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تسببت الزيادة المفاجئة في أسعار الغذاء العالمية في الفترة من  2008-2007إلى الوصول إلى ذروة اتجاه مطرد في انعدام األمن
الغذائي في العديد من مناطق العالم .ولم يعد انعدام األمن الغذائي مشكلة للفقراء والدول النامية فحسب ،بل أصبح انتشاره عالمي
وشعرت بعواقبه البلدان الغنية والبلدان النامية على حد سواء .يدرس هذا الكتاب — الذي يتألف من عدة فصول انبثقت من العمل
الميداني األصلي — مسألة األمن الغذائي في الشرق األوسط ،وهي منطقة مرتبطة تاريخياً بوفرة الغذاء .وبعد أن كانت بمثابة سلة خبز
توفر الغذاء لنفسها والمناطق القريبة منها ،أدت العمليات والنتائج المترتبة على التنمية في الشرق األوسط بشكل متزايد إلى انعدام
األمن الغذائي في العقود األخيرة .وألن الشرق األوسط يعتبر من أسرع المناطق نمواً في العالم ،فإنه كان لزاماً عليه التعامل مع العديد
من العواقب المتعمدة وغير المقصودة للتحديث ،والتي يتضمن بعضها األكثر دراماتيكية زيادة معدالت المواليد والتوسع السكاني
السريع ،والتحيز الحضري بين واضعي السياسات والذي يؤدي إلى اهمال المناطق الريفية والهجرة من الريف إلى المدن ،وتوسع الدولة
وإدخال السياسات الدولتية على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة .وقد تجاهلت العملية التنمية الزراعية إلى حد كبير ،مما أدى إلى
تأخر خطير بين المتطلبات الوطنية لألغذية وتوافر مصادر الغذاء المحلية .ومن إيران في الشرق إلى المغرب في الغرب ،شهدت منطقة
الشرق األوسط تعميق ثابت العتمادها على الواردات الغذائية ،مما أدى إلى شعور متنام في المنطقة بانعدام األمن الغذائي .وربما تكون
الصدمة االقتصادية التي وقعت خالل  2008-2007قد تبددت في الوقت الراهن ،ولكن االعتماد الهيكلي للشرق األوسط على الواردات
الغذائية مستمر دون هوادة .وفي الواقع ،كما أظهرت األحداث الدراماتيكية للربيع العربي ،فإن توافر الغذاء بأسعار معقولة ،أو انعدامه،
ال يزال أحد أهم المعالم البارزة لالتجاهات االقتصادية واالجتماعية والسياسية في العالم العربي والشرق األوسط.
تستكشف هذه المبادرة ظاهرة األمن الغذائي في منطقة الشرق األوسط من منظور متعدد الموضوعات .كيف تصبح منطقة كانت
غنية بوفرة في الزراعة منذ بضعة عقود فقط مستورد نهائي لألغذية بهذا الشكل؟ ما السياسات الوطنية التي اعتمدها القادة السياسيون
لتخفيف اعتماد بلدانهم على واردات الغذاء؟ هل يتحدى شراء األراضي الزراعية في الخارج من قبل الدول األكثر ثراء في الخليج العربي
في أجزاء من أفريقيا وجنوب شرق آسيا المفاهيم التقليدية للسيادة الوطنية؟ هل تؤثر سالسل التوريد الممتدة من المزارعين إلى
محالت السوبر ماركت الحديثة على أنماط االستهالك الغذائي بين الطبقات المتوسطة الحضرية؟ هل تتعامل الدول “القوية” تقليدياً
مثل إيران ومصر مع قضايا األمن الغذائي بشكل مختلف عن الدول األقل استقرار وأكثر هشاشة مثل اليمن ولبنان؟ ما عواقب األمن
الغذائي في األراضي المحتلة مثل فلسطين؟ كيف تؤثر التغيرات السريعة للممارسات الغذائية التقليدية وأنماط االستهالك ،فض ًال عن
امكانية الوصول غير المحدودة إلى الوجبات السريعة واألطعمة المحفوظة — كما هو ظاهر في قطر — على مستويات التغذية الوطنية
والسمنة والصحة؟
تتألف المبادرة البحثية من فصول أصلية تقوم على أسس تجريبية ،تق ِدم مجت ِمعة الدراسة المتاحة األكثر شموالً حتى اآلن حول
األمن الغذائي في الشرق األوسط .وتتضمن بعض الموضوعات الرئيسية التي تم إخضاعها للفحص صعود وهبوط األنظمة الغذائية
المختلفة ،والزراعة الحضرية ،وشراء األراضي الزراعية في الخارج ،واستراتيجيات االكتفاء الذاتي الغذائي على الصعيد الوطني ،وشبكات
التوزيع واألنماط االستهالكية الغذائية ،وتحوالت التغذية والرعاية الصحية .بشكل إجمالي ،تمثل الفصول مساهمات أصلية لتخصصات
العلوم السياسية واالقتصاد والدراسات الزراعية ،وسياسة الرعاية الصحية .وهذا الكتاب القادم نتيجة لمبادرة بحثية استمرت لمدة
عامين ساهم من خاللها الخبراء والمختصون في موضوع األمن الغذائي في منطقة الشرق األوسط بفصول حول كل موضوع من هذه
الموضوعات .ويفهم من قيام فريق العمل ،الذي يرعاه مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بعقد االجتماعات في الدوحة بقطر ،أن
المؤلفين تمكنوا من العمل سوياً وعن كثب لينتجوا فصول فردية مترابطة ببعضها البعض لتحقيق التناسق والترابط الفكري بصورة أفضل
في الكتاب .وقد طلب من المؤلفين المساهمة بتحليالت أصلية ترتكز على التجربة ،والتي أضافت مساهمات نظرية وتجريبية لدراسة
األمن الغذائي واالستقالل الغذائي في منطقة الشرق األوسط.
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 .1األمن الغذائي والسيادة الغذائية في الشرق األوسط
مهران كامروا وزهرة بابر

أعاد ارتفاع أسعار السلع الزراعية في  ،2008-2007ثم ارتفاعها مرة أخرى في عام  2011النقاش العالمي حول األمن الغذائي .ووفقاً
للبنك الدولي ،ارتفعت أسعار الغذاء العالمي بشكل مثير للقلق بنسبة  83في المائة منذ عام  2008وعلى مدى السنوات الثالث السابقة.
بالنسبة للعالم العربي ،الذي يستورد أكثر من  50في المائة من احتياجاته من السعرات الحرارية كل عام ،ال يمكن المبالغة في تأثير
مثل هذا االرتفاع في أسعار المواد الغذائية .وخالل العام التالي ،حث البنك الدولي — بشكل ال لبس فيه — دول عربية لمحاولة احتواء
اآلثار المتوقعة ألزمة غذائية رئيسية في بلدانهم .ومع ذلك ،لم تمض فترة طويلة حتى عادت أسعار المواد الغذائية لالرتفاع مرة أخرى
على الصعيد العالمي ،مما دفع ما يقدر بنحو  44مليون شخص إلى براثن الفقر .وكان لذلك عواقب وخيمة ال سيما في الشرق األوسط،
حيث يعتبر ربع سكان المنطقة تقريباً في عداد الفقراء ،ويعيش نحو ثالثة أرباع هؤالء الفقراء في المناطق الريفية مع فرصة متفاوتة
للوصول إلى الموارد الغذائية في أحسن األحوال.
في إطار مساومات الحكم التي يتم تبرير الحكم السياسي استناداً إليها ،تقدم جميع دول الشرق األوسط تقريباً دعم كبير ألسعار
المواد الغذائية ،والذي حفزته ما تسمى بـ“مظاهرات الخبز” في أواخر ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين وثورات الربيع العربي
التي اجتاحت المنطقة منذ عام  .2011وعلى الرغم من الدعم الحكومي الضخم ،إال أن صدمات أسعار المواد الغذائية الدولية تميل إلى
االنعكاس بسرعة في شكل ارتفاع األسعار في األسواق المحلية في جميع أنحاء المنطقة .على سبيل المثال ،من عام  2006إلى ،2011
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل  10في المائة سنوياً في مصر وإيران واليمن ،ونحو  5في المائة أو أكثر في جيبوتي والكويت
ولبنان وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة .ومن المفارقات ،على الرغم من أن ارتفاع أسعار الغذاء
العالمي ينعكس بسرعة في األسواق المحلية في منطقة الشرق األوسط ،إال أن تراجع أسعار الغذاء العالمي نادراً ما ينتقل بالمثل على
الصعيد المحلي.
تتنوع األسباب وراء ارتفاع أسعار الغذاء ،مع عدم قدرة الخبراء على االتفاق على عامل واحد كسبب لالرتفاع المفاجئ .في
الواقع ،أدى ارتفاع األسعار نتيجة اندماج العديد من الديناميكيات الهيكلية في جانب العرض ،بما في ذلك تباطؤ في إنتاجية الحبوب
على الصعيد العالمي ،ومخزونات الحبوب غير الكافية على مستوى العالم ،والقيود التجارية أو الحظر على تصدير المنتجات الزراعية
الرئيسية ،وتحويل األراضي الزراعية إلنتاج الوقود الحيوي ،وارتفاع تكلفة النفط والنفقات المرتفعة الناجمة عن األسمدة والطاقة،
واالستثمار القائم على المضاربة في السلع .وكانت عوامل الضغط على جانب الطلب التي تؤدي إلى ارتفاع األسعار مسؤولة أيضاً عن
ارتفاع أسعار الغذاء ،والناتجة إلى حد كبير عن تزايد سكان العالم وتغير أنماط االستهالك في العالم النامي .وفي حين انخفضت أسعار
الغذاء عن أعلى مستوياتها منذ عام  ،2008إال أنها تظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل األزمة .وتشير آراء الخبراء إلى أن هذا سيظل
هو الحال حتى يتم معالجة العوامل التي أدت إلى ارتفاع التكاليف في المقام األول بشكل كاف .وال تزال برامج إنتاج الوقود الحيوي
تلقى التشجيع في الدول الكبرى المنتجة للحبوب ،ولم يتم تعزيز احتياطيات الحبوب العالمية بما يكفي في السنوات الفاصلة ،ولم
تواكب اإلمدادات الغذائية الطلب المتزايد الناجم عن ارتفاع نصيب الفرد من الدخل وأنماط االستهالك المتغيرة في أجزاء معينة من
العالم النامي.
في عالقة محددة بالشرق األوسط ،ال يزال من المرجح وجود عوامل هيكلية عدة تتسم بها المنطقة تسهم في تفاقم قضايا انعدام
األمن الغذائي والسيادة الغذائي .وفي جميع أنحاء الشرق األوسط ،تميل األراضي الزراعية الصالحة للزراعة ألن تكون مجزأة بسبب برامج
اإلصالح الزراعي المتعاقبة من قبل األنظمة الشعبية العديدة في المنطقة .ففي مصر ،على سبيل المثال ،يمتلك نحو  90في المائة من
اّ
الملك أقل من هكتار واحد .وتميل الحيازات في أماكن أخرى في المنطقة وال سيما في الجزائر واألردن والمملكة العربية السعودية
وتونس ألن تكون صغيرة نسبياً أيضاً ألسباب مشابهة إلى حد كبير.
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يميل الجفاف وموجات الجفاف الدورية وندرة المياه المزمنة أيضاً ألن تكون سمات متوطنة في الشرق األوسط ،حيث تعد شبكات
توزيع الموانئ والطرق وأسواق الجملة ومحالت السوبر ماركت والمحالت األخرى غير فعالة بشكل عام ،والتي قد تؤدي الزدياد الهدر
في أنحاء المنطقة بشكل كبير .أخيراً ،على الرغم من الخطاب الرسمي ،فإن معظم صناع القرار في الشرق األوسط يتحيزون للحضر مما
يؤدي إلى معاملة تفضيلية للصناعات الحديثة الواقعة حول المراكز الحضرية ،وبالتالي إهمال المناطق الريفية والقطاع الزراعي في كثير
من األحيان.
تحلل المساهمات في هذا الكتاب كل من المسارات التاريخية للتنمية الزراعية في الشرق األوسط ،وكيف أثرت عولمة اإلنتاج
الغذائي على األمن الغذائي المحلي .ويعتمد الكتاب على البحوث األصلية التي تم إجراؤها حول أسباب وعواقب األمن الغذائي الشرق
أوسطي على المستوى الكلي (على الصعيدين الوطني واإلقليمي) ،فض ًال عن أسباب وعواقب األمن الغذائي على المستوى الجزئي
(المنزلي والفردي) .وكما سيظهر جلياً في الدراسات التالية ،هناك ذكرى تاريخية من نقص الغذاء وندرته في المنطقة ،وكان لهذا تأثير
على صياغة التفكير في األمن الغذائي .وإذا كانت العوامل االقتصادية والسياسية في الماضي قد أدت إلى انقطاع مفاجئ في اإلمدادات
الغذائية ،فإن هذا يوفر عقالنية منطقية حول السبب الذي قد تدرس دول الشرق األوسط من أجله في الوقت الحالي الوسائل التي يمكن
أن تتيح لها االكتفاء الذاتي الغذائي .ويتناول هذا الكتاب موضوع متسق آخر ،هو األثر الذي أحدثته األرباح الريعية على التنمية الزراعة
في الشرق األوسط أو االفتقار إلى االستثمار المحلي في القطاع الزراعي .وقد شكل المعنى الجاري لالعتماد على الغذاء ،أو اإلجبار على
االعتماد على الغذاء من خالل خطط المعونة الغذائية الكثير من التفكير اإلقليمي حول األمن الغذائي.

