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ﺣﻠﻮل ﻧﺎﺟﺤﺔ  (GIZ):اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ
خدماتها حول العالم في مجال التعاون الدولي للتنمية املستدامة .وتعد وزارة  GIZتوفر الوكالة األملانية للتعاون الدولي
التعاون االقتصادي والتنمية الراعي الرئيسي لها ولكن تعمل الوكالة بشكل وثيق مع القطاع الخاص راعية للتواصل
.الناجح بني سياسة التنمية والتجارة الدولية
في األردن منذ أكثر من  40عاما وافتتحت مكتبا ً في العاصمة عمان في  .1979وقد كان للنزاع في  GIZوتعمل
األردن في  GIZسوريا وعدم االستقرار في املنطقة أثر مباشر على األردن حيث لجأ مئات اآلالف من سوريا .وتدعم
خلق آفاق على املدى البعيد لكل من األردنيني والسوريني وذلك عبر مساعدة املجتمعات املضيفة حيث يعيش العديد من
.الالجئني وبالتالي املساهمة في دعم استقرار البلد
ومشاكل التنمية التي تواجه األردن ناتجة بشكل أساسي عن نقص املوارد الطبيعية كما تعتبر قضايا التغير املناخي
والتلوث مشاكل أساسية .وحاليا يركز التعاون األردني -األملاني على املياه باالضافة إلى العمل والتعليم .ومنذ 2001
باملساعدة على  GIZكانت قضية املياه أولوية في هذا التعاون إذ يهتبر األردن من أفقر الدول باملياه في العالم وتقوم
توفير نظام إدارة مياه مالئم ومستدام خالل تدابير متنوعة .ولغاية فتح آفاق أمام األردنيني والفلسطينيني والسوريني
منذ  2015باعتبارها أولوية والقيام بالترويج لتدابير  GIZاملقيمني في األردن في مجاالت العمل واالقتصاد فقد بدأت
أيضا بالترويج لحماية البيئة والحفاظ على  GIZفي مجاالت التعليم والتدريب املهني وخلق فرص العمل .كما تقوم
.املوارد وإدارة النفايات في األردن وباإلضافة إلى ذلك هناك العديد من البرامج اإلقليمية التي يتم تنفيذها من األردن

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮﯾﺴﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎون
يعود حضور الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية في األردن إلى العام  2001وتقوم الوكالة السويسرية بدور فاعل في
تقديم املساعدة وتحسني ظروف املعيشة للمجموعات األقل حظا في املجتمع األردني باإلضافة إلى املجموعات
املستضعفة مثل الالجئني والعمالة الوافدة والتركيز بشكل خاص على النساء واألطفال .لتحقيق هدفها األساسي تقوم
.الوكالة السويسرية بالتركيز على املداخالت ضمن ثالث مجاالت رئيسية :الحاجات والخدمات األساسية والحماية واملياه
في مجال املياه ،تركز الوكالة السويسرية على تطبيق مبادئ "إدارة املوارد املائية املتكاملة" في املشاريع التي تبحث
في مجال حلقة املياه .وتنقسم املشاريع األخرى في مجال الدعم التقني وتقديم البرمجيات والدعم باملعدات .وتشترك
:الوكالة السويسرية بشكل أساسي في ما يلي
حماية املياه الجوفية وأعمال مراقبتها؛
.إنتاج املياه العذبة ومن ضمنها معالجة وتحلية املياه بالطرق التقليدية
.توزيع املياه العذبة
.تحسني الري مع التركيز على طافة املياه وأمن الغذاء
.إدارة املياه العادمة
مسح املناطق عبر طائرة مساحية أو ما يتعارف عليه بطائرة من دون طيار ،و
.التدريب املهني على إدارة مشاريع املياه وتنفيذ مشاريع املياه ·
.نشر الوعي بني مستخدمي املياه على كافة املستويات ·
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) (FESﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ إﯾﺒﺮت
مؤسسة فريدريش إيبرت هي منظمة غير ربحية ملتزمة بقيم الديمقراطية االشتراكية وأحد أقدم املنظمات السياسية
األملانية .إذ تأسست في عام  1925وتعتبر اإلرث التاريخي لفريدريش إيبرت أو رئيس منتخب في أملانيا إذ نجح
إيبرت الديمقراطي االشتراكي من أصول متواضع وتبوأ أعلى منصب في البالد على الرغم من املعارضة الشديدة التي
لقيها من النخبة السياسية غير الديمقراطية في ذلك الوقت .إذ تحمل عبء الرئاسة في بلد مأزوم بعد الهزيمة التي
تلقاها في الحرب العاملية األولى .وقد كان لتجربته الشخصية املليئة باملتاعب في تجاوز الرتب وخوض املعارك السياسية
:أثر كبير في اقتراحه تأسيس هذه املؤسسة وأن يكون لها هدف بثالثة األبعاد
.املساهمة في التفاهم والتعاون الدولي حيثما كان ذلك ممكنا بهدف تجنب اندالع حروب ونزاعات جديدة
.دعم الثقافة الديمقراطية والتعددية السياسية عبر التثقيف السياسي لكافة فئات املجتمع
إتاحة فرص التعليم العالي والبحث للموهوبني عبر تقديم املنح الدراسية
وطلب فريدريش إيبرت في وصيته من املعزين أن يتبرعوا بالنقود بدال من إرسال الزهور ،وبالتالي توفير املوارد املالية
الالزمة ملؤسسته .وبعد وفاته في  1925تأسست مؤسسة فريدريش إيبرت .وقد منعت هذه املنظمة فور استالم
النازيني للسلطة في عام  ،1933ولم تعد املنظمة إلى العمل حتى انتهاء الحرب العاملية الثانية .واليوم تعمل مؤسسة
فريدريش إيبرت في أكثر من  100دولة حول العالم وما زالن نسعى لتحقيق األهداف التي سبق ذكرها أعاله والتي
.بقيت ذات أهمية منذ وفاة مؤسسها في 1925
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
تصنّف دول منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا )وانا( على أنها أكثر دول العالم اعتمادا ً على استيراد الغذاء ،وكذلك أكثرها ندرةً
باملياه من حيث توافرها لكل نسمة .فتبرز العالقة بني الغذاء واملياه واضح ًة جدا ً مع استخدام ما يقارب  85باملئة من املياه في
القطاع الزراعي في منطقة وانا .ولكن رغم هذا االستثمار الهائل للمياه في الزراعة ،إال أن معظم دول وانا تُع ّد مستوردة صافية
لألغذية ،معتمدةً على األسواق الدولية لتوفير غذاء سكانها.
فإن دول منطقة )وانا( ال تتشارك بهياكل املياه وحسب ،وإنما تتشارك بنظام غذائي إقليمي ،وكذلك تتشارك بسكانها ،السيما في
حركة اللجوء .وقد اعتبر كل من الغذاء وندرة املياه عوامل محتملة ساهمت في الهجرة والنزاع ،وتفاقمت كل منها نتيجة النزوح
الناجم عن األزمة.
تعنى هذه الدراسة ببحث روابط تأثير كل من املياه والغذاء على النزوح في منطقة وانا ،وكيف تأثرت تلك الروابط بالنزوح هي
أيضاً؟ ونشجع بذلك على إيجاد مقاربة أكثر اتزانا ً في تحليل ندرة املياه والغذاء ،السيما في سياق حركة اللجوء والنزوح
الداخلي ،مع األخذ باالعتبار املعاوضات بني االثنني .وهكذا ،يكمن التحدي في قدرة البلدان نادرة املياه على إدارة كل من األمن
املائي واألمن الغذائي على نحو ال يجعلها أكثر عرض ًة للنزاع والنزوح.
وفي حني تركز هذه الدراسة على النزوح ،إال أنها تطرقت إلى النزاع العتباره ،في أغلب األحيان ،بادرةً نحو حدوث النزوح على
نطاقه الواسع ،وكذلك فإن النزاع ،في شكله املتمثل باضطراب اجتماعي ،غالبا ً ما يكون هو أيضا ً نتيجة نزوح واسع النطاق.
تبدأ هذه الدراسة بالتركيز على أهمية التعامل مع كل تداخل ضمن العالقة بني )الغذاء-املياه واملياه-الطاقة والطاقة-الغذاء( على
أنه قطاع منفصل وشامل .وسوف تتطرق لبحث التقاطع بني الغذاء واملياه بعمق ،بما في ذلك مراجعة مطبوعات تبعت تطور إطار
عمل الغذاء  -املياه ،والتي من خاللها يجري العمل على تحليل آثار هذا التقاطع في سياق النزوح الداخلي وحركة الالجئني
وتأثره .تركز األقسام التالية على الروابط السببية بني األمن املائي واألمن الغذائي والنزاع والنزوح ،مع دراسة ألبحاث مطبوعة
وعرض دراسات لحاالت إقليمية )في العراق واألردن ولبنان وسوريا واليمن( ،بحيث تُسلط الضوء على هذه الدورات السببية،
وإعداد شجرة الغذاء-املياه-النزاع-النزوح.
بي َد أنه قبل ذلك ،يُع ّد من الهام تعريف مفهوم األمن الغذائي واألمن املائي .فيقال بأن األمن الغذائي يتحقق" :عندما يتمكن كافة
األفراد من الوصول املادي واالقتصادي إلى الطعام الكافي واآلمن واملغذي في كافة األوقات ،لتلبية احتياجاتهم الغذائية وتوفير
أطعمة مفضلة لديهم على نحو يضمن حياة صحية مليئة بالنشاط 1".وعليه ،تحددت فيما بعد أربعة األركان لألمن الغذائي ثم
أضيفت إلى هذا التعريف ،وتتمثل بما يلي :التوافر والوصول واالنتفاع واالستقرار .2ويشير التوافر عموما ً إلى التوافر املادي
لكمية ونوعية كافية من الغذاء ،وارتباطه عن كثب باإلنتاج املحلي رغم اعتبار أن قدرة استيراد الدولة واملخزون الغذائي لديها لها
دورا ً مساهما ً أيضا ً .يُقتبس ركن إمكانية الوصول إلى الغذاء من مفهوم )آمارتي سني( حول استحقاقات الحصول على الغذاء،
والتي تسلط الضوء على أهمية ليس فقط توريد الغذاء وإنما الوصول املادي واإلقتصادي للغذاء ،والذي يتحدد من خالل اإليراد
واألصول وسعر الغذاء .3وعادةً ما يرتبط استقرار توريد الغذاء باألسواق العاملية ،حيث يمكن لتقلبات سعر الغذاء وسلوك الدول
املُص ّدرة ،كحظر التصدير مثالً ،أن يؤثر إلى حد كبير باستقرار سعر وكمية الغذاء الوارد إلى الدول املستوردة.
كما يمكن أن يتوافر األمن الغذائي لبعض شرائح السكان ضمن بلد واحد ،ولكن ليس آلخرين .أي على سبيل املثال ،في بلد
يعتمد بشدة على استيراد الغذاء ويتميز بطابع ارتفاع نسبة الالمساواة في الدخل ،كما في اململكة العربية السعودية ،4يتمكن
فيه ذوو الدخل املرتفع من تحمل التقلب الحاد في أسعار الغذاء وفق ما ألفته السوق العاملي ،وهم بالتالي قادرون على الحفاظ
على مستوى األمن الغذائي لديهم ،في حني أن السكان األكثر فقرا ً وغير القادرين على التعايش مع ارتفاع سعر الغذاء
يصبحون أكثر عرض ًة للسقوط في حالة من انعدام األمن الغذائي.
 1منظمة الغذاء العاملية ،إعالن روما حول األمن الغذائي العاملي ،قمة الغذاء العاملي )روما 17-13 ،نوفمبر لعام .(1996
 2منظمة الغذاء العاملية ،إعالن القمة العاملية حول األمن الغذائي ،القمة العاملية حول األمن الغذائي )روما 18-16 ،نوفمبر لعام .(2009
 3سني؛ الفقر واملجاعات :مقالة حول االستحقاق والحرمان ).(1981
 4ال تعمل اململكة السعودية على جمع /اإلفصاح عن إحصائيات حول الالمساواة في الدخل ،ولكن التقارير املنتشرة حول انعدام املساواة في الدخل كثيرة .انظر املثال:
الأداريو" ،أمة غنية وشعب فقير" ،التايم ) 23مايو  </http://time.com/3679537/rich-nation-poor-people-saudi-arabia> ،(2013بتاريخ  10سبتمبر .2015
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لقد ح ّدد هارينغتون ثالثة طرق يمكن ألي بلد اتباعها لتحقيق األمن الغذائي ،وذلك من خالل :اإلنتاج املحلي الهادف إلى توفير
الكفاية الذاتية أو التجارة الدولية أو االعتماد على الدعم الغذائي .5وغالبا ً ما يرتبط االعتماد على اإلنتاج املحلي بمشاكل توافر
الغذاء في بلدان تعاني أصالً شح في املوارد الطبيعية املنتجة  -كأن تظهر شكوك بقدرة البلد من الناحية املادية على إنتاج
الغذاء الكافي؟ كما يرتبط اإلنتاج املحلي على نحو متزايد بمسألة استقرار الغذاء ،فتتسبب تغيرات املناخ إلى ازدياد الجفاف
في بعض املناطق .وكذلك ،يرتبط االعتماد على التجارة الدولية للحفاظ على األمن الغذائي في أغل باألحيان مع استفسارات
حول إمكانية الوصول إليه ،على ضوء تقلب أسواق الغذاء العاملي بشدة وخضوعها إلى ارتفاع األسعار الذي سريعا ً ما ينتقل
إلى املستهلكني .يعيش العديد من األفراد في منطقة وانا على مقربة من خط الفقر ،ويصرفون قسما ً كبيرا ً من دخلهم على
الغذاء ،وهذا يعني أن ارتفاع األسعار العاملية هو بداية املؤشر لعدم قدرتهم على الوصول من الناحية املالية إلى الغذاء
األساسي الذي هم بحاجة إليه.
من ناحية أخرى وضعت األمم املتحدة تعريفا ً لألمن املائي ينص على أنه "قدرة السكان على الوصول املستدام واآلمن إلى
كميات كافية من املياه ذات الجودة املقبولة الستدامة املعيشة وضمان الصحة البشرية والتنمية االجتماعية -االقتصادية ،لضمان
الحماية من التلوث املحمول باملياه واألمراض املتعلقة باملياه ،وحفظ النظم البيئية في مناخ من السالم واالستقرار السياسي".6
بي َد أن هناك مجموعة مختلفة من التعاريف وهياكل للمفهوم ،حيث حدد كوك وباكير أربعة هياكل مختلفة لندرة املياه :التركيز على
الجودة والكمية؛ املخاطر املتعلقة باملياه والعرضة للخطر؛ مقاربة االحتياجات البشرية التي تضم الوصول إلى املياه واألمن
7
الغذائي واملخاوف املتعلقة بالتنمية البشرية واالستدامة.
تفتقر العديد من البلدان في منطقة )وانا( إما إلى األمن الغذائي أو األمن املائي؛ وبعضها يفتقر لالثنني معا ً .وعادةً ما ينعدم
ٍ
كاف للتعايش مع ارتفاع األسعار
األمن الغذائي في البلدان التي يعوزها األمن املائي ،ما لم يتمكن السكان من كسب إيراد
العاملية للغذاء .بل إن حتى البلدان التي تصنف على أنها آمنة من ناحية الغذاء بشكل عام هي أيضا ً موطن لشرائح من السكان
تكون عرض ًة النعدام األمن الغذائي بسبب تدني الدخل فيها .إال أن تقلب أسعار الغذاء قد يؤثر بشكل دراماتيكي على سياسات
دول )وانا( حتى الثرية منها ،كما يظهر في انحراف السياسة مؤخرا ً على نحو يبعدها عن استيراد الغذاء واتجاهها نحو الكفاية
الذاتية في العديد من دول الخليج ،والتي حفز تحولها ارتفاع األسعار بني األعوام  2008و.2011
كما أن العديد من الدول في املنطقة مستضيفة ألعداد كبيرة من الالجئني املعتمدين على الدعم الدولي للغذاء ،وبالتالي ،فإن
انعدام االستقرار في تمويل برامج دعم الغذاء يشكل مصدرا ً إضافيا ً النعدام األمن الغذائي للشريحة األكثر ضعفا ً من السكان.

