـان مشــاركة املجتمــع املحــي يف عمليــة إعــادة
العامــة لض ـ
اإلعمــار والتأهيــل

صـول عــى الغــذاء يف املحافظــات واملناطــق األكــر
عــى الح ـ
تضــرراً وحرمانـ ًـا.
•العمــل عــى رفــع قيمــة األجــور الحقيقيــة بحيــث تأخــذ يف
االعتبــار الســلة الغذائيــة الضروريــة وســبل العيــش األخ ــرى
ظـراً ألن الدخــل مــن العمــل هــو مصــدر الدخــل األســايس
ن ـ
مـان تناســب األجــور مــع األســعار
لألســر فــا بــد مــن ض ـ
•مراجعة عملية توزيع الدعم واملساعدات لضمان وصولها
إىل مستحقيها .ووضع برامج ضمان اجتماعي لألسر التي
ّ
وللمعوقــن وتوفــر البيئــة املناســبة لرفــع
فقــدت معيلهــا
مشــاركة النســاء يف العمــل.
•تفعيــل دور هيئــات حمايــة املســتهلك واملجتمــع املــدين
هـرة االحتــكار التــي
مـان جــودة الغــذاء ووضــع حــد لظا ـ
لض ـ
هـرة وأدت إىل توزيــع منتجــات
سـاهمت يف زيــادة هــذه الظا ـ
ـ
بجــودة متدنيــة وأســعار مرتفعــة.
شـرب لكافــة األســر الســورية ملــا تحملــه مــن
•توفــر ميــاه ال ـ
أخطــار صحيــة وتــؤدي إىل انتشــار األوبئــة بشــكل ســريع
ليــس يف املنطقــة ذاتهــا فقــط بــل واحتمــال انتشــار هــذه
األوبئــة يف كافــة املــدن واملناطــق الســورية .لذلــك ال بــد مــن
العمل كأولوية قصوى عىل إعادة تأهيل الشبكات العامة
شـرب ومراقبــة وســائل تعقيمهــا
التــي تمــد املناطــق بميــاه ال ـ
بشــكل كامــل .إضافــة إىل ذلــك وضــع ضوابــط للعاملــن
عــى إمــداد املناطــق بامليــاه مــن خــال صهاريــج والتأكــد مــن
موافاتها لشــروط الســامة والصحة العامة وتوفري وســائل
التعقيــم مجانـ ًـا ورفــع التوعيــة املنزليــة مــن خــال حمــات
دوريــة لضــرورة التأكــد مــن تعقيــم امليــاه قبــل اســتخدامها
شـرب.
لل ـ
•توفــر املشــتقات النفطيــة لكافــة املناطــق بأســعار مناســبة،
والرقابــة عــى عمليــات البيــع التــي يســيطر عليهــا الوســطاء
املحليــون.
مـان اســتدامة األمــن الغــذايئ مــن خــال توفــر الســلع
•ض ـ
مـواد
الغذائيــة مــن املجتمــع املحــي كمصــدر أســايس لل ـ
الغذائيــة وضبــط عمليــة االســترياد والتصديــر لهــذه ا ـملـواد.

 .٢عىل املستوى األسري
مـان توفــر ا ـملـواد الغذائيــة الضروريــة يف الســوق املحليــة
•ض ـ
صـول عــى
مـان القــدرة عــى الح ـ
بأســعار مناســبة .وض ـ
صـول
الغــذاء والــذي يتحــدد مــن خــال القــدرة عــى الو ـ
شـرائية
اآلمــن إىل منافــذ البيــع مــن جهــة وزيــادة القــدرة ال ـ
لألســر الســورية مــن خــال توفــر ـفـرص العمــل ورفــع
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مقدمة
ســنبدأ بتقديــم ـعـرض مختصــر عــن االقتصــاد الســيايس والســيادة
الغذائيــة واســتعراض موجــز ملراحــل االقتصــاد الســيايس اليمنــي
صـرة والــذي
منــذ مطلــع الســتينيات مــن القــرن املــايض بصــوره مخت ـ
يشكل خلفية عامة ومن خالله سيتبني لنا واقع السيادة الغذائية
يف اليمــن كمــا أن هــذا التقريــر ســيتناول املحــاور املبينــة أدنــاه والتــي
ســنتناول فيهــا انعكاســات النزاعــات والحــروب عــى الحــق يف الغــذاء
والســيادة الغذائيــة والوضــع الراهــن لتوفــر الغــذاء وانعكاســاته عــى
الوضــع اإلنســاين يف اليمــن وكــذا أنمــاط اإلنتــاج والحيــازات الزراعيــة
وواقــع اإلنتــاج الصناعــي الزراعــي والســميك والعمالــة الزراعيــة
والتعامــل مــع محدوديــة املــوارد كذلــك السياســات الزراعيــة والحــق
يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة والتشــريعات القائمــة يف اليمــن إىل
شـاكل وفرص تعزيز نضاالت منظمات املجتمع املدين بهذا
جانب م ـ
الخصــوص .

عـام  1962إىل منتصــف التســعينيات
املرحلــة األوىل مــن ـ
مــن الق ــرن املــايض
يف  26ســبتمرب 1962م تحــدد التوجــه الســيايس للجمهوريــة العربيــة
اليمنيــة مــن خــال أهــداف الثــورة وتوجهاتهــا ويف  30نوفمــر عــام
 ،1967نالــت اليمــن الجنوبــي اســتقاللها مــن بريطانيــا ،فيمــا
أصبحــت جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية التــي تبنــت
شـراكية ،ولكــن خــال ال ـفـرة مــن 1962م وحتــى أواخــر
سياســات ا ـ
شـراكية والرأســمالية
الثمانينــات دفــع التنافــس بــن الكتلتــن اال ـ
حـول التوجــه الســيايس لليمــن شــماال وجنوبــا ومنــذ
حينــذاك ـ
مطلــع عــام  1973فصاعــدا ،شــهدت الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة
جـرة عماليــة واســعة إىل البلــدان املنتجــة
عــى وجــه الخصــوص ه ـ
للنفــط ،وبشــكل رئيــي إىل اململكــة العربيــة الســعودية .ويف هــذه
ال ـفـرة ،تميــز االقتصــاد الســيايس بجانبــن دامــا طــوال ســنوات
االنتعــاش االقتصــادي .أولهمــا ،أن املنظمــات والحكومــات العربيــة
واألجنبيــة َّ
تولــت املســؤولية الفعليــة عــن السياســة املتعلقــة بالزراعــة
والخدمــات االجتماعيــة وتوفريها.وعــى وجهــه الخصــوص يف
شــمال اليمــن .وثانيهمــا ،عــى املســتوى الشــعبي ،أن تجربــة العمــل

والحيــاة يف الســعودية والخليــج شــجعت العمــال العائديــن عــى
فتــح محــات تجاريــة متنوعــة تبيــع البضائــع واألطعمــة االســتهالكية
املســتوردة ،ممــا أدى إىل توســع يف العمــل التجــاري عــى مســتوى
حـول مــن
املــدن الرئيســية عــى وجــه الخصــوص .وهكــذا ،ترافــق الت ـ
شـرة
زراعــة الكفــاف القائمــة عــى العمــل العائــي ،والتــي كانــت منت ـ
بشــكل واســع إىل الزراعــة القائمــة عــى العمــل املأجــور ،ممــا عكــس
نفســه ســلبا عــى إنتــاج الغــذاء الــذي أُهمــل وأصبــح يرتاجــع بصــوره
مســتمرة،وجرى هــذا األمــر عــى مســتوى الوحــدة املنزليــة وتســبب
سـاء
يف تقســيم جديــد لل ـنـوع االجتماعــي ،فالرجــال يهاجــرون والن ـ
يقمــن يف الوطــن .باإلضافــة إىل هــذا ،كانــت أســعار األغذيــة الزراعيــة
األساســية املســتوردة واملدعومــة دعمــا مزدوجــا ،كالقمــح والحليــب
الجــاف ،متدنيــة ومتو ـفـرة بشــكل واســع يف األســواق ،ممــا جعــل
اإلنتــاج املحــي غــر مجــدٍ اقتصاديــا إذا مــا قورنــت أســعار املنتجــات
املحليــة بأســعار املســتوردة .وهكــذا ،لــم يشــعر الرجــال املهاجــرون
بضــرورة املشــاركة ،حتــى لــو كانــوا قادريــن عــى ذلــك ،يف املحافظــة
عــى املدرجــات الزراعيــة التــي يقــوم آباؤهــم وزوجاتهــم وأوالدهــم
بزراعتهــا ،ولــم يقومــوا باســتئجار عمالــة رخيصــة نســبيا للقيــام
بذلــك نيابــة عنهــم« ،وبذلــك ،انخفــض حجــم العمــل املطلــوب
للمحافظــة عــى املدرجــات املهمةوالضروريــة ليــس فقــط إلنتــاج
الحبــوب البعليــة بــل أيضــا إلدارة أحــواض امليــاه يف مناطــق واســعة
مــن اليمــن ،ويف نفــس الوقــت ،و ـفـرت األمــوال املتدفقــة مــن عائــدات
العمــل يف اقتصاديــات إنتــاج النفــط التمويــل الضــروري لالســتثمار
يف مضخــات رفــع امليــاه واالســتخدام الجائــر للميــاه يف ظــل ات ـبـاع
شـرت فيهــا تلــك املضخــات
طــرق الــري التقليديــة يف املناطــق التــي انت ـ
 ،ممــا أدى إىل اخت ـفـاء فائــدة نظــام الــري القديــم القائــم عــى
الجــداول الســطحية أو القنــوات .يف ظــل غيــاب شــبه كامــل لــدور
الدولــة يف تنظيــم االقتصــاد ويف تقنــن اســتخدام تقنيــة املضخــات»
(منــدي مارثــا  .الحكيمــي امــن  .بيلــه فريدريــك )2014وتهــدر نســبة
صـول القــات .حيــث
كبريةمــن امليــاه يف ري املســاحات املزروعــة يف مح ـ
أنــه يشــكل اســتنزافاً للموارداملائيــة وصــل إىل أكــر مــن %32مــن
االستخدامات الزراعية للمياه وهي تمثل نسبةكبريةمن كميةاملياه
ا لجوفيةاملحــدودة والتوســع يف املســاحة الزراعيــة للقات.باملقابــل
تراجــع يف كميــات الحبــوب املنتجــة محليــا (كمــا هــو مبــن بالشــكل
التــايل)
صـاء الزراعــي و الجهــاز املركــزي
اصــدارات االدارة العامــة للح ـ
صـاء )2016
لالح ـ
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صـول الــن يمكــن
صـول نقــدي وهــو مح ـ
ومقابــل ذلــك هنــاك مح ـ
صـول الــن
تنميتــه تعتــر اليمــن واحــدة مــن اهــم البلــدان املنتجــة ملح ـ
عرب التاريخ ،ولكن مع تزايد الطلب عىل النب اليمني خالل القرون
الســابقة ،لــم تتمكــن اليمــن مــن تلبيــة الطلــب املتزايــد والزالــت تنتــج
الــن بالطــرق التقليديــة .ومــع االســف ،تــم نقــل الــن اليمنــي وزراعتــه
يف بلــدان اخــرى مــا ادى اىل تزايــد عــدد البلــدان املنتجــة للــن اىل
اكــر مــن  70بلــدا .واعتمــدت تلــك البلــدان عــى االســاليب الزراعيــة
والصناعية الحديثة ،وبالتايل تناقصت الكميات املنتجة من النب يف
اليمن اىل ان وصلت نسبة تصديره اىل اقل من  %0.04من صادرات
الــدول املنتجــة للــن .أضحــت هــذه الحقيقــة موجعــة ،فكانــت اليمــن
املصــدر الوحيــد ثــم يف مقدمــة املصدريــن واالن اصبحــت يف اســفل
قائمــة البلــدان املصــدرة للــن.

سـراتيجية
الوضــع الراهــن إلنتــاج الــن يف اليمــن واال ـ
الوطنيــة يف هــذا املجــال.
صـاء الزراعــي الصــادر عــن وزارة الزراعــة
مــن واقــع بيانــات كتــاب االح ـ
والــري يف اليمــن ان متوســط املســاحات املزروعــة ســنويا بالــن خــال
االعــوام -2013وحتــى  2018بلــغ 34.181هكتــار وبلــغ متوســط انتاجيتهــا
يف نفــس ال ـفـرة 19,286طــن يف  17محافظــة مــن اجمــايل  21محافظــة
(مــن اجمــايل  333مديريــة).
ويــزرع الــن يف  84مديريــة موزعــة يف اقليــم املرتفعــات الوســطى
والشــمالية والجنوبيــة
سـرة تــزرع الــن والغالبيــة العظمــى تــزرع
ويوجــد حــوايل  99الــف أ ـ
الــن يف مســاحات اقــل مــن هكتــار ،وتمثــل اليمــن مــن حيــث االنتــاج
املرتبة السادسة يف اسيا واملرتبة  46من ضمن  60دولة عىل املستوى
العاملــي.
اهم الصعوبات التي تواجه محصول النب يف اليمن:
•استرياد النب من الخارج
•عدم توفر االنشطة البحثية يف مجال النب
•مشكلة الجفاف
• كــر أعمــار األشــجار حيــث أصبــح بعضهــا يف عمــر
الشــيخوخة وغــر منتجــة اقتصاديــا
• عــدم وجــود سياســات تســويقية لتصديــر الــن وغيــاب جهــة
مختصــه بذلــك
• قصور يف االرشاد
صـول مــا بعــد
• عــدم توفــر اآلالت الحديثــة ملعامــات املح ـ
ا لحصــا د
•أعــدت وزارة الزراعــة وال ــري خــال شــهر مايــو2019م
صـول الــن ،وســيتم تنفيــذ هــذه
سـراتيجية لتنميــة مح ـ
ا ـ
سـراتيجية خــال ال ـفـرة املمتــدة مــن النصــف الثــاين مــن
اال ـ
عـام 2019وحتــى 2025م بهــدف تحقيــق حزمــة مــن الربامــج
ـ
صـول
الهادفــة اىل «التوســع يف املســاحات املزروعــة بمح ـ

املرحلة الثانية من عام 1995م إىل االًن
ويف  22مايــو عــام 1990م اتحــدت الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة
وجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية وأصبحــت الجمهوريــة
اليمنيــة .وخــال ال ـفـرة مــن عــام  1990إىل عــام 1994م توالــت األحــداث
والخالفــات السياســية ممــا أدى إىل محاولــة الخــروج مــن الوحــدة
يف عــام ،1994إالأنــه تــم تعزيــز ســيطرة الشــمال عــى الدولــة وال ـيـزال
صـراع قائمــا إىل اآلن وذلــك باملطالبــة بشــكل الدولــة وبمــا يتعلــق
ال ـ
بجنــوب اليمــن واســتحقاقه .

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -اليمن

وكمــا هــو موضــح أن مســاحة القــات يف تزايــد مســتمر مــن  76ألــف
هكتــار يف عــام1990م إىل 168الــف هكتــار يف عــام 2016م وهنــاك تقاريــر
ملنظمات دولية تشري أن مساحة القات تفوق هذا الرقم أما كميات
الحبــوب املنتجــة محليــا وقــد تراجعــت مقارنــة بعــام 2012م مــن 910
ضـراوات
ألــف طــن إىل  357ألــف طــن يف عــام 2016م وزاد إنتــاج الخ ـ
صـول
بمقــدار  %35كمــا ارتفــع إنتــاج القــات بمقــدار ( .%118ارقــام مح ـ
القــات تخــص مرحلــة مــا بعــد وحــدة شــطري اليمــن 1990م)

الــن وذلــك مــن  34.181هكتــار (حاليــا) اىل  43500هكتــار يف
عـام 2025م ،مــع زيــادة االنتــاج مــن  19.281طــن (حاليــا) اىل
ال ـ
عـام2025م ،وكــذا زيــادة صــادرات اليمــن
 50.551طــن يف ال ـ
عـام2025م «( (وزارة
مــن 300طــن حاليــا اىل 40.441طــن  1يف ال ـ
صـول الــن مايــو 2019م)
سـراتيجية تنميــة مح ـ
الزراعــة ا ـ
•ولــو تمكنــا مــن تصديــر  40.441طــن بــن يف
العام بقيمــة  606615مليــون  $فهــذه تعــادل قيمــة
 2.637.456طــن قمــح بســعر  $230للطــن القمــح.
ويعنــي ذلــك ان انتــاج الــن يمكــن ان يكــون مصــدر لألمــن
الغــذايئ