مهران كامروا أستاذ و مدير مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر .ألف مؤخراً كتاب
 ،Iran’s Intellectual Revolution )2008(.و(The Modern Middle East: A Political History since the First World War, 2nd ed )2010
وتشمل أعمال كامروا المحررة The International Politics of the Persian Gulf (2011); Innovation in Islam: Traditions and

Contributions (2011); The Nuclear Question in the Middle East (2012); and The Political Economy of the Persian Gulf (2012).
g

زهرة بابر هي مساعدة مدير األبحاث في مركز الدراسات الدولية واإلقليمية ،بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في
قطر .عملت سابقاً في مجاالت تقديم المساعدات الدولية والتنمية المجتمعية والتخفيف من حدة الفقر ،وقد عملت مع منظمة
العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .كما تتركز اهتماماتها البحثية الحالية على التنمية الريفية ،وهجرة الخليج
وسياسات العمل والمواطنة في دول الخليج ،والتكامل اإلقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي .شاركت بابر مع مهران
كامروا في تحرير كتاب بعنوان ( ،Migrant Labor in the Persian Gulf )2012الذي نشر من قبل مطبعة جامعة كولومبيا.
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 .2أنظمة الغذاء التاريخية والشرق األوسط
إيكارت ويرتز

تمثل واردات الشرق األوسط حوالي ثلث الحبوب المتداولة عالمياً ،ولذا تأثرت المنطقة بشدة أثناء أزمة الغذاء العالمية في عام .2008
وكانت أسعار الواردات المرتفعة تستنزف االحتياطي األجنبي الشحيح للدول الفقيرة .وحتى البلدان الغنية المصدرة للنفط كانت قلقة
عندما أعلنت الدول المصدرة للغذاء مثل روسيا واألرجنتين وفيتنام عن فرض قيود على التصدير .وكانت ردود الفعل متنوعة ،فقد رفعت
بعض الدول من قيمة اإلعانات لمواجهة ارتفاع األسعار وقامت بزيادة تخزين المواد الغذائية االستراتيجية ،في حين أعلنت الدول الغنية
عن استثمارات زراعية في الخارج .وفي بعض األحيان ،لم تكن رؤى االكتفاء الذاتي الغذائي خياراً بالنسبة للشرق األوسط الذي يعاني
شح في المياه.
لم تكن ردود فعل دول الشرق األوسط نتيجة لتغير أحوال اإلنتاج الغذائي الدولي ونظم التوزيع فحسب ،ولكنها كانت أيضاً نتيجة
لذاكرتها الجماعية للتحديات الماضية الخاصة بتحقيق أمنها الغذائي ،وكان أبرزها االعتماد على الواردات الغذائية وتعرضها النقطاع
اإلمدادات .وإزاء هذه الخلفية ،يقدم هذا الفصل لمحة عامة حول كيفية تطور الزراعة في الشرق األوسط منذ القرن التاسع عشر،
وكيف حدث االعتماد على الواردات الغذائية ،وكيف كان ذلك مسؤولية جغرافية-سياسية .وقد استُخدمت تجارة الغذاء الدولية من أجل
تحقيق أهداف سياسة خارجية أخرى من قبل القوى الخارجية في مناسبات عديدة تتراوح من الحربين العالميتين إلى تهديدات الواليات
المتحدة بفرض حظر على الغذاء رداً على حظر تصدير النفط العربي في سبعينيات القرن العشرين.
بطبيعة الحال ،تختلف الظروف من بلد إلى آخر في الشرق األوسط ،وال يمكن لفصل خاص بالنظرة العامة أن يتناول كل الجوانب
التفصيلية بالشكل المالئم .ومع ذلك ،توجد بعض أوجه التشابه المذهلة ،والتي يبرزها الفصل من خالل التركيز على دول الخليج
والمشرق ومصر .و ُيستخدم مفهوم هاريت فريدمان ( )Harriet Friedmannوفيليب ماكمايكل ( )Philip McMichaelلـ“األنظمة
الغذائية” لتوضيح كيفية إدماج دول الشرق األوسط في االقتصادات الغذائية الدولية بطرق مختلفة على مدى تاريخها الحديث.
استمر “أول نظام غذاء دولي” من سبعينيات القرن التاسع عشر إلى ثالثينيات القرن العشرين .وقد تميز بإمدادات الحبوب من
أستراليا والواليات المتحدة وكندا وروسيا والهند التي كانت تصدر إلى المملكة المتحدة وغيرها من الدول الصناعية في أوروبا .وكان
هناك عامل هام آخر هو تجارة التصدير االستعمارية في السلع االستوائية .وكانت مصر وتركيا وإيران مراكز لزراعة القطن في القرن
التاسع عشر .وفي وقت الحق ،توسعت إلى السودان ،حيث أطلقت بريطانيا العظمى مشروع ري الجزيرة جنوب الخرطوم في عام .1925
وكان العنب ينتج في الشام ،والتبغ في تركيا وسوريا ،والحرير في جبل لبنان وإيران ،وكانت األخيرة أحد الزارعين الرئيسيين لألفيون كما
كانت تركيا.
كانت هناك زيادة في الطبقات االجتماعية إلى جانب التكامل في تجارة التصدير االستعمارية ،وتم إدخال رموز األراضي على النمط
الغربي وكان هناك تركيز زائد على تملك األراضي من قبل فئة من المالك الغائبين ،وعلى األخص في مصر والعراق وسوريا .وقد تعرض
الوصول إلى الغذاء للخطر نتيجة للتفاوت في الدخل في المناطق الريفية ،وفقدان التنمية الحضرية ،واالفتقار إلى التدخل الحكومي
لتسهيل التصنيع والتغلب على صدمة انخفاض أسعار السلع األساسية في أعقاب الكساد الكبير .وفشلت الصناعات المحلية في توفير
زخم لطلب قوي على الزراعة وتعزيز سلسلة القيمة الخاصة بها.
كان الشرق األوسط -بصفة عامة -ال يزال متمتعاً باالكتفاء الذاتي في المواد الغذائية األساسية في ذلك الوقت ،ولكن كانت هناك
حاجة إلى إحداث توازان لالختالالت اإلقليمية .وكان العراق ،وإلى حد أقل مصر وسوريا ،يتمتعون بقدرات تصديرية للحبوب .ولم يكن
الخليج يحصل على الحبوب من هذه البلدان المجاورة فحسب ،ولكنه كان يحصل عليها أيضاً من أماكن أبعد مثل الهند ،وفي وقت الحق
انضمت أستراليا إلى تجارة الحبوب الطرفية لنظام الغذاء الدولي .وكانت فلسطين جزء آخر من الشرق األوسط بحاجة إلى واردات من
المواد الغذائية األساسية.
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يتضح التعرض النقطاع اإلمدادات بواسطة ترتيبات اإلمدادات في الشرق األوسط والسياسات الزراعية خالل الحربين العالميتين.
في كلتا الحالتين ،كان من الضروري للزعماء العرب الحفاظ على عالقات دبلوماسية طيبة مع القوى التي كانت في وضع يتيح لها ضمان
تدفق اإلمدادات الغذائية والمدخالت الزراعية .وخالل الحرب العالمية األولى ،أعاد البريطانيون فتح إمدادات الحبوب عبر البحر األحمر
إلى جدة في عام  1915بعدما أشار حسين — شريف مكة — إلى تقديمه للدعم .وبعد عام واحد ،أطلق الثورة العربية ضد العثمانيين.
وفي الوقت نفسه ،عانت سوريا الكبرى من مجاعة مدمرة نتيجة للحصار البحري لقوات الحلفاء ضد اإلمبراطورية العثمانية .وخالل
الحرب العالمية الثانية ،أتاح مركز إمداد الحلفاء في الشرق األوسط في القاهرة االكتفاء الذاتي الزراعي في المنطقة لتوفير مساحة
الشحن النادرة للمجهود الحربي .كما أدار كذلك خطة التموين والشراء التي نجحت في تجنب المجاعات خالل الحرب.
بعد فترة األزمة والتكيف ،ظهر “النظام الغذائي الثاني” بعد الحرب العالمية الثانية .وكانت الزراعة المدعومة في البلدان الصناعية
والتخلص من الفوائض في البلدان النامية في صميم النظام .وأدى النمو السكاني والقيود على التوسع في األراضي وإهمال الزراعة في
أعقاب الطفرة النفطية ،وتعزيز تصدير المواد الغذائية الغربية إلى نمو الواردات الغذائية .وبحلول سبعينيات القرن العشرين ،كانت
جميع البلدان في الشرق األوسط تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب ،واعتمدت مصر على وجه الخصوص على معونات واردات
الغذاء بموجب برنامج القانون العام  480من الواليات المتحدة ،والتي كانت قد قطعت في عام  1965ألسباب سياسية ولم يتم استئنافها
إال في عام  1974عندما دخلت مصر وإسرائيل في مفاوضات السالم.
في نفس الوقت ،واجه النظام الغذائي أزمة مع انخفاض مخزونات الحبوب وتقلص توافر المعونة الغذائية الذي أدى إلى أزمة
الغذاء العالمية في عامي .1974-1973واعتماداً على عوامل اإلنتاج الخاصة بها ،كان لدى دول الشرق األوسط خيارات مختلفة للتعامل
مع األزمة .وكانت البلدان الغنية بالنفط والنقد في وضع أكثر راحة بشكل واضح ،ولكنها واجهت تهديدات بفرض حظر على الغذاء رداً
على حظرها النفط .ونتيجة لذلك ،تعاملت دول الخليج مع فكرة تطوير السودان كـ“سلة خبز” عربية ،ولكن المشروع فشل .وبدالً من
ذلك ،شرعت المملكة العربية السعودية في محاولة فاشلة لتحقيق االكتفاء الذاتي عن طريق زراعة القمح المدعم .وسيتم إلغاء هذا
المشروع على مراحل من  2008إلى  2016بسبب نقص المياه.
مع انخفاض أسعار السلع في ثمينينات وتسعينيات القرن العشرين ،هدأت المخاوف المالثوسية لفترة سبعينيات القرن العشرين،
ولكنها عادت إلى الظهور في أعقاب أزمة الغذاء العالمية عام  .2008ويوجد نقاش مفتوح حول ما إذا كنا نستطيع الحديث عن “النظام
الغذائي الثالث” الذي تطور منذ ثمانينات القرن العشرين مع رعاية منظمة التجارة العالمية لسياسات التحرير وزيادة خصخصة سالسل
القيمة في اإلنتاج الغذائي العالمي .في الختام ،يناقش الفصل اآلثار المترتبة على دول الشرق األوسط ويخمن كيف يمكنها وضع نفسها
في االقتصاد السياسي الدولي المتغير لإلمدادات الغذائية.

إيكارت ويرتز زميل زائر في جامعة برينستون .شغل في السابق منصب مدير الدراسات االقتصادية في مركز الخليج لألبحاث في دبي،
وعمل في شركات للخدمات المالية في ألمانيا واإلمارات العربية المتحدة ،كما قدم استشارات لمنظمات دولية وإقليمية مثل مؤتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية الدولية (األونكتاد) والغرفة التجارية والصناعية بجدة ووزارة االقتصاد والتخطيط السعودية ،و ُنشرت له
مقاالت في وسائل اإلعالم الدولية واإلقليمية مثل  Financial Timesو .The Nationalتعامل على نطاق واسع مع االستثمارات األجنبية
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“Oil, the

: وتتضمن أحدث إصدارته،االستراتيجية واألمن الغذائي وتأثير األزمة المالية العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي

Dollar, and the Stability of the International Financial System,” Handbook of Oil Politics (Routledge 2012), “Arab
“Food, Water, and the Big Landgrab that Wasn’t,” The Brown Journal of World Affairs (Fall/Winter 2011).

l

 بواسطة مطبعةOil for Food  وسيتم نشر كتابه التالي،GCC Financial Markets (Dubai: GRC, 2011( وقام بتحرير كتاب
 وهو حاصل على درجة الماجستير في دراسات الشرق األوسط ودرجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة.2013 جامعة أكسفورد في عام
. حيث أجرى بحث حول سياسات التكيف الهيكلي في مصر،نورمبرغ- إرالغن،فريدريك ألكسندر
Eckart Woertz is a visiting fellow at Princeton University. Formerly he was Director of Economic Studies at the
Gulf Research Center (GRC) in Dubai and worked for financial services companies in Germany and the UAE.
He has consulted international and regional organizations such as UNCTAD, the Jeddah Chamber of Commerce

and Industry and the Saudi Ministry of Economy and Planning. His op-eds have appeared in international
and regional media outlets like the Financial Times and The National. He has dealt extensively with strategic
foreign investments, food security, and the impact of the global financial crisis on the GCC countries. His
recent publications include “Oil, the Dollar, and the Stability of the International Financial System,” Handbook

of Oil Politics (Routledge 2012), “Arab Food, Water, and the Big Landgrab that Wasn’t,” The Brown Journal

of World Affairs (Fall/Winter 2011), and the edited volume GCC Financial Markets (Dubai: GRC, 2011). His

forthcoming book Oil for Food will be published by Oxford University Press in 2013. He holds an MA in Middle
Eastern Studies and a Ph.D. in Economics from Friedrich-Alexander University, Erlangen-Nuremberg, where
he conducted research about structural adjustment politics in Egypt.
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 .3تحليل اقتصادي لسياسات السيادة الغذائية في الشرق األوسط :حالة لبنان واألردن
جين هاريغان