 5جي .هارينغتون" ،هل عملت أسعار الغذاء على زراعة بذور الربيع العربي؟" )محاضرة ألقاها في مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية في لندن 28 ،أبريل > .(2011
 https://www.youtube.com/watch?v=_fkbS5EZlbUبتاريخ  10سبتمبر لعام .2015
6
7

املياه في األمم املتحدة "موجز تحليلي حول األمن املائي وأجندة املياه العاملية" ).(2013
سي .كوك وكي .باكير" ،األمن املائي :حوار حول النموذج الناش "úالتغير البيئي العاملي .102-94 (2012) (1)22
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 :1اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻐﺬاء واﻟﻤﯿﺎه
يصف إطار عمل ذلك "الترابط" )انظر الشكل  (2كيف وأين ترتبط أنظمة الغذاء واملياه والطاقة معاً ،وتظهر إمكانية تفصيل وجود
ثالثة تقسيمات متداخلة معا ً بني النظم وهي :الغذاء-املياه واملياه-الطاقة والطاقة-الغذاء .وفي حني جرى فهم هذه العالقات
املرتبطة معا ً منذ وقت طويل من خالل الدورة الهيدرولوجية )انظر الشكل  ،(1تمت "إعادة اكتشافها" و"إعادة تصور مفهومها"
على أنها عالقة مترابطة منذ منتصف تسعينات القرن 8.وقد جرى تطوير إطار العمل كوسيلة لتعزيز مقاربة بني القطاعات نحو
إدارة ف ّعالة للموارد لضمان األمن الغذائي واملائي وأمن الطاقة .ودون تلك املقاربة ،تتجه القطاعات للعمل وحدها دون أية معرفة
أو مراعاة للطريقة التي تؤثر بها األفعال ببعضها اآلخر ضمن القطاع الواحد .ينطبق هذا أيضا ً على االستجابات اإلنسانية
ألزمات النزوح البشري؛ حيث تميل تقارير املنظمة غير الحكومية إلى التركيز على نحو منفصل على قطاع املياه وقطاع األمن
الغذائي واملعيشة .وغالبا ً ما تغفل النقاشات التي تدور حول الجهود الرامية إلى توفير املياه على أعقاب تدفق الالجئني عن ذكر
تحديات األمن الغذائي التي قد يواجهها املجتمع املضيف بعد وصول النازحني ،وبالتالي ،يمكن إغفال الروابط بني املياه والغذاء.
9

اﻟﺸﻜﻞ  .1اﻟﺪورة اﻟﮭﯿﺪروﻟﻮﺟﯿّﺔ

ينقسم ما تبقى من هذا الفصل إلى جزئني؛ حيث يُعنى الجزء األول بمراجعة املطبوعات املتعلقة بالعالقة املترابطة ،وذلك من خالله
بحثه بالتحديد في القسم املترابط لهذه العالقة بني الغذاء واملياه ،في حني يبحث القسم الثاني في أطر العمل الحالية املتعلقة
بروابط الغذاء-املياه في سياق النزوح واالعتبارات االجتماعية-االقتصادية ،وسوف يعرض إطار عمل جديد للغذاء-املياه.

8
9

بي.إتش جليك" ،املياه والطاقة" املراجعة السنوية للطاقة والبيئة.99-267 (1994) (1) 19 ،
الصورة من ،http://www.ngkids.co.uk/science-and-nature/water-cycle :العالمات ملكية للمؤلف.
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 1.1ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت
يفرق آالن وكيرليرتز وإيكارت بني "الترابط الرئيسي" )املياه-الغذاء-الطاقة( وبني "ترابطني فرعيني" :املياه-الغذاء-التجارة
ّ
والطاقة-التغير املناخي 10.وفي حني أن الترابط الفرعي بني موارد املياه-الغذاء-التجارة كان له نصيب كبير من االهتمام في
السنوات األخيرة ،يشير املؤلفون أنه رغم اإلقرار خالل العقود الثالثة املاضية بأن األمن الغذائي واملائي مترابطان عن كثب ،لم
يظهر سوى القليل من التقدم في وضع صيغة لتلك الروابط وفهمها .ولكن تم التمكن من الوصول إلى تفاهمات بسيطة ،حيث حدد
بازليان وآخرون ،على سبيل املثال ،نقطتي بدء تتعلقان بالترابط بني الغذاء-املياه]" :أوالً[ ،عند تبني وجهة النظر الخاصة باملياه،
حينها تعتبر نظم الغذاء واملياه بمثابة مستخدمني للموارد ،أما ]ثانيا ً[ ،من وجهة النظر الخاصة بالغذاء ،تشكل الطاقة واملياه
11
مدخالت".
ويتابع آالن وكيرلرتز وإيكارت اإلقرار بوجود تحديات أمام وضع ذلك الترابط قيد االستخدام؛ السيما "العالقة الكبرى الرئيسية"،
وتأكيد االنتقال بعيدا ً عن افتراضات األسلوب املنطقي ،القائم على املعرفة واملتفائل في تخصيص املوارد وإدارتها واملضي بها
نحو مقاربة أكثر تركيزا ً على الفاعل .12من املالحظ أن هناك في الواقع القليل من املنشورات حول تلك العالقة املترابطة ،والتي
تركز على قضايا الوصول واآلثار االجتماعية-االقتصادية لألشخاص وعليهم .يجادل ألوتشي أنه في حني أن الحوارات العاملية
حول ذلك الترابط تعكس حقائق وأولويات محددة ،قد ال تكون هذه األولويات ذاتها موجودة على املستوى املحلي ،مشيرا ً إلى أن
13
تخصيص املوارد لطاملا كان فعالً سياسياً؛ وتلك حقيقة تميل املقاربة الخاصة بذلك الترابط إلى إغفالها.
كشف ألوتشي وآخرون أربعة عيوب إضافية في التفكير بذلك الترابط .1 14:فكرة أن منهج الترابط يعرض حلوالً جديدا ً هي بحد
ذاتها محل التساؤل ،على ضوء تاريخ املقاربات املقترحة واملتكاملة إلدارة املوارد الطبيعية ألكثر من عشرين عاماً .2 ،يصعب من
الناحية العملية دمج القطاعات الثالثة بالنظر إلى أن املياه واليابسة والطاقة تخضع لحكم نظم مختلفة ،وبالتالي ،قد يغفل منهج
الترابط ذلك التحديات التي تفرضها وقائع االقتصاد السياسي الدولي .3 ،يوضع ذلك الترابط في إطار قضية ندرة املوارد
العاملية ،والذي يتجاهل سياسات املعرفة؛ فغالبا ً ما يُستخدم مفهوم "الندرة" من ناحية ذاتية ،دون أن يلقي استخدام ذلك
املصطلح أي اعتبار إلى انعدام توازن القوى وغياب املساواة في حق الوصول .4 ،هناك قيود على التركيز على التفاؤل" ،والتي
"من شأنها تشجيع تسليع املوارد والتقليل من قيمة العوامل الخارجية البيئية ،مثل التنوع البيولوجي والتغير املناخي ،وكذلك
15
احتياجات الح ّد من الفقر وتجاهل الوقائع اليومية واألولويات املحلية واالحتياجات".
وفي حني أن املنشورات املتعلقة بالترابط بني الغذاء واملياه قد صدرت بشكل أساسي مع تركيز عاملي ،إال أن هناك الكثير من
املنشورات التي خصصت ملنطقة وانا .ذلك أن تعزيز الترابط الفرعي بني الغذاء-املياه-التجارة يمثل مفهوم املياه االفتراضية  -أي
كمية املياه املستخدمة في إنتاج البضائع الزراعية والصناعية املتداولة وبالتالي ،كمية املياه املتبادلة بني البلدان؛ والتي اقتُرح
بداي ًة على أنها أداة السياسة التي يمكن من خاللها لغرب آسيا التخفيف من الضغط على املصادر املائية املحلية والحفاظ على
االستقرار السياسي وتجنب النزاع على املوارد املائية 16.لقد كان ذلك استجاب ًة لالفتراض الذي ظهر في السنوات األخيرة حول
إمكانية حدوث "حروب على املياه" بني البلدان التي تعاني ندرةً في املياه على املوارد .يستخدم الحجم األكبر للمياه في العالم )
 70باملئة( ،والسيما في منطقة وانا ) 85باملئة( ،في الزراعة ،وبهذا فإن فكرة االعتماد على استيراد الغذاء لها القدرة على حفظ
جزء كبير من املياه للبلد.
لقد تمكنت املنطقة وبشكل ثابت خالل العقدين السابقني من زيادة استيراد منتجات األطعمة الغنية باملياه ،السيما الحبوب
واللحوم ،إال أن النزاع والنزوح اإلنساني قد فاضا في املنطقة .وفي حني ساهم استيراد املياه االفتراضي بشكل كبير في توافر
الغذاء في البلدان نادرة املياه ،أخفق في العمل كمص ّد أمام العديد من األشكال األخرى لغياب األمن الغذائي في هذه البلدان.
 10جي .إيه  .آالن وإم .كيلرتز وإي .ورتز "الترابط بني مفهوم املياه والغذاء والطاقة :مقدمة إلى مفاهيم العالقة وبعض املشاكل املفاهيمية والتشغيلية" الصحيفة الدولية لتنمية
مصادر املياه301-311 (2015) (3)31 ،
 11إم .بازليان وآخرون" :اعتبار الترابط بني الطاقة واملاء والغذاء :نحو مقاربة نمذجة متكاملة" ،سياسة الطاقة .789 -7906 (2011) (12) 39
 12جي .إيه .آالن وإم .كيلرتز وإي .ورتز ،في الرقم  10أعاله.
 13جي .ألوتشي" ،الغذاء والطاقة واملاء :سياسة الترابط بينهم"
 14جي .ألوتشي ،سي .ميدلتون ود .جيوالي" ،الستار التقني ،السياسات الخفية :التحقق في روابط الطاقة وراء الترابط" بدائل املياه .626 -610 (2015) (1) 8
 15من املصدر نفسه.
 16جي .إيه .آالن" ،املياه االفتراضية :الحل طويل األمد القتصاديات الشرق األوسط التي تعوزها املياه؟" )بحث ُقدم في مهرجان الجمعية البريطانية للعلوم ،جامعة ليدز9 ،
سبتمبر .(1997
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حيث يمكن لتقلب سعر الغذاء السائد في األسواق الدولية أن يخفض من إمكانية وصول فئات السكان األكثر فقرا ً إلى الغذاء،
ٍ
كاف هو أيضا ً
وهذا بدوره يزيد من خطر االضطراب املدني .فيما إن مثّل استيراد املياه االفتراضية أداةً لألمن املائي على نحو
مسألة موضع التساؤل أيضا ً :فلو أن مالكي األراضي واملزارعني يجنون أرباحا ً من إنتاج الغذاء وبيعه )سواء للسوق املحلي أو
ألسواق التصدير( ،من املرجح االستمرار باالستيراد  -وبالتالي ،حتى وإن استوردت البلد  100باملئة من الغذاء الذي تحتاجه ،ال
تضمن توقف املزارعني عن اإلنتاج أو التصدير.
خضعت املياه االفتراضية مؤخرا ً إلى املعاينة على طول السلسلة الكاملة ،مع األخذ باالعتبار مجموعة العوامل املعنية ،مثل
مديري املياه )من الذي يقرر كمية املياه املستخدمة وكفاية استخدامها وما هي املياه املستخدمة وأين يتجه املنتج النهائي( .يسلط
17
سوجامو وآخرون الضوء على دور شركات األعمال الزراعية العاملية الكبرى في التحكم بتجارة املياه االفتراضية )أي الزراعية(.
ويؤكد آالن وكيرليرتز وإيكارت على مسألة أن مديري القطاع الخاص لسالسل توريد الغذاء يخفقون في تأدية وظيفتهم ،دون
وعي للنظام البيئي ودون توخي أي حذر في القضايا املتعلقة بقابلية استدامة املوارد الطبيعية 18.يواصل املؤلفون تحديد أربعة
أسباب لذلك ،وهي .1 :تسييس أسعار الغذاء إلى حد كبير ،واألهمية االستراتيجية ،وبالتالي هيمنة الضرائب واملعونات في
القطاع .2 ،انعدام التناسق في العالقات بني السلطة في سالسل توريد الغذاء ،مع اعتبار املزارعني مساهمني ضعيفني .3 ،ال
يحظى مالكو السلطة في سالسل الغذاء في القطاع الخاص إال بالقليل من السيطرة على إدارة املياه ،و .4ال تنقل األسواق
التكلفة الحقيقية للمياه على نحو يمكنه إدارة الطلب ،أو يأخذ باعتباره ندرة املصادر في الجهة التي يحدث فيها اإلنتاج.
ويؤكد آالن بأن املزارعني هم من يديرون نسبة  90باملئة من املياه-الغذاء ،أي املياه املستخدمة في سلسلة توريد الغذاء ،مما
يجعل إلدارتهم أهمية جوهرية ،في حني أن الشركات وغيرها من العاملني في القطاع الخاص يديرون  10باملئة من املياه-الغذاء
فقط .19بي َد أنه من الهام أن نأخذ باالعتبار أن املزارعني في أغلب األحيان مهمشون من حيث السلطة املتاحة لهم سواء من
الناحية االقتصادية والسياسية .فالسياسات املحلية وعوامل السوق التي تجعل من بعض الخيارات أقل أو أكثر جذبا ً من الناحية
املالية بالنسبة للمزارعني تسهم بشكل أساسي في توجيههم إلى كيفية "إدارة" املياه التي يستخدمونها .وبالتالي ،في حني يكون
من الضروري إدماج املزارعني ومشاركتهم ،قد يكون من الخطأ اعتبارهم عوامل فاعلة مستقلة عن االقتصاد السياسي األوسع
نطاقا ً الذي يخضعون له.
نقد العديد من املؤلفني االندفاع نحو االعتماد على استيراد املياه االفتراضية من خالل اإلشارة إلى "أنها أتاحت لصنّاع
السياسة في املنطقة تجنب تنفيذ اإلصالحات الالزمة لتحسني إدارة مصادر املياه" .20في األردن ،على سبيل املثال ،يضيع
سنويا ً حوالي  76مليار لتر من املياه بسبب البنية التحتية القديمة وتسريب األنابيب ،ورغم ذلك ،تفضل الحكومات غالبا ً إنفاق
أموالها على املشاريع الجديدة بدالً عن إصالح البنية التحتية الحالية 21.كما تنتشر إعانات املياه املستخدمة للزراعة في أنحاء
املنطقة ،وهذا ال يشجع فقط على عدم استخدام املياه بكفاءة ،وإنما غالبا ً ما يعود بالفائدة على مالكي األراضي ذوي النفوذ
السياسي أكثر من فائدته على املزارعني من الطبقات االجتماعية-االقتصادية األقل حظا ً.
ويقدم ألوتشي نقدا ً آخر عن تجارة املياه االفتراضية من جانب فوائد األمن املائي التي تقترح تقديمها ،ويجادل أنها تفرط في
اعتمادها كثيرا ً على عامل توافر األمن الغذائي ،مهمل ًة بذلك الدور الهام الذي يلعبه الوصول االقتصادي في األمن الغذائي.22
فقد ارتبطت الثورات الشعبية في العالم العربي ،على سبيل املثال ،بارتفاع أسعار الغذاء والضغط املالي الذي تفرضه على
املنازل في حصولهم على الغذاء ،ولم يكن للتوافر املادي للغذاء يسبب أي مشكلة في املنطقة .ويتابع ألوتشي جداله أنه في حني
"ساهمت التجارة العاملية في إتاحة األمن الغذائي واملائي الوطني ،أصبحت مهددةً اآلن بازدياد أسعار الغذاء وحركات سيادة
الغذاء و"انتزاع" األراضي" .23كما يبحث أنوتلي وتاميا 24في الرابط املوجود بني تجارة املياه االفتراضية وأسعار الغذاء،
 17إس .سوجامو وآخرين" ،نفوذ املياه االفتراضية :دور األعمال الزراعية في حوكمة املياه العاملية" .املياه الدولية.182-169 (2012) (2) 37 ،
 18جي .إيه  .آالن ،إم .كيلرتز وإي .ويرتز" ،الترابط بني املياه-الغذاء-الطاقة :مقدمة إلى مفاهيم الترابط وبعض املشاكل املفاهيمية والتشغيلية" ،الصحيفة الدولية لتنمية مصادر
املياه.311 - 301 (2015) (3)31 ،
 19جي .إيه .آالن" ،أمن املياه والغذاء :الغذاء واملياه وسالسل القيمة لتوريد الغذاء" في إم أنتونيلي وإف .غريكو )محررون( ،املياه التي نأكلها ).34 - 17 ،(2015
 20إم .أنتونلي وإس .تاميا" ،أمن الغذاء-املاء وتجارة املياه االفتراضية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ،الصحيفة الدولية لتنمية مصادر املياه- 326 (2015) (3) 31 ،
 ،342جي .إيه .آالن" ،نماذج إدارة املياه في األلفية :تنفيذ أعمال اإلدارة املتكاملة ملصادر املياه( ،مافهو<http://www.mafhoum.com/press/53aE1.htm> (2001) ،
بتاريخ  15سبتمبر  ،2015إم .زيتون ،جي.إيه آالن وواي .محيّ الدين" ،تدفقات املياه االفتراضية لحوض النيل :2004 -1998 ،املقاربة األولى والتضمينات ألمن املياه"،
التغير البيئي العاملي .242 -229 (2010) (2) 20
 21ميرسي كوربس" ،مفلسون :ندرة املياه وضغوط الالجئني على األردن".(2014) ،
 22جي .ألوتشي" ،قابلية استدامة ومقاومة النظم العاملية للمياه والغذاء :تحليل سياسي للتداخل بني األمن وندرة املوارد والنظم السياسية والتجارة العاملية" ،سياسة الغذاء 36
) :(2011إس - 3إس .8
23