منــذ يوليــو عــام  2005تــم الرتاجــع عــن سياســة دعــم الغــذاء والنفــط
(كيــف كان الوضــع قبــل  ,2005أي مــا هــو مضمــون السياســات
الزراعيــة قبــل هــذا التاريخ)شــهدت الجمهوريــة اليمنيــة بعــد قيــام
غـرات داخليــه وخارجيــة
الوحــدة يف بدايــة التســعينيات أحداثــا ومت ـ
ضـاع االقتصاديــه واملاليــة والنقديــة .حيــث بــدأت
أدت إىل تفاقــم األو ـ
حـرب الخليــج الثانيــة والتــي أدت إىل عــودة أكــر مــن
تلــك األحــداث ب ـ
غـرب كانــوا يعملــون يف منطقــة الخليــج وفقــدان البــاد
مليــون م ـ
عوائــد التحويــات التــي كانــوا يحققونهــا وزيــادة حصيلــة الدولــة مــن
العمــات الصعبــة ،عــاوة عــى ذلــك قطــع املســاعدات التــي كانــت
تحصــل عليهــا اليمــن مــن دول الخليــج ،باإلضافــة إىل ذلــك انهيــار
االتحــاد الســوفيتي متزامنــا مــع توحيــد الشــطرين ومــا ترتــب عنــه
مــن هبــوط يف املســاعدات العســكرية واالقتصاديــة كذلــك شــهدت
طـراف
البــاد حربــا أهليــة يف صيــف عــام  1994والتــي كان ســببها ان اال ـ
املوقعــة عــى اتفاقيــة دمــج النظامــن يف  22مايــو1990م وجــدت ان
هذا الدمج لم يكلل بالنجاح ولكن انتهت الحرب بالحســم لصالح
النظــام يف شــمال اليمــن وتســبب ذلــك يف خســائر ماليــة تقــدر مــا بــن
شـرة إىل أحــدى عشــر مليــار دوالر .وكل تلــك األحــداث أ ـثـرت عــى
ع ـ
اقتصــاد الدولــة الوليــدة وواجهــت وضعــا اقتصاديــا صعبــا.
وفــى نهايــة  1994شــكل تفاقــم الوضــع االقتصــادي للبــاد أبــرز
مظاهــر األزمــة االقتصاديــة نتيجــة أن االختــاالت االقتصاديــة لــم
تعــد قابلــة لالحتمــال فمعــدل النمــو االقتصــادي والــذي اتســم
بالتباطــؤ والضعــف خــال ال ـفـرة مــن ( )1993-1990قــد أصبــح ســالبا
يف عــام  1994حيــث بلــغ نحــو( )%0.8-للناتــج املحــى الحقيقــي ،ونحــو
( )%6.5-للناتج املحىل الحقيقي غري النفطي .كما ارتفعت البطالة
إىل مســتويات غــر مســبوقة مــا بــن ( )%35 :25وارت ـفـاع معــدالت
التضخــم إىل نحــو  %55عــام  ،1995وارت ـفـاع العجــز يف املوازنــة
العامــة بنحــو  %16مــن إجمــاىل الناتــج املحــى لعــام  1994وغريهــا مــن
قدرت كميات النب التي سيتم تصديره بحوايل %80من اجاميل االنتاج املتوقع-
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املتغرياتاالقتصاديــة األخــرى.
وتلــك الظــروف قــد و ـفـرت للحكومــة اليمنيــة املــررات املوضوعيــة
لطلــب مســاعدة صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل لتســوية
خـرات مدفوعــات خدمــة الديــون الخارجيــة املســتحقة عــى
متأ ـ
صـاح
اليمــن ،وذلــك مقابــل التزامهــا بتبنــي وتنفيــذ برنامــج لإل ـ
شـاكلها واختالالتهــا االقتصاديــة وهــو
االقتصــادي واملــايل ملعالجــة م ـ
عـرف بربنامــج التثبيــت االقتصــادي والتكيــف الهيكيل(وذلــك
مــا ي ـ
بدايــة مــن مــارس .)1995
وبــدأ االقتصــاد اليمنــى يف التغــر والتطــور نتيجــة تبنــى الحكومــة
لربنامج اإلصالح االقتصادي من اقتصاد تقوده القرارات الحكومية
طـاع العــام ،إىل اقتصــاد تقــوده
أو مركزيــة التخطيــط وســيادة الق ـ
قــوى الســوق يتســم باملنافســة والتخطيــط التأشــرى ،باإلضافــة
طـاع الخــاص يف قيــادة عمليــة التنميــة،
طـاء دور أكــر للق ـ
إىل إع ـ
طـاع الزراعــي
غـرات يف الق ـ
حـوالت والت ـ
وكان البــد أن يكــون لهــذه الت ـ
اليمنــى العديــد مــن اآلثــار عــى اإلنتــاج الزراعــي ســواء كانــت ايجابيــة
أم ســلبية.
جـراءات إال أنهــا ســاهمت فــى انخفــاض مســتوى
وبرغــم كل تلــك اإل ـ
املعيشــة وإنقــاص األجــور أو متوســط األجــور الحقيقيــة ،وزيــادة
حــدة الفقــر واتســاعها بــن الفئــات محــدودة الدخــل ،ممــا أدى إىل
زيــادة معــدل التضخــم ،وعــدم توافــر خدمــات التعليــم والصحــة
بالقــدر الــازم للفئــات املنخفضــة الدخــل والف ـقـرة ،كمــا ان خفــض
ســعر العملــة املحليــة التــى يطالــب بهــا صنــدوق النقــد الــدويل أدى
إىل زيــادة تكلفــة الســلع املســتوردة ممــا يزيــد مــن معانــاة محــدودي
الدخل.املصــدر ( :الســياين )2005
شـراف صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل ويف ضــل غيــاب
بإ ـ
التدابــر الحمائيــة لإلنتــاج املحــي ممــا تضاعــف معــه ســعر وقــود
الديزل وأدى إىل زيادة يف أغلب املدخالت الزراعية وهذا بدوره أدى
إىل زيــادة يف تكاليــف اإلنتــاج ألغلــب املحاصيــل وخصوصــا املحاصيــل
التــي تســتخدم املكننــة وضــخ ا ـملـاء ،وارت ـفـاع ســعر الوقــود أدى إىل
ارتفاع أسعار املدخالت مثل األسمدة النيرتوجينية ( يوريا) وغريها
 .كمــا أن ارت ـفـاع تكلفــة اإلنتــاج أدى إىل نقــص الهامــش الزراعــي
ألغلــب املحاصيــل التــي واجههــا املنتجــون إمــا بمحاولــه تحســن
ورفــع اإلنتاجيــة عــن طريــق اســتخدام املــوارد املتو ـفـرة بطريقــه أحســن
حـول إىل املدخــات األقــل ســعراً ،ويف بعــض
وبفعاليــة أكــر أو الت ـ
الحــاالت فــإن ارت ـفـاع تكاليــف اإلنتــاج أدى إىل النقــص يف املســاحات
املزروعــة .
فالتحديــات التنمويــة واملشــكالت املزمنــة مــن بطالــة وفقــر وانعــدام
العدالــة االجتماعيــة بــكل أبعادهــا ومضامينهــا قــد زادت عمــا كانــت
عليــه منــذ عــام 2005م ولــم تشــهد تحســنا يذكــر إىل اآلن ،بــل أنهــا
شــهدت مزيــدا مــن التعقيــدات املحليــة والسياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة وحروبــا ونزاعــات محليــة جديــدة ، ،وهــذا يعنــي
ضـوح فشــل السياســات االقتصاديــة والتنمويــة ،حيــث أن تلــك
بو ـ
العوامــل أدت إىل اشــتعال االحتجاجــات يف اليمــن يف فربايــر 2011م
 ،لتتــواىل بعــد ذلــك األزمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،والتدخــات
شـاكل اليمــن االقتصاديــة
الخارجيــة اإلقليميــة والدوليــة؛ ».م ـ
حقيقيــة ،لكنهــا ليســت ناجمــة عــن نقــص مطلــق ال يمكــن ترميمــه
يف املــوارد ،بــل هــي حصيلــة السياســات اليمنيــة امل ـثـرة للجــدل

واملُفت ـقـرة إىل التنميــة املؤسســية .هــذه السياســات هــي التــي تشــكل
ّ
التغلــب عــى الصعوبــات االقتصاديــة
العقبــة الــكأداء الرئيســية أمــام
الراهنــة» (شــميتز ابريــل )2012

ماذا عن السيادة الغذائية يف االقتصاد اليمني؟
يعـرّف مفهــوم الســيادة الغذائيــة وفــق «إعــان نياالين»ســنة 2007
كما ييل«:الســيادة الغذائية هي ّ
حق الدول و الشــعوب يف التغذية
السليمة املالئمة لثقافتهم وامل ُْن َتجة بطرق بيئيّة ناجعة ومستدامة،
وكذلــك يف تحديــد أنمــاط التغذيــة واملنظومــات الزراع ّيــة .وهــي تضــع
ِّ
واملوزعــن
يف املقــام األول ألولويــات األنظمــة الغذائية(املنتجــن
شـركات متعـ ّـددة
واملســتهلكني عوضــا عــن طلــب الســوق وال ـ
الجنســيات»( .نيــاين )2007
فالدولة يف إطار التزاماتها املتعلقة باتخاذ التدابري الكفيلة بتحقيق
األمــن الغــذايئ ،تعمــل الدولــة مــن خــال برنامــج التصنيــف املرحــي
لألمــن الغــذايئ الــذي تقــوم بــه ســكرتارية األمــن الغــذايئ ممثلــة
بــوزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل وبالتنســيق مــع منظمــة ألفــاو
ومــن خــال تشــخيص الوضــع الراهــن يف املرتكــز األول(مصــادر توفــر
الغــذاء) فالدولــة ممثلــة بــوزارة الزراعــة والــري تأخــذ بعــن االعتبــار
هــذا الجانــب وارتباطــه بالســيادة الغذائيــة ) بمرتكزاتهــا األربعــة
واملتمثلــة بالتــايل:
•توافــر الغــذاء :كميــات كافيــة مــن األغذيــة املتاحــة عــى
أســاس ثابــت .
صـول عــى
صـول إىل الغــذاء :وجــود ـمـوارد كافيــة للح ـ
•الو ـ
ظـام غــذايئ مغـ ِـذ
األطعمــة املناســبة الت ـبـاع ن ـ
•اســتخدام الغــذاء :االســتخدام املناســب اســتنادا إىل
معرفــة التغذيــة األساســية والرعايــة ،وكذلــك امليــاه واملرافــق
الصحيــة املناســبة.
•االســتقرار أو االســتمرارية (مأمونــة /االســتدامة) بمــا يعنــي
صـول إىل األغذيــة حتــى يف
اســتمرار التوفــر الغــذايئ والو ـ
حالــة صدمــة مفاجئــة (كاألزمــة االقتصاديــة أو املناخ ّيــة) أو
حــدث دوري (كالنقــص الغــذايئ املوســمي) .
«لذا فإن الدول تسعى إىل بلوغ أهداف أساسية ثالثة تتمثل يف:
ضمــان األنظمــة الغذائيــة لتغذيــة متو ـفـرة للجميــع وتســتجيب
لحاجيــات الســكان.

تنميــة الزراعــة بمــا يضمــن االرتقــاء بمداخيــل املزارعــن
الصغــار.
ضـاء
ضـرار بالقــدرة عــى تلبيــة الحاجيــات املســتقبلية .فالق ـ
عــدم اإل ـ
عــى الت ـنـوع البيولوجــي واالســتعمال غــر الرشــيد للميــاه وتلويــث
طـاع الزراعــي
األرايض وامليــاه مــن شــأنها أن تهـ ّـدد مســتقبل الق ـ
واملنظومــات البيئيــة( ».محجــوب ـعـزام .بلغيــث محمــد )2018
ومــن خــال اإليجــاز الســابق أن األمــن الغــذايئ صــار محت ـكـراَ مــن
قبــل املؤسســات املاليــة الدوليــة ووكاالت التنميــة األخــرى والتــي تــم
شـراء املــواد
إرهــاق البلــدان الف ـقـرة ومنهــا اليمــن التــي أخضعتهــا إىل ـ
الغذائيــة مــن األســواق العامليــة واالعتمــاد عــى اإلعانــات الغذائيــة
بــدال عــن الرتكيــز عــى تعزيــز جانــب االســتقالل الــذايت والســيادة
الغذائية محليا واالســتغالل األمثل للموارد الطبيعية ونتاج ذلك»
صـول إىل
فــإن الف ـقـراء يكونــون عرضــة للمخاطــر والصعوبــات للو ـ
الغــذاء وتكــون نقــاط الضعــف هــذه حــادة إذا فشــلت الدولــة التــي
320

 -1انعكاسات النزاعات والحروب
على الحق في الغذاء والسيادة
الغذائية والوضع الراهن لتوفر
الغذاء وانعكاساته على الوضع
اإلنساني في اليمن.
هنــاك نزاعــات وصراعــات وحــروب ت ـفـرض عــى اليمنيــن منــذ نحــو
صـراع
أكــر مــن ثــاث ســنوات والتــي بــدأت يف يونيــو 2014م وبــدأ ال ـ
حـاء اليمــن وتصاعــدت حدتــه يف مــارس 2015م
املســلح يف معظــم أن ـ
ممــا اِدى إىل خســائر ك ـبـرةيف األرواح وتســبب بموجــات ك ـبـرة مــن
ضـرارا بالبنيــة التحتيــة وتقديــم الخدمــات
النــزوح الداخــي ملحقــاً أ ـ
يف جميــع القطاعــات االقتصاديــة واملجتمــع ،فقــد تعرضــت معظــم
الطــرق الرئيســية والجســور يف عمــوم البلــد للتدمــر وخطــوط
ضـرار بالغــة وتوقــف إنتــاج النفــط وكــذا خطــورة
الكهر ـبـاء إىل أ ـ
صـول إىل جنــي املحاصيــل مــن ا ـملـزارع بســبب زراعــة األلغــام فيهــا
الو ـ
ممــا ســبب يف خســائر بالغــة لل ـمـزارع اليمنــي والبلــد والحرمــان مــن
صـول عــى الغــذاء الــكايف يف ظــل نــداءات املجتمــع الــدويل مــن
الح ـ
حــن إىل أخــر،وال ـتـزال مثــل تلــك النزاعــات والصراعــات مســتمرة
إىل يومنــا هــذا يف الوقــع اليمنــي ،وأن أثــر ال ـنـزاع املســلح عــى األمــن
شـراً ،مثــل التشــريد مــن األرايض و
الغــذايئ يمكــن أن يكــون مبا ـ
مناطــق رعــي املاشــية ومناطــق صيــد األســماك أو تدمــر املخزونــات
الغذائية واألصول الزراعية  ,أو غري مباشر ،مثل إحداث اضطرابات
يف النظــم الغذائيــة واألســواق ،ممــا يــؤدي إىل زيــادة أســعار املــواد
شـرائية لألســر املعيشــية ،أو
الغذائيــة أو انخفــاض القــدرة ال ـ
صـول عــى اإلمــدادات الالزمــة إلعــداد
إحــداث نقــص يف إمكانيــة الح ـ
الطعــام ،بمــا يف ذلــك امليــاه والوقــود .وتشــر التقاريــر أنــه «حتــى
ضـرار املقــدرة التــي لحقــت باملــدن
شــهر مايــو 2018م ـتـراوح إجمــايل ااأل ـ
شـرة مابــن  6.1إىل  7.5مليــار دوالر وبصــورة عامــة تقــدر
الســت ع ـ
االحتياجات الخاصة بالتعايف وإعادة األعمار مابني  19إىل  23مليار
دوالر عــى مــدى خمــس ســنوات منهــا فيمــا يتعلــق باألمــن الغــذايئ
 2.329مليــار دوالر» (( )GSURRمايو)2018أمــا فيمــا يتعلــق بالوضــع
الراهن لتوفر الغذاء فيعترب املســتوى الغذايئ الحايل للســكان أدىن
مــن املســتوى العاملــي ويقــدر متوســط نصيــب الفــرد مــن الســعرات
الحراريــة حــوايل  2214ســعرة حراريـ َه كمتوســط لألعــوام 2014-2010م،
إذ يقــدر هــذا املتوســط  2500ســعرةحراري َه يف اليــوم يف الــدول الناميــة
وتجــاوزت  3000ســعرة حراريـ َه للــدول املتقدمــة.إن اليمــن تعــاين مــن
مشــكلة غذائيــة مــن حيــث الكــم والكيــف وهــو مــا توصلــت إليــه بعــض
املسوحات التي نفذت يف البالد وأكدت بان أحد األسباب الرئيسية
الرت ـفـاع معــدالت وفيــات الرضــع يف الســنة األوىل مــن العمــر وارت ـفـاع
معــدالت وفيــات األطفــال دون الســنة الخامســة تعــود يف األســاس
إىل أســباب ســوء التغذيــة الــذي يبــن حجــم املشــكلة الغذائيــة التــي
يتطلــب معالجتهــا.
وانعكــس الوضــع الراهــن يف اليمــن عــى الســياق اإلنســاين
ضـاع الفقــر وادى اىل النقــص الحــاد يف توفــر
واالجتماعــي وأو ـ

ضـاع اإلنســانية
صـراع الدائــر يفاقــم بشــدة مــن تدهــور األو ـ
إال أن ال ـ
الصعبــة .ازدادت معــدالت الفقــر ســوءاً بدرجــة ك ـبـرة بعــد نشــوب
صـراع  ،وهــي التــي كانــت مرتفعــة بالفعــل قبــل نشــوبه.ويظهر
ال ـ
سـرة  2014أن االضطرابــات
تحليــل أويل 2لبيانــات مســح ميزانيــة األ ـ
صـراع
االقتصاديــة والسياســية يف اليمــن ،حتــى مــن قبــل انــدالع ال ـ
املســلح الدائــر ،قــد أدت إىل زيــادة حــادة يف نســبة الفقــر .وكان
مســتوى الفقــر يشــهد بالفعــل توجهــاً متصاعــداً بــن عامــي 2005
و ،2014لكــن الوضــع تدهــور بشــدة  ،وبشــكل يثــر االنزعــاج ،يف عــام
صـراع الدائــر أن معــدل
حـاكاة األوليــة آلثــار ال ـ
.2015وتظهــر عمليــات امل ـ
تفــي الفقــر قــد تضاعــف عــى املســتوى الوطنــي ككل «(مــن 34.1
يف املائــة عــام  2014إىل  62يف املائــة عــام ( 3.»)2015مجموعــة البنــك
الدويل يونيو  )2017ويشري ذلك إىل حدوث تدهور مفزع يف األساس
املعيــي باليمــن .ويف حــن شــعر الجميــع ،يف كل مــكان ،بالتأثــر
صـراع ،طبقــا لتقاريــر االحتياجــات اإلنســانية لعــام 2018م
الســلبي لل ـ
فــإن مايقــدر ب %75مــن ســكان الجمهوريــة اليمنيــة يعانــون مــن
انعــدام األمــن الغــذايئ و  %29معرضــون لخطــر املجاعــة ومــن بــن
ـهـؤأل هنــاك  1.8مليــون طفــل و  1.1مليــون ا ـمـرأة حامــل أو مرضعــة
يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد وهنــاك  %89محرومــن مــن
شـرب النظيفــة يف
صـرف الصحــي وميــاه ال ـ
صـول عــى خدمــات ال ـ
الح ـ
حــن يفتقــر نحــو  %56إىل الرعايــة الصحيــة األساســية هــذا باإلضافــة
إىل مايقــدر بنحو3.44مليــون شــخص نزحــوا مــن ديارهــم ومــع
انهيــار شــامل للخدمــات والــذي أدى إىل تراكــم القمامــة ،ممــا أدى
إىل تفــي و ـبـاء الكو ـلـرا ء ويف شــهر مايــو 2018م أفــادت منظمــة
الصحــة العامليــة بوجــود أكــر مــن مليــون حالــة مشــتبه بإصابتهــم
بو ـبـاء الكو ـلـرا باإلضافــة إىل حــوايل ألفــن حالــة وفــاه (()GSURR
مايــو)2018
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شـراء
توجــد يف ظلهــا يف ضمــان اإلنتــاج املحــي الــكايف أو ال تســتطيع ـ
الطعــام ثــم توزيعــه بأســعار تكــون يف متنــاول الجميــع .إذا كانــت
البــاد فقريةوأراضيهــا هامشــية إيكولوجيــاً  ،فمــن املحتمــل حــدوث
أزمــات غذائيــة متكــررة كمــا هــو حاصــل يف الوقــت الحاضــر يف حالــة
اليمــن» (مارتينيلــو جوليانــو ).)2018

الغــذاء ،و نســتطيع ال ـقـول إن اليمــن يعــاين بالفعــل ،منــذ مــا قبــل
عــام  ،2014مــن تحديــات جمــة عــى عــدة جبهــات مــن ارت ـفـاع معــدالت
النمــو الســكاين ،والخلــل الخطــر بــن املناطــق الحضريــة والريفيــة
وتفــي الفقــر ،والجمــود االقتصــادي «حيــث أنــه كان هنــاك 11
صـراع
مليــون يعانــون مــن انعــدام األمــن الغــذايئ قبــل تصاعــد ال ـ
الراهــن وكان انتشــار انعــدام األمــن الغــذايئ أكــر يف املناطــق الريفيــة
منــه يف املناطــق الحضريــة ،حــوايل %48مــن ســكان الريــف مقابــل
 %26مــن ســكان املناطــق الحضريــة»» (( )GSURRمايــو)2018