أعاد االرتفاع الحاد في أسعار الغذاء العالمية في  2008-2007تركيز انتباه العديد من البلدان على قضايا األمن الغذائي ،ولم تكن منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا استثناء لذلك .ومنذ أوائل سبعينيات القرن العشرين كان هناك نمو مطرد في الواردات الغذائية إلى
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يشجعه النمو السكاني السريع وتغير أنماط االستهالك الغذائي نتيجة الرتفاع مستويات الدخل
التي تفضل األغذية األعلى قيمة .ومع ذلك ،فإن القيود البيئية على إنتاج األغذية شديدة بسبب عدم وجود أراضي صالحة للزراعة
في المنطقة وندرة المياه فيها .نتيجة لعوامل العرض والطلب تلك ،تستورد معظم الدول العربية اآلن ما ال يقل عن  50في المائة من
السعرات الحرارية الغذائية التي يتناولونها وتعتبر المنطقة أكبر مستورد للحبوب في العالم ،ومن المتوقع زيادة اعتماد المنطقة على
واردات الغذاء في العقدين القادمين .وتعني هذه التوقعات وافتراض أنه من المرجح أن تظل أسعار المواد الغذائية الدولية مرتفعة
ومتقلبة في المستقبل أن حكومات الشرق األوسط وشمال أفريقيا أصبحت واعية تماماً للضعف الناجم عن االعتماد على أسواق الغذاء
العالمية لتلبية الطلب المحلي.
توجد ثالث طرق تقليدية لتحقيق األمن الغذائي الوطني )1 :اإلنتاج المحلي ،الذي يسهم في تحقيق االكتفاء الذاتي )2 .الواردات
الغذائية التجارية )3 .المعونة الغذائية الدولية .وبالتالي ،ينبغي وجود تمييز واضح بين االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي ،في أن األول ليس
سوى مسار واحد محتمل لتحقيق األمن الغذائي على المستوى الوطني .ومع ذلك ،منذ عام  ،2008-2007بدأت العديد من حكومات
الشرق األوسط وشمال أفريقيا النظر في زيادة مستويات اإلنتاج الغذائي المحلي كجزء من سياساتها الوطنية لألمن الغذائي اإلجمالي.
وعلى الرغم من أنه يمكن من وجهة نظر سياسية واستراتيجية تبرير هذا النهج في أنه قد يساعد على استقرار أسعار المواد الغذائية
المحلية والحد من التعرض لألسواق الدولية واالعتماد على بلدان أخرى ،إال أنه يتحقق بتكلفة اقتصادية .ويرجع السبب في ذلك إلى أن
موارد اإلنتاج في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا — ندرة المياه وعدم وجود األراضي الصالحة للزراعة — غير مناسبة تماماً إلنتاج
الغذاء ،وإنتاج الحبوب بشكل خاص ،وتكمن األفضلية الدولية النسبية لهذه البلدان في األنشطة االقتصادية األخرى .وفي الواقع ،دافعت
العديد من المؤسسات الدولية المشاركة في اقتصادات الشرق األوسط خالل تسعينيات القرن العشرين والعقد األول من القرن الحادي
والعشرين عن استراتيجية أمن غذائي لمعظم الدول تعتمد على التنويع نحو أنشطة أخرى بعيدة عن الزراعة ،بما في ذلك صادرات
التصنيع ،مع استخدام النقد األجنبي الناتج لشراء واردات الغذاء .وفي القطاع الزراعي ،كان هناك أيضاً تركيز على تحويل الموارد إلى
محاصيل عالية القيمة أكثر كفاءة في استخدام المياه ،مثل الفواكه والخضراوات ومحاصيل األشجار ،مع التركيز غالباً على أسواق التصدير،
بدالً من إنتاج الحبوب لالستهالك المحلي.
الغرض العام من هذا الفصل هو تقييم اآلثار االقتصادية لزيادة اإلنتاج الغذائي المحلي وتسليط الضوء على طبيعة النقاش الذي من
المرجح أن يجرى بين من يطالبون بزيادة االعتماد على اإلنتاج الغذائي المحلي ومن يواصلون الدعوة إلى استراتيجية أمن غذائي قائم
على التجارة ويعتمد بشكل كبير على واردات الغذاء .تثير المجموعة األولى اعتبارات تتجاوز مجرد التحليل االقتصادي وتشمل الشواغل
السياسية واالجتماعية والبيئية .وتعتمد المجموعة الثانية في األساس على التحليل االقتصادي الكالسيكي الجديد الضيق لألفضلية النسبية
الدولية .وعن طريق تفصيل هذه المناقشة وتحليل المعلمات االقتصادية نأمل أن نكون قادرين على مساعدة صناع القرار في وضع
استراتيجية شاملة .ومن أجل القيام بذلك ،يتناول الفصل األسئلة البحثية التالية:
 .1ماذا كان األثر االقتصادي لصدمة أسعار الغذاء العالمية في  2008-2007على بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟
 .2بعد صدمة أسعار الغذاء ،إلى أي مدى تعيد هذه الدول توجيه استراتيجيات األمن الغذائي نحو المزيد من اإلنتاج المحلي؟
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 .3ما تكاليف الفرص االقتصادية لمثل هذه االستراتيجية؟ بمعنى آخر ،إلى أي مدى يشمل هذا انتهاك األفضلية النسبية الدولية
في عملية اإلنتاج؟
 .4في القطاع الزراعي في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ما نمط اإلنتاج واختيار المحاصيل الذي تمليه األفضلية النسبية
الدولية ،وال سيما في ضوء ندرة المياه؟
 .5ما الشواغل األوسع التي تتجاوز هذا التحليل االقتصادي الكالسيكي الجديد الضيق التي ستشكل النهج المستقبلية لتحقيق
األمن الغذائي والسيادة الغذائية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟
ال يمكن اإلجابة عن األسئلة البحثية أعاله لجميع بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا في نطاق المشروع البحثي الحالي .وبالتالي،
نعتمد منهجية دراسة حالة لكل بلد .وقد تم اختيار بلدين إلجراء تحليل متعمق ،هما األردن ولبنان .وقد تم اختيار هذين البلدين ألن
كالهما يعاني من انعدام أمن غذائي كبير وفقاً لمجموعة متنوعة من القياسات المختلفة .كما أن كالهما يعاني فقر في الموارد ،وغير
ُمصدر للنفط ،ومن البلدان متوسطة الدخل مع اعتماد مرتفع على واردات الحبوب ،فض ًال عن العجز المالي والتجاري .وبالتالي ،فإن
صدمات أسعار الغذاء الدولية تهدد استقرار االقتصاد الكلي وقد تزيد من حدة الفقر .وهناك أيضاً اختالفات هامة بين األردن ولبنان ،مما
يجعل التحليل القطري المقارن مثير لالهتمام .تختلف لبنان عن بلدان المنطقة في أن أكثر من ربع أراضيها مزروعة أو مراعي (باإلضافة
إلى سوريا والسودان وتونس) ،ولديها مياه كافية إلى حد ما .وبالتالي يمكن اعتبار لبنان نموذج للبلدان األخرى المماثلة في هذا الصدد،
أي العراق وسوريا وتركيا والسودان وإيران .تعتبر األردن أقل دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حظ من حيث المياه ،وبالتالي
يمكن اعتبارها نموذج لمجموعة بلدان منفصلة ،هي ليبيا ودول الخليج العربي وفلسطين.
تضمنت المرحلة األولى من منهجية البحث مقابالت شبه منظمة في كال البلدين مع المسؤولين الحكوميين واألكاديميين
والمنظمات الدولية لمناقشة أول سؤالين بحثيين باإلضافة إلى السؤال األخير .وتتناول المرحلة الثانية من البحث السؤالين البحثيين
الثالث والرابع ،وهما ،ما تكاليف الفرص االقتصادية لزيادة إنتاج الغذاء المحلي؟ وإلى أي مدى تنحرف استراتيجية األمن الغذائي
المخططة لكل بلد عن اإلمالءات االقتصادية ذات األفضلية النسبية الدولية؟ لإلجابة على السؤال األول ،طبقنا نهج اقتصادي كالسيكي
جديد باستخدام ميزة األفضلية الدولية كمعيار للكفاءة االقتصادية .وكانت المنهجية األولى التي استخدمت للتعامل مع هذه المسألة
هي حساب ميزة األفضلية المكتشفة .وقمنا بحساب ميزة األفضلية المكتشفة لكال البلدين عبر مجموعة واسعة من األنشطة في كل
من القطاع الزراعي والقطاعات غير الزراعية .وعلى الرغم من وجود مؤشر أول مفيد لميزة األفضلية النسبية عبر مختلف األنشطة
االقتصادية ،تستند ميزة األفضلية المكتشفة على حصص التجارة الفعلية التي قد تتأثر بتغيرات األسعار .ولمعالجة مشكلة التغيرات
استخدمنا منهجية تعرف باسم مصفوفة تحليل السياسات.
تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن صدمة أسعار الغذاء العالمية في  2008-2007كان لها تأثير كبير على كال البلدين ،وأنه
باإلضافة إلى االستجابة عن طريق تدابير للتخفيف من الحدة مكلفة مالياً ،أشارت كال الحكومتين أيضاً إلى الرغبة في زيادة إنتاج الغذاء
المحلي ،وبخاصة إنتاج الحبوب.
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وتشير تحليالت ميزة األفضلية المكتشفة ومصفوفة تحليل السياسات إلى أن زيادة إنتاج الحبوب ليست استخدام فعال للموارد
 فإننا نزعم أن صناع القرار بحاجة إلى تجاوز هذا التحليل االقتصادي الكالسيكي الجديد والنظر في العوامل السياسية، ومع ذلك.المحلية
.واالجتماعية والبيئية عند اتخاذ قرار بشأن استراتيجية األمن الغذائي المناسبة

 ع ِملت بشكل مكثف على أنشطة البنك. جامعة لندن،جين هاريغان أستاذة علوم االقتصاد في كلية الدراسات الشرقية واألفريقية
 وشاركت في تأليف ثالثة كتب،الدولي وصندوق النقد الدولي في جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
Aid and Power in the Arab World: IMF and World Bank Policy-Based lending :مؤخراً حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
in the Middle East and North Africa; Economic Liberalisation, Social Capital and Islamic Welfare Provision; and

 وقد عملت أيضاً على االقتصاد السياسي للمساعدات،Globalisation, Democratisation and Radicalisation in the Arab World
 ُنشر.الخارجية المقدمة إلى كل من أفريقيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا وعلى قضايا السياسة الزراعية واألمن الغذائي في أفريقيا
،The Middle East Journal  و،Food Policy  و،World Development  بما في ذلك أبحاث في،لها العديد من المقاالت الصحفية
. كما ألفت هاريغان ثمانية كتب،Review of Middle East Economics and Financeو
Jane Harrigan is Professor of Economics at the School of Oriental and African Studies (SOAS), University of
London. She has worked extensively on World Bank and IMF activities in sub-Saharan Africa and the MENA

region and is co-author of three recent books on MENA: Aid and Power in the Arab World: IMF and World Bank
Policy-Based lending in the Middle East and North Africa; Economic Liberalisation, Social Capital and Islamic Welfare
Provision; and Globalisation, Democratisation and Radicalisation in the Arab World. She has also worked on the

political economy of foreign aid to both Africa and MENA and on agricultural policy and food security issues in
Africa. Harrigan is the author of numerous journal articles, including papers in World Development, Food Policy,

The Middle East Journal and Review of Middle East Economics and Finance. She has also written eight books.
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 .4األمن الغذائي والسيادة الغذائية في مصر
ريموند بوش