من املصدر ذاته.

 24إم .أنتونلي وإس .تاميا" ،األمن الغذائي -املائي وتجارة املياه االفتراضية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ،الصحيفة الدولية لتطوير مصادر املياه(2015) (3) 31 ،
.342 - 326
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هذر العايدي

مشيرين إلى أن "ارتفاع األسعار في عامي  2007و 2008بدا ال يؤثر على استيرادات املياه االفتراضية التي واصلت ارتفاعها
بثبات لغاية عام  ،2009رغم أن سعر الغذاء قد ارتفع بنسبة  50باملئة أعلى مما كان عليه عام  ،1980وتضاعف مرتني عما كان
عليه عام  ."200025وهذا يؤكد على الالمرونة في الطلب على الغذاء ،ويشير إلى ضرورة معالجة كيفية تمكن السكان بشكل عام
من التعايش مع ازدياد أسعار األطعمة املستوردة في األسواق املحلية.

 2.1إطﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐﺬاء  -اﻟﻤﯿﺎه
يتصف الرابط بني املياه والغذاء بأنه رابط بسيط ،فاملحاصيل واملاشية تحتاج إلى املياه لتنمو.26
هذا صحيح ،ولكن تتمثل إحدى املشاكل الرئيسية التي تهدف هذه الدراسة إلى معالجتها إلى أن التركيز الواضح على تحقيق
توازن بني أمن الغذاء وأمن املياه بني السكان غالبا ً ما يتم إغفاله .وتتجلى صحة ذلك بالتحديد في أوقات األزمات اإلنسانية،
حيث يتجه التركيز إما على قطاع املياه والتعقيم والنظافة ،أو على قطاع األمن الغذائي وسبل املعيشة ،رغم أنه من النادر التركيز
عليهما معا ً .في بلد كاألردن مثالً ،يواجه ندرة مطلقة في املياه واعتماد مكثف على استيراد الغذاء الدولي ،فالتركيز على إحدى
هاتني املشكلتني يعني حتما ً استنزاف األخرى؛ أي أن الجهود الرامية إلى تحسني آثار ارتفاع سعر الغذاء العاملي من خالل
زيادة اإلنتاج املحلي قد يعني استنزاف املوارد املائية ،في حني أن محاوالت توفير املياه من خالل الح ّد من نمو القطاع الزراعي
قد تعني ترك السكان عرض ًة للتأثر بأسعار الغذاء املتقلبة.
يتضح باالعتماد على املنشورات الصادرة في القسم السابق أنه البد من النظر في العديد من املقومات أثناء تطوير إطار عمل
يتمحور حول الغذاء واملياه والنزاع والنزوح .فقد اقترحت العديد من أطر العمل املفاهمية لفهم ترابط الغذاء-املياه-الطاقة في
السنوات األخيرة .27وفي حني يتواجد العديد من أطر الترابط ،يمكن تعيني قيدين اثنني متأصلني في استخدام املقاربة :فاألول،
بسبب النظر إلى الترابط على أنه نظام ثالثي القطاع عادةً ،لم يتم وضع تصور منفصل وشامل عن كل من األقسام املتداخلة
)والسيما رابط الغذاء-املياه ألغراض هذا البحث( .وثانياً ،أن معظم املنظمات تميل إلى بحث القضايا من خالل مقاربة ذاتية
وقطاعية ،بدالً عن استخدام إطار عمل الترابط واألقسام املتداخلة التي تقدمه للتحليل.
قر بصحته صنّاع السياسة
تسلط هذه القيود الضوء على احتمال أن يظل إطار عمل الترابط مجرد تمرين نظري ،ربما يُ ّ
والوكاالت اإلنسانية ،ولكنه ال ينطبق على السياسة واإلدارة والبرمجة .وتتمثل نتيجة ذلك في استمرار حدوث آثار سلبية غير
مقصودة ناجمة عن السياسات ،أو غيابها في إحدى القطاعات على حساب اآلخر.
لقد شهدت اململكة العربية السعودية على سبيل املثال مؤخرا ً زيادةً واضحة املعالم في صادراتها الغذائية ،رغم امتالكها ألقل
نسبة هطول لألمطار بني أي بلد في العالم .28ويحقق البلد ذلك من خالل استنزاف مياهه الجوفية التي أظهرت تباطؤ في نسب
إعادة تغذيتها .وفي حني أن اململكة العربية السعودية تحتاج إلى تحقيق األمن املائي واألمن الغذائي معاً ،يتسم تصدير
البضائع الزراعية  -أو تصدير املياه االفتراضية  -بأنه معارضة للفطرة عند البحث في قطاعي الغذاء واملاء بشكل مرادف .إن
تطبيق إطار عمل الترابط في هذه الحالة يأخذ في اعتباره ما هو األفضل لألمن الغذائي واملائي )والطاقة( في البلد عند بحثه
في السياسات املتعلقة باإلنتاج الغذائي والتصدير.

 25إم .ماركتانر ،إس.كي داس وإيه.نيازي" ،تحديات األمن الغذائي في الدول العربية /منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في سياق التغير املناخي :دور فريق املديرين
اإلقليمي" )بحث املنصب ،مجموعة األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية ،الدول العربية /الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ترابط التغير املناخي واألمن الغذائي ،مجموعة األمم املتحدة
للتنمية ،مارس .(2011
 26املياه في األمم املتحدة ،</unwater.org/topics/water-and-food/en> ،بتاريخ  10سبتمبر .2015
 27دي .إلكوستا" ،أطر العمل املفاهمية لفهم ترابط أمن املياه والطاقة والغذاء" )ورقة عمل خاصة باألمم املتحدة -اإلسكوا > (2015
 ،<http://css.escwa.org.lb/SDPD/3581/WP1A.pdfبتاريخ  1سبتمبر .2015
ً
" 28الصحراء تُزهر :الصادرات الزراعية للسعودية تحلق مرتفعة رغم كون هطولها املطري هو األكثر انخفاضا في العالم" ،البوابة 1 ،سبتمبر > ،2015
 <http://www.albawaba.com/business/saudi's-agricultural-exports-soar-despite-world's-lowest-rainfall%3A-desert-blooms-737860بتاريخ 10
سبتمبر لعام .2015
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اﻟﺸﻜﻞ  :2ﻣﺜﺎل ﻋﻦ ﺗﺮاﺑﻂ اﻟﻤﯿﺎه-اﻟﻄﺎﻗﺔ-اﻟﻐﺬاء )(UNU، 2013

29

يعرض الشكل  2مثاالً واضحا ً وف ّعاالً في الوقت ذاته عن إطار الترابط ،حيث إن الواجهة التفاعلية بني الغذاء-املياه ضمن الشكل
تصور تدفقني متميزين يربطان بني القطاعني :فاملياه تستخدم لنمو الغذاء ،والغذاء يستخدم لنقل املياه املنطمرة أو االفتراضية.
ويُع ّد هذا اختالفا ً مفيدا ً على ضوء أن القضايا االقتصادية-االجتماعية الناجمة عن الجانب اإلنتاجي للغذاء-املياه وجانب
استيراد/تصدير املياه االفتراضية هي غالبا ً مختلفة ،وترتفع بنواحي مختلفة .على سبيل املثال ،على صعيد اإلنتاج ،يمكن لسوء
إدارة مياه الري أن يؤدي إلى تبديد مصادر املياه إلى ح ّد يهدد معه سبل الحياة الزراعية؛ أما من جانب تجارة املياه االفتراضية،
املوردين الدوليني يمكن أن يؤدي إلى صدمات مفاجئة وحادة في األسعار ،ويُهدد إمكانية وصول األفراد إلى
فإن االعتماد على
ّ
الغذاء في الدول املستوردة.
وباإلضافة إلى هذا التحليل للتقسيم املتداخل بني الغذاء-املياه ،يلزمنا البحث في إطار عمل الغذاء-املياه-النزوح للتوسع في فهم
الروابط بني األمن الغذائي واألمن املائي والنشاط البشري.
اﻟﺸﻜﻞ  :3اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻨﺰاع  -إطﺎر ﻋﻤﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