«كمــا خــرج أكــر مــن  1.8مليــون طفــل آخريــن مــن املــدارس منــذ
صـراع ،ليصــل بذلــك إجمــايل عــدد األطفــال املحرومــن مــن
بــدء ال ـ
الدراسة إىل أكرث من  3ماليني.والتزال أكرث من  1600مدرسة مغلقة
ســواء بســبب انعــدام األمــن ،أو مــا لحــق بهــا مــن ضــرر مــادي ،أو
الســتخدامها كمالجــئ للنازحــن .وتأثــر تقديــم املعونــة لليمــن
بالعنف الدائر واملخاوف األمنية»( ..املؤسســة الدولية للتنمية -2017
)2018
حـرب عــى اليمــن،
صـراع املســتمر واثــر ال ـ
وبعــد أربــع ســنوات مــن ال ـ
ارتفــع عــدد املناطــق التــي تعــاين مــن انعــدام حــاد يف األمــن الغــذايئ
 وقد تضمنت تحليل البيانات ملسح ميزانية األرسة الذي قام به الجهاز املركزي2
لإلحصاء ومل تخرج الوثيقة إلىاآلن بصورة رسمية
 يستند إحصاء عدد الفقراء إىل خط الفقر الوطني بالجمهورية اليمنية3
واملحدد مببلغ  10،913رياالً (أي نحو  50دوالرا ً) للفرد شهرياً بأسعار عام .2014وعىل أساس
تعادل القوة الرشائية يُقدَر هذا الخط بحوايل  3.52دوالر للفرد يف اليوم ،أي نحو  105.6دوالر
للفرد يف الشهر.
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بنســبة  60يف املائــة خــال عــام واحــد ،مــن  107مديريــة خــال عــام
شـرة ماليــن شــخص عــى
 2018م إىل  190مديريــة يف عــام  2019م وع ـ
بعــد خطــوة واحــدة فقــط مــن املجاعــة واملــوت جوعــاً .تواجــه 230
مديريــة يمنيــة مــن أصــل  333مديريــة حاليــاً انعــدام األمــن الغــذايئ
ويعاين  7,400,000شخص من سوء التغذية ،أي ما يقارب ربع عدد
الســكان ،اغلبيتهــم يف املرحلــة الحــادة .وذلــك اىل جانــب تفــي و ـبـاء
الكو ـلـرا كمــا تــم اإلشــارة اليــه ســابقاً والتــي بــدأ ظهورهــا مــن قبــل
ســنة ونصــف تقريبــاً .ومــن خــال خطــة االســتجابة للــدول املانحــة
طـاع الصحــة ،تمــت مواجهــة
شـركاء املحلــن يف ق ـ
بالتنســيق مــع ال ـ
أكــر تفــي واســع النطــاق ـملـرض الكو ـلـرا يف التاريــخ املعاصــر« ،ممــا
قلــص عــدد الحــاالت الجديــدة مــن مليــون حالــة يف الســنة والنصــف
الســابقة إىل  311,000حالة»(.مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون
اإلنسانية يناير-ديسمرب2019م) ومن خالل االستجابة اإلنسانية
لعــام 2019م ،تــم وضــع حزمــة مــن الربامــج وذاك للتخفيــف مــن
حــاالت تفــي الكو ـلـرا واأل ـمـراض املُعديــة .وذلــك مــن خــال :
•إصــاح وتطهــر شــبكات امليــاه وال ـ
صـرف الصحــي وتوســيع
نطــاق املراقبــة الوبائيــة ومعالجــة ا ـملـرىض يف أس ــرع وقــت
ممكــن .
•تكثيــف مراقبــة عوامــل الخطــر املؤديــة إىل العــدوى ومصــادر
انتقالهــا يف جميــع املديريــات ذات املخاطــر العاليــة.
•توســيع نطــاق إصــاح شــبكات امليــاه وال ـ
صـرف الصحــي
املعطلــة يف جميــع املديريــات ذات املخاطــر العاليــة.
•توســيع نطاق إعدادات املياه والصرف الصحي والنظافة يف
طـوارئ وزيــادة عــدد وإمكانيــات ف ــرق االســتجابة
حــاالت ال ـ
الســريعة الخاصــة بامليــاه وال ـ
صـرف الصحــي والنظافــة عــى
مســتوى املديريــة يف املديريــات ذات املخاطــر العاليــة.
•توســيع نطــاق أنشــطة التلقيــح واســتعدادات الصحــة يف
طـوارئ وتوســيع حزمــة الحــد األدىن مــن الخدمــات
حــاالت ال ـ
يف املرافــق الصحيــة ذات األولويــة وزيــادة عــدد وإمكانيــات
ف ــرق االســتجابة الســريعة الخاصــة بالصحــة عــى مســتوى
املديريــة يف املديريــات ذات املخاطــر العاليــة.
•تحســن وتوســيع عــدد مراكــز عــاج اإلســهال وإعــادة اإلرواء
الفمويــة يف جميــع املديريــات ذات املخاطــر العاليــة.
•تعزيــز جهــود حفــظ كرامــة األســر النازحــة التــي تعيــش يف
التجمعــات الســكانية للنازحــن مــن خــال توفــر حزمــة
الحد األدىن من الخدمات بما يف ذلك املساعدات الغذائية
طـوارئ
واملــأوى والرعايــة الصحيــة والتعليــم يف حــاالت ال ـ
صـرف الصحــي والدعــم املتخصــص.
وامليــاه وال ـ
ومن خالل تلك الحزمة من الربامج سيتم استهداف ما ييل:
•« 10.7مليــون شــخص ســوف يســتفيدون مــن أنظمــة امليــاه
العامــة املحســنة
صـرف
• 5.5مليــون شــخص ســوف يســتفيدون مــن أنظمــة ال ـ
الصحــي العامــة املحســنة.
• 4.8مليــون شــخص ســوف يســتفيدون مــن إمــدادات امليــاه
الطارئــة
• 1.1مليــون شــخص يف  102مديريــة يهددهــا شــبح املجاعــة
صـرف الصحــي.
ســوف يســتفيدون مــن خدمــات ال ـ
• 4.1مليــون شــخص يف  192مديريــة معرضــة لخطــر الكو ـلـرا
شـرب اآلمنــة.
ســوف يحصلــون عــى ميــاه ال ـ
•
• 7.2مليــون شــخص ســوف يحصلــون عــى ـمـواد النظافــة

عـام  ، 2019ستســتفيد
الشــخصية والتوعيــة عنهــا خــال ـ
عـام ( »2018مكتــب
املجموعــة القطاعيــة مــن إنجازاتهــا يف ـ
األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ينايــر-
ديســمرب 2019م))

 -2أنماط اإلنتاج والحيازات الزراعية
وواقع اإلنتاج الصناعي الزراعي
والسمكي والعمالة الفالحية
والتعامل مع محدودية الموارد
تقــع األرايض اليمنيــة يف املناطــق الجافــة وشــبه الجافــة إذ تتميــز
اليمــن بت ـنـوع وتبايــن التضاريــس املناخيــة والبيئيــة فيهــا ،حيــث
املناطــق الجبليــة والهضــاب والســهول والصحــارى .وينعكــس هــذا
الت ـنـوع يف وجــود املنــاخ املعتــدل مــع الحــار واملمطــر مــع الجــاف،
واملطر الشتوي واملطر الصيفي املداري .ويساهم هذا التنوع املناخي
يف ت ـنـوع املناطــق البيئيــة .كمــا تــؤدي الخصائــص املناخيــة القاســية
واملتقلبــة النعكاســات تتمثــل يف ارت ـفـاع معــدالت التبخــر وبالتــايل
تــدين القيمــة الفعليــة الزراعيــة للمطــر ،ومــن ثــم وجــود عــدم تــوازن
بيئــي طبيعــي يفــي إىل التصحــر ،يف بعــض املناطــق كتهامــة .وتقــدر
حـرة بحــوايل  20.3مليــون هكتــار) تمثــل حــوايل
مســاحة األرايض املتص ـ
 44.5يف املائــة مــن املســاحة اإلجماليــة)) .تعتــر وزارة الزراعــة والــري
ووزارة الــروة الســمكية جهتــن مســؤوليتني عــن اإلنتــاج املحــي
للمــواد الغذائيــة الزراعيــة والســمكية إىل جانــب الجهــات الحكوميــة
شـرة يف توفــر الغــذاء
املركزيــة يف الدولــة التــي تتعامــل بصــورة مبا ـ
للســكان .بينمــا تعنــى وزارة التمويــن والتجــارة بســد حاجــة الســكان
مــن الغــذاء باالســترياد عــر العالــم الخارجــي لتغطيــة الفجــوة
الغذائيــة بــن اســتهالك الســكان واإلنتــاج املحــي.
تمــارس قطاعــات امللكيــة الثالثــة العــام والتعــاوين والخــاص النشــاط
طـاع
الزراعــي والســميك وان كان معظــم النشــاط ينفــذ مــن قبــل الق ـ
طـاع يف
الخــاص ،ومــع الجهــود الك ـبـرة املبذولــة مــن قبــل هــذا الق ـ
زيادة اإلنتاج ابتداءً من العملية اإلنتاجية وحتى مراحل التسويق
إال أنــه الزال يف حاجــة إىل مزيــد مــن تنظيــم العمــل.
طـرة والاليقــن الــذي يصاحــب
عـرض املزارعــن للمخا ـ
ان ازديــاد ت ـ
عمليــات اإلنتــاج الزراعــي املرتبطــة بالتقلبــات والظــروف الطبيعيــة
وكذا إىل التقلبات االقتصادية من عدم االستقرار يف تقلبات أسعار
صـرف وعــدم توفــر قطــع الغيــار وغريهــا مــن مدخــات اإلنتــاج.
ال ـ
ويســود نمــط اإلنتــاج العائــي يف اإلنتــاج الزراعــي خاصــة يف ظــروف
سـرة بــإدارة حيازاتهــا مــن مفهــوم
الزراعــة املطريــة حيــث تقــوم األ ـ
سـرة فقليـاً مــا يكــون هنــاك
توفــر االحتياجــات االســتهالكية لأل ـ
فائــض لتوجيهــه نحــو الســوق ،وانطالقــاً مــن هــذا املفهــوم تنحصــر
اســتخدامات املزرعــة عــى قــدرة العمــل العائــي واالعتمادعــى
املســتلزمات املتاحــة .
إن األنمــاط الغذائيــة للســكان قــد تبدلــت ك ـثـراً عمــا كانــت عليــه يف
الســابق وتحولــت نحــو اســتهالك منتجــات تعتمــد عــى االســترياد
مثــل القمــح الــذي أصبــح يســتورد منــه كميــات ك ـبـرة باعتبــاره مــن
صـول
املــواد الغذائيــة الرئيســية لغالبيــة الســكان والــذي نافــس مح ـ
الــذرة الــذي اعتــاد الســكان االعتمــاد عليــه يف غذائهــم اليومــي يف
صـول ينتــج محليــاً.
الســابق وهــو مح ـ
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وتعتــر مشــكلة التســويق الزراعــي مــن أهــم العوامــل الرئيســية
املحــددة للتنميــة االقتصاديــة حيــث وأن نصيــب ا ـملـزارع ضئيــل ممــا
يدفعــه املســتهلك النهــايئ وخاصــة بالنســبة ملحاصيــل االخضــار،
كمــا تكــون العمليــة التســويقية يف صالــح الوســطاء وعــى حســاب
املنتــج واملســتهلك ،ويتحمــل املنتجــون تكاليــف تســويقية ك ـبـرة عنــد
تســويق محاصيلهــم وباألخــص محاصيــل البطاطــس ،الطماطــم
والبصــل ويحصلــون عــى أربــاح تســويقية ضئيلــة وتكــون الك ـفـاءة
التســويقية لهــذه املحاصيــل متدنيــة.
ويمكن عرض املشكلة عىل النحو التايل:
طـرة املاليــة لــكل
عــدم ك ـفـاءة أســواق املنتجــات الزراعيــة وارت ـفـاع املخا ـ
مــن البائــع بالجملــة واملنتــج واعتمــاد اليمــن أساســاً عــى التجــارة
الخارجيــة يف النشــاط االقتصــادي والتضــرر مــن شــروط التبــادل غــر
املتكافئ يف التجارة الدولية وكذا ْ
بطءْ االستثمار يف القطاع الزراعي
طـاع الخــاص ،ناهيــك عــن ضعــف وعــدم كفايــة البنيــة
مــن قبــل الق ـ
األساســية ويكتنــف نقــل وتبنــي األســاليب التكنولوجيــة الحديثــة يف
الزراعة العديد من املشاكل والعراقيل وكما يعاين القطاع الزراعي
بصفــة خاصــة مــن عــدم كفايــة وك ـفـاءة املــوارد املاليــة وكمــا تعــاين
الزراعــة مــن عــدم كفايــة وك ـفـاءة األج ـهـزة والخدمــات التســويقية
الزراعيــة مــن نقــل وخــزن وتخلفهــا وبدائيتهــا.وان التدخــات ملواجهــة
تلك املشاكل ضرورية والتي تشكل أهم العوائق األساسية ،لتوفري
الغــذاء واملتمثلــة بــااليت:
الزراعــة يف اليمــن تواجــه تحديــات ك ـبـرة وخصوصــا فيمــا يتعلــقباســتنزاف امليــاه الجوفيــة وتعريــة الرتبــة وتكــون الكثبــان الرمليــة
والتصحــر.
شـرائية
إضافــة إىل هــذا فــإن اغلــب املزارعــن يفتقــدون للقــوة ال ـ
شـراء مدخــات ك ـثـرة مثــل األســمدة كمــا أن أغلــب املنتجــات
وذلــك ل ـ
طـول األمطــار .ونتيجــة لهــذا فــإن اإلنتاجيــة
الزراعيــة مرتبطــة به ـ
الزراعيــة تكــون متدنيــة جــدا .فمثــا إنتاجيــه الحبــوب  1.00طــن /هـ و
مــا تنتجــه البلــدان العربيــة األخــرى (  1.4طــن /هــ) و متوســط اإلنتــاج
العاملــي (  2.7طــن /هــ) .وإنتــاج الحبــوب يف تراجــع واضــح خــال
العقــد املــايض:
صـول الحبــوب  810.200طــن والبقوليــات
ففــي عــام  1995قــدر مح ـ
صـول الحبــوب والبقوليــات
 70.40طــن بينمــا يف عــام  2015فــإن مح ـ
كان  459.276طنــاً و  75.988طنــاً عــى التوايل.ممــا ادى اىل تراجــع

ولذلــك فــإن اليمــن عنــده عجــز كبــر ومتنامــي يف محاصيــل الحبــوب
صـول القمــح بصــورة خاصــة والــذي يشــكل
بصــورة عامــة ويف مح ـ
لوحــده حــوايل ثلــث الفجــوة الغذائيــة.
ويف إطــار العالــم العربــي فــإن اليمــن تحتــل أدىن مرتبــة مــن ناحيــة
نصيــب الفــرد مــن إنتــاج الحبــوب وبمــا مقــداره 181كجــم للفــرد يف
الســنة وهــو أقــل بكثــر ممــا تنتجــه ســوريا (350كجــم للفــرد) .
جـزءا مــن االســتهالك الغــذايئ للحبــوب وهــو
فاإلنتــاج املحــي يغطــى ـ
يف تراجــع مســتمر.
فاالســترياد الغــذايئ (الــواردات الغذائيــة الزراعيــة إىل الكليــة% 30
خـرة .
عــام 2016م)) اســتمر يف النمــو خــال الســنوات األ ـ
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طـرأت عــى زراعــة املحاصيــل يف اليمــن
غـرات التــي ـ
هنــاك بعــض الت ـ
خــال العقــد املــايض .وبــن مجموعــات املحاصيــل نجــد يف مجموعــة
الحبــوب وأن القمــح والــذرة الشــامية حققــا نســبيا مســتوى متوســط
يف اإلنتــاج يف مواســم األمطــار وذلــك نوعــا مــا بســبب األســعار
املرتفعــة عامليــا وكذلــك الطلــب املتزايــد عليهــا يف املناطــق الحضريــة
وأيضــا بســبب تغــر العــادات الغذائيــة لليمنيــن .ويف الجانــب األخــر
زيــادة الســكان يف املناطــق الريفيــة والحضريــة أدى إىل طلــب أكــر
االســتهالك القمــح والــذي قــدر املســتورد منــه األعــى عــام 2014م
بمــا يــوازي  %95مــن القمــح املتــاح لالســتهالك .أمــا اســتهالك الــذرة
الرفيعــة والدخــن والشــعري والبقوليــات الجافــة فقــد اســتمريف
الرتاجــع وهــذا يعكــس بــروز رغبــات جديــدة للغــذاء لــدي النــاس
ومســتوي جيــد للدخــل وكذلــك التغــر يف هيكليــة األســعار للحبــوب
لــدى املنتــج واملســتهلك.

إنتاج الحبوب بما نسبته  %43وزيادة بسيطة للبقوليات  %8وكان
حـرب الدا ـئـرة يف
لتــدين معــدالت ســقوط االمطــار يف تلــك ال ـفـرة وال ـ
سـراتيجية لغــذاء
البلــد ا ـثـرا ســلبيا يف زيــادة إنتــاج الحبــوب كســلعة ا ـ
عامــة النــاس .وهــذا مــا يــوازي تراجــع إنتــاج الحبــوب بمــا نســبته %43
وزيــادة بســيطة للبقوليــات  %8عــى التــوايل بينمــا معــدل الســكان
كان نمــوه بمــا مقــداره  %3.3خــال نفــس ال ـفـرة أي أكــر مــن 13
مليــون نســمة (أي يف عــام  1995كان عــدد الســكان  ١٤،٥مليــون
نســمة ارتفــع يف  2015إىل  ٢٧،٥مليــون نســمة.