يعد األمن الغذائي ميزة مستمرة ومتكررة لالقتصاد السياسي في مصر منذ خمسينيات القرن العشرين .وكان أحد الشعارات التي
استخدمها المتظاهرون في الثورة المصرية في يناير “ :2011عيش ،حرية ،عدالة اجتماعية” .وقد أدى اندالع الثورة لتعزيز مستويات
عالية من سوء التغذية والفقر وعدم المساواة ،فض ًال عن اإلضرابات المستمرة والمتكررة للعمال والمظاهرات ضد النظام السابق .يحاول
هذا الفصل توسيع النقاش حول انعدام األمن الغذائي في مصر إلى ما وراء االنشغال المعتاد بسياسة االقتصاد الكلي ودورها في تيسير
الغذاء ،ال سيما واردات الحبوب لتلبية أنماط االستهالك المحلي .وبدالً من ذلك ،ومن خالل النظر في بعض مخاطر وثائق السياسات
األخيرة ،أريد أن أشير إلى مدى أهمية تضمين مناقشة حول كيفية تأثير انعدام األمن الغذائي على التنمية الريفية وسبل معيشة
المزارعين التي شكلها اإلصالح الزراعي منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين .ويضع هذا المزارعين ،وخاصة صغار المزارعين (الذين
يمتلكون أقل من  5فدادين) ،في قلب القصة حول األمن الغذائي في مصر .وبالتالي يسهم في النقاش حول تحديث الزراعة ،وتعريفه
على نطاق واسع ،وكيف تم تشكيل االستراتيجيات المختلفة ليس عن طريق السياسات الحكومية فقط ،ولكن عن طريق أنماط تراكم
رأس المال في مصر التي عززت ذلك .وأريد استكشاف القضايا التي تساعد على فهم سياسة انعدام األمن الغذائي في مصر ،والدور الذي
اض في السياق الذي قامت فيه ثورة  25يناير  ،2011وكيف يمكن أن تلعب الطبقات
لعبه المزارعون والريفيون الذين ال يملكون أر ٍ
االجتماعية الريفية دور هام في النضال المستمر لتعميق الديمقراطية في مصر المعاصرة.
عندما أبحث في األمن الغذائي في مصر بهذه الطريقة األكثر توسع ،بما في ذلك فهم حياة وسبل عيش منتجي األغذية ،فإنني
أحاول االبتعاد عن التركيز في المقام األول على قضايا االعتماد على القمح ودعم المواد الغذائية التي كانت محور النقاش السائد
حول األمن الغذائي في مصر ،وأريد دفع النقاش حول األمن الغذائي للتوصل إلى فهم الطرق التي شكلت من خاللها القوة السياسية
واالقتصادية رفاه المنتجين الريفيين .وأزعم أنه ال يمكن فهم األمن الغذائي من حيث استكشاف كيفية تشكل العالقات الريفية لإلنتاج
وإعادة اإلنتاج من قبل السلطة السياسية واالقتصادية ،وأنماط ملكية األرض ،وفي نهاية المطاف ،كيف تم دمج القطاع الزراعي لمصر
بشكل غير متساو في االقتصاد العالمي .وال يمكن تحقيق األمن الغذائي إال عن طريق الفهم الصحيح كجزء من عمليات أوسع للتراكم
ونزعة الملكية ،وأحدد االستمرارية بالطريقة التي فهمت بها الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية الزراعة المصرية على مدى
سنوات عديدة .ومن خالل القيام بذلك ،توجد فرصة إلثارة تساؤالت حول الطابع الطبقي للدولة المصرية من حيث عناصر القطاع
الزراعي وأنواع أصحاب الحيازات الذين استفادوا من اإلصالح الزراعي منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين.
وكانت استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق األمن الغذائي هي إدماج القطاع الزراعي في مصر بشكل أكثر فعالية في التجارة
الدولية والقيام بذلك من خالل تشجيع زراعة التصدير كثيفة رأس المال .وأدت فترة التكيف االقتصادي إلى إهمال الزراعة في األراضي
القديمة في الدلتا وهمشت صغار المزارعين الذين يزرعون أقل من  5فدادين.
خالل تسعينيات القرن العشرين ،كان حسني مبارك ووزارة الزراعة واستصالح األراضي تميل إلى اإلنفاق الزراعي نحو الزراعة ذات
المخططات واسعة النطاق .وكان أكبر هذه المخططات في توشكي في محافظة الوادي الجديد إلى الغرب من األقصر ،وكانت هناك
أيضاً مخططات كبيرة في سيناء والصحراء الشمالية .كان القصد من هذه الخطط زيادة الصادرات البستانية وجذب العمالة من الدلتا
“المكتظة بالسكان” ،ولم يتحقق أي منهما.
في تسعينيات القرن العشرين وأوائل األلفية الجديدة ،أدت “استراتيجية” الحكومة المصرية لالستثمار في الموارد عن طريق
مخططات واسعة النطاق إلى تحويل التركيز على مناقشات األمن الغذائي في مصر .وأخذ التركيز قوة دفع جديدة من العمل الحكومي
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لتوفير األمن الغذائي والحد من الفقر .ومع ذلك ،ظلت االستراتيجية تركز على منظور تجاري .وكانت هناك نظرة إلى الدفيئة الطبيعية
في مصر باعتبارها قادرة على تحقيق النمو الزراعي الذي من شأنه أن يولد مستويات أعلى من االكتفاء الذاتي من الغذاء في حين يعالج
أيضاً األزمة الزراعية في البالد .وكان هناك إصرار على رفض إعطاء األولوية لقضايا سبل عيش سكان الريف والحاجة إلى تحسين فرص
حصول األسر على األراضي والعمل .وكان هناك أيضاً رفض للنظر في عمليات طويلة األجل تشكل طابع السلطة والسياسة في الريف.
وهي تشمل طابع التمايز االجتماعي وعدم المساواة وتقسيم العمل بين الجنسين ،بما في ذلك الدور الذي تلعبه المرأة كربة أسرة
والصعوبات الخاصة التي تواجهها .وتم االستعاضة عن النقاش حول األمن الغذائي بالتنمية الريفية وتحديث الزراعة والذي ربما أدى
بدالً من ذلك إلى وضع السيادة الغذائية في سياق دعم األسر الريفية وهي منتجة ومستهلكة للمواد الغذائية .وكان هناك إهمال شبه
تام للمزارعين الذين يمتلكون أقل من  5فدادين من األرض ،ومعظمهم يناضل من أجل الحصول على الغذاء من أجل التوفير الذاتي
لإلمدادات.
ربما أدى التركيز على برنامج اإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي لعام  1991مع اإلصالح الزراعي من منتصف ثمانينيات القرن
العشرين إلى نهج أكثر دقة لتعزيز الدخول الريفية وسبل المعيشة كشرط مسبق لتحسين األمن الغذائي .وبدالً من ذلك ،فإن التركيز
على أولوية “السوق” ونهج التجارة الموجهة لألمن الغذائي ركز على تعزيز الرفاه االقتصادي لمالك األراضي األكبر مساحة ،وتخصيص
الموارد لتنمية األراضي الجديدة ،والتأكيد على أن التحسين في البساتين سيوفر دخل ثابت للمساعدة في شراء االحتياجات الغذائية
للبالد .وهكذا ،تمت االستعاضة عن السيادة الغذائية لمنتجي المواد الغذائية بفكرة األمن الغذائي للوطن .وقد تجلى هذا من الملصقات
التي تدعو إلى إعادة انتخاب حسني مبارك في حمالت الرئاسة لعام  ،2000فكان يتم تصوير مبارك في هذه الملصقات وهو يقف بين
أغماد القمح الطويلة الجاهزة للحصاد ،وكان يتم تصويره بمثابة األب ألمة تعزز األمن الغذائي للبالد.
عند دراسة تجربة األسر التي عانت من المجاعة ،كانت واحدة من أكبر المفارقات أن منتجي الغذاء هم أول من يعاني .وكانت
األسر من أصحاب الحيازات الصغيرة توفر سبل معيشتها يوم بيوم ولم تكن مستثناة من الخوف وواقع االنزالق إلى المجاعة .كما أن
انعدام األمن الغذائي يهدد ظروف الوجود الريفية .وغالباً ما تتذكر النساء النزعة التي كانت موجودة في المجتمع حيث تضاءلت فرص
محاولة االختالط مع الجيران .كما أضحت مجتمعاتهم أيضاً مكان للجريمة المتزايدة ،وليس أقلها السرقات المنزلية وسرقات المحاصيل
من الحقول .كما زادت السرقة والعنف الريفي مع ارتفاع ديون األسر بعدما أصبحت هناك فرص ضئيلة للعمل.
من الواضح وجود عالقات اجتماعية ال تعد وال تحصى في المجتمعات الزراعية ،وهو ما يثير أهمية فهم مختلف االحتياجات
والتطلعات لفئات العمال المختلفة ،ويتجاوز ذلك فئات حيازة وعدم حيازة األراضي أو عقد إيجار أو عالقات مزارعة بسيطة ،ويتطلب
ُ
الحظت
أيضاً استكشاف هجرة اليد العاملة والطول والمسافات المختلفة التي تتضمنها الهجرة وكذلك أنواع التحويالت النقدية .وقد
كيف تشكل التمايز االجتماعي من خالل سياسة وبيان الحكومة عن األمن الغذائي ،ولكن لكي نفهم بالضبط من يتأثر بالتحوالت في
القدرة على الحصول على الغذاء ،من الضروري المشاركة على نحو أكثر دقة في األنواع المختلفة لجهود التحديث الزراعي التي وقعت
في مصر على مدار السنوات الثالثين الماضية.
من ثم من الضروري دراسة األنواع المختلفة من العمالة الريفية الواضحة وأنواع عالقات القوة والسلطة والهيمنة والتبعية التي
قد يكونوا جزء منها في التحول في الحياة الريفية وكيف يؤثر هذا على اإلنتاج الغذائي واستراتيجيات تطور الرأسمالية في الزراعة.
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كان من بين عواقب التحديث الزراعي التي حالت دون وصول صغار المزارعين إلى المدخالت واألراضي والموارد هو تمكين
كبار مالك األراضي والتجار .ولم تصبح األسواق الريفية أكثر قدرة على المنافسة ،وهي ساحات لألغنياء وذوي النفوذ النتزاع األرباح من
المزارعين الذين يمتلكون طرق محدودة للغاية إلى مصادر بديلة للزراعة أو المدخالت أو إمكانيات كسب اإليرادات األخرى .ولم يخلق
إصالح السوق ظروف مالئمة لتراكم ريفي عام ومشترك لزيادة اإلنتاجية ،ويبدو أنه أدى بدالً من ذلك إلى مستوى حرج من النمو الريفي
واستياء كبير من قبل المزارعين ضد احتكار التجار .ونتيجة لذلك ،كان هناك تقدم ضئيل في تعزيز األمن الغذائي في مصر.

ريموند بوش أستاذ الدراسات األفريقية والسياسة اإلنمائية في جامعة ليدز ويعمل على االقتصاد السياسي في أفريقيا والشرق األدنى.
يقوم بزيارات بحثية إلى معهد نوبل النرويجي بأوسلو ،ومركز بحوث العلوم االجتماعية في الجامعة األميركية في القاهرة ،ويعمل بوش
كنائب لمجلة  ،Review of African Political Economyكما يعمل مع جمعية الدراسات األفريقية في المملكة المتحدة .وهو أيضاً
محرر لسلسلة  The Third World in Global Politicsالمنشورة من ِقبل مطبعة بلوتو .وتشمل االهتمامات البحثية لبوش االقتصاد
السياسي للموارد ،واإلصالح السياسي واالقتصادي ،والتحول الريفي والمقاومة.
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 .5آفاق االكتفاء الذاتي الغذائي في إيران في عام 2025
حبيب اهلل سالمي ،توكتام محتشمي ،محمد سعيد نوري نائيني

تتطلب تلبية احتياجات السكان المتنامية وتزايد أعداد سكان المدن في إيران زيادة كبيرة في اإلمدادات الغذائية .ويعتمد التخفيف
من حدة الفقر وتحسين مستوى األمن الغذائي ،إلى حد كبير ،على التنمية الزراعية المستدامة ،حيث تعتمد معظم المجتمعات الريفية
بشكل أساسي على القطاع الزراعي كمصدر للعمالة وتوليد الدخل .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن تحسين اإلنتاج المحلي من السلع الغذائية
يمثل مصدر فخر واعتزاز ثقافي وسياسي في إيران .وعلى الرغم من أن اإلنتاج المحلي لجميع االحتياجات الغذائية قد يكون من الصعب
تبريره ببساطة على أسس المبادئ االقتصادية ،فإن استراتيجية االكتفاء الغذائي الكامل تلقى الدعم من جانب الحكومة والشعب في
إيران على حد سواء .وقد سعت جميع الحكومات في إيران التي تلت الثورة اإلسالمية عام  1979إلى تحقيق االكتفاء الذاتي في المواد
الغذائية كهدف رئيسي ضمن األهداف العامة للتنمية الزراعية و االقتصادية في البالد .ويدعم هذه االستراتيجية مجموعة متنوعة من
سياسات الدعم السعرية وغير السعرية ،ومنها :االعتمادات والمدخالت المدعومة ،والتأمين المدعوم ضد األخطار الطبيعية ،والعملة
األجنبية الرخيصة ،وأسعار السلع المضمونة ،واإلعفاءات الضريبية ،والحماية الجمركية للمنتجين الزراعيين ،وتحديداً لمنتجي المواد
الغذائية.
يعتبر دور الزراعة في الحد من الفقر وتحقيق الدخل أحد العناصر الهامة لألمن الغذائي .وقد أثبت العلماء البارزون الذين يجرون
البحوث في المناطق الريفية في البلدان النامية تجريبياً الروابط بين التنمية الزراعية والحد من الفقر .وقد أقرت األهداف الثمانية
اإلنمائية لأللفية التي تم االتفاق عليها في عام  2000من قبل الدول األعضاء في األمم المتحدة بالدور الهام للزراعة ،وخاصة دورها في
الحد من الجوع ،وتعزيز المساواة بين الجنسين ،والحفاظ على اإلدارة المستدامة للبيئة .ومن المهم أيضاً أن نالحظ األولوية التي تم
منحها للتنمية الزراعية والريفية المستدامة في اإلطار االستراتيجي لمنظمة األغذية والزراعة.2015-2000 :
يقدم هذا الفصل استعراض لظروف االكتفاء الذاتي الغذائي في إيران ،مع دراسة االتجاهات السابقة لالكتفاء الذاتي ،ومحاولة
تقديم بعض التحليل النقدي لما تبدو عليها اآلفاق المستقبلية لالكتفاء الذاتي من الغذاء في عام  2025بالنسبة إليران .ونحن نهدف إلى
إبراز العرض والطلب على السلع الغذائية الرئيسية في إيران لعام  ،2025وبالتالي التنبؤ بمستويي االكتفاء الذاتي من المواد الغذائية
ونصيب الفرد من االستهالك الغذائي .وتستند توقعاتنا على نموذج محاكاة السياسة الذي تم وضعه خصيصاً إليران.
بشكل عام يشكل االكتفاء الذاتي الغذائي ،وخاصة في المواد الغذائية الرئيسية من القمح واألرز والدواجن واللحوم الحمراء ،الهدف
السياسي األسمى للتنمية الزراعية في إيران ،ال سيما بعد الثورة اإلسالمية عام  .1979وعلى الرغم من أن هذه االستراتيجية قد ال تكون
متسقة مع المبادئ االقتصادية األساسية التي تشجع على اتباع نهج قائم بشكل أكبر على التجارة بدالً من نهج لالكتفاء الذاتي ،إال أن
أزمة الغذاء األخيرة في عام  2008وكذلك القيود التجارية وتدخالت السوق غير االقتصادية من قبل العديد من الحكومات على أسس
اعتبارات وطنية ،قدمت بعض التبريرات الالحقة لالعتبارات السياسية من هذا القبيل .ومع وجود درجة عالية نسبياً من الثقة ،فإننا نقول
أن إيران قريبة جداً من االكتفاء الذاتي من السلع الزراعية بنا ًء على العرض والطلب المحليين على الغذاء.