30

 29سي .إسكوت ،إم .قرين ،جي .إل ويسكوت األب" ،ترابط املياه-الطاقة-الغذاء :تعزيز السعة التكيّفيّة للتحديات العاملية املعقدة" )تقدم في  - UNUفلوريس ،دريسدين ،أملانيا،
 12-11نوفمبر .(2013
 30سي .بريسبيرغ وآخرين" :سياسات األمن الغذائي لبناء املرونة تجاه النزاع" املرونة من أجل أمن الغذاء والتغذية ).(2014
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بناء املرونة من خالل
السياسات والتداخالت

هذر العايدي

أمن الغذاء الوطني )التوافر(

النزاعات والصدمات األخرى

االقتصاد الكلي  -القطاعات الرئيسية  -الحوكمة

)االستقرار(

االستطاعة البشرية
واإلنتاجية

اإلدماج واألعمال والخدمات

أمن الذاء األ ُ
سري )الوصول واالنتفاع(
ّ
الدخل  -الغذاء  -الخدمات

املصدر :توضيح املؤلفني باالعتماد على إيكر وبريسينجر )(2012
يوضح الشكل  3إطار العمل الذي ط ّوره بريسبيرغ وآخرين من أجل بناء مرونة األمن الغذائي لدى السكان تجاه النزاع 31.يبحث
إطار العمل في توافر املوارد الغذائية والوصول إليها واالنتفاع بها واستقرارها ،ويصور كيف تؤثر النزاعات وغيرها من
واألسري .كما يصور العوامل املختلفة على
الصدمات ،مثل الجفاف أو صدمات األسعار على أمن الغذاء على املستوى الوطني
ّ
املستوى الصغير والكبير والتي يمكنها املساهمة في بناء املرونة تجاه الصدمات ،مثل السياسة والحوكمة واالستطاعة البشرية
والخدمات .كما يساعد هذا النموذج من ناحيتني :فالتمييز الجلي بني أمن الغذاء الوطني على املستوى الشامل وأمن الغذاء
األسري على املستوى الصغير يساعد في تحديد أي من العوامل هي األكثر تأثرا ً باملكونات املحددة لألمن الغذاء أو يتحكم بها.
ّ
واألسري ،ويبني بأن
ثانياً ،يربط إطار العمل بني النفوذ والضغط الخارجي )سواء السلبي واإليجابي( على أمن الغذاء الوطني
ّ
واألسري تخضع غالبا ً إلى ظروف خارجة عن سيطرتهم.
القرارات الصادرة على املستويني الوطني
ّ
اﻟﺸﻜﻞ  :4إطﺎر ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ ﻟﻠﺮواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮي واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ

31
32

32

من املصدر ذاته.
جي .سكيفران وآخرين" ،التغير املناخي والنزاع العنيف" ،علوم .871 - 869 (2012) (6083) 336
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يعرض الشكل  4إطار عمل تحليلي أكثر تعقيدا ً والذي قدمه سكيفران وآخرون ،وفيه يربط بني النظام املناخي واملوارد الطبيعية
واألمن البشري واالستقرار املجتمعي .يمكن لكل مجموعة العمل بمثابة ُمسبب وأثر لوقائع من فئة مختلفة .وبالتالي ،تندرج املياه
هنا ضمن كل من املصادر الطبيعية وفئات األمن البشري التي تعالج أهمية املياه على كل من النظام البيئي واالستهالك
البشري .يتصف إطار العمل هذا بفائدته حيث يفرغ محتويات العوامل املختلفة التي يلزم معالجتها ضمن كل فئة ،وكذلك العوامل
املختلفة التي ترتبط بها معاً ،ليس فقط فيما يتعلق باألثر ،وإنما من جانب العمل الذي يمكن تنفيذه )أي التخفيف منها وتعديلها
واالستجابة لها(.
33

اﻟﺸﻜﻞ  :5اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺴﺒﺒﯿّﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮﺟﮫ-اﻟﻀﻐﻂ-اﻟﺤﺎﻟﺔ-اﻷﺛﺮ-اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

العوامل املوجهة
األنشطة البشرية
)االقتصادية  -التقنية & االجتماعية -الثقافية(
الضغوط  -االنبعاثات ،املخلفات الصلبة ،استخراج املوارد واستخدام األرض
االستجابة  -املقاييس املجتمعية )مثل :التخفيف منها ومنعها وتكييفها(.
حال البيئة  -الشروط البيئية للهواء والتربة واملياه.
التأثيرات  -اآلثار على البشر واالقتصاد والنظم البيئية.

33

جي .سكيفران وآخرين" ،التغير املناخي والنزاع العنيف" ،علوم .871 - 869 (2012) (6083) 336
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يوضح الشكل  6إطار العمل األساسي املتعلق باملوجه-الضغط-الحالة-األثر-االستجابة ،والذي يُستخدم إليضاح العالقات
والروابط السببيّة بني املجتمع والبيئة .تضم املوجهات األنشطة التي ينجم عنها الضغوط ،والتي تؤثر بشكل مباشر على حالة
البيئة ،وتترك هذه التغييرات بدورها تأثيرات على الصحة االجتماعية-االقتصادية لألشخاص وعلى النظم البيئية مما يحفز
استجابة املجتمع للتخفيف من تلك اآلثار أو منعها أو تعديلها .يمكن لهذه االستجابات بدورها أن تؤدي إلى موجهات جديدة
وضغوط وتغييرات في حالة البيئة ،أو اآلثار  -سواء كانت سلبي ّة أم إيجابية .على سبيل املثال ،تم تطبيق إطار العمل ذلك على
التقييم البيئي املتكامل للمناطق الحضرية في طهران بغية وضع خريطة بالسلسلة السببيّة بني التحضر واإلفراط في استخدام
3534
املوارد وتوافر املوارد والصحة البشرية )وغيرها من العوامل األخرى(.
تبرز فائدة هذا النموذج بشكل خاص في قدرته على إظهار العالقات السببية املعقدة وغالبا ً املُعممة بني النشاط البشري والبيئة.
من ناحية أخرى ،وفي مفهوم الغذاء واملياه والتشرد ،قد تكون الروابط أكثر تعقيدا ً .بل عالوةً على ذلك كله ،تظهر هناك حاجة
لألخذ باالعتبار بأن ليس كافة العوامل املوجهة هي نشاطات بشرية ،وليس كافة التغييرات في "الحالة" هي تغييرات في حالة
البيئة :وإنما هي أيضا ً تغيرات في حالة الظرف البشري .لنأخذ على سبيل املثال ،ما يلي :الجفاف ← يخفض من توافر الغذاء
املنتج محليا ً ← يزيد من االعتماد على االستيرادات عالية السعر ← يخفض من الوصول االقتصادي إلى الغذاء من قبل شرائح
السكان ← ازدياد اإلنتاج املحلي باستخدام املياه الجوفية ← اإلفراط في استخدام املياه ← استنزاف املوارد املائية ←
خفض النشاط الزراعي وسبُل املعيشة ← التحضر  ...وتستمر الدورة.
إن ما يلزم هو إطار عمل جديد ليوضح أوالً الرابط بني األمن الغذائي واألمن املائي ،وثانياً ،الروابط السببية بني الغذاء -املياه
والعوامل االجتماعية-االقتصادية املتعلقة بالنزاع والتشرد .ونظرا ً إلى أن تلك الروابط بني الغذاء )املنتج واملتاجر به( والقطاعات
املائية قوية بشكل خاص في منطقة )وانا( ،يؤيد هذا البحث استخدام إطار عمل مدمج لألمن الغذائي واملائي .وكما تبني النماذج
أعاله ،سوف يحاول هذا النموذج الربط بني عوامل املصادر البيئية والطبيعية مع السلوك البشري واألمن البشري واالستقرار
واألسري .يتمثل الغرض الرئيسي من إطار العمل هذا تسهيل الطريق نحو
االجتماعي ،وكذلك متضمنا ً كل من املستوى الوطني
ّ
التوازن بني الحاجة الدخار املياه مع الحاجة إلى ضمان التوافر املادي للغذاء وإمكانية الوصول املالي إليه.

 34لي .زيباردست ،إي .صالحي وإتش .أفراسيابي" ،تطبيق إطار عمل املوجه-الضغط-الحالة-األثر-االستجابة من أجل التقييم البيئي املتكامل للمناطق الحضرية :دراسة حالة
عن طهران" )الصحيفة الدولية لألبحاث البيئية( ).456 - 445 (2015) (2
 35بي .غابريلسني وبي .بوخ" ،املؤشرات البيئية :النمطية واالستخدام في إعداد التقارير" )إي.إي.إيه كوبينغهان .(2003
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اﻟﺸﻜﻞ : 6ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ ﻟﻠﺘﺮاﺑﻄﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻐﺬاء

اإلنتاج الزراعي
 الكثافة املائية للمحصول الكفاءة املائية للممارسات القيمة االستراتيجية للمحصول -الكفاية الذاتية بنسبة

التحوالت الغذائية

املياه
الغذاء ينقل املياه )االفتراضية(
يلزم املياه لنمو الغذاء
الغذاء
يستخدم التدفقان املميزان بني الغذاء واملياه؛ املياه كمدخل إلى الغذاء ،والغذاء كحامل للمياه املضمنة فيه؛ كما هو موضح في
نموذج  (UNU (2012هنا كأساس إلطار العمل .ويمثل كل مربع فئة تندرج إما في جانب "املياه الزمة لنمو الغذاء" أو "الغذاء
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ينقل املياه )االفتراضية(" في الشكل .تؤخذ كل من القضايا االقتصادية الكلية )على املستويني الوطني والدولي( واالقتصادية
األسري( باالعتبار بشكل منفصل على كل جانب.
الصغيرة )على املستوى
ّ
يوضح إطار العمل كل من الروابط بني الغذاء واملياه ،والعالقة بني تلك الروابط والعوامل االجتماعية-االقتصادية التي توجهها أو
تتأثر بها .وغالبا ً ما يُنظر غلى املياه والغذاء بمعزل عن عالقتها مع السلوك البشري) ،مثالً ،كيف يمكن النعدام إما الغذاء أو املياه
أن يؤدي إلى النزاع والتشرد( .يمكن لتحليل هذه العالقات ضمن اإلطار ذاته أن تبني كيف يمكن للظروف االجتماعية
واالقتصادية املتعلقة بالغذاء أن تتغير بسبب عوامل تتعلق باملياه ،والعكس صحيح .يمكن لهذا التحليل أن يُم ّكن أولئك العاملني
في قطاع التنمية والقطاع اإلنساني من تحقيق فهم أفضل لألسباب والنتائج املتعلقة بانعدام الغذاء واملياه ،وذلك فيما يتعلق
بالرفاه االجتماعي واالقتصادي واستقرار السكان.
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 :2اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﻨﺰاع
واﻟﺘﺸﺮد
يهدف هذا الفصل إلى إيضاح النقاط التي تتقاطع فيها الروابط بني الغذاء واملياه مع التشرد اإلنساني وحركة الالجئني .فيمكن
للعالقة بني املياه والغذاء إما أن تعمل كمحفز للتشرد ،أو تظهر كنتيجة للتشرد .وإنه ملن الجوهري مالحظة أنه يمكن العثور على
أكثر من رابط من هذه الروابط السببية غالبا ً في حالة واحدة  -فإن روابط الغذاء-املياه تندرج كمحفزات ،وهي أيضا ً نتائج
للتشرد  -مما ينجم عنه حلقة مفرغة من التشرد وانعدام األمن املائي واألمن الغذائي داخل بلد ما ،أو ضمن أجزاء أكبر من
املنطقة .ينقسم هذا الفصل إلى ثالثة أقسام :األول هو املواد املنشورة حول مراجعة للروابط السببية بني التشرد واألمن املائي
واألمن الغذائي ،والتالي هو تقديم دراسات حالة تسلط الضوء على الطرق املعقدة التي تجعل من تلك الروابط مترادف ُة معا ً داخل
منطقة )وانا( ،وأخيراًُ ،يقنرح رسم شجرة مشكلة الغذاء-املياه-التشرد بهدف إعداد خريطة توضح فيها الخسائر املختلفة.

 1.2ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻨﺸﻮرة
تبحث املواد املنشورة والتي تجري دراستها في هذا القسم الروابط السببية األربعة الرئيسية :وهي ندرة املصادر الطبيعية
كموجه للنزاع والتشرد ،وانعدام األمن الغذائي كموجه للنزاع والتشرد ،وآثار التشرد على املوارد الطبيعية ،وكذلك آثار التشرد
36
على األمن الغذائي.