وبينما يبدو أن توفري الغذاء يمكن سده عن طريق االسترياد إال أن
الحصول عليه بعدها يواجه معوقات القدرة الشرائية املنخفضة.
جـزء مــن الغــذاء املســتهلك ( وخصوصــا الحبــوب) يــأيت مــن
ف ـ
معونــات عامليــة.
ضـراوات والفواكــه وبصــورة
وعــى عكــس الحبــوب فــإن إنتــاج الخ ـ
خاصــة أيضــاً القــات ارتفــع بصــورة ملحوظــة خــال ال ـفـرة -2005
 .2015وقــد تضاعــف إنتــاج الفواكــه ونتيجــة لهــذا فــإن توفــر الفاكهــة
لــكل فــرد يبلــغ فقــط  35كجــم يف العــام و22كجــم يف العــام مــن
ضـراوات وهــذه األرقــام تبقــى األدىن عامليــا.
الخ ـ
وعــى الرغــم مــن كل ذلــك فــإن ممارســة الزراعــة واهتمــام ا ـملـزارع
سـايس ألغلــب اليمنيــن ،
بقطيــع الحيوانــات يبقــى مصــدر الــرزق األ ـ
حيــث يــأيت اإلنتــاج الحيــواين يف املرتبــة الثانيــة بعــد اإلنتــاج النبــايت
مــن حيــث مســاهمته يف اإلنتــاج الزراعــي حيــث يصــل يف املتوســط إىل
(.)%23.5
يقــوم ا ـملـزارع بزراعــة األعــاف لتلبيــة احتياجــات حيواناتــه مــن الغــذاء
وبغــض النظــر أحيانــاً عمــا تنتجــه هــذه األرايض مــن حبــوب أو غــذاء
لأل ـفـراد ،وتختلــف طبيعــة املاشــية التــي يحــوز عليهــا ا ـملـزارع باختــاف
وت ـنـوع البيئــة الجغرافيــة والظــروف البيئيــة األخــرى ،حيــث يالحــظ
شـرقية ،وبينمــا
أن حيــازة تربيــة املاعــز واألغنــام تســود يف املناطــق ال ـ
تنتشــر تربيــة األبقــار واألغنــام يف املرتفعــات الجنوبيــة والوســطي
وســهل تهامــة.
ومن ضمن مشكالت تدين اإلنتاج هو تفتت املساحات الزراعية مما
يصعــب اســتخدام وســائل ممكنــه مناســبة حيــث أنــه يبلــغ مج ـمـوع
الحيــازات الزراعيــة عــام  2015حــوايل  1.191.981حيــازة %69.5 ،منهــا
نباتيــة %7.3 ،حيوانيــة و %23.2حيــازات مختلطة(.جــدول )24
صـاء الزراعــي 2002م) وتتســم الحيــازات الزراعيــة
(االدارة العامــة لالح ـ
بصغــر حجمهــا وســيادة امللكيــة الفرديــة والعائليــة لهــا .وتبلــغ
املســاحة املحصوليــة  1,173ألــف هكتــار ،وهــذا يــدل عــى أن الحائــز
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الواحــد ال يتجــاوز الهكتــار الواحــد وتعتمــد معظــم الحيــازات عــى
الطــرق والوســائل الزراعيــة القديمــة والتقليديــة ،األمــر الــذي يــؤدي
إىل اســتمرار انخفــاض اإلنتــاج واإلنتاجيــة ،وينعكــس هــذا الوضــع
عــى فئــات صغــار املزارعــن ذوي الدخــل املحــدود وف ـقـراء الريــف .إن
غـرة وعــى نطــاق
النمــوذج الزراعــي للملكيــة يتمثــل يف الحيــازة الص ـ
محــدود يســتخدم مبــدأ املشــاركة الزراعيــة .إن األنظمــة الزراعيــة
تتحكــم فيهــا مصــادر امليــاه؛ والنظــام الزراعــي الرئيــي هــو النظــام
شـاكل التــي ســاعدت عــى تفتــت الحيــازات الزراعيــة
املطــري .ومــن امل ـ
هــو شــيوع عامــل اإلرث ونزعــة التملــك بــاألرض والتــي تــؤدي غالبــا
إىل املزيــد مــن التفتــت والتجزئــة للحيــازات الزراعيــة ممــا يحــد مــن
إمكانيــة اســتخدام التقنيــات الحديثــة إضافــةإىل عوامــل التضاريــس
غـرة يف املناطــق املرتفعــة (
وتواجــد كثــر مــن الحيــازات ا لزراعيــة الص ـ
املدرجــات الزراعيــة) ومتوســطة االرت ـفـاع والزحــف الع ـمـراين وتحويــل
جـزء مــن هــذه األرض إ ىل مناطــق حضريــة.
ـ
إن صغــار املزارعــن الذيــن ـتـراوح حيازاتهــم بــن  5 - 0.5هكتــار
يشكلون حوايل  816,250حائزاً ،أي  % 93من إجمايل عدد الحائزين
( 87,4291حائز أرض زراعية ) ،حيث يقومون بزراعة حوايل 620.406
هكتــاراً أي بنســبة  %40مــن إجمــايل املســاحة الصالحــة للزراعــة والتــي
تقــدر بحــوايل  1,569,854هكتــاراً.
طـاع الزراعــة والغابــات والصيــد يف املرتبــة األوىل مــن حيــث
يــأيت ق ـ
األهميــة النســبية لعمــل ا ـملـرأة .إذ تبلــغ نســبة املشــتغالت يف هــذا
طـاع ( )%87.9حســب بيانــات تعــداد 1994م (الجهــاز املوكــزي
الق ـ
لالحصاء-اليمــن . )2014-2013
ان تخصيص املرأة الريفية باالهتمام ال يعترب امتيازاً لها وإنما يعود
إىل واقــع ظــروف التخلــف التــي عانــت منهــا ا ـملـرأة عــر ســنني طويلــة
نتيجــة للرتســبات التاريخيــة ومــا أفرزتــه مــن مواقــف واتجاهــات
حــدت مــن مشــاركتها يف الحيــاة االجتماعيــة وجعلــت حضورهــا
ضعيفــاً وتابعــاً عــى مســرح الحيــاة .كمــا يعــود إىل أهميــة أدوارهــا
كأم وزوجــة وربــة بيــت وعاملــة منتجــة يف الحقــل واألعمــال اليدويــة
والصناعــات الحرفيــة التقليديــة وغــر ذلــك مــن األعمــال اإلنتاجيــة .
طـاع الزراعــي عــى غالبيــة اليــد العاملــة النســائية
إن اســتحواذ الق ـ
يعــود إىل عــدة اعتبــارات منهــا زيــادة عــدد ســكان الريــف عــن ســكان
الحضــر مــن ناحيــة ،ومنهــا مــا يرتبــط بطبيعــة العمــل الزراعــي
التقليــدي واإلنتــاج الزراعــي املحــدود الــذي ال يتطلــب مســتويات
عليــا مــن التعليــم والتأهيــل مــن ناحيــة ثانيــة ،ومنهــا مــا يعــود إىل
جـرة اليــد العاملــة مــن الذكــور إىل املــدن أو إىل الخــارج رغبــة يف
ه ـ
رفــع مســتوى املعيشــة ممــا يضطــر ا ـملـرأة إىل تحمــل مســؤوليات
وأع ـبـاء العمــل يف الزراعــة واإلنتــاج الزراعــي هــذا باإلضافــة إىل
مســألة مهمــة وهــي أن ا ـملـرأة الريفيــة تــرى العمــل يف الح ـقـول
سـرة امتــداداً لعملهــا امل ـنـزيل .يبــن لنــا أن معظــم
وا ـملـزارع التابعــة لأل ـ
سـاء الريفيــات يعملــن لــدى ذويهــن دون أجــر نقــدي ثــم ينتقلــن
الن ـ
سـرته
كأيــدٍ عاملــة إىل منــزل الــزوج حيــث يعملــن لــدى الــزوج أو أ ـ
صـول وتربيــة الدواجــن إىل جانــب
يف الزراعــة والحصــاد وجنــي املح ـ
األع ـبـاء املنزليــة ،فقــوة العمــل النســائية يف الريــف تســتغل وبشــكل
مســتمر لصالــح األب واألخ والــزوج وأهــل الــزوج يف إطــار العالقــات
االقتصادية واملفاهيم االجتماعية التقليدية السائدة .من هنا يتبني
أن ا ـملـرأة يف الريــف قــد مارســت العمــل و اكتســبت حــق العمــل دون
ضـاع ا ـملـرأة تلــك إىل
أن تنــال حــق الكســب،ويعود تفســر اســتمرار أو ـ
قناعــة ا ـملـرأة الريفيــة بأنهــا تحصــل عــى الكفايــة والضمــان والكفالــة
االجتماعية يف إطار األسرة الريفية وما يسودها من معايري وأعراف

طـاء
سـرتها ،وتؤكــد قيــم الع ـ
تؤيــد تكريــس ا ـملـرأة لجهودهــا يف إطــار أ ـ
والبــذل والتضحيــة التــي يجــب أن تتحــى بهــا ا ـملـرأة .
جـزه عــن
طـاع الزراعــي إىل ع ـ
ولقــد أدى تباطــؤ معــدالت األداء للق ـ
تلبيــة احتياجــات الســكان الغذائيــة املتناميــة عــى الرغــم مــن اعتبــاره
كأحــد أهــم القطاعــات االقتصاديــة يف اليمــن حيــث الزال يســاهم
بنســبة ك ـبـرة يف الناتــج املحــي اإلجمــايل ويتحمــل العــبء األكــر مــن
قــوة العمــل ،حيــث مثــل الناتــج الزراعــي حــوايل  % 16.1مــن الناتــج
املحــي اإلجمــايل باألســعار الجاريــة عــام 2015م مقارنــة بـ  %10.9عــام
خـرا
2010م وكان يف  1990حــوايل  %22.7وبلــغ  %11.1عــام 2000م وأ ـ
انخفض هذا النمو ليصل الحد األدىن له منذ حوايل  20عاماً ليصل
إىل معــدل ســالب  % 5عــام ( 2016جــدول ( ) )22الجهــاز املركــزي
لإلحصاء-اليمــن )2015-1990
طـاع الزراعــي ألســباب عــدة
ويعــود هــذا االنخفــاض يف مســاهمة الق ـ
،منهــا عــى ســبيل املثــال زيــادة مســاهمة بعــض القطاعــات األخــرى
مثــل النفــط والخدمــات وذلــك عــى الرغــم مــن تحريــر الكثــر مــن
أسعار السلع الزراعية وأسعار الصرف ،ولم تساعد هذه السياسة
طـاع الزراعــي .
عــى زيــادة معــدالت األداء للق ـ
تشــكل األرايض الصالحــة للزراعــة ذات الطاقــة اإلنتاجيــة املســتغلة
نســبة ضئيلــة مــن إجمــايل املســاحة الجغرافيــة .إذ تقــدر بنحــو1.63
مليــون هكتــار (  3.2يف املائــة مــن املســاحة اإلجماليــة ) عــام 2015
وتحتــل األرايض التــي تــزرع باملحاصيــل املوســمية حــوايل  75يف
املئــة مــن إجمــايل مســاحة األرايض املزروعــة ،بينمــا شــكلت األرايض
املرويــة حــوايل  %60مــن إجمــايل املســاحة املزروعــة يف عــام  2015وتمثــل
مســاحة األرايض الزراعيــة املرويــة حــوايل  80يف املائــة مــن مســاحة
األرايض الزراعيــة املوســمية ،يف حــن تمثــل مســاحة األرايض
الزراعيــة املطريــة حــوايل  40يف املائــة.
وتقدر مســاحة املراعي بحوايل  22.6مليون هكتار ،أي بنســبة 49.5
يف املائــة مــن املســاحة اإلجماليــة وتتصــف املراعــي الطبيعيــة باملنــاخ
الجاف وشبه الجاف وانخفاض معدالت األمطار وانتشار مجموعة
الرتبة الجافة مما ساهم يف ضعف الغطاء النبايت وتدين إنتاجيته.
كمــا تقــدر مســاحة الغابــات بحــوايل 1.5مليــون هكتــار وتمثــل حــوايل
 3.3يف املائة من املساحة اإلجمالية ،وهي تقل عن املعايري الدولية
والتــي تصــل إىل حــوايل  20يف املائــة .
جـراف
تدهــور مــوارد األرايض الزراعيــة بفعــل عوامــل التملــح واالن ـ
واســتنزاف الرتبــة والتوســع الع ـمـراين واإل ـفـراط يف تجزئــة وتفتيــت
األرايض املزروعــة .
ويمثل التوســع العمراين باألســلوب العشــوايئ واملتســارع الذي يتم
جـزء مهــم مــن قاعــدة اإلنتــاج الزراعــي ممــا يؤثــر عــى
فيــه ،تهديــداً ل ـ
مســاحات األرايض الزراعيــة الخصبــة املحيطــة باملــدن.
وتتــوزع أرايض الجمهوريــة البالغــة  46.5مليــون هكتــار إىل أرايض
صخرية صحراوية وحضر  21مليون هكتار أي  % 45.2وأرايض رعــوية
حـراش  1.5مليــون
 22.6مليــون هكتــار أي  % 49.6و أرايض غابــات وأ ـ
هكتار أي  % 3.2وأرايض تحت االســتثمار  1.4مليون هكتار أي % 3
 .جــدول مرفــق رقــم (( . )18هيئــة البحــوث الزراعيــة 2015م) ويالحــظ
مــن مســاحة األرايض الزراعيــة (مطــري و مــروي) أنــاألرايض املزروعــة
انخفضــت بنســبة  %5.8-كمتوســط لألعــوام  2015-2010واملطريــة
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عـرض والطلــب ســيتحول خالالالعقديــن ا
والخلــل املتوقــع بــن ال ـ
لقادمني من ا لقرن ا لحايل إىل عجزمقلق مالم يتم تداركه بالسبل
املتاحــة .ولعــل تحســن كفاءةالــري ا لزراعــي يمثــل أحداألهــداف
طـاع الزراعي،وذلــك مــن خــال تطويرطــرق
الهامةلتطويرالق ـ
ووســائل الــري التقليــدي الســطحي ،كمايتعــن أن تشــتمل
الجهــود عــى تشــجيع الــري الحديثــة ودعمها،وتوفريالتســهيالت
االئتمانية لصغاراملزارعني للحصول عىل تلك التجهيزات عل نطاق
واسع،وإعادة تأهيل وتفعيل أداءاإلدارات والهياكل املعنية بقطاع
امليــاه.
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بنســبة  %11.9-أمــا املرويــة فلــم تنــمُ ســوى بـ  %0.3وباملقابــل تــدىن
متوســط نصيــب الفــرد مــن األرايض املطريــة إىل 14.6- %واألرايض
املرويــة إىل % 2.7-خــال نفــس الفرتة.أمــا كميــات امليــاه املتاحــة
للزراعــة فتبلــغ ( )3.012مليــون مــر مكعــب ســنويا وتشــكل% 68.5
مــن إجمــايل امليــاه املســتخدمة )4.400( ،مليــون مــر مكعــب وتشــكل
اآلبــار الجوفيــة املصــدر الرئيــي للميــاه .علمــا أن إجمــايل اإلنتاجيــة
املائيــة (إجمــايل الناتــج املحــي باألســعار الثابتــة للــدوالر األمريــي
يف عــام  2010لــكل مــر مكعــب مــن إجمــايل مســحوب امليــاه العذبــة
تقــدر بـ /$6.7م ، 3ممــا يــدل عــى الكلفــة العاليــة للميــاه يف بلدنــا
ويبلــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن امليــاه الداخليــة املتجــددة ســنوياً
حــوايل 111.5م 3مقابــل متوســط عاملــي يبلــغ حــوايل  7100م3وحــوايل
1000م 3ملنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،ويــدل هــذا الوضــع
ضـوح عــى الوضــع املــايئ الحــرج يف اليمــن .وقــد أدت السياســات
بو ـ
التــي تشــجع زراعــة املحاصيــل املرويــة إىل الحفــر الجائــر لآلبــار والــذي
وصل عددها إىل أكرث من  150ألف برئ مما سبب يف استنزاف املوارد
املائيــة وصلــت يف بعــض األحــواض إىل مســتويات حرجــة .إن تقلــب
طـول الفصــي
األمطــار وتذبذبهــا مــن موســم آلخــر ،وعــدم انتظــام اله ـ
والشهري يف إطار املوسم الواحد ،يعرض املراعي الطبيعية والرثوة
الحيوانيــة ل ـهـزات إنتاجيــة مــن حيــث تذبــذب أعــداد الحيوانــات ،كمــا
عـرض الزراعــة املطريــة لحالــة مــن عــدم االســتقرار ســواء مــن حيــث
ي ـ
املساحة أو من حيث مردودها ،هذا إىل جانب رفع درجة املخاطرة
يف الزراعــة املطريــة ،وعــدم القــدرة عــى التخطيــط لهــا وتوقــع
عـرض الزراعــة املطريــة لحالــة مــن عــدم االســتقرار،
نتائجهــا .كمــا ي ـ
سواء من حيث املساحة أو من حيث مردودها ،هذا إىل جانب رفع
طـرة يف الزراعــة املطريــة ،وعــدم القــدرة عــى التخطيــط
درجــة املخا ـ
لهــا وتوقــع نتائجهــا .ويعــادل متوســط األمطــار يف كافــة املناطــق
حوايل  301ملم سنوياً (  3010م 3هكتار/السنة) أي حوايل  42يف املائة
مــن املتوســط العاملــي والبالــغ حــوايل  720ملــم .بالنســبة للمســاحة
املزروعــة بواســطة الــري فتقــدر بحــوايل  704ألــف هكتــار ،وتنتشــر
طــرق الــري الســطحي التقليــدي عــى نطــاق واســع ويرتبــط بالــري
الســطحي التقليــدي عــدد مــن املعوقــات تتمثــل يف هــدر امليــاه وارت ـفـاع
مســتوى امليــاه األرضيــة وتملــح الرتبــة ومــا يلــزم مــن تنفيــذ عمليــات
صـرف إلزالــة امللوحــة حيــث ترتفــع تكاليــف املعالجــة ،واســتنزاف
ال ـ
بعــض خصائــص الرتبــة (إزالــة بعــض العناصــر الغذائيــة للرتبــة)،
وانخفــاض عائــد امليــاه وإنتاجيــة الرتبــة .وتشــر بعــض التقد ـيـرات إىل
أنه من املتوقع ارتفاع الطلب عىل املياه والخلل املتوقع بني العرض
والطلــب ســيتحول خــال العقديــن القادمــن مــن القــرن الحــايل إىل
عجز مقلق ما لم يتم تداركه بالسبل املتاحة .ولعل تحسني كفاءة
طـاع الزراعــي،
الــري الزراعــي يمثــل أحــد األهــداف املهمــة لتطويــر الق ـ
وذلــك مــن خــال تطويــر طــرق ووســائل الــري التقليــدي الســطحي،
كما يتعني أن تشــتمل الجهود عىل تشــجيع تصنيع تجهيزات الري
الحديثــة ودعمهــا ،وتوفــر التســهيالت االئتمانيــة لصغــار املزارعــن
صـول عــى تلــك التجه ـيـزات عــى نطــاق واســع ،وإعــادة تأهيــل
للح ـ
طـاع امليــاه.
وتفعيــل أداء اإلدارات واله ـيـاكل املعنيــة بق ـ