حبيب الله سالمي أستاذ االقتصاد الزراعي ومدير مركز التميز لدراسات في استراتيجية التنمية الزراعية في جامعة طهران .تشمل خبراته:
االقتصاد القياسي ونمذجة التوازن العام المقدر وتحليل ونمذجة هيكل اإلنتاج وقياس اإلنتاجية وقياس التغير التكنولوجي وتحليل
سياسات التجارة والزراعة ،وكذلك توزيع الدخل والمشروع الزراعي وتحليل تسعير المياه .نشر سالمي أكثر من خمسين مقال صحفي
حول موضوعات تتعلق باالقتصاد الزراعي في منطقة الشرق األوسط واألمن الغذائي في إيران.
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 واصلت دراسة الماجستير والدكتوراه في كلية التنمية.توكتام محتشمي تخرجت من جامعة فردوسي مع تخصص في االقتصاد الزراعي
 وتشمل االهتمامات البحثية، يتمثل مجال دراستها الرئيسي في السياسات الزراعية والتنمية.االقتصادية والزراعية بجامعة طهران
، ونمذجة التوازن الجزئي، والتحليل الكمي للقطاع الزراعي باستخدام البرمجة الرياضية اإليجابية،لمحتشمي نمذجة سلسلة الوقت
 وقد َنشرت العديد من المقاالت في هذه. وتحليل السياسات الزراعية، وسجل االئتمان،وتحليل القضايا المتصلة بالتجارة في الزراعة
. وشاركت في المشاريع البحثية المدعومة من المنظمات اإليرانية المختلفة،المجاالت
محمد سعيد نوري نائيني كان سفير لجمهورية إيران اإلسالمية لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة التابعة
 وقد عمل نوري أيضاً كنائب. كما شغل منصب رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي، وبرنامج األغذية العالمي،لألمم المتحدة
 وهو مؤلف ألكثر من. وكأستاذ لالقتصاد الزراعي، وكوكيل لعميد كلية االقتصاد والعلوم السياسية،لرئيس جامعة الشهيد بهشتي في ايران
 واألمن الغذائي ومشاريع التخفيف من، تتراوح من تخصيص الموارد في زراعة الحيازات الصغيرة،ثالثين مقال في مختلف الموضوعات
.حدة الفقر في المناطق الريفية إلى تقييم المشاريع الزراعية وقضايا حيازة األراضي
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 .6ال أمن وال سيادة :الزراعة واإلنتاج الغذائي في اليمن
مارثا موندي ،أمين الحكيمي ،فريدريك بوال

في خريف عام  ،2011حذرت منظمة أوكسفام ( )Oxfamمن ضيق الوقت قبل أن يفسح عدم االكتفاء الغذائي الطريق لمجاعة لدى
قطاعات مهمة من سكان اليمن ،داعية “أصدقاء اليمن” للبدء الفوري بتوفير المساعدات الغذائية .وفي مارس  ،2012ذكر برنامج األغذية
العالمي أن ُخمس الى ربع سكان اليمن بحاجة للمساعدات الغذائية الضرورية اآلن وأنه ال توجد أي استجابة وشيكة لنداء منظمة
أوكسفام .وأصبحت مستويات سوء التغذية لدى األطفال والجوع الناشئة مماثلة أو حتى أسوأ من تلك الموجودة في أفغانستان ،حيث
يعاني ما يقرب من نصف األطفال من نقص الوزن .تعاني اليمن من صراعاتها الداخلية ،ولكنها — على عكس أفغانستان — لم تكن
هدفاً لحرب دولية واحتالل أجنبي على مدى ثالثة عقود .وما تزال الزراعة واإلنتاج الحيواني مكونان أساسيان لمعيشة الشعب اليمني.
كيف يمكن إذن تعليل حدة أزمة الغذاء في اليمن؟
يسعى هذا الفصل لإلجابة على هذا السؤال من خالل تحليل خلفية أزمة الغذاء الحالية .وتتفاقم األزمة إلى حد كبير نتيجة تناقص
اإلمدادات األساسية (الوقود والكهرباء وبعض المواد الغذائية) عقب النزاع السياسي خالل  ،2012-2011ولكن عناصرها األساسية تسبق
النزاع السياسي الحالي.
نبدأ برسم صورة لالقتصاد السياسي منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين .ويشكل هذا خلفية ألنماط التغير في السياسة الزراعية
وإنتاج األغذية والبيئة المادية .ويعتبر التغير في نظام الغذاء ،بحكم تعريفه ،في نفس الوقت زراعي واجتماعي وبيئي وسياسي .وإزاء
هذه الخلفية نرسم التغيرات في اإلنتاج الزراعي والحيواني .وفي النهاية نختتم الفصل بنوع االستجابات المطلوبة إلعادة بناء قواعد
اإلنتاج في اليمن.
انخفضت الزراعة ذات الحيازة الصغيرة بشكل حاد من حيث المواد الغذائية التي تنتجها والظروف البيئية لمواصلة اإلنتاج.
ويتطلب فهم هذه العملية أن ننظر في موقع منتجي األغذية داخل النظام السياسي واالقتصادي على صعيد الدولة والصعيد اإلقليمي.
وال تعتبر اليمن مختلفة عن غيرها من حيث تهميش وإفقار مزارعي الحيازات الصغيرة في مواجهة الزراعة الرأسمالية واسعة النطاق،
وال في صعوبة التمثيل السياسي بشكل فعلي للمزارعين المنتشرين في مناطق متفرقة ،سواء أصحاب الحيازات الصغيرة أو المزارعين
الذين ال يملكون أراض أو الرعاة .ومع ذلك ،بالنسبة لبلد ال تزال نسبة عالية من سكانه تقيم في قرى ريفية صغيرة ،فإن إسكات مطالبهم
داخل النظام السياسي ال يمكن فهمها اال من حيث التهميش التدريجي داخل نظام سياسي حاكم اعيد بناؤه حول تدفقات الريع
النفطي والسياسي الدولية والوطنية .في الواقع ،تشير األدلة إلى أن أفضل وصف للذين ظلوا يعملون في األراضي هو البروليتاريا وليس
المزارعين ،وسوف توجد حاجة لمقاومة هذا اإلرث الصعب من أجل معيشتهم ولضمان األساس البيئي لليمن نفسها.

مارثا موندي هي أستاذة أنثروبولوجيا متقاعدة بدرجة فخرية من كلية لندن لالقتصاد ،كما د ّرست في جامعة اليرموك ،وجامعة
كاليفورنيا -لوس أنجلوس ،والجامعة األمريكية في بيروت ،وجامعة لومير ليون  .2اهتمت أعمالها بالقانون والدولة ،القرابة والعائلة،
واألنظمة الزراعية .وتتضمن كتب موندي،Domestic Government: Kinship, community and polity in North Yemen (1995) :
وكتاب )Governing Property, Making the Modern State: Law, administration and production in Ottoman Syria (2007
مع ر .سومارز سميث ،باالضافة الى المجموعات المحررة التاليةThe Transformation of Nomadic Society in the Arab East (2000), :
d

ولو،gK,

k
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Law and Anthropology (2002) and Law, Anthropology and the Constitution of the Social: Making persons and things (2004).
j

.)www.athimar.org(  وهي ملتقى علمي للباحثين تعني بالزراعة والبيئة والعمالة في العالم العربي،”شاركت موندي في تأسيس منظمة “ثمار

 مؤسس ومدير سابق لمركز األصول الوراثية اليمنية في كلية الزراعة،أمين الحكيمي أستاذ دكتور في قسم المحاصيل والمراعي الطبيعية
حصل على الدكتوراه في العلوم الزراعية من الكلية التطبيقية. ومؤسس ورئيس الجمعية اليمنية لتنمية الزراعة المستدامة،بجامعة صنعاء
 وعضو في الجمعية اليمنية لألحياء وكذلك، يساهم الحكيمي في انشطة كرسي الوراثة في اليونسكو.للدراسات العليا بمونبلييه في فرنسا
 وإدارة، ومعارف الشعوب األصلية، وقد نشر في مجاالت التنوع البيولوجي النباتي والزراعة المستدامة.انشطة اللجنة الوطنية لألصول الوراثية
،13768 .ب. ص. ونظام رصد التغيرات المناخية و البيئة، والمحافظة على البيئة، وإدارة المناطق المحمية، واألمن الغذائي،األصول الوراثية
aminalhakimi@yahoo.com : بريد الكتروني.صنعاء–اليمن
 عاش في اليمن من.)CNEARC/IRC( ) ومونبلييهENSAT( فريدريك بوال هو مهندس زراعي درس الهندسة الزراعية االستوائية في تولوز
 وهي مبادرة لمشاريع التنمية الصغيرة التي تهدف إلى،) من خالل عمله في المنظمات غير الحكوميةIddeales(  وأنشأ،2011  حتى1998
 يدرس حالياً األنثروبولوجيا االجتماعية في كلية لندن لالقتصاد ويخطط لمتابعة دراسة الدكتوراه في.تعزيز الموارد المحلية ومعرفة المزارعين
“Health Issues in the Mountains of Yemen: Healing’ Traditional as Part : وتتضمن إصدارات بيالت الحديثة.األنثروبولوجيا
Herbal Medicine in Yemen: Traditional Knowledge and Practice and their Value  فيof Farmers’ Traditional Knowledge”
2012 ) والذي نشر عامA. Regourd(  ريغورد.) وأH. Schonig(  شونيغ. وهـ،)I. Hehmeyer(  همير. المحررون إ،for Today’s World
. تأليف مشترك مع الحكيمي ويعني،من قبل دار بريل للنشر في ليدن
H

f

Martha Mundy taught at Yarmouk University, UCLA, the American University of Beirut, Université Lyon 2
Lumière, and the London School of Economics where she is presently professor emerita in anthropology. Her work

has concerned law and the state, kinship and family, and agrarian systems. Her books include Domestic Government:
Kinship, community and polity in North Yemen (1995) and with R. Saumarez Smith, Governing Property, Making the
Modern State: Law, administration and production in Ottoman Syria (2007) and edited collections The Transformation

of Nomadic Society in the Arab East (2000), Law and Anthropology (2002) and Law, Anthropology and the Constitution
of the Social: Making persons and things (2004). She is a co-founder of Thimar, a research collective on agriculture,
environment and labour in the Arab World (www.athimar.org).

Amin al-Hakimi is a professor in the Department of Crop Science and former Director of the Yemeni Genetic

Resources Center, Faculty of Agriculture, Sana’a University; he is the Founder and Director of the Yemeni Association
for Sustainable Agriculture Development (YASAD). He received his Ph.D. in Agronomy from the Practical School

of High Studies, Montpellier, France. Al-Hakimi served as UNESCO Chair in Genetics, and is a member of the
Yemeni Society of Biology as well as the National Committee for Genetic Resources. He has published in the
areas of plant biodiversity; sustainable agriculture; indigenous knowledge; germ plasma management; food security;
protected area management; environment conservation; and environment monitoring systems.

 األمن الغذائي والسيادة الغذائية في الشرق األوسط | تقرير موجز16

Frédéric Pelat is an agronomist who studied tropical agronomy in Toulouse (ENSAT) and Montpellier

(CNEARC/IRC). He lived in Yemen from 1998 to 2011, working through the NGO that he created (Iddeales)

on small development projects aiming at the enhancement of local resources and farmers’ knowledge. He is
presently studying Social Anthropology at the London School of Economics and plans to pursue doctoral study in

anthropology. Pelat’s recent publications include, “Health Issues in the Mountains of Yemen: Healing Practices as
Part of Farmers’ Traditional Knowledge,” in Herbal Medicine in Yemen: Traditional Knowledge and Practice and their

Value for Today’s World, eds. I. Hehmeyer, H. Schonig & A. Regourd (Leiden: Brill Publishers, 2012), co-authored

with Al-Hakimi and Ya’ni.