 1.1.2انعدام األمن املائي واملورد الطبيعي كموجه للنزاع والتشرد
يجادل املؤلفون بأن "التحديات املرتبطة بالتنوع املناخي والتغير وتوافر املياه العذبة" 37هي عوامل توجيه غير مباشرة للنزاع
والهجرة .كما أنه من املهم لهذا البحث أن يُحدد الطريق الذي تهدف هذه الروابط غير املباشرة ألن تسلكه؛ على سبيل املثال ،كيف
يمكن ترجمة الجفاف إلى أزمة في النهاية؟
يقدم بالك وآخرون إطار عمل يمكن فيه تحديد "العائالت الخمسة للموجهات التي تؤثر على قرارات الهجرة؛ وهي املوجهات
االقتصادية والسياسية والديموغرافية والبيئية" .38ويؤكدون بأن التغير املناخي يؤثر على الهجرة على نحو غير مباشر ،السيما
من خالل املوجهات االقتصادية مثل التغيرات في سبل املعيشة ،وعبر املوجهات السياسية التي ربما تؤثر على النزاعات على
املوارد .من ناحية أخرى ،يجادل سيلبي وهوفمان بأن "التحليالت التي تشير إلى أن تأثيرات الضغوط البيئية غير مباشرة وهي
إحدى "املوجهات" املتعددة للنزاع والهجرة تُغالي أيضا ً في أهميتها الحالية واملستقبلية".39
يزعم بيرنور وآخرون بأنه "ال يوجد هناك عالقة ممنهجة ومباشرة بني التدهور البيئي والنزاع العنيف ،"40وإنما هناك عوامل
اقتصادية وسياسية هي التي تحدد قدرة السكان على التعايش مع التغيرات البيئية .ويستشهد هؤالء املؤلفون بدراسات عديدة،
تُبني بأن سوء اإلدارة االقتصادية بالتحديد هو العامل األكثر ترجيحا ً لتوليد النزاع.
ويرى باحثون آخرون بأن الرابط بني العوامل البيئية والنزاع أكثر قوةً عما استشهد به املؤلفون أعاله ،حيث يجادل هيندريكس
وصاليحان بأن هناك "عالقة متينة بني الصدمات البيئة واالضطرابات ."41ويحدد كهل مر ّكبا ً متنوعا ً من اإلجهاد الديموغرافي
والبيئي ،والذي يتضمن "نموا ً سريعا ً في عدد السكان وتدهورا ً بيئيا ً وتوزعا ً غير متسا ٍو للمصادر الطبيعية" ،ويتوصل إلى نتيجة
مفادها وجود احتمال بأن هذا يؤدي إلى النزاع.42

 36الروابط بني النزاع والتشرد ليست محط تركيز هذا البحث؛ وإنما يُنظر إلى التشرد الناجم عن النزاع واسع النطاق هنا بأنه رابط سببي مقبول بشكل واسع.
 37بي .إتش .غليك" ،املياه والجفاف وتغير املناخ والنزاع في سوريا" ،الطقس واملناخ واملجتمع .340 - 331 (2014) (3)6
  38آر .بالك" ،تأثير التغير البيئي على الهجرة اإلنسانية"  -التغير البيئي العاملي  (2011) 21إس - 3 .إس .11
 39إس .سيلبي وسي هوفمان" ،ندرة املياه والنزاع والهجرة :تحليلي مقارن وإعادة التقييم"  -البيئة والتخطيط سي :الحكومة والسياسة .1014 - 997 (2012) (6) 30
 40تي .بيرنور ،تي .بوهميلت ،في .كوبي" ،التغيرات البيئية والنزاع العنيف" ،رسائل األبحاث البيئية .(2012) (1) 7
 41سي .إس هيندريكس وآي صالحيان" ،تغير املناخ ،والهطول املطري ،والنزاع االجتماعي في أفريقيا" ،صحيفة أبحاث السالم.50 - 35 (2012) (1) 49 ،
42

سي .إتش كهل ،الحاالت والنُدرة والنزاع املدني في دول العالم الناميّ ).(2006
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 2.1.2انعدام األمن الغذائي كموجه نحو النزاع والتشرد
تم التوصل إلى أن الترابط بني انعدام األمن الغذائي والنزاع أقوى بكثير عما يربط بني ندرة املصادر الطبيعية والنزاع والتشرد.
فكما ذكرنا في مقدمة هذه الدراسة ،يمكن أن يتحقق األمن الغذائي إما من خالل اإلنتاج املحلي أو دعم الغذاء أو استيراد
الغذاء .وتتصف منطقة وانا باعتمادها الكبير على االستيراد  -فإن مصر ،على سبيل املثال ،تستورد  50باملئة من الحريرات
املستهلكة في البلد ،في حني تستورد قطر ما يصل إلى  85باملئة من متطلبها الغذائي ،وهذا يعني أيضا ً اعتمادا ً على أسعار
أسواق الغذاء الدولي املتقلبة جدا ً .فقد اعتبر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بأن ارتفاع أسعار الغذاء في العامني -2007
 2008هو العامل الرئيسي الذي ساهم في إضافة أربعة ماليني شخص يعاني من سوء التغذية في الدول العربية ،43حيث
شهدت كل من البحرين واألردن واليمن والسعودية ولبنان واملغرب ومصر جميعها أعمال شغب ومظاهرات خالل تلك السنوات.
وتوصل ورتز وآخرون بأن دول )وانا( قد تأثرت بارتفاع أسعار الغذاء العاملية مع رفض أي هبوط لألسعار املحلية )أي أن األسعار
املحلية ترتفع مع ارتفاع األسعار العاملية ،ولكنها ال تهبط إلى املستوى ذاته بعد انخفاض األسعار العاملية( .44ويُضاف إلى تلك
األسري في املنطقة على الغذاء )انظر الجداول في دراسات الحالة في الفصل .(3
األسباب هو صرف نسبة كبيرة من الدخل
ّ
يمكن عكس ذلك األثر في بعض البلدان من خالل اإلعانات ،رغم اعتقاد أنها استراتيجية غير مستدامة للمنطقة من الناحية
املادية على نطاق واسع.
وباالعتماد على مراجعة عدد من الدراسات التي تربط بني انعدام األمن الغذائي مع العنف والنزاع ،توصل برينكمان
وهيندريكس إلى أن انعدام األمن الغذائي بحد ذاته سببا ً للنزاع .45ويدرس ماركو الغي وآخرون بشكل خاص الروابط بني ارتفاع
أسعار الغذاء العاملية لعام  ،2011واالحتجاجات التي أدت إلى ما يُدعى بالربيع العربي ،وتوصل إلى نتيجة مفادها أنه رغم
وجود عوامل أخرى ذات صلة ،تظل "أسعار الغذاء املرتفعة" هي الحالة التي مه ّدت لحدوث االضطراب" .46في مصر ،على سبيل
املثال ،والتي تحفل بتاريخ طويل من املظاهرات املتعلقة بالغذاء ،بما فيها أعمال الشغب املشنوعة واملتعلقة بالخبز عام ،1977
والتي قتل خاللها  79شخصاً ،شهدت ارتفاعا ً بنسبة  37باملئة في سعر الخبز خالل ارتفاع أسعار الغذاء الدولي لعام ،2008
والتضخم السنوي للغذاء بنسبة  18.9باملئة حتى ثورة عام .2011
وفي دراسة حول  55مدينة في  59دولة آسيوية وإفريقيا )بما فيها دول منطقة وانا( ،توصل هيندريكس وهاجارد وماغالوني إلى
نتيجة أنه في حني يشكل ارتفاع أسعار الغذاء الدولية موجها ً هاما ً للنزاع الحضري واالضطراب املدني ،يعتمد هذا الرابط على
نوع النظام مع إثارة أسعار الغذاء املزيد من املحفز لالضطرابات التي تحدث غالبا ً في البلدان األكثر ديمقراطية .47ويؤكد هذا
هيندريكس وهاغارد ،ممن أكدا بأن حدوث ذلك ناجم عن حقيقة أن السياسات أكثر تسامحا ً من الناحية السياسية ويرجح لها
أكثر أن تسعى للوصول إلى سياسات أكثر مالئم ًة للقطاعات الريفيّة .48تبرز أهمية هذه النتائج لسببني :أولهما ،يمكن التبرير
بأنه من املرجح حدوث اضطرابات في أسعار الغذاء في البلدان ذات التسامح السياسي ،في حني ال يرجح كثيرا ً لهذه األنواع
من االضطرابات أن تتطور إلى نزاعات واسعة النطاق يمكن رؤيتها في بلد مثل سوريا ،وثانياً ،أن هذه النتائج تشير إلى أن
االضطراب االجتماعي في البلدان غير الديمقراطية قد يرجح أن تتضح أكثر خارج املدن بسبب الغياب النسبي للسياسات
املساندة للريف.
يقترح بوش بأن زيادة أسعار الغذاء يمكن أن يشكل حافزا ً أوليا ً لالحتجاج ضد ظروف أخرى ضمنية تتعلق بأمن الغذاء لدى
السكان ،مثل التوظيف أو األجور أو السياسة غير املستحبة .49فقد توصل فيارون والتني بأن الدخل ،كمعيار للوصول إلى الغذاء،
50
يرتبط على نحو متني باشتعال النزاع.

 43الصندوق الدولي لتنمية الزراعة ،تحسني أمن الغذاء في الدول العربية ).xii (2009
 44إي .ورتزيت وآخرون" ،أثر تقلب أسعار الغذاء وتضخم الغذاء على بلدان البحر املتوسط الجنوبية والشرقية" ،مركز برشلونة للعالقات الدولية ،التحاد البحر املتوسط ).(2014
 45إتش .برينكمان وسي .هيندركس" ،انعدام األمن الغذائي والنزاع العنيف :األسباب والنتائج ومعالجة التحديات" )الورقة العرضية رقم .((2011) 24
 46إم .الغي وكي .بيرتراند ويو بار-يوم" ،أزمات الغذاء وانعدام االستقرار السياسي في شمال أفريقيا والشرق األوسط".(2011) ،
 47سي .هيندريكس ،إس هاجارد وبي .ماغالوني" ،الحوكمة والفرصة :أسعار الغذاء والنظام السياسي واالحتجاج" )قدمت في اتفاقية اتحاد الدراسات الدولية ،نيويورك،
أغسطس .(2009
 48سي .هيندريكس وإس .هاجارد" ،أسعار الغذاء العاملية ،نوع النظام واالضطراب الحضري في العالم النامي" ،صحيفة أبحاث السالم .152 (2015) (2) 52
 49آر .بوخ" ،أعمال شغب الغذاء :الفقر والسلطة واالحتجاج" ،صحيفة التغيير الزراعي .129 - 119 (2010) (1) 10
 50جي .دي فيروناند دي .دالتني" ،العرقية ،التمرد والحرب املدنية" ،مراجعة العلوم السياسية األمريكية .90-75 :(2003) (1) 97
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 3.1.2آثار النزوح على املياه وندرة املوارد الطبيعية
غالبا ً ما يتسبب تدفق الالجئني والنزوح الداخلي ،مع أنماط أخرى لنمو السكان ،بزيادة في التنافس على املياه وغيرها من
املصادر الطبيعية األخرى في مناطق محددة من الكثافة السكانية متزايدة النمو .وقد توصل البكري وآخرون بأن النمو غير
املسيطر عليه في عدد السكان يتسبب بفرض املزيد من الضغط على املوارد الطبيعية للبلد ،بما في ذلك توسع املناطق الحضرية
وبالتالي ،انحسار األراضي الزراعية املروية باألمطار .كما انخفضت األراضي الزراعية املرويّة ،رغم أن ذلك قد ساهم في
51
للري.
انخفاض جودة املياه املتوافرة
ّ
يجادل كيبريب بأنه في حني هناك القليل من األبحاث التجريبية لدعم االدعاء القائل بأن الالجئني يساهمون بشكل كبير في
تدهور البيئة ،تؤدي البيانات العامة التي تصدر عن أعضاء في املجتمع الدولي إلى تسليط الضوء على أية تأثيرات بيئية سلبية
 .يمكن لهذا أن ُيفاقم من االنطباع لدى املجتمعات املضيفة بأن تدفق الالجئني يؤدي إلى زيادة التدهور.

52

وفي حني أن معظم الالجئني يستقرون في املجتمعات املضيفة ،يتركز عدد كبير منهم في مخيمات الالجئني .وتوصلت التحقيق
األخير لآلثار على املياه السطحية في مخيم الزعتري في األردن بأنه مصدر للتلوث ،سواء داخل املخيم ذاته وفي املناطق
املحيطة ،وبأنه مع مرور الوقت ،سوف يترك املخيم أثرا ً مجحفا ً على جودة املياه الجوفية أسفله 53.وعلى هذه النقطة ،يؤكد كيبريب
أهمية اختيار املوقع املالئم للمخيمات ،بغية خفض التأثيرات املحتملة 54.وتبني دراسة ملخيم كبير لألشخاص النازحني داخليا ً في
دارفور في جنوب السودان كيف أن الزيادة في عدد سكان املخيم قد قابله انخفاضا ً في غطاء األشجار والشجيرات ،وكذلك
زيادة في األراضي الزراعية املزروعة55؛ وهذا يؤكد وجود رابط بني املنافسة على املوارد الطبيعية والحاجة ألمن الغذاء.

 4.1.2آثار النزاع والنزوح على األمن الغذائي
توصل هيندريكس وبرينكمان ،عند التركيز على الساحل ،بأنه في حني يشكل األمن الغذائي تهديدا ً من شأنه مضاعفة النزاع،
يمثل النزاع عامالً رئيسيا ً موجها ً النعدام أمن الغذاء .56وقد حدد سيمونز أربع وسائل يؤثر فيها النزاع على انعدام األمن
الغذائي للحد الذي تؤثر فيه على توافر الغذاء" :أوالً ،يتسبب النزاع في تعطيل اإلنتاج ،وثانياً ،يتسبب النزاع في تعطيل تدفقات
الغذاء ،وثالثا ً جفاف مجرى االستثمارات العامة والخاصة في إنتاج الغذاء وأنشطة التسويق .وأخيراً ،يؤدي النزاع إلى خسارة
صريحة من خالل تدمير األصول الغذائية واألصول املنتجة للغذاء 57".يشير املؤلف إلى أن األشخاص املتأثرين بالنزاع غالبا ً ما
يعانون من فقر متزايد ،والذي من شأنه عرقلة استرداد اإلنتاج الزراعي ما بعد النزاع .فقد أجبر العديد من املزارعني اللبنانيني
خالل حرب عام  2006بني حزب اهلل وإسرائيل في لبنان على النزوح عن أراضيهم وترك املحاصيل والحيوانات دون أية رعاية،
مما أدى إلى ضياع في اإلنتاج والدخل ،ذلك أن الحرب قد وقعت في ذروة فترة حصاد محاصيل التصدير ،وهذا ما فاقم من
الخسارة .وهذا يعني عجز العديد من املزارعني عن إعادة سداد ديونهم واستحواذ رأس املال ملوسم الحصاد التالي ،مثيرا ً
58
املخاوف ألن يتسبب ذلك إلى مواجهة هؤالء املزارعني "حلق ًة مفرغ ًة هابط ًة من الدين والفقر".
يبحث تشامبرز في سكان املجتمعات املضيفة ممن تتجاوز فقرهم ومخاطرهم تلك الخاصة بالالجئني ،وقد اعتمد في تحليله على
خمسة أبعاد :الغذاء واألرض والعمالة واألجور؛ الخدمات ومصادر امللكية املشتركة؛ والتنمية االقتصادية 59.ويؤكد على الحاجة
للتمييز بني املجموعات االجتماعية-االقتصادية بني السكان املضيفني ،مشيرا ً إلى أنه "في املانطق املتأثرة بالالجئني الريفيني،
يكسب املستضيفون األفضل حاالً وأكثر حظا ً عادةً من وجود الالجئني ومن برامج الالجئني .وعلى النقيض ،قد يمثل األكثر فقرا ً