أمــا الفجــوة الغذائيــة والــذي يحــدد هــذا املؤشــر إىل واقــع الســيادة
الغذائيــة يف الوقــت الراهــن حيــث أن محصلــة القصــور يف التنميــة
الزراعيــة ووجــود عجــز متفاقــم يف الغــذاء بلــغ مســتويات مرتفعــة
يف بعــض الســلع الغذائيــة األساســية يف مقدمتهــا الحبــوب وخاصــة
القمــح إذ بلغــت نســبة االعتمــاد عــى اســتريادها مــن الخــارج حــوايل
98.7و  91.5يف املائــة عــى التــوايل ،وأثــر ذلــك ســلباً عــى األمــن
الغــذايئ ،وزيــادة يف قيمــة الفجــوة الغذائيــة وهــي مقــدار الفــرق
بــن اإلنتــاج املحــي وصــايف الــواردات ملختلــف الســلع الغذائيــة التــي
بلغــت قيمتهــا عــام  2015حــوايل 1.95مليــار .وتمثــل قيمــة الفجــوة يف
مجموعــة الحبــوب حــوايل  67.4يف املائــة مــن إجمــايل قيمــة الفجــوة
الغذائيــة ،ويــأيت األرز مــن حيــث األهميــة النســبية يف مقدمــة ســلع
الحبوب ذات الفجوة املرتفعة يف عام  2015إذ يمثل حوايل % 24من
قيمــة مجموعــة الحبــوب ونحــو  16يف املائــة مــن القيمــة اإلجماليــة
للفجــوة الغذائية.وتمثــل الــذرة الشــامية بنســبة  9.4يف املائــة مــن
صـاءات االدارة العامــة
قيمــة الفجــوة يف مجموعــة الحبوبوفقــا الح ـ
لالحصاء الزراعي فالقمح مثل حوايل  67.2يف املائة فقط من قيمة
مجموعــة الحبــوب لعــام  ،2015وتتفــاوت قيمــة الفجــوة الغذائيــة يف
مجموعــة الســلع الغذائيــة األخــرى ،إذ تمثــل قيمــة الفجــوة الزيــوت
والشحوم  11يف املائة .وللسكر  5.4يف املائة ،اللحوم البيضاء 5.4يف
املائة من القيمة اإلجمالية للفجوة الغذائية يف عام .2015وأن نسبة
التغيــر تراوحــت يف عــام  2015باملقارنــة مــع العــام  2010بــن  20.3يف
ااملئـ َه يف الحبــوب  14.7يف املائـ َه يف الفواكــه ،و 19يف املائـ َه للســكر
ضـاء .وتشــر النتائــج ،يف حــال اســتمرار
و12.4يف املائـ َه للحــوم البي ـ
معــدالت نمــو اإلنتــاج الزراعــي يف وضعهــا الحــايل مــع اســتمرار تزايــد
الحاجــة إىل املــواد الغذائيــة يف ظــل تزايــد الســكان ،أن تتســع كميــة
الفجــوة الغذائيــة وقــد بلغــت يف عــام  2015حــوايل  3.5مليــون طــن
مــن الحبــوب ،منهــا حــوايل  2.8مليــون طــن مــن القمــح وحــوايل 529
ألــف طــن مــن الســكر ،وحــوايل  152ألــف طــن مــن الزيــوت وحــوايل
110ألــف طــن مــن اللحــوم ،وحــوايل  45ألــف طــن مــن األلبــان( .جــدويل
صـاء -اليمــن 2015-1990م)
رقــم11و( )12الجهــاز املركــزي لإلح ـ
طـاع الســميك احــد اهــم القطاعــات الواعــدة لتحقيــق الت ـنـوع
يعــد الق ـ
االقتصــادي يف البــاد مــن اجــل خلــق ـفـرص عمــل وتحقيــق النمــو
االقتصــادي لصالــح الف ـقـراء ،وتمتلــك اليمــن امكانــات ك ـبـرة حيــث
شـرف
تمتلــك شــريطا ســاحليا يمتــد طولــه حــوايل  2500كيلومــر ي ـ
عــى  10محافظــات ،وهــذا الت ـنـوع يف الشــواطئ اليمنيــة جعــل
الــروة الســمكية اليمنيــة متنوعــة يف بيئتهــا ومعيشــتها مــن أســماك
ســطحية وقاعيــة .ونتيجــة هــذه املقومــات ،يزخــر اليمــن بــروة
ســمكية واح ـيـاء مائيــة متجــددة وعاليــة الجــودة والقيمــة كالحبــار
والشــروخ والجمربي».وتشــر نتائــج الدراســات واألبحــاث الســمكية
إىل أن البحار اليمنية تحوي اكرث من  400نوع من األسماك واألحياء
البحرية األخرى ،غري أن األنواع املستغلة منها ال تتجاوز  % 17فقط
من إجمايل انواع االسماك املتواجدة يف املياه اليمنية .يبلغ مجموع
القوى العاملة يف القطاع الســميك اكرث من  500الف شــخص تقريبا
يف حــن يمثــل الصيــادون الغالبيــة العظمــى مــن القــوى العاملــة يف
القطاع ويمثلون القطاع العام ،و القطاع الخاص وتجارة الجملة
والتجزئــة املحليــة وتجــارة تصديــر االســماك الطازجــة واملجمــدة اىل
طـاع الخــاص حيــث وان مســاهمة
الــدول االقليميــة عــى عمليــات الق ـ
طـاع الســميك يف الناتــج املحــي ( »%1.7وزارة الــروة الســمكية
الق ـ
ينايــر 2019م)
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طـاع الســميك وهــي
اال ان هنــاك تحديــات مســتمرة تعيــق تنميــة الق ـ
ليســت وليــدة اليــوم بــل انهــا تفاقمــت خــال ســنوات ماضيــة نتيجــة
ضـاع السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة وعــدم االســتقرار
األو ـ
الســيايس والنزاعــات الداخليــة التــي ـمـرت بهــا اليمــن وزادت اكــر
تعقيــدا عندمــا اشــتد ال ـنـزاع الداخــي يف اليمــن مــن عــام 2011م وزادت
حـرب عــى اليمــن يف  15مــارس 2015م مــن
اكــر تضــررا عندمــا بــدات ال ـ
قبــل دول التحالــف العربــي والتــي ادت اىل تضــرر كبــر يف البنيــة
طـاع الســميك واهمهــا:
التحتيــة يف الق ـ
•الخســائر يف ـقـوارب ومعــدات االصطيــاد وتوقــف االنتــاج
واملشــاريع اىل جانــب خســائر يف املخــزون الســميك نتيجــة
االصطياد املخالف لسفن الصيد االجنبية وكذلك الخسائر
جـراء
البيئيــة والناتجــة عــن املخــزون الســميك املســتقبيل ـ
غـرة وأيضــا رمــي امللوثــات املختلفــة.
صيــد االســماك الص ـ
أمــا واقــع اإلنتــاج الســميك يف اليمــن ،تناقصــت كميــات األســماك
خـرة (« )2017 – 2014مــن 195370طــن اىل 83865
يف الســنوات األ ـ
طــن وكميــات الصــادرات مــن  97685طــن اىل  31988طــن» ( (وزارة
الــروة الســمكية مــارس 2019م)حيــث وان هــذه الكميــات املنتجــة
تمثــل إنتاجيــة اربــع محافظــات مــن عشــر محافظــات ســاحلية وهــي
(حضرمــوت –الحديــدة –املهرة-عــدن) والتــي تمثــل نســبة  %80مــن
االنتــاج العــام للجمهوريــة اليمنيــة وتحتــل محافظــة حضرمــوت
حـرب
جـراء ال ـ
نســبة  ،%48الحديــدة ،%37امل ـهـرة  ،%8وعــدن  .%6و ـ
يف ســواحل البحــر االحمــر توقفــت حــوايل  14مواقــع لإل ـنـزال الســميك
وتراجع االنتاج فيها يف عام 2018م مقارنة بالعام املنصرم اىل – %29
وكذا بسبب قدم سفن الصيد املستخدمة ملعدات اصطياد متخلفة
وضعــف الرقابــة والتفتيــش مــن قبــل وزارة الــروة الســمكية رغــم
وجــود األنظمــة والقوانــن التــي تنظــم اســتغالل الــروة الســمكية،
كمــا يعــزي االنخفــاض يف اإلنتــاج إىل أن الصياديــن يف االصطيــاد
غـرة يف مجموعــات
الســاحيل يســتخدمون قــوارب الصيــد الص ـ
أســرية ويقــوم نشــاطهم عــى أســاس نشــاط إضــايف .إن املعلومــات
تشــر إىل إمكانيــة التوســع يف مجــال صيــد األســماك ودون أحــداث
طـاع بصــورة
ضـرار يف املخــزون الســميك إذا مــا تــم إدارة الق ـ
أيــة أ ـ
مناســبة وأكــر ك ـفـاءة .اإلنتــاج الســنوي مــن األســماك بأنواعهــا
املختلفــة يمكــن أن يصــل إىل  400ألــف طــن يف حالــة االســتغالل
االمثــل لهــذه الــروة بالطــرق الحديثــة دون أحــداث الضــرر باملخــزون
الــذي يقــدر بنحــو  1.8مليــون طــن ،ويتــم توفــر حــوايل  %40مــن
إجمايل اإلنتاج يف مناطق البحر األحمر حيث تبلغ القرى السمكية
حوايل  40قرية أو تجمع سميك أهمها الحديدة ،اللحية ،كمران،
الصليــف ،ميــدي ،الخوخــة ،قطابــة ،املخــا ،ذبــاب ،ويتــم توفــر %60
مــن إجمــايل اإلنتــاج يف مناطــق خليــج عــدن والبحــر العربــي واهــم
مناطــق اإلنتــاج حضرمــوت،رأس العارة,ك ـمـران وبــاب املندب،وبلــغ
متوســط االســتهالك للفرد حوايل  4كجم  /يف ســنة  2014بينما تشــر
التقد ـيـرات أن معــدل اســتهالك الفــرد يمكــن أن يبلــغ الضعــف عمــا
هــو عليــه مســتوى االســتهالك الحــايل يف املناطــق الســاحلية،وحوايل
23كجم/ســنةيف مناطــق حضرمــوت .إن نظــم تصنيــع املنتجــات
الزراعيــة والســمكية يشــمل تصنيــع املنتجــات األوليــة الزراعيــة
املتمثلــة بـ (القطــن والتبــغ والخضــروات واألصــواف واأللبــان والزيــوت
واألســماك والجلــود ) ،والتــي تقــوم عليهــا صناعــات بســيطة
لألحذيــة وبعــض الصناعــات التقليديــة( .أجنــدة عــدن .وزارة الزراعــة
والــري -اليمــن اغســطس 1999م)
وتعتــر زيــادة إنتــاج املحاصيــل الزراعيــة لتلبيــة احتياجــات
االســتهالك املحــي مــن الســلع الغذائيــة إحــدى املقومــات الرئيســية

لألمــن الغــذايئ ،وال شــك يف أن النهــوض بالتصنيــع الزراعــي لــه
أثــر مضاعــف عــى العديــد مــن القطاعــات األخــرى ،حيــث يســاهم
يف االرت ـقـاء بالزراعــة ورفــع القيمــة املضافــة مــن املحاصيــل الزراعيــة
وتقليــل الفاقــد منهــا ،كمــا يــؤدي إىل الحفــاظ عــى صحــة وســامة
املواطــن مــن خــال توفــر منتجــات غذائيــة آمنــة وصحيــة ،باإلضافــة
لحمايــة البيئــة وإعــادة تدويــر املخلفــات الزراعيــة ،فضـاً عــن
أن التصنيــع الزراعــي بطبيعتــه صناعــة كثيفــة العمالــة تســاهم
يف خلــق التخصــص اإلنتاجــي وزيــادة الصــادرات .إن اإلمكانــات
طـاع التصنيــع الزراعــي هائلــة ،حيــث أن مــا يســتخدم
الكامنــة لق ـ
مــن املحاصيــل الزراعيــة يف الصناعــة نســبة محــدودة ال تزيــد عــن 2ـ
 %3بمــا يكشــف عــن ال ـفـرص املتاحــة للتوســع يف هــذه الصناعــات.
غـرة
واغلــب املنشــآت للصناعــات الغذائيــة تكــون عبــارة عــن خيمــة ص ـ
« »cottageوتســتخدم طــرق التصنيــع التقليديــة املبســطة مثــل
تدخــن األجبــان وتجفيــف األســماك وتعليــب العســل ،أمــا املنشــآت
املتوسطة والكبرية فتستخدم آليات إنتاج اكرب مثل مصانع تعليب
التونــة وزيــوت الطبــخ ومنتجــات األلبانوغريهــا .وأغلــب املنتجــات
الغذائيــة مرتبطــة باملــواد األوليــة املســتوردة عــدا بعــض منتجــات
األســماك والــن والعســل.
أمــا صناعــات الفاكهــة ( العصائــر والتمــور ) ومنتجــات الخضــروات
وعصــر بــذور القطــن واللــوز والسمســم فتتــم أيضــا باســتخدام
املعــدات املحليــة املتو ـفـرة ،وتســتخدم طاقــات الحيوانــات غالبــاَ يف
غـرة .وتقــدر القــوى العاملــة الزراعيــة يف عــام 2015
املعاصــر الص ـ
بحــوايل  2.11مليــون عامــل أي حــوايل  35يف املائــة مــن إجمــايل
القــوى العاملــة يف القطاعــات االقتصاديــة األخــرى مقارنــة بحــوايل
 58يف املئــة عــام  ، 1990ويرجــع ســبب االنخفــاض إىل تــدين مســتوى
طـاع الزراعــي ،وارت ـفـاع مســتوى البطالــة املقنعــة نتيجــة
األجــور يف الق ـ
للطبيعــة املوســمية لإلنتــاج الزراعــي وبلــغ متوســط نصيــب العامــل
طـاع الزراعــي عــام  2015حــوايل
الزراعــي مــن القيمــة املضافــة يف الق ـ
ً
 436,527ريــاال باملقارنــة مــع عــام 2010أي حــوايل  604,453رياالوهــو
منخفــض مقارنــة باألعــوام الســابقة ويالحــظ االرت ـفـاع املســتمر
للســنوات الســابقة الرت ـفـاع تكاليــف املعيشــة وتدهــور قيمــة العملــة
شـرائية للريــال ويرجــع أســباب ارت ـفـاع
املحليــة وضعــف القــوة ال ـ
متوســط نصيــب العامــل الزراعــي مــن القيمــة املضافــة يف الزراعــة
جـرة الداخليــة ،وذلــك عــى
إىل انخفــاض عــدد العمالــة بســبب اله ـ
ظـراً لضعــف اســتخدام
الرغــم مــن انخفــاض كفاءتهــا التقنيــة ن ـ
التقنيــة الحديثــة يف العمليــات اإلنتاجيــة املختلفــة مــن مكينــة وبــذور
وبحــوث وإرشــاد .وقــد أظ ـهـرت دراســة (مجــور 1998م)واقــع العمالــة
طـاع الزراعــي أن العمالــة ذات التأهيــل الجامعــي واملتوســط
يف الق ـ
ال يتعــدى وزنهــا نســبة  ,%11.1وأن الثقــل الرئيــي للعمالــة غــر
املؤهلــة .ويف أحســن األحــوال يف الوقــت الراهــن أن هــذه النســبة ال
طـاع الزراعــي ،ومــن الواقــع
تتجــاوز  %25مــن إجمــايل العمالــة يف الق ـ
طـاع ينتقلــون إىل
امللمــوس أن هنــاك عــدد مــن املؤهلــن يف هــذا الق ـ
جهــات أخــرى ومشــاريع وصناديــق ممولــة مــن منظمــات دوليــة
بحكم تدين الحوافز املشجعة للبقاء يف استمرارهم يف هذا القطاع
وبهــدف تحســن وضعهــم املعيــي ،والقــوة العاملــة يف الصناعــات
الغذائية تتجاوز  51.000ومنهم حوايل النصف موظفني والباقي هم
املــاك وأ ـفـراد أســرهم ( غالبــاً بــدون رواتــب ) وأغلــب املنشــآت هــذه
غـرة وغالبــا مــا توظــف بــن عامــل وأربعــة عمــال بمــا فيهــم بعــض
ص ـ
سـرة ( برواتــب أو بــدون رواتــب ).
أ ـفـراد األ ـ
أمــا مشــكلة املــوارد مــن عدمهــا فنســتطيع ال ـقـول أن تشــخيص ذلــك
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منــذ منتصــف تســعينيات القــرن املــايض ،خضــع اليمــن لسياســات
تغ ـيـرات هيكليــة بداعــي ’محاربــة الفقــر يف اليمــن‘ .ودعــا صنــدوق
النقــد الــدويل إىل خفــض دعــم االســتهالك والنفقــات العامــة تماشــياً
مــع الهــدف املعلــن «إنقــاذ املــال العــام لصالــح توفــر ـفـرص عمــل
جـراءات إىل
وتشــجيع االســتثمار يف حقــل التنميــة ».أ ّدت هــذه اإل ـ
ارت ـفـاع أســعار الســلع االســتهالكية وزيــادة املنافســة مــع اإلنتــاج
املحــي وزيــادة معــدالت الفقــر والبطالــة ،وبالتــايل إىل انــدالع أعمــال
شــغب شــعبية عامــي  1998و2005م .لــذا ترافقــت خطــط التنظيــم
الهيــكيل مــع برامــج الحــد مــن الفقــر .وأخــذ هــذا األمــر طابعــا رســميا
ّ
الحد من الفقر ،املمولة من البنك الدويل ومن
يف إطار إسرتاتيجية
جريان اليمن العرب « .منذ شهر مارس عام 2011م ،شارك ’املجتمع
الدويل‘ يف التفاوض عىل إيجاد تسوية للتحديات السياسية ،التي
تــم رســم خطوطهــا العريضــة منــذ أوائــل شــهر أبريــل مــن العــام
نفســه .ونتــج عــن ذلــك إ ـقـرار تعديــات سياســية وقانونيــة مــع إغفــال
تــام للسياســة االقتصاديــة عامـ ًـة وللسياســات الزراعيــة خاصـ ًـة.
لذلــك ســنأخذ يف الحســبان يف الخاتمــة طبيعــة التغـ ّـر املطلــوب يف
السياســات االقتصاديــة للتصــدي للمشــكالت الهيكليــة املتعلقــة
طـاع الزراعــي بزيــادة
باإلنتــاج الريفــي ،حيــث وان الهــدف العــام للق ـ
النمــو ،واالســتدامة ،واملســاواة مــن خــال زيــادة وتحســن اإلنتــاج
الزراعــي ،وزيــادة الدخــل يف املناطــق الريفيــة ،ال ســيما للفئــات
طـاع الزراعــي
الف ـقـرة .وبشــكل خــاص ،يمكــن تلخيــص أهــداف الق ـ
عــى النحــو التــايل:
•زيــادة اإلنتــاج املحــي مــن الغــذاء مــن خــال التحســن يف
توفــر املدخــات الزراعيــة ،وزيــادة الوعــي لــدى املزارعــن،
صـول عليهــا
وتوفــر خدمــات اإل ـقـراض الزراعــي وتســهيل الح ـ
.
سـاهمة يف مكافحــة الفقــر يف
•تعزيــز الجهــود املبذولــة للم ـ
املجتمعــات الريفيــة مــن خــال زيــادة الدخــل لــدى املزارعــن
وزيــادة ـفـرص العمــل الريفيــة .
مـان اســتدامة ا ـملـوارد الطبيعيــة واملحافظــة عــى البيئــة ،
•ض ـ
وتفعيــل دور املشــاركة املجتمعيــة.
•تحســن كفــاءة التســويق وخفــض الفاقــد بعــد الحصــاد
وتنميــة القــدرات التصديريــة»
ولتحقيــق هــذه األهــداف ،يجــب أن تتضمّ ــن عمليــة التنميــة الزراعيــة
سـراتيجية التاليــة:
العناصــر اإل ـ
•بالنظــر إىل محدوديــة األرايض الصالحــة للزراعــة ،ـفـإن
األمــر يتطلــب الرتكيــز عــى تحســن اإلنتاجيــة الزراعيــة عــى
الصعيديــن النبــايت والح ـيـواين.

طـاع الزراعــي هــي مســؤولية
إن مهمــة ومســؤولية النهــوض بالق ـ
تشــاركية تكامليــة وتنســيقية ضمــن إطــار واضــح للمهــام واألدوار
طـاع الخــاص يف إطــار مــن
بــن املؤسســات الحكوميــة واألهليــة والق ـ
سـاءلة والنزاهــة .حيــث أن اإلنتــاج الزراعــي اليمنــي
الشــفافية وامل ـ
يعتمــد يف معظمــه عــى صغــار املزارعــن ،فانــه يتوجــب عــى
مؤسساته الحكومية واألهلية إيالء تنظيمات وتعاونيات ومجالس
املزارعــن أولويــة خاصــة مــع مراعــاة اســتدامة واســتخدام املــوارد
املتاحــة بالشــكل األمثــل وضــرورة إيقــاف االســتنزاف واالســتخدام
الجائــر للمــوارد املتاحــة وخاصــة امليــاه الجوفيــة واملراعــي وكذلــك
جـراف الرتبــة والتصحــر والتغــر
هـرة تدهــور األرايض وان ـ
الحــد مــن ظا ـ
طـاع الزراعــي عــى اســتقطاب
املناخــي وآثارهــا .وتحســن قــدرة الق ـ
االســتثمار وذلــك بتوفــر الحوافــز والتشــريعات والضمانــات
طـاع الخــاص واألخــذ
والخدمــات والتأمينــات الكفيلــة بتشــجيع الق ـ
بعــن االعتبــار مصالــح صغــار املزارعــن .باإلضافــة إىل ب ـنـاء املــوارد
خـرات والك ـفـاءات الزراعيــة اليمنيــة عــى
البشــرية وتعزيــز حضــور ال ـ
املســتويني اإلقليمــي والــدويل.
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فيمــا يتعلــق بالجانــب الزراعــي بشــقيه النبــايت والحيــواين حيــث
ترتبــط معضــات التنميــة الزراعيــة يف اليمــن بالقصــور يف ك ـفـاءة
اســتغالل املــوارد األرضيــة والبشــرية ،وليــس يف نقــص هــذه املــوارد.
وعليــه فــان املعوقــات واملصاعــب الفنيــة ،االقتصاديــة واملؤسســية
تعكــس مــدى الحاجــة إىل دراســة معمقــة للسياســات الزراعيــة
واالقتصاديــة املؤ ـثـرة عــى اإلنتــاج والتوزيــع واالســتهالك مــن جهــة
جـراء تعديــات أساســية وتصحيحــات هيكليــة لخدمــة األهــداف
وإ ـ
العامــة للتنميــة مــن جهــة أخــرى .

•رفــع كفــاءة ال ــري مــن امليــاه الجوفيــة وتطويــر منظومــة ال ــري
الســييل  ،واالســتفادة مــن أنظمــة حصــاد امليــاه والتوســع يف
الزراعــة املطريــة .
•تعزيــز دور ا ـملـرأة الريفيــة يف تلبيــة االحتياجــات الغذائيــة
وحمايــة البيئــة.
•إدارة مســاقط امليــاه وإعــادة تأهيــل املدرجــات الزراعيــة
وحمايــة ضفــاف الود ـيـان.