17 األمن الغذائي والسيادة الغذائية في الشرق األوسط | تقرير موجز

 .7الزراعة الحضرية واألمن الغذائي في سياق الشرق األوسط :دراسة حالة من لبنان واألردن
شادي حمادة ،سلوى طعمه طوق ،منير أبي سعيد

نظراً العتمادها الكبير على الواردات الغذائية ،تعتبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا واحدة من المناطق المنعدمة األمن الغذائي
في العالم .و ُتعد الزراعة الحضرية ،وهي ممارسة تقليدية في منطقة الشرق األوسط ،مصدراً هاماً للدخل لكثير من األسر في المناطق
الحضرية وشبه الحضرية .ومن أهم سمات هذه الزراعة أنها جزء ال يتجزأ من األنظمة االقتصادية واالجتماعية والبيئية الحضرية .عالوة
على ذلك ،فإنها تتأثر بشدة بالظروف الحضرية مثل السياسات ،والتنافس على األرض ،واألسواق الحضرية واألسعار ،كما تؤثر بدورها
بشكل كبير على النظام الحضري .ومن الممكن أن توفر الدراسات حول دور الزراعة الحضرية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مفهوماً أفضل لدورها في األمن الغذائي.
تم إجراء هذه الدراسة للتحقيق في األمن الغذائي من حيث عالقته بالزراعة الحضرية في موقعين شبه حضريين ،هما :ببنين في
لبنان ،حيث تفتقر الزراعة إلى الدعم ،وفي وادي السير في األردن ،حيث نرى مأسس ًة للزراعة الحضرية .يستند بحثنا على البيانات التي
تم جمعها من عينة تمثيلية من مجموع  800أسرة من ذوي الدخل المحدود في كل موقع تتوزع بين أسر منتجة/زراعية وأخرى غير
منتجة/زراعية لتكون بمثابة مجموعة ضابطة ،باإلضافة إلى نقاشين مع المنتجين في كل موقع .وتشير النتائج إلى انتشار حالة من انعدام
األمن الغذائي المرتفع في كال الموقعين ،وأن األسر المنتجة تعاني من انعدام األمن الغذائي أكثر من مثيالتها غير المنتجة ،وأن األمن
الغذائي يرتبط بصورة قوية بالفقر وبعدد أفراد األسرة.
يمثل اإلنتاج الزراعي في المدن وضواحيها جزءاً ال يتجزأ من المحيط الثقافي لمنطقة البحر األبيض المتوسط ،وقد كان ممارسة
تقليدية لفترات طويلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .يتسم الشرق األوسط بواحد من أعلى معدالت التحضر في العالم
النامي .لكن على الرغم من تزايد الطلب على األراضي والمياه ،ال تزال زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات شائعة في جميع أنحاء المدن
في المنطقة ،كما ال تزال المناطق الزراعية الخصبة كبيرة ،ومن المتوقع أن تظل مثمرة لسنوات قادمة ألنها توفر مصدراً هاماً للدخل
وفرص العمل .في بداية القرن الحادي والعشرين ،شارك  6في المائة من سكان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الزراعة
الحضرية مقارنة بمتوسط اثنين في المائة في المناطق األخرى .وعلى الرغم من ذلك ،يعاني اإلنتاج الحضري في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا من عدم االعتراف من قبل مخططي المدن وخبراء الزارعة وواضعي السياسات والباحثين وكذلك من قبل ممارسيه .حتى اآلن،
كانت حاالت الزراعة الحضرية األكثر نجاحاً في مدن ومناطق النزاع والفقر المدقع ،كما هو الحال في غزة في فلسطين وفي مخيمات
الالجئين .فقد أدت حاجة المجتمعات إلى البقاء على قيد الحياة في هذه األماكن الى االتجاه نحو الزراعة الحضرية كحل النعدام األمن
الغذائي.
تكشف الدراسة الحالية عن الحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث التي تحقق في مساهمة الزراعة الحضرية في سبل العيش
واالستهالك األسري لألسر المنتجة واألسر غير المنتجة في المنطقة .ال توجد في الوقت الحالي دراسات تثبت فوائد وقيمة الزراعة
الحضرية لهذه األسر ،لكن ُيفترض بأنه على الرغم من أن األسر المنتجة حالياً تعاني من انعدام األمن الغذائي ،إال إنها مع ّرضة على
األرجح ،في حال توقفت عن االنتاج ،مالى مواجهة درجة أكثر تطرفاً من انعدام األمن الغذائي ،بما في ذلك الجوع .هذا األمر من شأنه
أن يؤثر أيضاً على توافر الغذاء في المنطقة ،ويعيد االرتباط بتوافر الغذاء وقضايا الوصول التي ذكرتها منظمة الصحة العالمية في أعمدتها
الثالثة لألمن الغذائي.
عالوة على ذلك ،من المهم التحقيق فيما إذا كانت هذه األسر المنتجة في المناطق شبه الحضرية قد حسنت فرص الحصول على
التنوع الغذائي ،ما يثبت تالياً الفوائد الغذائية الكبيرة المستمدة من الزراعة الحضرية ،والتي لم تظهر في المؤشر العام لألمن الغذائي.
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سلوى طعمة طوق درست في الجامعة األميركية في بيروت وفي المعهد الوطني للبحوث الزراعية ،غرينيون باريس–فرنسا ،وهي
باحثة معاونة ومحاضرة في الجامعة األميركية في بيروت منذ عام  .2005يتركز اهتمامها البحثي بشكل أساسي على األنظمة الزراعية
المستدامة في السياق الحضري والريفي وفي المسوحات الميدانية .تتولى في الوقت الحالي قيادة أنشطة إدارة المعرفة في وحدة البيئة
والتنمية المستدامة في الجامعة األميركية في بيروت ،بما في ذلك أنشطة التدريب وتيسير العديد من المشاريع التنموية التي تغطي
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا (لبنان واألردن وسوريا واليمن) .وهي محررة النسخة العربية من مجلة الزراعة الحضرية ،وعضو في
مجلس إدارة “ َمدى” ،منظمة لبنانية غير حكومية.
منير أبي سعيد درس في الجامعة األميركية في بيروت وجامعة ِكنت في كانتربري في المملكة المتحدة .ويعمل كمحاضر غير متفرغ
في العديد من الجامعات بما في ذلك الجامعة األمريكية في بيروت والجامعة اللبنانية .وتتراوح اهتماماته البحثية من حفظ التنوع
البيولوجي وحل النزاع بين الحياة البرية واإلنسان إلى التنمية المستدامة واستخدام الموارد الطبيعية .وهو يشغل حالياً منصب رئيس
“ ،”Animal Encounterوهو مركز تعليمي رائد للحفاظ على الحياة البرية .إلى جانب ذلك ،يشغل أبي سعيد عضوية مجالس دولية
مختلفة تتعلق بالتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة .وتتمثل التحديات الرئيسية بالنسبة له في وضع نهج جديدة نحو االستخدام
المستدام للموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي في المنطقة.
شادي حمادة درس في الجامعة األميركية في بيروت وجامعة والية نيوميكسيكو في الواليات المتحدة ،ويعمل كأستاذ لعلم الحيوان في
الجامعة األميركية في بيروت منذ عام  .1988تتراوح اهتماماته البحثية من تفاعالت البيئة الحيوانية إلى األنظمة الزراعية المستدامة،
ويتولى حالياً قيادة وحدة البيئة والتنمية المستدامة في الجامعة األميركية في بيروت وهو عضو في المجلس التنفيذي لمؤسسة “شبكة
مراكز الزراعة الحضرية واألمن الغذائي” “ .”Resource Centers on Urban Agriculture and Food Security RAUFيتمثل
تحديه األكبر في التوفيق بين نظرية الفوضى والواقع المرير للتنمية الريفية في العالم العربي.
Salwa Tohmé Tawk studied at the American University of Beirut (AUB) and at the Institut National de Recherche

Agronomique Paris-Grignon France. She has been an associate researcher and lecturer at the American University

of Beirut since 2005. Tawk’s research interest focuses mainly on sustainable farming systems in urban and rural
contexts and in field surveys. She is currently leading the knowledge management activities at the Environment

and Sustainable Development Unit at the American University of Beirut, including training and facilitating

various development projects covering countries in the Middle East and North Africa region (Lebanon, Jordan,
Syria, and Yemen). She is the editor of the Arabic version of an urban agriculture magazine and is also serving on
the board of “Mada,” a Lebanese non-governmental organization.
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Agriculture and Food Security. His major challenge is to reconcile chaos theory with the bitter realities of rural
development in the Arab world.
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 .8األمن الغذائي والتحول إلى السوبر ماركت في الشرق األوسط — دراسة لحالتين
كارين سيفيرت ،جاد شعبان ،هال غطاس

على مدى العقد الماضي ،شهد عدد من البلدان النامية تحولين للنظام الغذائي يؤثران على األمن الغذائي .كان التحول األول ،المعروف
باسم “التحول الغذائي” ،هو التحول مما يسمى الحمية “التقليدية” استناداً إلى استهالك األغذية التي تحتوي على نسبة عالية من األلياف
مثل الحبوب والبقول والفواكه والخضار إلى ما يسمى الحمية “العصرية” ،التي تتميز بنسب أكبر من الدهون المشبعة والسكر واألغذية
المصنعة .وقد تيسر هذا التحول الغذائي عن طريق التحول الثاني ،إلى شراء األغذية ،والمعروف باسم “االنتقال إلى السوبر ماركت” أو
“النظام الغذائي الثالث والمشترك” ،ويركز هذا الفصل على التغيرات في قنوات الشراء المحلية .وينطوي االنتقال إلى السوبر ماركت
على التحول من إنتاج وتصنيع األغذية في وحدات صغيرة يباع إنتاجها إلى صغار تجار التجزئة في أسواق الجملة ،إلى نظام يتكون من
منافذ بيع بالتجزئة أكبر تتعامل مع تجار جملة متخصصين ومنتجي مواد غذائية متعاقد معهم.
يجري هذا التحول في الوقت الحاضر في لبنان وقطر ،البلدين محل دراسة الحالة .ويوجد سببان وراء اختيار قطر ولبنان كحالتي
دراسة .أوالً ،كال البلدين مساحته صغيرة ،مما يجعل تحليلهما أسهل وبالتالي أكثر مالئمة لدراسة حالة مقارنة .ثانياً ،تجسد كل من قطر
ولبنان تمييز رئيسي بين دول الشرق األوسط :قطر مستقرة مالياً ،وتقوم على صادرات النفط والغاز ،ولكنها تعتمد على واردات الغذاء،
بينما لبنان غير مستقرة مالياً ولكنها تمتلك قطاع زراعي إنتاجي وفقاً للمعايير اإلقليمية .وقد تؤدي جوانب االقتصاد السياسي اللبناني
والقطري إلى إبطاء أو وقف عملية التحول إلى السوبر ماركت ،وبالتالي ،خصخصة سالسل إمداداتها الغذائية .وليست هذه العوائق نتاج
المقاومة السياسية المنسقة ،ولكنها باألحرى نتيجة غير مقصودة لدولة تعمل بشكل هامشي في لبنان وضوابط أسعار الجملة في قطر،
ويتم تقديمها في شكل سياسة “صفقة ريعية” تهدف إلى حماية المستهلكين من تقلبات األسعار والحصول على إذعانهم.
غالباً ما يتساوى انعدام األمن الغذائي مع نقص التغذية الناجم عن نقص السعرات الحرارية ،ومع ذلك ،يظهر انعدام األمن الغذائي
في البلدان المتقدمة ،وبشكل متزايد في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،في شكل وجبات غذائية رديئة النوع وليس وجبات
غذائية بها نقص في السعرات الحرارية .وتسهم الوجبات الغذائية ذات النسب المرتفعة من الدهون المشبعة ،واأللياف المنخفضة،
والنسبة العالية من السكر واألغذية المكررة بشكل كبير في زيادة في عبء األمراض المزمنة لدى سكان بلدان الشرق األوسط وشمال
أفريقيا .وتعد معدالت المصابين بمرض السكري و أمراض األوعية الدموية في منطقة الشرق األوسط بالفعل من بين أعلى المعدالت
في العالم .وتوضح البيانات من المنطقة أن األطفال الذين يعانون من نمو غير طبيعي أكثر عرضة لزيادة الوزن .ومن المحتمل أن يكون
هذا العبء المزدوج للمرض نتيجة لتزامن حدوث نقص المغذيات الدقيقة وزيادة السعرات الحرارية لدى نفس السكان ،وغالباً ما يشار
إلى ذلك باسم “الجوع الخفي”.
بالتوازي مع التحول الغذائي في الوجبات الغذائية ،حدث تحول هيكلي في قطاع مشتريات الغذاء بالتجزئة .ففي نظام المشتريات
“التقليدي” ،يقوم كل منفذ بيع بالتجزئة بشراء مخزونه الخاص ،وتمثل أسواق الجملة المصدر الرئيسي للمشتريات ،ويعتمد تجار التجزئة
على األسواق الفورية واألسعار وليس على العقود .وعلى العكس ،في نظام المشتريات “الحديث” ،يتم التوريد إلى منافذ البيع بالتجزئة
عن طريق مراكز توزيع مركزية ،ويتخصص تجار الجملة في منتجات ومعايير جودة معينة ،ويتعامل تجار التجزئة مع الموردين المفضلين
من خالل اتفاقات تعاقدية .وعلى مستوى اإلنتاج ،يؤدي الضغط في هوامش الربح إلى التخلي عن الزراعة في األراضي الهامشية وتركيز
ملكية األراضي بين عدد أقل من المزارعين الصناعيين.
ُتحدث القدرة النسبية للنظم الغذائية الحديثة والتقليدية لتقديم أغذية رخيصة وعالية الجودة تأثيرات هامة على األمن الغذائي.
وتتعارض األدلة المتاحة بشأن نظام المشتريات الذي يوفر جودة عالية بأسعار أفضل .وللتعامل مع هذه األسئلة الخاصة بلبنان وقطر،
أجرينا مقابالت مع  265مشارك ،يتكونون من  108تاجر تجزئة و 118تاجر جملة و 39منتج .وتم جمع البيانات في لبنان وقطر بين
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أكتوبر  2011وأبريل  .2012وفي حين أن التحول الغذائي يجري على قدم وساق في كل من لبنان وقطر ،إال أن التحول إلى السوبر
ماركت ليس كذلك .وتندمج قطر في “النظام الغذائي الثالث” على نحو أكثر بكثير من لبنان .وال يرجع هذا إلى تصميم السياسة ،وإنما
يرجع إلى تهاون الحكومة اللبنانية في توفير البنية التحتية الالزمة لتشغيل قنوات مشتريات األغذية الحديثة الموحدة ،والتي ال تزال غير
رسمية وتعتمد على العالقات الشخصية .من ناحية أخرى ،يؤدي تهاون الحكومة اللبنانية  ،إذا كان لفترة وجيزة ،إلى تمديد عمر صغار
المزارعين اللبنانيين ،الذين ال يزالون مهددين من األسعار العالمية .من جهة أخرى ،فإنها لم تضع حد لتيار التخلي عن األراضي والتركيز.
وخالفاً لمقتضيات التحول إلى السوبر ماركت ،تلعب أسواق الجملة في كال البلدين دور حاسم في الفواكه والخضروات الطازجة .ففي
لبنان ،تمثل هذه األسواق مركز للتبادل يمتص جزء كبير من تكاليف التنسيق المالزمة للمعامالت غير الرسمية ،بينما يعتبر سوق الجملة
في قطر مكان رئيسي للتدخل الحكومي.