 51جي .تي البكري وآخرون" :أثر تغيرات املناخ واستخدام األراضي على املياه واألمن الغذائي في األردن :تضمينات التجاوز "تراجيديا العموم"  -قابلية االستدامة ) (2) 5
.748 - 724 (2013
 52جي .كيبريب" ،األسباب البيئة وتأثير حركات الالجئني :تعليق على الجدال الحالي"  -الكوارث .38-20 (1997) (1) 21
 53إس .الحراهشية ،آر .اإلدامات وإس .عبد اهلل" ،تأثير مخيم الزعتري لالجئني على جودة املياه في عمان  -حوض الزرقاء" ،صحيفة الحماية البيئية .16 (2015) (1) 6
  54كيبريب أعاله ،رقم .51
 55إم .هاغينلوتشر ،إس .النغ ودي .تايد" ،التقييم املتكامل لألثر البيئي على مخيم النازحني داخليا ً في السودان ،باالعتماد على صور القمر االصطناعي عالية الدقة ومتعددة
املرحال" ،استشعار البيئة عن بعد .38-27 (2012) 126
 56إتش .برينكمان وسي .هيندريكس" ،انعدام األمن الغذائي وديناميكيات النزاع :الروابط السببية والتعليقات املعقدة" ،االستقرار :الصحيفة الدولية لألمن والتنمية) (2) 2 ،
.5 - 3 (2013
 57إي .سايمونز" ،حصد السالم :األمن الغذائي والنزاع والتعاون" ،تقرير حول التغير البيئي والبرنامج األمني .(2013) (3) 14
  58الفاو ،تقييم الضرر واحتياجات االسترداد األولية للزراعة ومصائد األسماك والحراجة) .نوفمبر .(2006
 59آر .تشامبرز "الخاسرون املخفيون؟ تأثير الالجئني الريفيني وبرامج الالجئني على املستضيفني األكثر فقرا ً" مراجعة الهجرة الدولية ).263 -245 (1986
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بني املستضيفني فئة الخاسرين املخفيني" .60وبالتالي ،قد تتعرض القدرة املالية للفئات األكثر فقرا ً في املجتمع املضيف للوصول
إلى الغذاء إلى الخطر بسبب وجود الالجئني ،في حني قد يزداد الرفاه املالي للمستضيفني اآلخرين بشكل فعلي.

 2.2دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ
يمكن االطالع على أربعة روابط سببية موضحة أعاله )ندرة املصادر الطبيعية كموجه للنزاع والتشرد؛ انعدام األمن الغذائي
كموجه للنزاع والتشرد ،وآثار التشرد على املصادر الطبيعية ،وآثار التشرد على األمن الغذائي( في حاالت مختلفة في أنحاء
منطقة )وانا( .وهنا ،تبرز األردن ولبنان واليمن كأمثلة عن مجتمعات مستضيفة لالجئني ،ويتضح العراق كمثال عن دولة شهدت
نزوحا ً داخلياً ،في حني تظهر سوريا كمثال عن هجرة جماعية لالجئني.
اﻟﺠﺪول  :1اﻟﻼﺟﺌﻮن واﻟﻨﺎزﺣﻮن ﻛﻤﺎ ﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2014اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ
اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻋن
اﻟﻠﺟوء اﻟﻣﻘﯾﻣون
ﻓﻲ

أﺷﺧﺎص ﺑﻼ
دوﻟﺔ ﻣﻘﯾﻣون ﻓﻲ

ﻻﺟﺋون أﺻﻠﮭم
ﻣن

اﻟﻌراق

271.143

3.596.356

8.471

120.000

369.904

103.733

اﻷردن
ﻟﺑﻧﺎن
ﺳورﯾﺎ
اﻟﯾﻣن

*654.141
1.154.040
**149.140
257.645

0
0
7.632.500
331.093

18.797
7.434
2.745
8.674

0
0
160.000
0

1.716
4.272
3.883.585
2.682

1.305
3.838
79.670
2.737

اﻟﻼﺟﺋون
اﻟﻣﻘﯾﻣون ﻓﻲ

اﻟﻧﺎزﺣون
اﻟداﺧﻠﯾون
اﻟﻣﻘﯾﻣون ﻓﻲ

ﺑﺎﺣﺛون ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﺟوء أﺻﻠﮭم
ﻣن

* ﯾﺷﻣل اﻟرﻗم  29.300ﻻﺟﺋﺎ ً ﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻼﺟﺋﯾن ﺑﺎﻷردن .وﺗﻘدر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋدد اﻟﻌراﻗﯾﯾن ب
 400.000ﻧﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎرس  .2015وﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻌراﻗﯾﯾن واﻷﻧواع اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻌراﻗﯾﯾن.
** ﺗﻘدﯾر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻌدد اﻟﻌراﻗﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ .وﻗد ﺳﺟﻠت ﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﺷﺋون اﻟﻼﺟﺋﯾن  30.000ﻻﺟﺊ
ﻋراﻗﻲ ھﻧﺎك ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر .2014

.1.2.2العراق
دﺧﻠت اﻟﻌراق داﺋرة ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ واﻟﺣظر ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  .1991وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻓرار اﻟﻛﺛﯾر ﻣن
اﻟﻌراﻗﯾﯾن ﻣن اﻟﺑﻼد ﻋﻠﻰ ﻣدار ﺳﻧوات ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ظﮭور ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧﻠﯾﺎ ً .وﻗد أﺛر ﻧﻔﺎد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟذي ﻋﺎﻧت ﻣﻧﮫ
اﻟﺑﻼد ﻷﻛﺛر ﻣن ﻋﻘدﯾن ﻋﻠﻰ ﻧظم اﻟري واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺑﺷﻛل أﻗل ﻛﺛﯾراً ﻣن طﺎﻗﺗﮭﺎ .61ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﺣروب اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدﻣﺎر
اﻟذي ﻟﺣق ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎه ﻓﻲ اﻟﻌراق دون وﺟود ﻓرﺻﺔ ﺳﺎﻧﺣﺔ ﻹﻋﺎدة إﻧﺷﺎﺋﮭﺎ.
وﻣﻧذ ﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻌراق ﻣﺷﮭورة ﺑﺄراﺿﯾﮭﺎ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺧﺻﺑﺔ اﺑﺗﻠﯾت اﻟﺑﻼد ﺑﻧﻘص اﻟﻣﯾﺎه وارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت
اﻟﻣﻠوﺣﺔ واﻟﺗﺻﺣر .وﻗد ﻛﺎن ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠوﺣﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻟﺻرف ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ .وﻗد
اﻧﺣﺳرت ﻣﯾﺎه ﻧﮭري دﺟﻠﺔ واﻟﻔرات ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ وﻣن أﺟل ﺗﻌوﯾض ذﻟك زاد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺟوﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟري دون أي إﺷراف
ﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧراﺟﮭﺎ 62.وﻗد أﻟﺣق ذﻟك آﺛﺎراً ﻣدﻣر ًة ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق .ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻘﯾت اﻟﺑﻼد ﻟﻔﺗرة ﻛﺑﯾرة اﻋﺗﻣﺎدھﺎ اﻷﻛﺑر ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ ﻏرب آﺳﯾﺎ وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ ،إﻻ أن اﻟﺗﻘدﯾرات
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن  40ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ – أو  25.000ھﻛﺗﺎرا – أﺻﺑﺣت أﻛﺛر ﻣﻠوﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ
ﺑزراﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل 63،وﯾطول اﻟﺗﺻﺣر ﻣﺎ ﺑﯾن  50 -40ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﯾوﻣﺎ أرﺿﺎ ً ﺧﺻﺑﺔ 64.وﻗد ﺟﻌﻠت ھذه
 60من املصدر ذاته.
 61لجنة التنسيق بني منظمات املجتمع املدني في العراق ’عن العراق’ > <http://www.ncciraq.org/en/about/about-iraqفي  1سبتمبر .2015
 62من املصدر ذاته
63وكالةالتنميةالدوليةالتابعةللوالياتاملتحدة" ،برنامج إعادة البناء الزراعي والتنمية للعراق ،التقرير النهائي للخطة التحويلية للقطاع الزراعي في العراق :املجلد .(2004) "1
 64مكتب اليونسكو بالعراق ،إدارة مخاطر الجفاف املتكاملة – إطار العمل الوطني إلدارة مخاطر الجفاف بالعاق ،امللخص التنفيذي ).(2010
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اﻟﻌواﻣل اﻟﺣﯾﺎة اﻟزراﻋﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ وﻣﺣﻔوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر وﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ،وھﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن زﯾﺎدة أﻋداد اﻟﻣﻧﺗﻘﻠﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ.
وﻗد ذﻛرت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﮭﺟرة أن اﻟﺟﻔﺎف ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟﻠﮭﺟرة ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  65.2009 -2007وﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت
اﺗﺧذت اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﺟراءات ﻣﮭﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن أﺛر اﻟﺟﻔﺎف ﺣﯾث ﻓرﺿت ﻧﺳﺑﺎ إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻠري وﻟم ﺗﺳﻣﺢ إﻻ ﺑزراﻋﺔ ﻣﺣﺎﺻﯾل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﻣﻌﯾﻧﺔ )ﻛﺎﻷرز واﻟذرة ودوار اﻟﺷﻣس واﻟﻘطن واﻟﺧﺿراوات( ﻓﻲ اﻟﺻﯾف 66.وﺗﻧﺗﺞ اﻟﻌراق ﻋﺎدة ﻛﻣﯾﺎت ﺗﻘﺎرب ﻣﺎ ﯾﻛﻔﯾﮭﺎ ذاﺗﯾﺎ ﻣن اﻟﻘﻣﺢ
67
واﻟﺷﻌﯾر ،ﻟﻛن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﮭﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﺳﺑﺑت ھﺑوط ﻗﯾم ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ إﻟﻰ  70ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻣﺎ ﯾزرع أﺳﺎﺳﺎ.
ورﻏم اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻘطﺎع ،ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻌراق أﻛﺛر اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ
ﻏرب آﺳﯾﺎ وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﻔﺿل ھطول ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻷﻣطﺎر ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد 68.وﯾﻌﻧﻲ ھذا أن اﻟﻌراق أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر
وﻣﺷﻛﻼت ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺣول اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻷﻣﻧﮭﺎ اﻟﻐذاﺋﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺧوﻓﮭﺎ ﻣن ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ أدى آﺧر ﻣوﺟﺎت اﻟﺻراع إﻟﻰ ﺳﯾطرة داﻋش ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾﺎه واﻷراﺿﻲ اﻟﻣزروﻋﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﻗل  40ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﺑﻼد
69
ﻟﻠﻘﻣﺢ وﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻓرار آﻻف اﻟﻌراﻗﯾﯾن ﻣن أراﺿﯾﮭم.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌراق ﻗﺎدت اﻟﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه ﻛﺎﻟﺟﻔﺎف واﻟﻣﻠوﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺣﺿري ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ إذ
أﺻﺑﺣت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ أﻣرا ﻣﺗزاﯾد اﻟﺧطورة ﻛﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة .ﻛﻣﺎ ﻋﻘدت اﻟﺻراﻋﺎت وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﻣر اﻟﻧزوح اﻟداﺧﻠﻲ أﻛﺛر .وﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟﻣﻣﻛن ،ﺗﺑﻧت اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺗﺧذ إﺟراءات ﻟﺿﻣﺎن ﺗرﻛﯾز اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ .ورﻏم ذﻟك ﻓﻘد زاد اﻻﻋﺗﻣﺎد
ﻋﻠﻰ أﺳواق اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ زات أﺳﻌﺎر اﻟﻐذاء .وﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺑب اﻟﺻراع ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗم ﺿﻌف اﻷﻣن اﻟﻣﺎﺋﻲ ﻣن
ﺧﻼل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟﻣﯾﺎه وﺿﻌف اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻗف ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ،إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد دﻟﯾل ﯾﺷﯾر إﻟﻰ
ﻛون اﻟﻧزوح ذاﺗﮫ ﺳﺑﺑﺎ ً ﻟﺿﻌف اﻷﻣن اﻟﻣﺎﺋﻲ أو اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق.