وتسعى السياسة الزراعية إىل تحقيق تنوع اقتصادي ونمو يتصف
خـول املعتمــدة عــى الزراعــة
باالســتدامة واإلنصــاف وزيــادة الد ـ
خصوصــاً للف ـقـراء .واهــم السياســات الزراعيــة تتمثــل بــااليت (وزارة
الزراعــة والــري 2012م) (املرجــع أو املراجــع ؟؟)-:
طـاع الزراعــي وتعزيــز البنــاء املؤســي
•إعــادة هيكلــة الق ـ
طـاع،
وتكامــل األدوار املؤسســية املختلفــة إلدارة الق ـ
وانتهــاج مبــدأ تخويــل الســلطات والصالحيــات ،واســتكمال
طـاع.
التشــريعات املنظمــة للق ـ
•االهتمام بالربامج التدريبية الزراعية.
•زيــادة االســتثمارات الزراعيــة بمــا يتناســب مــع أهــداف
طـا ع .
ا لق ـ
ظـام
•التوســع يف إدخــال تربيــة النحــل وإنتــاج العســل يف الن ـ
الزراعــي.
•تطبيق نظم زراعية متكاملة قائمة عىل حزمة من التقنيات
الزراعية املالئمة للمناطق الزراعية.
•انتهــاج سياســات تســويقية تتوافــق مــع اتجاهــات تحريــر
التجــارة.
ً
وخاصة النقدية.
•تنمية املحاصيل املوجهة للتصدير
•تأمــن احتياجــات الصناعــة مــن ا ـملـوارد األوليــة الزراعيــة
ا ملحليــة .
حـوث وأنظمــة اإلرشــاد التســويقي
•إعــداد الدراســات والب ـ
لتقليــل فاقــد مــا بعــد الحصــاد.
•توجيــه القــروض الزراعيــة نحــو املحاصيــل التــي تتفــق مــع
طـاع.
توجهــات الق ـ
شـراك ا ـملـرأة الريفيــة يف تخطيــط وتنفيــذ الربامــج
•إ ـ
الزراعيــة.
واملش ــروعات
•تعزيز اإلدارة املتكاملة ملنظومة املساقط املائية.
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•دعم القطاع التعاوين الزراعي.
•تنفيــذ برنامــج خصخصــة املؤسســات العامــة الزراعيــة
كوســيلة لزيــادة إنتاجهــا.
•دعم برنامج بحوث الوقاية من األوبئة واآلفات الزراعية.

القلــة ليســا قــدرا محتومــا ناجمــا عــن الســوق أو امللكيــة ،بــل هــي
نتيجــة للسياســة العامــة عــى مــدى ســنني طويلــة؛ وأنــه باإلمــكان
تغيــر هــذه السياســة إلعــادة هيكلــة حقــوق امللكيــة( ».مونــدي مارتــا.
بيــات فريد ـيـرك 2014م)

وطبقــا ملــا أشــارت إليــه وثيقــة التقييــم الوطنــي للتنميــة املســتدامة
فيمــا يتعلــق بتحســن وضــع األمــن الغــذايئ ملــا بعــد 2015م والتــي
تمثلــت بالجوانــب التاليــة أهمهــا -:

انعكاســات اتفاقيــات التجــارة العامليــة وتأثريهــا عــى
الزراعــة

•«وضــع خارطــة مائيــة وزراعيــة تحــدد السياســات الالزمــة
وفــق الطوبوغرافيــا ومصــادر امليــاه واالقتصــاد املحــي .و
تشــجيع ال ــري باألنظمــة الحديثــة مــن خــال إيجــاد بدائــل
ل ــري القــات املســتنزف للميــاه وتنفيــذ برنامــج التعبئــة
حـول ا ـملـوارد املائيــة والتوســع يف تنفيــذ
االجتماعيــة للتوعيــة ـ
مشــاريع ال ــري بالتقطــر وإقامــة الكرفانــات ،مــع تقييــم
دور الســدود ومــدى فاعليتهــا مقابــل الحواجــز التحويليــة
مـام باملدرجــات
وخاصــة يف الود ـيـان الرئيســية وكذلــك االهت ـ
عـدل كفــاءة اســتخدام امليــاه يف ال ــري.
الزراعيــة .وزيــادة م ـ
•تحســن مســتويات األمــن الغــذايئ املعتمــد عــى اإلنتــاج
الغــذايئ الزراعــي املحــي ودعــم الجهــود املبذولــة ملكافحــة
الفقــر يف املجتمــع الريفــي.و تحقيــق نمــو يف القيمــة املضافــة
طـاع الزراعــي )بــدون القــات(.
للق ـ
طـاع الصناعــة التحويليــة يف عمليــة
سـاهمة ق ـ
•تعزيــز م ـ
التنميــة والتخفيــف مــن الفقــر والحــد مــن البطالــة».».
(امل ـتـوكل يحــي 2015م) يعتــر عــدم حمايــة حقــوق حيــازات
األرايض مــن بــن املعوقــات التــي تســتدعي اتخــاذ ـقـرارات
صـول عــى األرايض وغريهــا
سياســية ،ذلــك أن ـفـرص الح ـ
خـول
مــن ا ـملـوارد تعــد مــن أهــم العوامــل املحــدد ه للد ـ
ومســتويات املعيشــة يف الريــف .واأل ـفـراد الذيــن ال يتمتعــون
مـان لحقوقهــم يف حيــازة األرايض يعيشــون محرومــن
بض ـ
مـان لقمــة العيــش ومــن ـفـرص تحســن أحوالهــم،
مــن ض ـ
وتعــد إعــادة توزيــع األرايض وإصــاح نظــم الحيــازة مــن
الوســائل األساســية للتخفيــف مــن وطــأة الفقــر الريفــي.
ويرتكــز تحليــل عمليــة تخصيــص املــوارد وكفاءتهــا عــى حجــم
الوحدات الزراعية فإن األرض كثريا ماال تستغل االستغالل الكامل
يف املزارع الكبرية و أن األيدي العاملة ال تستغل االستغالل الكامل
عـرض عــى تخصيــص
غـرة وأن ـفـرض قيــود ال ـ
يف الحيــازات الص ـ
طـاع الزراعــي وتتضاعــف هــوة
املــوارد يــؤدي إىل الحــد مــن نمــو الق ـ
الفــوارق االجتماعيــة.
«إن أســس اإلنتــاج الغــذايئ بحاجــة ماســة إىل إعــادة ب ـنـاء وحمايــة؛
إن املجموعــات املحليــة بإمكانهــا القيــام بذلــك بدعـ ٍـم مــن الحكومــة؛
جـزءاً مــن
صـول ا ـملـرأة عــى حقوقهــا يف األرض يمكــن أن يكــون ـ
و إن ح ـ
هــذه املبــادرات؛ وأن ا ـملـرأة تشـ ّـكل العمــود الفقــري لألســر الزراعيــة
الصغرية؛ وإن األسر الزراعية الصغرية هي حامية للتنوّع الحيوي؛
وأنــه باإلمــكان تعزيــز املعرفــة املتعلقــة بالزراعــة وبطــرق الحصــاد
املــايئ وبأنــواع البــذور والحيوانــات ،مــن خــال نشــرها عــى الصعيــد
شـاء ب ـنـوك علميــة للخرائــط الجينيــة للنباتــات والحيوانــات
املحــي وإن ـ
سـرة الناجــح يتطلــب تغطيــة صحيــة
املحليــة؛ وأن برنامــج تنظيــم األ ـ
شاملة ؛ وأن قطاع العقارات ليس صناعة مُ نتجة ؛ وأنه باإلمكان
مـاكان مع ـمـوالً بــه
تنظيــم الســوق لتحديــد أيــام معينــة لبيــع القــات ك ـ
ّ
وتمركــز الــروة يف أيــدي
يف جنــوب اليمــن ســابقا؛ وأن الالمســاواة

اعتماد اليمن أساساً عىل التجارة الخارجية يف النشاط االقتصادي
والتضــرر مــن شــروط التبــادل غــر املتكافــئ يف التجــارة الدوليــة
التــي ت ـفـرض تخفيــض أســعار الســلع األوليــة ورفــع أســعار الســلع
الصناعيــة ممــا يعيــق الجهــود املبذولــة لتوفــر قــدر كاف مــن النقــد
طـاع الزراعــي وتنميــة كافــة القطاعــات
األجنبــي لتحديــث وتطويــر الق ـ
ْ
طـاع الزراعــي
االقتصاديــة األخــرى ،وكــذا بــطءْ االســتثمار يف الق ـ
طـاع الخــاص ،ناهيــك عــن ضعــف وعــدم كفايــة البنيــة
مــن قبــل الق ـ
األساســية مــن طــرق ووســائل نقــل ومواصــات .
ويمكــن هنــا بصــدد تســليط الضــوء عــى أهميــة االهتمــام بقضايــا
ك ـفـاءة التســويق الزراعــي ملــا لــه مــن دور فعــال يف التقليــل مــن اآلثــار
الســلبية املرتتبــة عــى تبنــي تحريــر التجــارة واإلصالحــات االقتصاديــة
بحيــث يرتبــط التســويق الزراعــي وأســعاره باملحــاور الثالثــة املرت ـكـزة
عــى اتفاقيــة الزراعــة يف منظمــة التجــارة العامليــة؛ وهــي النفــاذ إىل
األســواق؛ الدعــم املحــي؛ ودعــم الصــادرات حيــث ال ـيـزال اإلنتــاج
الزراعــي اليمنــي وبالــذات الخضــار والفاكهــة مخصصــاً لأل ـغـراض
املحلية وبالذات لالستهالك الطازج عىل الرغم من تصدير كميات
تتفــاوت بــن ســنة وأخــرى إىل دول الجــوار حيــث بلغــت الصــادرات
الزراعيــة حــوايل  26مليــار ريــال عــام  2016بيتمــا كانــت يف عــام 2013
حـرب الدا ـئـرة يف البلــد و أن الكميــات
حــوايل  47مليــار ريــال نتيجــة ال ـ
التــي تصنــع مــن الخضــار والفواكــه تــكاد ال تذكــر .فهــذه املخاوفتظــل
مشــروعه اذا علمنــا ان دعــم الدولــة يــكاد التذكــر  ،وخاصــة وأن
خـرات الــدول
هنــاك نســبة فاقــد ك ـبـرة للخضــار والفواكــه ولكــن ـ
النامية التي سبقتنا تشري إىل يشء آخر ليس بهذه الصورة القاتمة
وخصوصــا إذا تو ـفـرت اإلرادة وتــم تخطيــط البدائــل يف وقــت مبكــر .
وترتكــز البدائــل يف أمــور تتطلــب إرادة قويــة وال ـتـزام وتشــريعات
داعمــة يمكــن تلخيصهــا بــاآليت:
•«توعيــة وتشــجيع املنتجــن ورفــع كفــاءة اإلرشــاد التســويقي
شـرك
وتدشــن برامــج إرشــادية وتدريبيــة للمزارعــن ي ـ
حـول تحســن
طـاع التعــاوين ـ
طـاع الخــاص والق ـ
فيهــا الق ـ
اإلنتــاج كمــا ونوعــا مــع الرتكيــز عــى التقنيــات التــي ترتبــط
بالجــودة يف إنتــاج املحاصيــل البســتانية ونشــر املواصفــات
خـرات واملعلومــات مــع
وشــروط الجــودة وتبــادل ال ـ
الــدول املجــاورة وتوفــر برامــج تدريــب للملكيــات الفنيــة
الوطنيــة لرفــع كفاءتهــم إضافــة إىل إصــدار التشــريعات
والقوانــن التــي تحــد عــن مخالفــات الغــش والتالعــب
بــاألوزان ومخالفــات التعليمــات التســويقية وإنشــاء جهــاز
تنفيــذي ملتابعــة تنفيــذ تلــك التشــريعات والقوانــن وإعــداد
املواصفــة بالتعــاون مــع الجهــات املنتجــة وتعزيــز دور مراكــز
وجمعيــات حمايــة املســتهلك والجهــات املعنيــة لتمكينهــا
مــن الق ـيـام بمهمــات التوعيــة والرقابــة املطلوبــة إىل جانــب
متابعــة التطــورات اإلنتاجيــة والتســويقية يف الــدول
سـواق الخارجيــة ،ونشــر مــا يتوفــر
املنافســة لليمــن يف األ ـ
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حـول الحــق يف
•أمــا فيمــا يتعلــق بالتشــريعات يف اليمــن ـ
الغــذاء والســيادة الغذائيــة وبشــكل موجــز أن مــا ورد يف
الدســتور الحــايل للجمهوريــة اليمنيــة واملشــار إليــه يف
املــادة «( )55إن الرعايــة الصحيــة حــق لجميــع املواطنــن
،ويف املــادة( ( »)56الشــؤون القانونيــة .رئاســة الجمهوريــة
ينايــر  )1994وقــد تضمــن إن الدولــة تكفــل توفــر الضمانــات
االجتماعيــة للمواطنــن يف حــاالت ا ـملـرض أو العجــز أو
الشــيخوخة ولكنــه لــم يتضمــن بشــكل مباشــر الحــق يف
الغــذاء * 4إن أهميــة إن يكــون لدينــا إطــار دســتوري أصبــح
ذا أولويــة لــي يكــون نقطــة انطــاق للعمــل الجــاد يف
ســبيل تفعيــل هــذا الحــق والعمــل عــى تحقيــق األهــداف
املرجــوة منــه للقضــاء عــى الجــوع وســوء التغذيــة عــى
أســس مــن العدالــة واالســتدامة بمــا يحقــق الكرامــة
اإلنســانية للمواطــن واســتقالل ال ـقـرار للوطــن .إىل جانــب
 -3أود اإلشارة إن مسودة الدستور الجديد الذي تم إعداده يف عام 2015م
4
والذي حصل عىل استحسان من كل الرشائح االجتامعية قد تضمن ثالث مواد أساسية
 تلتزم الدولة بتوفري مخزون غذايئ اسرتاتيجي ملواجهة الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة. لكل إنسان الحق يف الحياة ويحمي القانون هذا الحق لكل مواطن الحق يف الحصول عىل الغذاء املناسب والكايف وتتخذ الدولة التدابري الكفيلةلتوفري الغذاء للمعوزين والعاجزين عن توفريه

 -4تعزيز نضاالت منظمات
المجتمع المدني في اليمن
وتجاربها النضالية
تعترب منظمات املجتمع املدين جزءاً أساسياً من الحراك االجتماعي
ومكونــات تنظيميــة بــرزت يف املجتمــع املــدين عــى مســتوى الســاحة
اليمنيــة جنــوب اليمــن وشــماله وتعــر عــن مصالــح وقيــم أعضائهــا
ومــن أهــم أهدافهــا أنهــا غــر هادفــة إىل الربــح  ،وتضــم املجموعــات
املجتمعيــة  ،واالتحــادات ،واملؤسســات التــي تتوافــق مــع هدفهــا
العــام واتجــاه نشــاطها الــذي يصــب يف املشــاركة الفاعلــة يف تحقــق
حـوالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية.
الت ـ
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مــن معلومــات حولهــا إىل املنتجــن واملصدريــن اليمنيــن
مســتقبالً ووضــع تشــريعات ومواصفــات قابلــة للتطبيــق
بالنســبة لجــودة املنتجــات الزراعيــة وبالــذات البســتانية
سـواء للمنتجــات
وتوفــر املنــاخ املالئــم والحوافــز لتطبيقهــا ـ
املسوقة محليا أو للتصدير « (قاسم فاروق نوفمري2013م) .
وقــد أ َّدى ارت ـفـاع أســعار الغــذاء خــال األزمــة الغذائيــة
طـرة عــى
يف ال ـفـرة مــا بــن  2007و2008م إىل تداعيــات خ ـ
األمــن الغــذايئ ،وعــى اقتصاديــات الــدول واســتقرارها
مـواد
سـاهم ارت ـفـاع األســعار العامليــة لل ـ
حـول العالــم .وقد ـ
ـ
الغذائيــة يف ارت ـفـاع األســعار املحليــة .ونتيجــة لذلــك ،
«تعــاين أكــر مــن  933ماليــن مــن األشــخاص عــى مســتوى
العالــم يف براثــن الفقــر كمــا يعــاين أكــر مــن 200مليــون طفــل
دو ســن الخامســة مــن ســوء التغذية».كمــا ان اثــر األزمــة
املاليــة العامليــة ـفـإن األحــداث يف البلــدان املرتفعــة واملتوســطة
الدخل يمكن أن تكون آثارها شديدة عىل البلدان الفقرية.
فالبلــدان املنخفضــة الدخــل تفتقــر إىل القــدرة عــى التعامــل
مــع األزمــة املاليــة ،وذلــك يف ضــوء أنهــا ال تتمتــع بقــدرة
صـول إىل ا ـملـوارد والتنــوع املحــدود القتصادهــا.
كافيــة للو ـ
يف ظــل تلــك املعطيــات العامليــة فاليمــن دون شــك ان هــذه
املعطيــات عكســت نفســها عــى ازديــاد املعانــة عــى الفقــر
وســوء التغذيــة واألمــن الغــذايئ ويف ظــل وضــع اقتصــادي
طـرب وغــر مســتقر تحديــدا خــال
هــش ووضــع ســيايس مض ـ
ال ـفـرة مــن 2009م اىل 2011م ونتــج عنــه االنتقــال الســيايس اىل
انــه ظلــت النزاعــات الداخليــة واىل االن وزا الوضــع اســوء
حـرب عــى اليمــن يف مــارس 2015م وذلــك
عندمــا اشــتعال ال ـ
مــن قبــل دول التحالــف واىل االن اكــر مــن اربــع ســنوات ومــا
احدثتــة مــن تدمــر لألبنيــة األساســية واالقتصــاد بشــكل
عام.ومــا نتــج عــن ذلــك مــن تدهــور للوضــع اإلنســاين يف
اليمــن وكمــا هــو موضــح يف تنــاويل بهــذا التقريــر للوضــع
الراهــن وانعكاســاته عــى الوضــع اإلنســاين يف اليمــن

االتفاقــات واملعاهــدات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا اليمــن
صـول عــى املعلومــات .
والقوانــن التــي تكفــل الحــق يف الح ـ
أمــا التشــريعات التــي تعمــل يف مجــال تنفيــذ برامــج األمــن
الغذايئ يف اليمن منها ما ورد يف الالئحة التنظيمية لوزارة
عـام
الزراعــة وال ــري التــي صــدرت ب ـقـرار جمهــوري رقــم ( )16ـ
2008م.والتــي تهــدف إىل تنميــة وحســن اســتغالل ا ـملـوارد
والقــدرات الزراعيــة للدولــة بمــا يلبــي حاجــات املواطنــن
واالقتصــاد الوطنــي مــن املنتجــات الزراعيــة ويســهم بــدور
رئيــي يف تحقيــق األمــن الغــذايئ واإلســهام يف مكافحــة
الفقــر والحفــاظ عــى اســتدامة ا ـملـوارد الزراعيــة وتفعيــل
دور الزراعــة يف التنميــة الشــاملة للمجتمــع اســتنادا إىل
الدســتور والقوانــن والسياســات العامــة للدولــة وخطــط
سـراتيجية الوطنيــة
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واال ـ
لألمــن الغــذايئ.