كارين سيفيرت مديرة مشروع “ ”Fresh Foods and Value Chains Projectللجامعة األمريكية في بيروت وهو مشروع بحثي
قائم على استبيان صارم يقارن بين لبنان وقطر .كما عملت كاقتصادية في مكتب كبير المستشارين االقتصاديين مع رئيس الحكومة
االسكتلندية في إدنبره .وسيفيرت بصدد االنتهاء من أطروحة الدكتوراه في كلية الدراسات الشرقية واألفريقية بجامعة لندن .تتضمن
أبحاثها تقييم نقدي لقدرة المنظمات غير الحكومية على تعزيز التنمية الريفية المستدامة .وتحمل كارين درجة الماجستير في اللغة
العربية واالقتصاد من جامعة إدنبره وماجستير من كلية تولوز لالقتصاد.
جاد شعبان أستاذ مساعد لالقتصاد في الجامعة األميركية في بيروت انضم اليها في سبتمبر  ،2006حيث يقوم حالياً بتدريس التنمية
واالقتصاد الزراعي .قبل انضمامه إلى الجامعة األميركية في بيروت ،كان اقتصادي في المكتب اإلقليمي للبنك الدولي في بيروت ،حيث
أجرى بحوث تتعلق بالحد من الفقر واإلدارة االقتصادية ،غطت لبنان وسوريا واألردن ومصر .شعبان هو الرئيس والعضو المؤسس
للجمعية االقتصادية اللبنانية .كما يعمل حالياً كخبير لمبادرة شباب الشرق األوسط في مركز ولفنسون للتنمية بمعهد بروكنغز ،وكباحث
مشارك في كلية االقتصاد بتولوز في فرنسا .حصل شعبان على درجة الماجستير في إدارة األعمال من الكلية األوروبية لإلدارة (،)2000
وعلى درجة الماجستير في اقتصاديات الموارد البيئية والطبيعية من كلية االقتصاد بتولوز ( ،)2001ودكتوراه في االقتصاد ()2004
من نفس الجامعة .وتشمل اهتماماته البحثية الحالية الفقر وعدم المساواة في المجتمعات المستقطبة ،وتنمية الشباب واقتصاديات
الصناعات الغذائية الزراعية .وقد نشر العديد من المقاالت العلمية في المجالت األكاديمية الدولية.
هال غطاس أستاذة مساعدة لتغذية المجتمع في الجامعة األميركية في بيروت ،انضمت إليها عام  ،2009وتشمل اهتماماتها البحثية
التفاعالت بين التغذية والعدوى وتدخالت المغذيات الدقيقة والقياس والوقاية من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .تحمل غطاس
درجة الماجستير في تغذية الصحة العامة من كلية لندن للصحة والطب االستوائي ( )2000ودكتوراه من جامعة لندن ( .)2004وهي
محاضرة غير متفرغة في كلية لندن للصحة والطب االستوائي ،ومديرة تحرير مجلة  BioMed Centralالتي تصدر باسم Emerging
ِ
 .Themes in Epidemiologyوركزت أبحاث غطاس السابقة على تغذية األم والطفل وتفاعالتها مع الحصانة واالعتالل والوفيات في
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 وتقوم غطاس بإجراء بحوث حول مدى انتشار ومحددات انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية لدى السكان.غامبيا وزنجبار وكوت ديفوار
 والذين يعيشون في المناطق، بما في ذلك السكان البدو والالجئين الفلسطينيين،المهمشين والمعرضين لحاالت الطوارئ في لبنان
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 .9الربح للجانبين مقابل الخسارة للجانبين :االستثمارات في الزراعة الخارجية كاستراتيجية أمن غذائي
لدول الخليج العربي
ماري آن تيترو ،ديبورا ويلر ،بنجامين شيبرد

كجزء من تركيزها االستراتيجي على األمن الغذائي ،أصبحت الدول العربية المطلة على الخليج أكثر اهتماماً ومشاركة في حيازة
األراضي الزراعية األجنبية .وكمدراء لصناديق الثروة المستقلة الكبرى ،تتيح استثماراتها الفرصة للتأثير على أفضل الممارسات ألمثلة حالة
االحتماالت اإليجابية لالستثمار األجنبي في تنمية األراضي الزراعية .وتعتبر مصالح المستثمرين متعددة وطويلة األجل ،وبالتالي تشمل
األهداف باإلضافة إلى تعظيم الربح البسيط .وحتى اآلن ،كانت االستثمارات األجنبية من الدول الغنية في األراضي الزراعية في البلدان
النامية موضع انتقاد كبير.
يزعم المستثمرون والمؤيدون للصفقات أنهم يستطيعون خلق نتائج “مربحة للجانبين” تعود بالنفع على البلدان المضيفة لهذه
المشروعات في نفس الوقت الذي تحقق فيه عائدات للمستثمر .ويواجه هذا التفاؤل دراسات أخيرة تزعم أنه على الرغم من أن النتائج
المربحة للجانبين ممكنة من الناحية النظرية ،إال أن احتمال تحقيقها عملياً منخفض جداً .وتمثل دراستنا محاولة لتقييم صحة هذه
المواقف المتعارضة من خالل البحوث التجريبية .على وجه الخصوص ،سنبدأ في دراسة البيئات االجتماعية والسياسية التي تقوم من
خاللها دول الخليج باالستثمار في األراضي الزراعية األجنبية ،إلى أقصى حد ممكن في هذه المرحلة المبكرة من تنفيذ السياسة ،وكيف
تنتهي هذه االستثمارات في البيئات المحلية .وقد ركزنا على حالتين ،هما إثيوبيا وكمبوديا ،وكالهما متلق وهدف الستثمارات دول الخليج
في القطاع الزراعي.
يتمثل الهدف األساسي لبحثنا في كشف طبقات العالقات التي تنشأ عن االستثمارات الزراعية في الخارج ،ليس فقط بين الحكومات
القائمة باالستثمار والمضيفة ولكن أيضاً بين الشركات االستثمارية والسكان المحليين .وكشفت تحقيقاتنا الضرر وانعدام األمن الذي
تسببت فيه استثمارات األراضي الزراعية التي تؤثر مباشرة على المجتمعات الضعيفة في البلد المضيف ،ال سيما الذين شردهم المالك
الجدد .كما نستكشف أيضاً َمواطن الضعف لدى المستثمرين فيما يتعلق بالعواقب غير المقصودة لردود الفعل التي يتم مالحظتها من
قبل المزارعين المشردين على المدى القصير والطويل ،وأثر هذه السياسات المثيرة للجدل على سمعة المستثمرين من دول مجلس
التعاون الخليجي.
من الممكن ،بل ويجب ،تقديم الحجج األخالقية التي تركز على البلدان المضيفة وسكانها ضد الممارسات االستثمارية التي تؤدي
إلى نتائج سلبية على السكان المحليين .وعلى الرغم من ذلك ،يهدف هذا المقال ألن يوضح المشكالت والمخاطر التي تشكلها هذه
الممارسات للمستثمرين من الحكومات أو وكالء الدول الضعيفة سياسياً والتي تمتلك موارد طبيعية تعتبر مطمع للدول األخرى .والغرض
من القيام بذلك هو أن نثبت ،باإلضافة إلى الحجج األخالقية ،أن استثمارات األراضي الزراعية وفق النظر إليها وتنفيذها في الوقت الحالي،
تعتبر ممارسات أعمال سيئة وسوء سياسة .وليس هدفنا هو استبعاد الضرر الذي وقع على المجتمعات المحلية في البلدان النامية ،ولكن
باألحرى إثبات أن هذا الضرر — الذي يتمثل في شكل المخاطر التي يتسبب فيها للمستثمرين — يجب تقييمه بشكل صحيح واالعتراف
به وتخفيفه إذا كانت المشاريع ستقدم النتائج الموعودة المربحة للجانبين ،وتجنب سيناريوهات الربح لطرف دون آخر أو حتى الخسارة
للجانبين .وكما تبدو األمور في الوقت الحالي ،فإن نتائج السيناريو األخير هو األرجح إلى حد كبير عن السيناريوهين السابقين.
بعض النتائج السلبية متشابهة وواضحة في كال الحالتين ،على سبيل المثال ،تتراوح آثار تشريد السكان دون تعويض من نقص في
توافر اليد العاملة التعاونية لمزارع المستثمرين إلى احتمال القيام بأعمال تخريب ضد المنشآت الزراعية والبنية التحتية الداعمة من
قبل المالك السابقين اليائسين .ولكن المخاطر األخرى أقل وضوحاً ،مثل التكاليف اإلضافية غير المتوقعة للفساد المتفشي في البلدان
المضيفة مثل كمبوديا ،أو المطالب المالية التي قد تنتج عن الندرة الحادة في البنية التحتية التي تتطلب استثمارات واسعة النطاق في
السلع والخدمات األساسية التي تتراوح من النقل إلى المرافق إلى التدريب األساسي للعمال والرعاية الصحية.
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 وجامعة كيتاكيوشو وجامعة، وجامعة الكويت، وجامعة أولد دومينيون، وجامعة أيوا ستيت،مناصب في الجامعة األميركية في الكويت
World Politics as if People Mattered (2005); Rethinking : وكان آخرها، ونشرت العديد من المقاالت الصحفية والكتب.كومينيوس
Global Political Economy: Emerging Issues and Unfolding Odysseys (2003); Feminist Approaches to Social Movements,
Community, and Power (2003); and Stories of Democracy: Politics and Society in Contemporary Kuwait (2000).
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 ويلر أستاذة مشاركة للعلوم السياسية في األكاديمية البحرية األمريكية في أنابوليس وأستاذة زائرة للعلوم السياسية في.ديبورا ل
 وقد نشأ اهتمامها باألمن الغذائي نتيجة التركيز على مسائل األمن البشري واالستقرار السياسي في الشرق.الجامعة األميركية في الكويت
 وتضيف أبحاثها حول األمن الغذائي في الشرق األوسط طبقة أخرى العتبارات الطرق التي تؤثر فيها أسئلة األمن الغذائي غير.األوسط
The Internet and the Middle East: Global Expectations : وتتضمن إصداراتها.التقليدية على االستقرار السياسي في الشرق األوسط
 ومجموعة واسعة من المقاالت وفصول الكتب التي. من قبل مطبعة جامعة ستيت في نيويورك،and Local Imaginations in Kuwait
فلسطين/ وقد نفذت أعمال ميدانية في المغرب وتونس ومصر واألردن وإسرائيل.تغطي عقد ونصف من األبحاث حول الشرق األوسط
.واإلمارات العربية المتحدة وسوريا وتركيا والكويت وسلطنة عمان
 وتدور أبحاث شيبرد حول االستثمار. بجامعة سيدني،بن شيبرد طالب دكتوراه في برنامج األمن الغذائي في مركز دراسات األمن الدولي
 وكان شيبرد زميل باحث في عام. وقد شمل هذا المشروع بحوث ميدانية في الفلبين وكمبوديا وإثيوبيا.األجنبي في تطوير مزارع البالد
 كان شيبرد يعمل لدى بعض الشركات حيث تضمن، وقبل الشروع في الدكتوراه. في مركز الدراسات األمنية غير التقليدية في آسيا2010
.مجال عمله بيع وتنفيذ تكنولوجيا سرية البيانات لجهات حكومية ومؤسسات مالية في جميع أنحاء العالم
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 .10انعدام األمن الغذائي في الضفة الغربية
إليسا كافاتورتا وسام وابلز