 65املنظمة الدولية للهجرة" ،تقارير املنظمة الدولية للهجرة عن النزوح في العراق :تركيز خاص – األمن املائي )سبتمبر .(2010
 66العراق :أهو جرس إنذار بموت الزراعة؟ )إيرين نيوز 28 ،أبريل  <http://www.irinnews.org/report/84142/iraq-death-knell-for-agriculture> (2009في 1
سبتمبر .2015
 67من املصدر ذاته
 68منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة’ ،لعراق :مخاوف جادة بشأن األمن الغذائي بسبب الصراع’ ) 25يونيو (2014
 /http://www.fao.org/news/story/en/item/237162/icodeفي  25أغسطس .2015
69انظر :منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة" :املزارعون والرعاة في العراق بحاجة ماسة للدعم" ) 10نوفمبر > (2014
 ;</http://www.fao.org/news/story/en/item/265143/icodeأ .ﻧوﺳﻛﺎ "إﻧﺗﺎج اﻟﻌراق ﻣن اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻟﺻراع" ) 13أﻏﺳطس > (2014
 </http://fortune.com/2014/08/13/as-conflict-persists-iraqs-wheat-production-hangs-in-the-balanceفي  1سبتمبر .2015
69ﺳﯨﺑرﯾزﯾﻧﺟر وآﺧرون" ،ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻﺣوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ" ) :(IFPRI 2012ﺗم ﺗﻌرﯾف اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺑﻠد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺣﺻﺔ واردات اﻟﻐذاء ﻣﻘﺳوﻣًﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺻﺎدرات زاﺋد ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻼت )واردات اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ] /إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات  +ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻼت [(؛ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻧﺗﺷﺎر ﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل )ﻛﻧﺳﺑﺔ
ﻣﺋوﯾﺔ( ﻛﻣؤﺷر اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ.
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اﻟﺮﻗﻢ  : 7رﺳﻢ ﺑﯿﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺮاع واﻟﺰراﻋﺔ و ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة

اﻟﺠﺪول  :2ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻐﺬاء ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
200
6
ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻔﻘراء ) (%ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ
واﻟزراﻋﺔ
ﺗﻘﻠب أﺳﻌﺎر اﻷﻏذﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
)ﻓﮭرس( ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ
ﺗﻘﻠب أﺳﻌﺎر اﻷﻏذﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ واردات اﻟﺣﺑوب
)) (%ﻣﺗوﺳط ﺛﻼث ﺳﻧوات( ﻣﻧظﻣﺔ
اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ
ﻧﺳﺑﺔ دﻋم اﻟﻐذاء ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ
اﻟﻣﺣﻠﻲ .اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟزراﻋﯾﺔ
ﺧطر ﺿﻌف اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣوارد اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺗﺟددة ﻟﻠﻔرد م
 /3ﻧﺳﻣﺔ /ﺳﻧﺔ( ﻓﺎو أﻛواﺳﺗﺎت
ﺳﺣب اﻟﻣﯾﺎه ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟزراﻋﻲ
ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺳﺣب اﻟﻣﯾﺎه .اﻟﺑﻧك
اﻟدوﻟﻲ
ﻣﻌدل اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺣﺿري ) %ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم -ﻣﺗوﺳط  5ﺳﻧوات( ﻛﺗﺎب
اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
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 2.2.2اﻷردن
ﻟﻌﺑت اﻷردن ﻣﻧذ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ دور اﻟﻣﺿﯾف ﻟﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣن ﻓﻠﺳطﯾن ) 1948و  (1967واﻟﻌراق )
 ،2003 ،1991و  2014إﻟﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر( ،وﻣؤﺧرً ا ﻣن ﺳورﯾﺎ ) 2011إﻟﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر( .واﻷردن ھﻲ أﯾﺿًﺎ واﺣدة ﻣن
أﻛﺛر اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻧدرة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
وﻗد اھﺗﻣت دراﺳﺔ ﻹﺣدى ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ وﻛﺎوار ﺑدراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق
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اﻟزراﻋﯾﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ذﻛرت أن:
ھﺷﺎﺷﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻷردن اﻟذي ﯾﻌﻣل ﺑﮫ ﻋد ًدا ﻛﺑﯾرً ا ﻣن اﻷردﻧﯾﯾن وﯾﻌﺗﻣد اﻋﺗﻣﺎ ًدا ﻛﺑﯾرً ا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﺎدﻻت ﻣﻊ ﺳورﯾﺎ ،ﻗد ﺗﻔﺎﻗﻣت
ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  -ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟرﻋوﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ  -واﻟﻘﺎﻋدة اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﻘد ﺗﺄﺛرت أﺳﻌﺎر
اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻘﺷﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدھﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ،واﻟﺗﻲ ُﺗﻧﻔذ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن ﻟﺧﻔض اﻟدﻋم ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء
واﻟوﻗود .وﻗد أدى ﻛل ﻣﺎ ﺗﻘدم إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﻌرض اﻷردﻧﯾﯾن ﻟﻠﺻدﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺿﯾف
أﻋدا ًدا ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن .وﻗد ﺧﻠق ھذا اﻟﺿﻌف ،ﺟﻧﺑًﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،زﯾﺎدة اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﺳﺗﯾﺎء واﻹﺣﺑﺎط ﻟدى
71
اﻟﻣواطﻧﯾن.
ﻋﺎﻧﻰ اﻷردن أﯾﺿًﺎ آﺛﺎرً ا ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  -وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣواردھﺎ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺷﺣﯾﺣﺔ أﺻﻼً  -ﺑﺳﺑب ﺿﻐوط اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺳﺑﺑﺗﮭﺎ أزﻣﺎت اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺟﺎورة 72.ﻛﻣﺎ ﺗﻌطﻠت أﯾﺿًﺎ ﺷﺑﻛﺔ إﻣدادات اﻟﻐذاء ،ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ،ﺳوا ًء ﻣن ﺣﯾث
ﺗوﻓره أو اﻟوﺻول اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت .ﻓﺎﻟدواﺟن وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗم اﺳﺗﯾرادھﺎ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻣن
ﺳورﯾﺎ ،ھﻲ اﻵن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘﺻًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌروض .وﻗد ﺗﻔﺎﻗم ھذا اﻟوﺿﻊ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻓﻲ إﻋﺎﻧﺎت اﻟوﻗود ﻓﻲ اﻷردن ﺣﯾث ﺗرﺗﺑط
ﻣزارع اﻟدﺟﺎج ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗدﻓﺋﺔ ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗدرھﺎ ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺑﯾض 73.وﺗوﻓر اﻷردن دﻋﻣًﺎ
ﻛﺑﯾرً ا ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻟﻠﺧﺑز ،وھو اﻟﻐذاء اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﺑﻼد ،وھﻧﺎك ﺗﺣذﯾرات ﻣن أن اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﮭذا اﻟدﻋم )واﻟذي ﻣن
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ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺟﻌل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧﺑز أﻛﺛر ﻣن اﻟﺿﻌف( ﺳﯾﻛون ﻟﮫ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳر ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض.
وﺑوﺻﻔﮭﺎ ﺑﻠ ًدا ﻣﺿﯾ ًﻔﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣن ﻧدرة اﻟﻣﯾﺎه ،ﻓﻘد اﺳﺗﻧﻔدت اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻣن ﺟراء ﺗدﻓق اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻣن ﺳورﯾﺎ
واﻟﻌراق .وﻗد أدت أزﻣﺔ ﺳورﯾﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺑﻼد أﻛﺛر اﻋﺗﻣﺎ ًدا ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺻورة أﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻐذاء ﻣن اﻟدول اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .وﻗد
أدى اﻧﻘطﺎع طرق اﻟﺗﺟﺎرة ﯾﺳﺑب اﻟﺣرب اﻟﺳورﯾﺔ ،إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة .وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾُﻧﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﺻﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟدﺧل ﻟدﻋم اﻟﻐذاء ،وﯾﻣﺛل ذﻟك ﻋﺑﺋﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳر ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟدﺧل .وﺛﻣﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ أﺧرى ھﻲ اﻟﺿﻐط
اﻟﻧزوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺟور ﻓﻲ ﺑﻌض ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗدﻓق اﻟﻼﺟﺋﯾن ،وذﻟك ﯾﺧﻠق ﻋبء ﻣزدوج ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض أﺟور ھذه اﻷﺳر.

___________
 70إس اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ و إم ﻛﺎوار" ،ﺗﺄﺛﯾر أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻷردن :ﺗﺣﻠﯾل أوﻟﻲ ')اﻟﻣﻛﺗب اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾروت.(2014 ،
 71س اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ و م ﻛﺎوار" ،ﺗﺄﺛﯾر أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻷردن :ﺗﺣﻠﯾل أوﻟﻲ ')اﻟﻣﻛﺗب اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾروت.(2014 ،
72ﻣﯾرﺳﯾﻛورﺑس" ،ﻣﻔﻠﺳون :ﻧدرة اﻟﻣﯾﺎه وﺿﻐوط اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻋﻠﻰ اﻷردن".(2014) ،
 73ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ ،ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾر ﺳﺑل اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة :ﻣﺻر واﻟﻌراق واﻷردن وﻟﺑﻧﺎن وﺗرﻛﯾﺎ ).(2013
' 74اﻟﺧﺑراء ﯾﺣذرون ﻣن رﻓﻊ دﻋم اﻟﺧﺑز " ،ﺟوردان ﺗﺎﯾﻣز) ،ﻋﻣﺎن(  14ﻣﺎﯾو > 2015
 <http://www.jordantimes.com/news/local/experts-warn-against-lifting-bread-subsidyﻓﻲ  10ﺳﺑﺗﻣﺑر 2015
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الغذاء واملياه والنزوح في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا )وانا(
اﻟﺮﻗﻢ  : 8رﺳﻢ ﺑﯿﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ و اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ :3ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻐﺬاء واﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻷردن
2006
ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋﻠﻰ
اﻟﻐذاء)  (%ﺑﺎﻟدوﻻر.
اﻟﺗﻘﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ )ﻣؤﺷر( .ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ
واﻟزراﻋﺔ
ﺗﻘﻠب أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ
ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟواردات ﻣن
اﻟﺣﺑوب )) (٪ﻣﺗوﺳط  3ﺳﻧوات(.
ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ
دﻋم اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ .اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ.،
ﺧطر اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ :ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺟزﺋﻲIFPRI75 .
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة
ﻟﻠﻔرد )م /3ﻟﻠﻔرد /ﺳﻧﺔ( .ﺑﯾﺎن ﻣﻧظﻣﺔ
اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎه
ﺳﺣب اﻟﻣﯾﺎه ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟزراﻋﻲ
ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺳﺣب
اﻟﻣﯾﺎه .وزارة اﻟﻣﯾﺎه واﻟري اﻷردﻧﯾﺔ.
ﻣﻌدل اﻟﺗﺣﺿر ) ٪ﺳﻧوﯾﺎ  -ﻟﻣدة 5
ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط( .ﻛﺗﺎب ﺣﻘﺎﺋق
ﺳﻲ آي إﯾﮫ.

2010

2011
36.0

2012
37.1

2013
37.5

2014
37.8

2007

2008

2009

9.9

7.9

10.9

8.9

9

9.1

8.8

13

6.1

9.80

5.60

6.80

9.90

6.50

5.70

6.90

7.80

6.40

96.6

96.8

97.7

97.7

96.7

96.2

64

63

2015

~1
13.9
8.3

165.7

62

133.7

58

56

57

54

128.8

53

3.79

 3.2.2ﻟﺒﻨﺎن
ﺗﺳﺗطﯾف ﻟﺑﻧﺎن ﺣﺎﻟﯾًﺎ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻣن اﻟﺣرب اﻟﺳورﯾﺔ  .76ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺿﺎﻓت اﻟﺑﻼد ﻣﻧذ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ أﻋدا ًدا ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻣﻧذ ﻋﺎم  1948ﻓﺻﺎﻋ ًدا ،وﻻ ﯾزال اﻟﻛﺛﯾرون ﻣﻧﮭم ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻣﺎت ﻟﻼﺟﺋﯾن .وﻗد ﻋﺎﻧت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ أﺛﺎرً ا ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﺗدﻓق اﻟﮭﺎﺋل ﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك زﯾﺎدة اﻟﻔﻘر واﻟﺿﻌف واﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ ﻓرص اﻟﻌﻣل واﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
77
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟﺗﺿﺧم واﻷﺳﻌﺎر واﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت  -وﺧﺎﺻﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وإدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ.
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وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻟﺑﻧﺎن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾراد  90ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ھذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج
ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺗواﻓر اﻟﻐذاء ﺑﺷﻛل ﻋﺎم .وھذا ﯾﺑدو أﻛﺛر وﺿوﺣً ﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ واﻟﺧﺿﺎر اﻟﺗﻲ ﺷﮭدت زﯾﺎدة
ﺷدﯾدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر.
وﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌظم اﻷﺳر ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﻣؤﻣﻧﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻐذاء .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻷﺳر ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ إﻧﻔﺎق اﻟﻣزﯾد ﻣن دﺧﻠﮭﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء ،ﺗﻌﺗﺑر ﻋرﺿﺔ ﻷﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ .وﺗؤﺛر زﯾﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔواﻛﮫ واﻟﺧﺿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟﻠوﺟﺑﺎت
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﺗﺣﻣل ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ،ﺣﯾث ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻔواﻛﮫ واﻟﺧﺿروات ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﺿرورﯾﺔ ،وﯾﺻﺑﺢ
اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ.
وذﻛرت اﻟﺗﻘﺎرﯾر أن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة ﺗﺗﺄﺛر أﯾﺿًﺎ ،ﻣﻊ ﻧﻘص اﻟﻣﻌروض ﻣن دﻗﯾق اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻣدﻋم ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺑدوره إﻟﻰ زﯾﺎدة
أﺳﻌﺎر اﻟدﻗﯾق ،وﻗد ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺄﺛر اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﺧﺑﺎزون ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن  .79ھذا اﻟوﺿﻊ ﯾﺷﺑﮫ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﻌد
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻐذاء ﻓﻲ ﻋﺎم  2008و  2011ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ.
وزادت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻣﻧذ إﻏﻼق ﺳورﯾﺎ ﻛطرﯾق ﻟﻠﺗﺟﺎرة .وﻗد اﺳﺗﻔﺎدت ﻟﺑﻧﺎن ﻗﺑل اﻟﻧزاع ﻣن اﻟواردات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
اﻟرﺧﯾﺻﺔ ﻣن ﺳورﯾﺎ وﻣن ﺑﻠدان أﺧرى وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻣر ﻋﺑر ﺳورﯾﺎ .وأدى ﻏﯾﺎب ھذه اﻟﺳﻠﻊ اﻟرﺧﯾﺻﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ
80
ﻣﺣﻠﯾﺎ وﻛذﻟك اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن ﻣﺻﺎدر أﺧرى.
وﺑﺟﺎﻧب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر اﻟﻣﯾﺎه ،ﻓﺈن اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن اﻋﺗﻣد ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣوﺳﻣﯾﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن ﺳورﯾﺎ .وﻣﻧذ
ﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ،واﺻﻠت ﻟﺑﻧﺎن ﺳﯾﺎﺳﺔ "اﻟﺣدود اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ" ﺣﯾث ﺗم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ أول  6أﺷﮭر ﻣن دون ﺗﺻرﯾﺢ -
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻐﯾر ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣؤﺧرً ا ،ﻣﻊ ﺗﺄﺛﯾر ﺿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ .وﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن  24ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺳورﯾﯾن
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ﯾﻛﺳﺑون أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟور اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭم ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر.
81