إن منظمات املجتمع املدين يف اليمن تراكمت لديها خربات وتجارب
شـراكة مــع
عــى املســتوى الوطنــي واملحــي وذلــك مــن خــال إقامــة ال ـ
الحكومــات املتعاقبــة يف اليمــن .وقــد بــرز دور ونشــاط املجتمــع املــدين
يف اليمــن مــن منتصــف القــرن العشــرين ،وبــرز دورهــا بنشــاطات
ملموســة وفاعلــة.
عـام  1950وحتــى  ،1963نمــوا يف
« شــهدت املرحلــة األوىل:مــن ـ
النشــاط الجماعــي يف صــورة جمعيــات ورابطــات يف عــدن يف أواخــر
شـاء عــدد
العهــد االســتعماري ،وداخــل املناطــق الشــمالية .وتــم إن ـ
مــن منظمــات املجتمــع املــدين كثقــل مضــاد لالســتعمار الربيطــاين يف
الجنــوب والحكــم اإلمامــي يف الشــمال .وتشــر التقد ـيـرات إىل أنــه لــم
يكــن يوجــد ســوى  47منظمــة يف ذلــك الوقــت باملعنــى الــذي نفهمــه
اليــوم عــن تلــك املنظمات(».وثيقــة منظمــة املجتمــع املــدين باليمــن»»
(البنــك الــدويل مــارس 2014م)
وجــاءت املرحلــة الثانيــة :مــن التطــور يف بدايــة الســبعينيات
والثمانينيات من القرن املنصرم ،وقد كان سبب هذا التطور تدفق
التمويالت من قبل املغرتبني يف دول الخليج عىل وجه الخصوص،
وقــد زاد عــدد منظمــات املجتمــع املــدين إىل « »424منظمــة مســجلة
رسميا يف عام ( »1989البنك الدويل مارس 2014م).والجدير باإلشارة
أنــه خــال هــذه املرحلــة تــم تأســيس هيئــات التعــاون األهــي للتطويــر
مـرة عــى الصعيــد
كحركــة اجتماعيــة شــعبية وكانــت تجربــة مث ـ
املحــي بــل إنهــا كانــت تجربــة رائــدة وديمقراطيــة عــى مســتوى
الجز ـيـرة العربيــة والتــي بــدأ نشــاطها يف  25يونيــو 1973م ،وتــم
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انتخــاب قياداتهــا عــن طريــق اال ـقـراع العــام املباشــر واســتمر نشــاطها
حتــى عــام 1985م وكانــت متعــددة األ ـغـراض وذات طابــع اقتصــادي
واجتماعــي وســيايس ؛حيــث كانــت أهــم مهامهــا وصالحياتهــا :
•تحديــد طبيعــة مش ــروعات الخدمــات املهمــة وترتيــب
أولوياتهــا.
•إعــداد الخطــط الالزمــة لرفــع مســتوى اإلنتــاج الزراعــي
والح ـيـواين عــى مســتوى املحافظــات
•التنســيق مــع األج ـهـزة الحكوميــة املختصــة فيمــا يتعلــق
بإعــداد وتنفيــذ مشــروعات الخدمــات والتنميــة» (املخــايف
دائــل 1993م)
املرحلــة الثالثــة :قــد كانــت بعــد تحقيــق الوحــدة اليمنيــة يف مايــو
عــام 1990
وقــد تزايــد عــدد منظمــات املجتمــع املــدين خــال تلــك ال ـفـرة إىل نســبة
وتطــور كبرييــن بحــوايل  %33عمــا كانــت يف املراحــل الســابقة ،و
طبقــا للبيانــات الصــادرة عــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل
ووزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،وصــل عــدد املنظمــات املســجلة
إىل  12000جمعيــة ومؤسســة مســجلة يف عــام 2016م .
تجارب ومبادرات مؤسسات املجتمع املدين والرتافع حول الحق يف
الغذاء والسيادة الغذائية.
لقــد شــاركت منظمــات املجتمــع املــدين يف اليمــن خــال مراحلهــا
الســابقة يف العديــد مــن املشــروعات التنمويــة يف مختلــف القطاعــات
،وكان لهــا دور رئيــي يف تقديــم الخدمــات للســكان يف الريــف
شـراكة مــا بــن
طـاع ال ـ
والحضــر تكامـاً مــع مؤسســة الدولــة أي يف ق ـ
الحكومــة ومنظمــات املجتمــع املــدين.
ومــن خــال اســتعراض العديــد مــن مهــام وأنشــطة منظمــات
املجتمــع املــدين يف اليمــن ســتجد أن مهــام وانشــطة نســبة ك ـبـرة
صـول عــى مصــادر تمويــل
منهــا متقاربــة ،وترتكــز يف الســعي للح ـ
وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خدميــة بمجتمعاتهــم مثــل (مشــاريع امليــاه
 ،والخدمــات الصحيــة  ،والتغذيــة  ،والطــرق الريفيــة ،والزراعــة
واألمــن الغــذايئ) إىل جانــب ب ـنـاء القــدرات للعاملــن يف اللجــان
التنمويــة والجمعيــات واملؤسســات والشــباب وا ـملـرأة وكــذا التدريــب
يف جوانب متنوعة للشباب من (ذكور وإناث ) وكذا دورات توعوية
لقوانــن الســلطات املحليــة والزراعــة واألمــن الغــذايئ  ،والبيئــة ،
وامليــاة وغريهــا ،ومــن خــال الدراســة التــي أجراهــا البنــك الــدويل
حـول تقييــم خارطــة وقــدرات منظمــات املجتمــع املــدين يف
عــام 2013م ـ
اليمــن 5وجــد أن -:
• %69مــن منظمــات املجتمــع املــدين تعمــل يف تقديــم
ا لخد مــا ت .
• %21يف مجال مناصرة القضايا.
ونصف بعض املجموعات تقوم باألمرين عىل حد سواء
 %10يف مجاالت ذات توجه نحو السياسات وغالباً تلك املجموعات
أكاديميــة (البنــك الــدويل مــارس 2014م) .واســتنتاجا ملــا شــخصت
الدراســة التــي عملــت وحــددت أهــم الجوانــب املطلــوب تحقيقهــا
وذلــك مــن اجــل الدفــع بتعزيــز دور منظمــات املجتمــع وأهمهــا -:
•أهميــة تنميــة القــدرات واملهــارات اإلداريــة والتنظيــم الــذايت
 شملت الدراسة التقييمية  168منظمة مجتمع مدين يف الخمس املحافظات5
وهي صنعاء  ,عدن  ,تعز  ,حرضموت والحديدة وأن أكرث من  %33من العينة تشكل من
املحافظات الخمس من إجاميل عدد املنظامت املسجلة رسمياَ.

لتحديــد دورهــا م واداء رســالتها وفقـ ًـا
وليــس ملــا يحــدد لهــا مــن الجهــات املانحــة.
• وضــع تشــريعات مــن أجــل تســهيل عمليــة التســجيل
والتجديــد الســنوي لرتاخيصهــا والتعقيــدات التــي تواجههــا
الكثــر مــن منظمــات املجتمــع املــدين.
•املركزية املفرطة وغياب العديد من وزارات قطاع الخدمات
عىل املستوى املحيل  ،وهذا يعترب من املعوقات للشراكة
بني منظمات املجتمع املدين ونظريتها الحكومية.
•يتطلــب مــن الجانــب الحكومــي تطويــر قدراتــه يف تحفيــز
واستيعاب إسهامات منظمات املجتمع املدين ،كما أنه
يجــب معالجــة أوجــه القصــور يف كل مــن منظمــات املجتمــع
املــدين ونظرياتهــا يف الحكومــة
•تقديم برامج تدريبية ذات صلة بإدارة املشروعات والعمل
املؤســي ملنظمــات املجتمــع املــدين ،وكذلــك بنــاء القــدرات
للعاملــن يف وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل
•ينبغــي تشــجيع منظمــات املجتمــع املــدين مــن قبــل كل مــن
الجهات املانحة والحكومة لإلسهام يف زيادة التشاور مع
الجماهــر وزيــادة الكفــاءة يف تقديــم الخدمــات.
شـأن املســؤولية االجتماعيــة
عـام ب ـ
• يتطلــب وجــود نهــج ـ
طـاع الخــاص تجــاه توزيــع ا ـملـوارد لتحســن تقديــم
للق ـ
الخدمــات وبمــا يتوافــق مــع املصلحــة العامــة.
ملعرفــة منهجيــة

ويالحظ أن دور منظمات املجتمع املدين فيما يتعلق بالرتافع حول
الحــق يف الغــذاء واألمــن الغــذايئ متــدين أي يشــكل  %7فقــط مــن
إجمــايل نســبة نشــاطها  ،واقتصــر عــى عــدد محــدود مــن منظمــات
املجتمــع املــدين التــي تعمــل يف مجــال تقديــم الخدمــات أبرزهــا (
االتحــاد التعــاوين الزراعــي يف اليمــن) وعــدد محــدود يف وثائقهــا
الداخليــة تضمنــت أهدافهــا ونشــاطها.
كمــا نــود اإلشــارة إىل أنــه مــع تدهــور املوقــف الســيايس واألمنــي وأثــر
النزاعات خالل السنوات األخرية ما بعد 2014م  ،حدث تراجع كبري
يف نشــاط منظمــات املجتمــع املــدين وذلــك بســبب شــحة املعونــات
املاليــة التــي كانــت تحصــل عليهــا مــن املنظمــات الدوليــة ،ولذلــك فــإن
تلك األزمة جعلت الكثري من منظمات املجتمع املدين تجمد ما كان
مخططــاً لــه مــا عــدا البعــض منهــا التــي كيفــت خططهــا وبرامجهــا
غـرات وذلــك بدمــج برامجهــا يف العمــل اإلغــايث واقتصــر
حســب املت ـ
عملهــا يف هــذا الجانــب نحــو اإلغاثــة اإلنســانية يف اليمــن ؛ حيــث و
شـركاء وطنيــن مشــاركني
أنــه «ازداد عــدد املنظمــات والتــي تعتــر ك ـ
يف تنفيــذ خطــة االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن وقــد ارتفــع عــدد
شـركاء مــن  59منظمــة مجتمــع مــدين مشــارك يف عــام 2015م إىل»
ال ـ
 109يف عــام 2017م (مكتــب االمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون االنســانية
صـول
يناير)2018وهنــاك عــدد  34منظمــة تــم تقديــم طلباتهــا للح ـ
عــى تمويــل مــن الصنــدوق اإلنســاين يف اليمــن وتعتــر مــن املنظمــات
املؤهلــة.
ويمكن القول أن دور منظمات املجتمع املدين يف اليمن يف نضاالتها
حـول الحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة تــكاد تكــون محــدودة
ـ
حـركات االجتماعيــة مثــا االتحــاد
جــداً عــى بعــض النقابــات وال ـ
التعــاوين الزراعــي ومنظمــة االغاثــة التــي يديرهــا شــباب وشــابات يف
محافظــة تعــز وشــبكة غــوث يف محافظــة حضرمــوت وغــر مؤثــر عــى
الواقــع امللمــوس وذلــك بحكــم التهميــش املتعمــد مــن قبــل األنظمــة
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خالصة
•مــن خــال مــا تــم اســتعراضه يف هــذا التقريــر واملتعلــق
بالحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة فالتحديــات التنمويــة
واملشــكالت املزمنــة مــن بطالــة وفقــر وانعــدام العدالــة
االجتماعيــة بــكل أبعادهــا ومضامينهــا قــد زادت عمــا كانــت
عـام 2005م ،وأن انعكاســات الوضــع الراهــن يف
عليــه منــذ ـ
اليمــن يف النقــص الحــاد يف األمــن الغــذايئ عــى الســياقني
ضـاع الفقــر يف اليمــن نســتطيع
اإلنســاين واالجتماعــي وأو ـ
عـام  ،2014مــن تحديــات جمــة
ال ـقـول أنــه ممتــد منــذ مــا قبــل ـ
عـدالت النمــو الســكاين،
عــى عــدة جبهــات مــن ارت ـفـاع م ـ
والخلــل الخطــر بــن املناطــق الحضريــة والريفيــة وتفــي
صـراع الدائــر يفاقــم
الفقــر ،والجمــود االقتصــادي إال أن ال ـ
ضـاع اإلنســانية الصعبــة إن الوضــع
بشــدة مــن تدهــور األو ـ
شـرات األمــن الغــذايئ والتــي تشــر إىل انخفــاض
الحــايل ملؤ ـ
عـدالت اإلنتــاج املحــي مــن الح ـبـوب والتوســع امللحــوظ
م ـ
يف زيــادة املســاحة املزروعــة بالقــات عــى حســاب املحاصيــل
املنتجــة للح ـبـوب واملحاصيــل النقديــة ممــا يشــكل إشــكالية
صعبــة عــى األمــن الغــذايئ والســيادة الغذائيــة يف اليمــن
شـراك منظمــات املجتمــع املــدين
 ،وبهــذا الصــدد يتطلــب إ ـ
طـاع الخــاص والجهــات الحكوميــة ذات العالقــة يف
والق ـ
سـراتيجية للحــد مــن زراعــة القــات  ،وإذا تحدثنــا
إعــداد اال ـ
عــن تحديــد األولويــات بعــد إعــادة التعــايف والخ ــروج مــن
الوضع الراهن من الحروب واالقتتال «وضع خارطة مائية
وزراعيــة تحــدد السياســات الالزمــة وفــق الطوبوغرافيــا
ومصــادر امليــاه واالقتصــاد املحــي .و تشــجيع ال ــري باألنظمــة
الحديثــة مــن خــال إيجــاد بدائــل ل ــري القــات املســتنزف
حـول
للميــاه وتنفيــذ برنامــج التعبئــة االجتماعيــة للتوعيــة ـ
ا ـملـوارد املائيــة والتوســع يف تنفيــذ مشــاريع ال ــري بالتقطــر
وإقامة الكرفانات ،مع تقييم دور السدود ومدى فاعليتها
مقابــل الحواجــز التحويليــة وخاصــة يف الود ـيـان الرئيســية
عـدل كفــاءة
مـام باملدرجــات الزراعيــة .وزيــادة م ـ
وكذلــك االهت ـ
اســتخدام امليــاه يف ال ــري.
•تحســن مســتويات األمــن الغــذايئ املعتمــد عــى اإلنتــاج
الغــذايئ الزراعــي املحــي ،ودعــم الجهــود املبذولــة ملكافحــة
الفقــر يف املجتمــع الريفــي،و تحقيــق نمــو يف القيمــة املضافــة
طـاع الزراعــي )بــدون القــات(.
للق ـ
سـاهمة ق ـ
•تعزيــز م ـ
طـاع الصناعــة التحويليــة يف عمليــة
التنميــة والتخفيــف مــن الفقــر والحــد مــن البطالــة».
6

•وضع أسس وتشريعات تضمن تدارك النقص الشديد أو
غيــاب البيانــات املتعلقــة بالحــق يف الغــذاء يف الجهــات ذات
العالقــة يف اليمــن
• تقييم السياسات الزراعية واسرتاتيجيات املياه عىل املدى
الطويل
• االهتمام بتفعيل مجاالت االقتصاد املنزيل.
•أهمية الرتكيز عىل إنتاج املحاصيل التي ال تستنزف املياه.
• أهميــة التوعيــة مــن قبــل املنظمــات الحقوقيــة والتنمويــة
بمــا يتعلــق بمفاهيــم الحــق يف الغــذاء والســيادة الغذائيــة
طـاع املجتمــع املــدين بــدوره .
واض ـ
طـاع الخــاص وأهميــة تهيئــة منــاخ عملــه وإ ـقـرار
• الق ـ
سـاعدة لتفعيــل دوره يف االســتثمار يف
التشــريعات امل ـ
شـركات ت ـتـوىل عمليــة
طـاع الزراعــي و تشــجيع إنشــاء ـ
الق ـ
إعــداد وتجهيــز وتســويق الصــادرات اليمنيــة (الزراعيــة –
الســمكية وغريهــا ) .
• أهمية االهتمام باألصناف الزراعية املحلية بحكم انقراض
الكثري منها .
• إعادة تقييم السياسات الزراعية واسرتاتيجيات املياه عىل
املدى الطويل .
• ضــرورة مشــاركة املجتمــع املحــي يف تخطيــط وتقديــم
الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة .
•م ـ
سـاعدة صغــار املزارعــن ومربــي الــروة الحيوانيــة
صـراع عــى العــودة إىل اإلنتــاج
والصياديــن املتضرريــن مــن ال ـ
مــن خــال حزمــة دعــم اســتعادة األنشــط الزراعيــة وصيــد
األسماك التي تركز عىل املدخالت الرئيسية وتوليد الدخل
سـاعدة يف ســبل كســب العيــش .
وامل ـ
•تشــجيع دعــم إقامــة صناعــات تحويليــة زراعيــة ت ـ
سـاهم يف
امتصــاص الفائــض يف املواســم الرئيســية لإلنتــاج .

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -اليمن

طـاع
السياســية املتعاقبــة لدورهــا لــذا اثــر ســلباَ يف تبنــي تلــك الق ـ
طـاع يف ترافعهــم عــن الحــق يف
الواســع قضايــا املشــتغلني بهــذا الق ـ
الغــذاء واألهــم مــن ذلــك خلــو وثائــق العمــل الداخــي للعديــد مــن
النقابات لتناولها لهذا الجانب املهم .كما ان أصبح القطاع الزراعي
أصبح يف السنوات العشر األخرية يف تدهور متزايد للكوادر املؤهلة
طـاع بكــوادر
علميــاَ وفنيــاَ ويرافــق ذلــك ضعــف شــديد يف رفــد هــذا الق ـ
جديــدة بحجــة عــدم توفــر اعتمــادات ماليــة ودرجــات وظيفيــة.
6

أهم التوصيات

 - 5املقصود فيه القطاع الزراعي
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الجداول واالحصائيات :
مــن املفيــد إضافــة معطيــات إضافيــة مــع التعليــق عليهــا مــن
قبيــل :تطــور اإلنتــاج واملتــاح لالســتهالك مــن الســلع الزراعيــة
الرئيســية‘ تطــور قيمــة الــواردات والصــادرات ملجموعــات الســلع
الغذائية(,تــم إضافــة املعطيــات والتعليقــات للجــداول املضافــة يف
صفحتــي 12و)16ألــخ

جدول رقم ( : ) 5تطور اإلنتاج واملتاح لالستهالك من السلع الزراعية الرئيسية (طن)
البيان

767

1995
810

2000

672

496

1,998

2,311

3,124

3,664

4,532

155

171

142

113

265

232

1,183

1,488

2,172

2,978

2,954

2,925

4,268

الذرة الشامية

66

58

48

31

89

67

79

75

املتاح
لالستهالك

113

117

235

27

537

450

537

570

1,204

الذرة والدخن

491

518

440

330

618

487

546

522

414

271

املتاح
لالستهالك

510

518

441

336

631

498

563

542

432

287

مجموعة
الحبوب

املتاح
لالستهالك
القمح

املتاح
لالستهالك

1990

2011

2012
910

2013

2014

2015

2005

2010

459

1.4

1,013

817

4,831

5,588

4,360

4.2

4.3

4,233

5,856

192

125

2.7

18.6

-14.0

250

233

3,052

4.7

-0.2

0.7

3,231

3,491

1.5

23.5

-13.9

65

42

81.9

0.7

556

8.1

-15.2

1.2

13.4

-14.6

1.1

13.4

864

700

2010 -90

2010-2005

2015-2010

-0.8

15.4

-14.6

األرز

136

125

232

300

371

330

453

454

433

443

5.1

4.3

3.6

املتاح
لالستهالك

55

64

42

21

40

30

35

34

28

21

-1.6

13.8

-12.1

55

64

44

22

39

29

35

33

28

21

-1.7

12.1

-11.6

160

185

210

218

303

265

295

282

265

257

3.2

6.8

-3.2

163

188

209

220

313

266

296

278

260

257

3.3

7.3

-3.9

75

69

61

57

98

90

96

97

92

76

1.3

11.4

-5.0

76

70

97

75

128

117

139

139

137

140

2.6

11.3

1.8

جملة الخضر

520

484

564

660

862

724

838

751

703

646

2.6

5.5

-5.6

املتاح
لالستهالك

508

486

553

659

835

640

781

683

708

592

2.5

4.8

-6.6

شعري

املتاح
لالستهالك
البطاطس

املتاح
لالستهالك
جملة
البقوليات

املتاح
لالستهالك
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املتاح
لالستهالك

326

415

676

719

942

871

877

905

946

927

5.4

5.6

-0.3

4

6

5

7

5

-

)السكر(مكرر
املتاح
لالستهالك

8.4

226

175

452

129

580

629

646

618

816

215

4.8

35.1

-18.0

9

14

18

19

25

23

25

25

25

23

5.2

5.6

-1.7

85

134

162

58

393

198

240

268

375

249

8.0

46.6

-8.7

جملة اللحوم

97

88

118

186

252

284

308

352

397

379

4.9

6.3

8.5

املتاح
لالستهالك

116

110

183

291

365

368

422

460

524

432

5.9

4.6

3.4

38

41

52

73

108

130

152

186

215

203

5.4

8.1

13.5

48

45

56

77

112

133

156

190

219

204

4.3

7.8

12.7

59

47

67

113

144

154

156

166

182

177

4.6

5.0

4.2

68

65

127

215

253

235

267

270

305

228

6.8

3.3

-2.1

78

86

114

239

164

157

231

218

205

193

3.8

-7.3

3.3

76

65

102

164

64

47

138

69

109

-37

-0.9

-17.2

17

18

31

48

61

62

63

67

69

68

6.6

4.9

2.2

22

21

33

48

60

58

64

67

69

68

5.1

4.6

2.5

273

272

325

397

434

447

473

502

380

356

2.3

1.8

-3.9

298

287

363

462

624

623

682

716

604

548

3.8

6.2

-2.6

جملة الزيوت
والشحوم
املتاح
لالستهالك

اللحوم
الحمراء

املتاح
لالستهالك
اللحوم
البيضاء

املتاح
لالستهالك
االسماك

املتاح
لالستهالك
البيض

املتاح
لالستهالك
األلبان
ومنتجاتها

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -اليمن

جملة الفاكهة

313

402

657

765

1,037

991

1,001

999

994

939

6.2

6.3

-2.0

املتاح
لالستهالك
املصدر :حسبت من قبل الباحث -جداول املوازين السلعية الرئيسية من واقع إحصاءات الجهاز املركزي لإلحصاء (الجهازاملركزيلالحصاء )2016-1990
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جدول رقم (  )6تطور قيمة الواردات ملجموعات السلع الغذائية (الف ريال)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