تستكشف هذه الدراسة األنماط المكانية النعدام األمن الغذائي في منطقة الضفة الغربية في األراضي الفلسطينية ،وكيف يمكن
للعوامل على مستوى المجتمع ،مثل العوامل البيئية وإمكانية الوصول إلى الموارد ،أن تفسر هذه األنماط .وهي تبني مجموعة بيانات
أصلية تجمع بين بيانات مسوحات األسر المعيشية حول انعدام األمن الغذائي ،وبيانات التعداد حول خصائص مستوى المجتمع،
والمعلومات البيئية المستخرجة عن طريق وضع سطوح لنظام المعلومات الجغرافية .وتقدر هذه الدراسة ذات النهج الفريد ،نموذج
متعدد المستويات النعدام األمن الغذائي لألسر المعيشية ،بما في ذلك األسرة المعيشية ،وخصائص المجتمع ،والتأخر المكاني لخصائص
المجتمعات المحيطة .ونتوقع وجود حاالت النعدام األمن الغذائي على مستوى المجتمع في الضفة الغربية بالكامل وتحليل األنماط
الجغرافية النعدام األمن الغذائي .وتجد الدراسة تأثيرات قوية للخصائص البيئية المحلية في تفسير انعدام األمن الغذائي لألسر المعيشية.
وتجد أيضاً أدلة على األنماط الجغرافية المميزة لحاالت انعدام األمن الغذائي ،مما يشير إلى وجود دور للتدخالت مستهدفة جغرافياً.
نقوم ببناء نموذج اقتصادي يشمل ك ًال من األسرة المعيشية ومعلومات المجتمع لتحديد تأثير هذه العوامل على احتمال انعدام
األمن الغذائي لألسرة .ويسمح لنا النموذج بتوقع حدوث انعدام األمن الغذائي عبر منطقة الضفة الغربية بأكملها ،وتحليل األنماط
المكانية الناتجة ،ولتسليط بعض الضوء على نتائج تدخالت السياسة المحتملة ،نقوم بمحاكاة التغيرات في احتمال انعدام األمن الغذائي
التي قد تنشأ في إطار عدد من السيناريوهات االفتراضية .تلقي سيناريوهات السياسة المفترضة في الدراسة الضوء على استجابة حاالت
انعدام األمن الغذائي للتحسينات في معدالت التوظيف وإزالة القيود المفروضة على التنقل وتطوير البنية التحتية .وهذه الدراسة نتيجة
لتعاون بحثي متعدد التخصصات بين المؤلفين والتعاون مع الشركاء الفلسطينيين ،الذين شاركونا المعرفة والبيانات .ولجمع البيانات،
شارك الكتّاب في تحليل موسع للبيانات ،وتم إجراء عدد من الزيارات لمكتب اإلحصاء الفلسطيني ،واستشارة العديد من هيئات السلطة
الفلسطينية والهيئات الدولية.
غالباً ما يتم تصميم سياسات التنمية االجتماعية واالقتصادية لمعالجة أوجه التفاوت االجتماعي في أنواع معينة من البيئات
الجغرافية واالقتصادية ،ويوجد في كتابات األمن الغذائي اعتراف بأهمية العوامل البيئية ،مثل الوصول إلى األسواق أو االحتماالت
الزراعية ،لتفسير انعدام األمن الغذائي ،ولكن نادراً ما يتم تقييم هذه الروابط بطريقة جغرافية صريحة على الرغم من أنها تبدو حاسمة
في سياقات معينة.
تعد منطقة الضفة الغربية في األراضي الفلسطينية واحدة من الحاالت التي يوجد فيها صلة مباشرة بين الجغرافيا وانعدام األمن
الغذائي ،وألن المنطقة تعاني من الجمود السياسي المستمر ،فقد تأثر النمو والتنمية الفلسطينيين بدرجة كبيرة نتيجة عدم إحراز تقدم
في السالم وبقايا هذا الصراع الذي يتم التوصل إلى حل له .على أرض الواقع ،فإن الوصول إلى األسواق مقيد بسبب التنمية غير المتكافئة
وتعوقه قيود على حركة األشخاص والبضائع .وتحتفظ إسرائيل بالسيطرة على األمن والتخطيط في أجزاء كبيرة من احتياطات األراضي،
فض ًال عن األراضي الزراعية والمراعي .كما أن فرص العمل محدودة وتعتمد فرص كسب العيش على البيئة المحيطة .نتيجة لذلك ،تعاني
الضفة الغربية من مستويات فقر مزمن وانعدام لألمن الغذائي .على سبيل المثال ،تقدر منظمة األغذية والزراعة أن  22في المائة من
سكان الضفة الغربية كانوا يعانون من انعدام األمن الغذائي في عام .2010
يوضح تحليل التوزيع المكاني النتشار انعدام األمن الغذائي وعوامل البيئة عبر المجتمعات وجود عدد من اآلثار المترتبة على
السياسات .أوالً ،من الممكن أن يساعد في تحديد وقياس التفاوتات اإلقليمية في انعدام األمن الغذائي خلف اإلحصاءات الحكومية الخام
المتاحة عادة من التقارير السياسية .ثالثاً ،يستطيع تحليل التوزيع المكاني النعدام األمن الغذائي مع األنماط المكانية للعوامل البيئية،
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مثل اإلمكانيات الزراعية والوصول إلى األسواق ،والتغييرات المقلدة الخاصة بها ،من إظهار العوامل البيئية األكثر أهمية .وقد يوضح هذا
لصناع التدخالت التي تساعد على تحديد األولويات لتحسين األمن الغذائي على المدى الطويل.

إليسا كافاتورتا زميلة ما بعد الدكتوراه في كلية الدراسات الشرقية واألفريقية في جامعة لندن ،وباحثة مشاركة في كلية بيركبيك في
جامعة لندن ،حيث حصلت على درجة الدكتوراه في االقتصاد .وتشمل اهتماماتها البحثية مجاالت اقتصاديات التنمية ،واالقتصاد الجزئي
التطبيقية واقتصاديات الدفاع ونظام المعلومات الجغرافية .وهي مهتمة بشكل خاص بالمسائل المتصلة بانعدام األمن الغذائي ومواقف
المخاطر والروابط بين الزراعة والصحة .عملت كافاتورتا في الشرق األوسط ،وقامت بإجراء بحوث لصالح منظمة األغذية والزراعة
ومعاهد البحوث اإلقليمية .وقدمت أبحاثها في العديد من المؤتمرات الدولية ،بما في ذلك المؤتمرات السنوية لمنتدى البحوث
االقتصادية واجتماعات جمعية االقتصاد القياسي األفريقي.
سام وابلز باحث في كلية بيركبيك في جامعة لندن ،حيث يقوم أيضاً بتدريس نظم المعلومات الجغرافية .ويرتبط وابلز بمركز بحوث
األدلة الريفية الحكومي الذي تستضيفه بيركبيك ،وساهم في السابق في كل من مشروع National Evaluation of Sure Start
والتقييم الوطني للدوائر التلفزيونية المغلقة التابع لوزارة الداخلية .وقد حصل على شهادة البكالوريوس في الجغرافيا من جامعة إدنبره
وعلى درجة الماجستير في نظم المعلومات الجغرافية من جامعة نوتنغهام.
Elisa Cavatorta is a Post-Doctoral Fellow at the School of Oriental and African Studies, University of London,

and an associate researcher at Birkbeck College, University of London, where she obtained her Ph.D. in
Economics. Her research interests are in the areas of development economics, applied microeconomics, defence

economics, and GIS. She is particularly interested in questions related to food insecurity, risk attitudes, and

agricultural-health linkages. Cavatorta has worked in the Middle East, conducting research for the FAO and
regional research institutes. She has presented her research at several international conferences, including ERF
Annual Conferences and the African Econometric Society meetings.

Sam Waples is a researcher at Birkbeck College, University of London, where he also teaches Geographical

Information Systems (GIS). Waples is attached to the Government’s Rural Evidence Research Centre hosted
by Birkbeck, and previously contributed to both the National Evaluation of Sure Start project and the Home
Office’s National Evaluation of CCTV. He has a degree in geography from the University of Edinburgh and a
Masters degree in GIS from the University of Nottingham.

 28األمن الغذائي والسيادة الغذائية في الشرق األوسط | تقرير موجز

 .11التحول الغذائي والسمنة في قطر
طاهرة العبيد وعبدالمنعم حسن

قطر واحدة من أكثر الدول اعتماداً على استيراد الغذاء في العالم ،ومن المتوقع أن يرتفع صافي الواردات الغذائية أكثر في المستقبل.
ومنذ حوالي أربعين سنة مضت ،كانت الخيارات الغذائية لدى قطر محدودة جداً نظراً للطبيعة القاحلة في البالد .وكانت المكونات
الرئيسية للنظام الغذائي التقليدي في ذلك الوقت تتكون من األرز والمأكوالت البحرية ،وبسبب أنماط الهجرة التاريخية ،كان المطبخ
المحلي متأثراً بشدة بالمطبخين الفارسي والهندي .ونحن نناقش في هذه الدراسة مسألة التحول الغذائي واألمن الغذائي في قطر ،وكيف
أدى هذا التحول إلى زيادة في انتشار السمنة وغيرها من األمراض غير المعدية بين مختلف قطاعات المجتمع.
تعد قطر اآلن واحدة من الدول الرائدة في العالم من حيث النفط والغاز الطبيعي ،وشهدت نمو اقتصادي حاد خالل العقود القليلة
الماضية .ونتيجة لهذا االزدهار االقتصادي ،زادت واردات الغذاء وأصبحت تشكل اآلن أكثر من  90في المائة من االستهالك الوطني
للغذاء .ويمكن أن ينسب هذا االعتماد الكبير على المواد الغذائية المستوردة إلى عوامل من جانبي الطلب والعرض .وتتألف عوامل
جانب الطلب من زيادة عدد السكان بسبب هجرة األشخاص من مختلف أنحاء العالم ألغراض العمل ،والتغير في العادات الغذائية
للمجتمع القطري نتيجة الرتفاع الدخل ،وإدماج األطعمة الغربية في نظامهم الغذائي.
تتضمن عوامل جانب العرض الموارد الطبيعية المحدودة مثل األراضي الصالحة للزراعة والمياه .وقد أدت الثروة والعولمة وهجرة
األشخاص من مختلف أنحاء العالم إلى قطر إلى التحول الغذائي في البالد .وزادت مستويات فرط الوزن والسمنة بشكل كبير في قطر.
ونتيجة لذلك ،يتزايد انتشار المضاعفات الصحية المرتبطة بالسمنة .ويعد التغيير في العادات الغذائية المحلية نتيجة لتطور النظم
الغذائية التقليدية إلى وجبات أكثر غربية ،وإدخال الوجبات السريعة غير الصحية وذات السعرات الحرارية العالية السبب الرئيسي
لتزايد انتشار السمنة .كما أن االنتقال نحو التحضر من نمط حياة ريفي أو بدوي في العادة أدى الى تفاقم مشكلة السمنة في قطر.
وقد أدى التقدم االقتصادي والثروة إلى اعتماد أسلوب حياة أكثر استقراراً ،مع زيادة االعتماد على التكنولوجيا التي تخفض الجهد في
أنشطة الناس اليومية.
في حالة قطر ،هناك مشكلة اإلفراط في االستهالك ،وكذلك الخيارات الغذائية غير الصحية لكل من قطاع الدخل المرتفع في
المجتمع ،فض ًال عن السكان منخفضي الدخل ،الذين يواجهون نفس عواقب السمنة والمضاعفات المرتبطة بها بسبب استهالكهم من
“األغذية الرخيصة عالية الدهون ،وعالية الكربوهيدرات ،ومنخفضة القيمة الغذائية” .ويمكن تفسير ما تواجهه قطر من خالل مفهوم
“العبء المزدوج للمرض” ،وهو مصطلح يستخدم لوصف الموقف في معظم االقتصادات النامية والمزدهرة ،حيث يحدث نقص تغذية
وسوء تغذية إلى جانب األمراض التي تكون راجعة إلى اإلفراط في استهالك الغذاء وتناول الطعام غير الصحي .وعلى الرغم من أن قطر
تعتبر اآلن دولة ذات أعلى مستوى في زيادة الوزن والسمنة ،إال أن الدراسات في هذا المجال محدودة وال تزال إحصاءات االنتشار
الفعلي غير متوفرة.
أصبحت قطر واحدة من الدول الرائدة في تشجيع ألعاب القوى ولديها مؤسسات ناجحة تقوم بتعليم وتشجيع الرياضيين .وسوف
تستضيف في عام  2022كأس العالم .وفي هذا اإلطار ،ارتفع أيضاً الوعي بأهمية النشاط البدني ويتم تناوله بشكل مكثف من قبل
وسائل اإلعالم .وتبذل قطر محاوالت جادة إليجاد حل لمشكلة السمنة والمضاعفات المرتبطة بها ،ولكن هذه مهمة تتطلب الكثير من
الجهد والتدخل من جميع األطراف المعنية المختلفة .وقد حاولت العديد من البلدان األخرى الحد من مستويات السمنة واألمراض غير
المعدية من خالل خطط وطنية مختلفة دون نجاح يذكر.
لدى قطر فرصة قوية للنجاح نظراً لقلة عدد السكان نسبياً والموارد المالية الكافية التي من شأنها أن تساعد في تنفيذ المجاالت
المختلفة في خطة العمل.
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 وقد قامت العبيد بالتدريس في العديد من المؤسسات.طاهرة العبيد رئيسة قسم العلوم الصحية في كلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر
 ومنظمة، أبرزها برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، وعملت أيضاً كمستشار لعدد من المنظمات.في قطر والسودان والنمسا
 وهي عضو في لجنة معايير األغذية التابعة للهيئة العامة القطرية للمواصفات. وبرنامج قطر الوطني لألمن الغذائي،الصحة العالمية
، وتحليل األطعمة األصلية، واألغذية الجديدة والوظيفية، سالمة األغذية: وتتركز مجاالت اهتماماتها البحثية الحالية على.والمقاييس
. وإغناء األغذية،ونقص المغذيات الدقيقة
 تم انتخابه رئيساً للمجموعة العلمية “المسلمون في علم،2012  وفي عام.عبدالمنعم حسن أستاذ مشارك لعلوم التغذية في جامعة قطر
. وتركز أبحاث حسن على قضايا التغذية والسمنة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.)MIDAN( ”التغذية والحمية
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