البيان

2,345,441

3,244,326

2,869,073

3,141,780

5,697,651

3,763,071

3,531,724

3,439,766

4,959,912

3,979,281

4,905,116

3,916,034

3,817,311

1,788,688

2,935,289

2,456,138

2,383,827

2,849,840

2,819,884

2,690,700

2,700,266

4,019,681

3,000,022

3,300,313

2,928,000

2,877,886

الذرة الشامية

164,864

122

94,451

387,479

2,143,668

500,606

456,223

395,823

468,999

503,771

1,150,990

524,725

559,796

الذره والدخن/
الذره

8,187

7,020

4,917

13,547

329,040

18,572

13,949

13,219

18,429

21,551

20,969

19,961

6,581

382,214

300,444

312,916

356,663

53,687

423,378

370,852

330,459

452,792

453,937

432,843

443,348

373,048

الشعري

1,488

1,451

651

264

321,416

631

-

-

11

-

-

-

-

البطاطس

580

2,277

1,303

121

2,029

7,993

9,965

1,562

987

219

60

71

1,837

جملة
البقوليات

10,362

18,129

24,301

35,897

860

28,139

30,521

27,264

44,245

44,537

47,311

65,304

63,961

جملة الخضر

50,895

55,003

52,860

57,053

30,788

70,775

69,411

50,196

60,908

69,773

144,475

66,186

80,493

جملة الفاكهة

47,479

38,649

27,700

40,650

62,574

44,950

44,398

49,067

49,187

64,117

89,549

70,207

64,819

)السكر(مكرر

404,664

125,033

526,879

631,716

48,093

614,488

573,811

624,111

638,406

612,057

816,375

215,274

486,612

جملة الزيوت
والشحوم

47,646

45,978

99,333

186,256

581,606

150,442

373,544

182,936

222,861

249,557

358,294

229,840

209,581

جملة اللحوم

104,384

105,674

83,442

100,546

152,494

114,087

113,587

84,123

114,045

108,077

126,788

52,339

66,170

لحوم حمراء

4,769

4,233

5,608

5,598

78,394

5,660

4,788

3,179

3,466

3,779

4,007

1,524

592

لحوم بيضاء

99,615

101,441

77,835

94,948

5,570

108,427

108,799

80,945

110,579

104,298

122,781

50,816

65,578

االسماك

4,234

6,160

10,143

8,763

72,824

9,975

15,515

13,435

18,395

16,186

14,536

12,660

11,081

البيض

422

27

328

89,695

11,419

785

61

267

855

183

356

124

480

األلبان
ومنتجاتها

71,609

56,449

88,690

96,035

262

95,185

97,166

82,424

110,657

113,787

120,501

84,388

79,697

3,087,717

3,697,705

3,784,053

4,388,514

76,970

4,899,890

4,859,703

4,555,150

6,220,459

5,257,776

6,623,361

4,712,425

4,882,041

مجموعة
الحبوب
)(جملة
القمح
والدقيق

األرز

اجمايل
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

البيان

15,451

75,445

40,074

12,785

23,335

15,533

13,041

23,439

13,709

12,235

17,339

15,378

13,880

9,898

69,950

29,222

2,245

10,994

4,361

2,410

7,459

1,647

1,742

1,749

686

411

الذرة الشامية

4,511

4,286

4,738

9,774

10,315

8,143

8,783

13,439

10,429

8,476

12,391

11,347

11,532

الذره والدخن/
الذره

743

898

3,794

395

1,902

2,801

1,456

1,935

1,445

1,906

3,092

3,345

1,842

0.27

39

2,055

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

الشعري

298

271

266

371

123

228

392

607

188

111

108

-

-

البطاطس

274

107

782

2,289

80

120

175

67

57

3,755

5,015

2

0.30

جملة
البقوليات

116

150

83

155

199

369

580

488

1,211

1,922

2,679

1,309

81

جملة الخضر

43,392

56,471

46,797

63,181

84,682

93,571

95,860

134,418

117,953

137,397

140,234

119,957

64,735

جملة الفاكهة

63,333

84,812

56,567

99,689

122,234

127,955

139,457

169,157

173,754

158,747

136,854

81,580

61,934

)السكر(مكرر

114

7

80

0.06

342

-

6

25

-

1.37

115

21

1.92

جملة الزيوت
والشحوم

7,942

7,637

10,321

8,230

5,467

4,110

5,692

8,088

8,008

6,710

7,632

3,937

1,826

جملة اللحوم

5.7

-

0.17

-

-

-

1.6

0.1

-

-

0.3

1.7

-

لحوم حمراء

5.7

-

0.17

-

-

-

1.6

0.1

-

-

0.3

1.7

-

لحوم بيضاء

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

االسماك

82,025

80,803

53,699

99,118

144,528

102,543

115,861

123,368

111,254

164,889

99,584

62,126

52,636

البيض

103

103

24

167

651

25

667

4,150

214

728

278

278

12

األلبان
ومنتجاتها

8,062

9,755

12,842

14,917

18,704

14,388

16,680

18,345

21,186

24,284

26,586

14,719

17,004

220,816

315,289

221,269

300,531

400,222

358,615

388,021

481,545

447,346

510,668

436,316

299,309

212,111

مجموعة
الحبوب
)(جملة
القمح
والدقيق

األرز

اجمايل

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -اليمن
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جدول رقم (  ) 11تطور قيمة الفجوة الغذائية
البيان

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

معدل
النمو

معدل
%ا لنمــو

157,319

551,694

1,756,999

3,646,557

6,786,814

6,644,660

6,875,252

7,468,564

7,139,533

5,728,612

21.8

12.8

1,004,358

1,300,358

1,756,999

2,274,736

2,756,235

2,340,375

2,391,554

2,477,387

2,214,443

1,551,554

35,751

96,399

195,635

303,872

739,191

832,292

918,635

989,785

877,628

921,470

154,075

165,724

195,635

222,613

311,596

324,658

336,597

348,565

291,998

238,192

22.7

17.5

11.1

8.3

10.9

12.5

13.4

13.3

12.3

16.1

2010 -90

الناتج املحيل
اإلجمايل
بسعر
)السوق(ا.ج
الناتج املحيل

الناتج املحيل
الزراعي
باألسعار
الجارية مع
القات
الناتج املحيل
الزراعي
مع القات
باألسعار
الثابتة

نسبة الناتج
الزراعي
باألسعار
الجارية مع
القات إىل
الناتج املحيل
اإلجمايل

18.0

-3.1

2010-2005

22.3

8.5

-2010

201 5
0.3

4.4

4.2

املصدر :حسبت من قبل الباحث -جداول املوازين السلعية الرئيسية من واقع إحصاءات الجهاز املركزي لإلحصاء-اليمن

336

راصد الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في البلدان العربية  -الحق في الغذاء  -اليمن

جدول رقم ( )12الفجوة الغذائية بالقيمة بحسب مجموعة املحاصيل الرئيسية (ألف ريال)
1990

1995

2000

2005

2010

2011

البيان

الوحدة

الفجوة الغذائية ألف ريال
الفجوة الغذائية

ألف
دوالر

-4,117,762

-43,884,298

-74,091,747

-162,356,342

-423,169,802

-457,361,881

-295,816

-342,338

-458,120

-848,168

-1,927,090

-2,139,204

البيان

الوحدة

2012

2013

2014

2015

2010-2005 2010 -90

2015-2010

الفجوة الغذائية ألف ريال

-607,668,439

-537,574,630

-665,096,025

-418,139,961

26.1

21.1

-0.2

الفجوة الغذائية

-2,834,936

-2,501,627

-3,095,053

-1,945,833

9.8

17.8

0.2

ألف
دوالر

املصدر :حسبت من قبل الباحث -جداول املوازين السلعية الرئيسية من واقع إحصاءات الجهاز املركزي لإلحصاء-اليمن

جدول رقم (  )18توزيع أرايض الجمهورية الوحدة  :باملليون (هكتار)
م

البيان

2

أرايض رعوية

1

3
4

أرايض صخرية
صحراوية وحضر

املساحة

%

22.6

48.6

1.4

3.01

21

أرايض غابات وأحراش

1.5

اإلجمايل

46.5

أرايض تحت االستثمار

املصدر :هيئة البحوث الزراعية2015م

45.2

3.23
100

جدول رقم (  ) 24حجم الحيازات الزراعية
حجم
الحيازة
الزراعية
بالهكتار
اقل من
0.5

من -5.0
اقل من1

من -1اقل
من 2

من -2اقل
من3

من -3اقل
من4
من -4اقل
من 5

من  - 5اقل
من 10
من  -10اقل
من 15

من  -15اقل
من 20
 20فأكرث

اإلجمايل

ع ــدد
الحائزين
الزراعيني

%

%

املساحة
الصالحة
بالهكتار

456

52.1

91

5.8

143

16.4

99

6.3

116

13.2

152

9.7

60

6.8

135

8.6

22

2.6

74

4.7

19

2.2

80

5.1

34

3.9

216

13.7

11

1.3

129

8.2

3

0.4

52

3.3

9

1.1

543

34.6

874

100

1,570

100

املصــدر /التعــداد الزراعــي2002م وزارة الزراعــة والري-اليمــن(اإلدارة
صـاء الزراعــي)
العامــة لإلح ـ
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جدول رقم(  ) 22مساهمة الناتج الزراعي يف الناتج املحيل اإلجمايل باألسعار الجارية القيمة:مليون ريال
البيان

مجموعة
الحبوب

1990

1995

2000

2005

2010

2012

2014

2015

2015-2010 2010-2005

-1,581,012

-18,551,800

-26,868,445

-93,373,899

-234,361,749

-390,519,738

-376,262,320

-281,832,324

20.2

3.8

-805,876

-12,351,000

-12,472,129

-68,336,837

-157,569,352

-282,620,434

-226,251,848

-186,602,676

18.2

3.4

-103,147

-1,442,900

-3,453,421

-8,138,689

-22,091,493

-32,534,715

-65,344,781

-26,566,043

22.1

3.8

-39,923

-100

-2,588

-167,835

-608,733

-1,194,850

-2,078,587

-1,332,061

29.4

17.0

-631,926

-4,747,600

-10,909,335

-16,717,171

-54,119,655

-74,196,270

-82,600,361

-67,331,544

26.5

4.5

الشعري

-139

-10,200

-30,972

-13,368

27,484

26,532

13,257

-

القمح
والدقيق
الذرة
الشامية
الذرة
والدخن
األرز

البطاطس

-15,312

-120,000

65,986

-128,865

-720,915

-68,691

298,808

-3,929

41.1

-64.7

جملة
البقوليات

-

-

-1,042,997

-1,053,545

-2,396,468

-4,375,925

-5,827,923

-8,905,281

17.9

30.0

141,302

184,900

539,531

-1,309,686

-4,429,946

-4,679,528

-18,751,145

-5,334,296

27.6

3.8

-107,128

-1,819,500

-1,380,689

1,611,157

3,193,608

4,972,970

278,823

313,985

14.7

-37.1

السكر(مكرر)

-1,272,427

-8,994,200

-15,520,905

-30,049,969

-71,451,993

-95,654,390

-90,227,437

-22,699,844

18.9

-20.5

جملة
الزيوت
والشحوم

-450,507

-8,118,000

-14,032,827

-3,076,809

-67,564,591

-51,995,120

-74,046,838

-45,493,875

85.5

-7.6

-365,859

-3,657,200

-9,897,229

-22,719,735

-40,835,844

-44,428,919

-54,151,198

-23,190,831

12.4

-10.7

لحوم حمراء

-215,551

-811,200

-520,447

-748,903

-1,361,124

-1,367,076

-1,903,197

-595,602

12.7

-15.2

لحوم
بيضاء

-150,308

-2,846,000

-9,376,782

-21,970,832

-39,474,720

-43,061,843

-52,248,001

-22,595,229

12.4

-10.6

األسماك

162,310

370,202

2,955,533

20,174,694

43,300,454

40,778,542

36,835,340

18,852,177

16.5

-15.3

البيض

-165,467

-860,000

-657,594

-8,903

300,743

-299,656

-232,126

-61,317

األلبان
ومنتجاتها

جملة
الخضر

جملة
الفاكهة

جملة
اللحوم

ألف ريال

ألف دوالر

-463,661

-2,318,700

-8,252,112

-32,420,782

-48,203,101

-61,397,984

-83,010,010

-49,784,428

8.3

0.6

-4,117,762

-43,884,298

-74,091,747

-162,356,342

-423,169,802

-607,668,439

-665,096,025

-418,139,961

21

-0.24

-295,816

-438,843

-458,120

-848,168

-1,927,090

-2,834,936

-3,095,053

-1,945,833

18

0.19
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1 .1الشــؤون القانونية.رئاســة الجمهوريــة .دســتور الجمهوريــة
عـاء :املركــز الوطنــي
اليمنيــة رئاســة الجمهوريــة .صن ـ
للمعلومــات ،ينايــر .1994
2 .2أجنــدة عــدن .وزارة الزراعــة والــري  -اليمــن .إطــار عمــل
عـاء:
طـاع الزراعــة والــري .صن ـ
صـاح ق ـ
للتعديــات الهيكليــة إل ـ
وزارة الزراعــة والــري ،أغســطس 1999م.
صـاء الزراعــي والجهــاز املركــزي
3 .3إصــدارات اإلدارة العامــة لإلح ـ
طـاع الزراعــي -اليمــن1990
صـاء .حقائــق وأرقــام الق ـ
لإلح ـ
-2016م .اليمــن.2016 ،
صـاء الزراعــي .حجــم الحيــازات الزراعيــة
4 .4اإلدارة العامــة لإلح ـ
عـاء ـ اليمــن :وزارة الزراعــة والــري -
التعــداد الزراعــي .صن ـ
صـاء الزراعــي2002 ،م.
اليمــن االدارة العامــة لإلح ـ
5 .5البنــك الــدويل .دعــم املشــاركة الب ـنـاءة بــن الحكومــة اليمنيــة
عـاء ـ اليمــن :البنــك الــدويل،
ومنظمــات املجتمــع املــدين .صن ـ
مــارس 2014م.
صـاء  -اليمــن .تطــور قيمــة الفجــوة
6 .6الجهــاز املركــزي لإلح ـ
صـاء  -اليمــن1990- ،
عـاء :الجهــاز املركــزي لإلح ـ
الغذائيــة .صن ـ
2015م.
7 .7الجهاز املركزي لإلحصاء .تقارير اإلحصاء السنوي من 1990-
 .2016صنعاء :الجهاز املركزي للإلحصاء.1990-2016 ،
صـاء  -اليمــن .مســاهمة الناتــج الزراعــي
8 .8الجهــاز املركــزي لإلح ـ
يف الناتــج املحــي اإلجمــايل باألســعار الجاريــة  -القيمــة :مليــون
صـاء  -اليمــن1990- ،
عـاء :الجهــاز املركــزي لإلح ـ
ريــال .صن ـ
.2015
صـاء  -اليمــن .مســح القــوى العاملــة يف
9 .9الجهــاز املركــزي لإلح ـ
صـاء.2013-2014 ،
عـاء :الجهــاز املركــزي لإلح ـ
اليمــن .صن ـ
عـاء:
1010امل ـتـوكل يحيــى .التقييــم الوطنــي للتنميــة املســتدامة .صن ـ
وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل2015 ،م.
1111املخاليف دائل .اإلدارة املحلية أسس وتطبيقات  .258القاهرة:
دار الفكر1993 ،م.
1212املؤسســة الدوليــة للتنميــة .مذ ـكـرة مشــاركة بشــأن الجمهوريــة
اليمنيــة .اقنصــادي ،نيــورك :اإلدارة اإلقليميــة ملصــر واليمــن
وجي ـبـويت2018 ،م.
1313املؤسســة الدوليــة للتنميــة .مذ ـكـرة مشــاركة بشــأن الجمهوريــة
اليمنيــة تقريــر رقــم .106118-YE :اإلدارة اإلقليميــة ملصــر
واليمــن وجي ـبـويت منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا،
.2017-2018
1414تشــارلز شــميتز .ب ـنـاء يمــن افضــل .مؤسســة كارنيغــي ،ابريــل
.2012
1515دكتــور عــي محمــد ســعيد مجــور .مــن واقــع دراســة وزارة
طـاع الزراعــي.
حـول واقــع العمالــة يف الق ـ
الزراعــة والــري ـ
عـاء :وزارة الزراعــة والــري1998 ،م.
صن ـ
1616عــى عبــد اللــه محمــد الســياين« .دراســة اقتصاديــة ألثــر
طـاع الزراعــي
صـاح االقتصــادي عــى الق ـ
سياســات اإل ـ
عـاء.2005 ،
بالجمهوريــة اليمنيــة ».تحليــي ،صن ـ
1717فريــق البنــك الــدويل .مشــروع دعــم منظمــات املجتمــع املــدين
رقــم التقريــر .PAD816 :نيويــورك :البنــك الــدويل2014 ،م.
1818قاســم فــاروق .انضمــام اليمــن ملنظمــة التجــارة العامليــة.
عـاء :وزارة الزراعــة والــري  -اإلدارة العامــة للتســويق
صن ـ
الزراعــي ،نوفمــر2013م.

حـرك نحــو الســيادة الغذائيــة
1919مارتينيلــو جوليانــو .الت ـ
واالنعكاســات النظريــة والعمليــة .بــروت :الشــبكة العربيــة
ملنظمــات املجتمــع املــدين.2018 ،
2020مجموعــة البنــك الــدويل .مذ ـكـرة عــن الفقــر يف اليمــن .نيويــورك
البنــك الــدويل ،يونيــو .2017
2121محجــوب ـعـزام .بلغيــث محمــد .الحــق يف الغــذاء واألمــن
والســيادة الغذائيــن .ورقــة خلفيــة لتقريــر الراصــد العربــي،
بــروت :الراصــد العربــي.2018 ،
2222مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية .خطــة
اإلســتجابة االنســانية ص .16نيويــورك :مكتــب األمــم املتحــدة
لتنســيق الشــؤون االنســانية ،ينايــر.2018
2323منــدي مارثــا .الحكيمــي أمــن .بيلــه فريدريــك .غيــاب األمــن
والســيادة :االقتصــاد الســيايس للغــذاء يف اليمــن .لنــدن:
جامعــة أوكســفورد بريــس.2014 ،
2424مونــدي مارتا.بيــات فريد ـيـرك .االقتصــاد الســيايس يف اليمــن
ص .18لنــدن :جامعــة أوكســفورد بريــس2014 ،م.
«2525نيــاين ».إعــان املنتــدى الــدويل للســياده الغذائيــة .مــايل،
.2007
2626هيئــة البحــوث الزراعيــة .توزيــع أرايض الجمهوريــة الوحــدة :
باملليــون (هكتــار) .ذمــار :هيئــة البحــوث الزراعيــة2015 ،م.
2727وحــدة املمارســة العامليــة للتنميــة االجتماعيــة والحضريــة
والريفيــة ،والقــدرة عــى الصمــود (.)GSURR). (GSURR
التقييــم املســتمر لالحتياجــات يف اليمــن ،مجموعــة البنــك
الــدويل | USA 20433 DC WASHINGTON, NW,
 ،STREET, H 181مايــو.2018
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