ً
ﺿﻐوطﺎ ﺗﺧﻔﯾﺿﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﺟور ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻏرار اﻷردن ،ﻛدوﻟﺔ ﺗﺳﺗﺿﯾف ﻋد ًدا ﻛﺑﯾرً ا ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن ،ﻓﺈن ﻟﺑﻧﺎن ﯾﺷﮭد
وﺗﺿﺎﻋف ذﻟك ﻣﻊ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر .ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻟﺑﻧﺎن ﻻ ﯾواﺟﮫ ﻧﻔس ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻧﻌدام اﻷﻣن
اﻟﻣﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾواﺟﮭﮫ اﻷردن ،وﻟﻛن اﻟﺟﻔﺎف ﻗد أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣﻣﺎ ﺳﺎھم ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ
اﻟﺗﻲ ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ﻣﺣﻠﯾًﺎ .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷراﺋﺢ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ،ﻓﺈن اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺟور وزﯾﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ھﻲ ﺳﺑب
اﻟﺿﻐط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﮭﺎﺋل ،اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

___________
75ﺳﯨﺑرﯾزﯾﻧﺟر وآﺧرون" ،ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻﺣوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ" ) :(IFPRI 2012ﺗم ﺗﻌرﯾف اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺑﻠد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺣﺻﺔ واردات اﻟﻐذاء ﻣﻘﺳوﻣًﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺻﺎدرات زاﺋد ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻼت )واردات اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ] /إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات  +ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻼت [(؛ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻧﺗﺷﺎر ﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل )ﻛﻧﺳﺑﺔ
ﻣﺋوﯾﺔ( ﻛﻣؤﺷر اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ.
77
 76اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ .2015 .ﻣﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘطرﯾﺔ :ﻟﺑﻧﺎن] http://www.unhcr.org/pages/49e486676.html .اﻟوﺻول  1ﺳﺑﺗﻣﺑر  [2015ﻣؤﺷر ،ﺗﻘﯾﯾم أﺛر اﻟﻼﺟﺋﯾن
اﻟﺳورﯾﯾن ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن وﻣﻠف ﺗوظﯾﻔﮭم ).(2013

وﻗد ﺗﺄﺛر اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻣؤﺧرً ا ﺑﺷدة ﺑﺎﻟﺟﻔﺎف  ،78ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻧﺷوب ﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻣزارﻋﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾﺎه ،وﺗﺳﺑب
ذﻟك ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ.
 78إم اﻟﻌﻠﻣﻲ" ،اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﯾﻣﺛل ﺗﮭدﯾدا ﺟدﯾدا ﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳورﯾﯾن ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن" ) IPSاﻷﺧﺑﺎر(  22ﯾوﻟﯾو > .2014
http://www.ipsnews.net/2014/07/food-insecurity-a-new-threat-for-lebanons
ﻓﻲ  1ﺳﺑﺗﻣﺑر " .2015ﻟﺑﻧﺎن ﯾواﺟﮫ أزﻣﺔ اﻟﻣﯾﺎه ﺑﻌد ﺗﺳﺟﯾل ﺟﻔﺎف ﻓﻲ اﻟﺷﺗﺎء )ا ف ب(  9ﻣﺎﯾو .2014
 <ttp://www.middleeasteye.net/news/lebanon-faces-water-crisis-after-record-winter-drought-1118861571ﻓﻲ  1ﺳﺑﺗﻣﺑر .2015
 79ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ ،ﺗﻘﯾﯾم أﺛر ﺳﺑل اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﻣﺻر واﻟﻌراق واﻷردن وﻟﺑﻧﺎن وﺗرﻛﯾﺎ ).(2013
 80ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ ،أﻋﻼه .77
 81اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ.
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اﻟﺮﻗﻢ  : 9رﺳﻢ ﺑﯿﺎﻧﻲ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ واﻟﺠﻔﺎف

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ :4ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻐﺬاء واﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
2006
اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺳﺗﮭﻼك اﻷﺳر ) .(٪ﻣؤﺷر
ﻧوﻣورا ﻟﺧطر اﻟﻐذاء )(NFVI
اﻟﺗﻘﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ )ﻣؤﺷر( .ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ
واﻟزراﻋﺔ
ﺗﻘﻠب أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ
ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟواردات ﻣن
اﻟﺣﺑوب )) (٪ﻣﺗوﺳط  3ﺳﻧوات(.
ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ
دﻋم اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ .اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ.،
ﺧطر اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ :ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺟزﺋﻲIFPRI82 .
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة
ﻟﻠﻔرد )م /3ﻟﻠﻔرد /ﺳﻧﺔ( .ﺑﯾﺎن ﻣﻧظﻣﺔ
اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎه
ﺳﺣب اﻟﻣﯾﺎه ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟزراﻋﻲ
ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺳﺣب
اﻟﻣﯾﺎه .اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻌدل اﻟﺗﺣﺿر ) ٪ﺳﻧوﯾﺎ  -ﻟﻣدة 5
ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط( .ﻛﺗﺎب ﺣﻘﺎﺋق
ﺳﻲ آي إﯾﮫ.

2007

2008

2011

2009

2010
34

9.80

5.60

6.80

9.90

6.50

5.70

82.6

82.4

82.3

85.3

87.1

88.3

2012

6.90

2013

7.80

2014

2015

6.40

<0.25
16.5
15

1088

933.8

969

60
3.18

____________
 82ﺳﻲ وآﺧرون" ،ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻﺣوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ" ) :(IFPRI 2012ﺗم ﺗﻌرﯾف اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺑﻠد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺣﺻﺔ واردات اﻟﻐذاء ﻣﻘﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات زاﺋد
ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻼت )واردات اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ] /إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات  +ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻼت [(؛ ﯾﺳﺗﺧدم اﻧﺗﺷﺎر ﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل )ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( ﻛﻣؤﺷر اﻧﻌدام اﻷﻣن
اﻟﻐذاﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ
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 4.2.2ﺳﻮرﯾﺎ
ﺗﻣﺛل ﺳورﯾﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻟدورات اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻣﺎﺋﻲ واﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺗﺷرﯾد  -ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻘول ﺑﺄن ذﻟك ﯾﺗم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻣﺎﻣًﺎ -
وﻟﻛن ﯾﻣﻛن رؤﯾﺔ ذﻟك ﺑوﺿوح ﺳوا ًء داﺧل اﻟﺑﻼد أو ﺧﺎرج ﺣدودھﺎ .وھﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌددة ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،وھﻧﺎك ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﻣل
ﻟﻔﺣص اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻓﻲ ﺗواﻓر اﻟﻣﯾﺎه واﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ .وﻗد ﺷﮭدت ﺳورﯾﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم  ،2010-2006ﻗﺑل اﻷزﻣﺔ
أﺳوأ ﻣوﺟﺔ ﺟﻔﺎف ﻣﻧذ ﻋﻘود.
وﯾدﻋﻲ ﺟﻠﯾك  83أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﯾن أن ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗراﺑطﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ ،ﻓﻘد ﻟﻌب ﺗﻐﯾر اﻟﻣﯾﺎه واﻟﻣﻧﺎخ دورً ا ﻣﺑﺎﺷرً ا
ﻓﻲ اﻟﺗدھور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺗﺷرد وزﯾﺎدة اﻟﺗﺣﺿر واﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ واﻟﺑطﺎﻟﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي أدى ﺑدوره إﻟﻰ
84
ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد.
وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﮭﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻵراء ﺣول ھذا اﻟﻣوﺿوع .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﻘول دي ﺷﺎﺗﯾل :أن ﺳوء اﻹدارة اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ ﺟﻧﺑًﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب
ﻣﻊ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﯾﻣﺛﻼ ﺳﺑﺑًﺎ رﺋﯾﺳﯾًﺎ ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻟﻣﯾﺎه ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﺟﻔﺎف ﺑوﺻﻔﮭم أﺳﺑﺎب رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻧظﺎم
ﻣن اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ 85 .ﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك ،أن ﯾوﺿﻊ اﻟﻠوم ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.
وﻛﻣﺎ ُذﻛر أﻋﻼه ،ﻓﺈن اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻗد أﺛرت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ وﻗدرة ﺑﻠدان واﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار
اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ .وﻗد اﻋﺗﻣدت اﻟدول اﻟﻣﺗﺎﺧﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﺣرب ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳورﯾﺎ ﻛدوﻟﺔ ﻣﺻدرة ﻟﻛل ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟرﺧﯾﺻﺔ
واﻟﻣدﺧﻼت اﻟزراﻋﯾﺔ  -ﺣﯾث دﻋم اﻟﻧظﺎم اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم إﻋﺎﻧﺎت ﻛﺑﯾرة .وﺗﺳﺑب ذﻟك ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣدﺧﻼت
اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺎﺧﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراھن .ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2011و  ،2012ﺣددت ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ آﺛﺎر إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣددة
وھﻲ ") (1اﻧﺧﻔﺎﺿًﺎ ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟزراﻋﯾﺔ؛ ) (2اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﺳورﯾﺎ وﺗﺟﺎرة اﻟﺗراﻧزﯾت ﻋﺑر
86
ﺳورﯾﺎ؛ ) (3ﺗﻐﯾر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟطرق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ؛ و ) (4زﯾﺎدة اﻟﺗﺟﺎرة ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻣﻊ ﺳورﯾﺎ ".
وﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺑدو أن اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه ﻟﻌﺑت دورً ا ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗﺣﺿر اﻟﻌﻣﺎل اﻟزراﻋﯾﯾن ﻗﺑل ﻋﺎم  ،2011ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ھذه
اﻟﻌواﻣل ﺗﺗﻔﺎﻗم ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺟ ًدا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ .وﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﺣﺿر ﻗد أدى ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت إﻟﻰ ﺗوﺗرات
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻋﺎﻣل ﺗﺄﺟﯾﺞ ﻟﻠﺳﺧط اﻟذي أدى ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺻراع ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣدى ذﻟك ﻏﯾر واﺿﺢ .ﻛﻣﺎ أن
أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ واردات اﻟﺣﺑوب ﻗد ارﺗﻔﻌت ﺑﺷﻛل ﻣطرد ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت اﻷزﻣﺔ ،وذﻟك ﯾُﺷﯾر إﻟﻰ أن
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻗد أﺛرت ﻛﺛﯾرً ا ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟرﺧﯾﺻﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾًﺎ.
اﻟﺸﻜﻞ  : 10رﺳﻢ ﺑﯿﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺠﻔﺎف

___________________
 83ﺑﻲ إﺗش ﺟﻠﯾك "اﻟﻣﺎء واﻟﺟﻔﺎف وﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ،واﻟﺻراع ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ" اﻟطﻘس واﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .340-331 (2014) (3) 6
 84أ ﺑﯾك" ،اﻟﺟﻔﺎف واﻟﺳدود واﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة :رﺑط اﻟﻣﺎء ﺑﺎﻟﺻراع واﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ" ﻣﻧﺗدى اﻟﺷؤون اﻟدوﻟﯾﺔ F .22-11 (2014) (1) 5
 85دي ﺷﺎﺗﯾل" ،دور اﻟﺟﻔﺎف وﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺳورﯾﺔ :ﻓك زﻧﺎد اﻟﺛورة" دراﺳﺎت اﻟﺷرق اﻷوﺳط .535-521 (2014) (4) 50
 86ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ .ﺗﻘﯾﯾم أﺛر ﺳﺑل اﻟﻌﯾش اﻟزراﻋﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ وﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﻣﺻر واﻟﻌراق واﻷردن وﻟﺑﻧﺎن وﺗرﻛﯾﺎ ).(2013
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اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  :5ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻐﺬاء واﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ
2006

2007

2008

2009

2010
34

2011
47.9
)(NFVI

2012

ﺣﺻﺔ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ
إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻧﻔﺎق اﻷﺳر
).(٪ﺗﻘدﯾر EIU
)إﯾﻛوﻧﻣﯾﺳﺗﺈﻧﺗﻠﯾﺟﻧس
ﯾوﻧﯾت(
اﻟﺗﻘﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
28.7
12.4 12.7 16.3 18.9
17.9 11.1
اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ )ﻣؤﺷر(.
ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ
6.90
5.70 6.50 9.90 6.80
ﺗﻘﻠب أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 5.60 9.80
ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ
ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
43.2 46.6 36.7 20.3
اﻟواردات ﻣن اﻟﺣﺑوب )18.3 19.1 (٪
)ﻣﺗوﺳط  3ﺳﻧوات(.
ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ
2.75 ᷉
دﻋم اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ
ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ .اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ.،
9.7
ﺧطر اﻧﻌدام اﻷﻣن
28.6
اﻟﻐذاﺋﻲ :ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﻛﻠﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺟزﺋﻲIFPRI87 .
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
767.5
858.9
اﻟﻣﺗﺟددة ﻟﻠﻔرد )م/3
ﻟﻠﻔرد /ﺳﻧﺔ( .ﺑﯾﺎن ﻣﻧظﻣﺔ
اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎه
ﺳﺣب اﻟﻣﯾﺎه ﻟﻼﺳﺗﺧدام
اﻟزراﻋﻲ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن
ﻣﺟﻣوع ﺳﺣب اﻟﻣﯾﺎه.
اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻌدل اﻟﺗﺣﺿر ) ٪ﺳﻧوﯾﺎ
 ﻟﻣدة  5ﺳﻧوات ﻓﻲاﻟﻣﺗوﺳط( .ﻛﺗﺎب ﺣﻘﺎﺋق
ﺳﻲ آي إﯾﮫ.
* وﻛﺎﻧت ﺳورﯾﺎ ﻣﺻدرً ا ﺻﺎﻓﯾًﺎ ﻟﻠﺣﺑوب ﻟﺳﻧوات 1998-1996 ،1997-1995 ،1996-1994
______________________

2013
45.6

2014
45.8

2015
45.8

32.4
7.80

6.40

767.2

88

1.37

 87ﺳﻲ ﺑرﯾزﯾﻧﺟر وآﺧرون" ،ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻﺣوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ" ) :(IFPRI 2012ﺗم ﺗﻌرﯾف اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺑﻠد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺣﺻﺔ واردات اﻟﻐذاء ﻣﻘﺳوﻣًﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﺻﺎدرات زاﺋد ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻼت )واردات اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ] /إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات  +ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻼت

[(؛ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻧﺗﺷﺎر ﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل

)ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( ﻛﻣؤﺷر اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ.
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 5.2.2اﻟﯿﻤﻦ
اﺣﺗدم اﻟﺻراع ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﻣﻧذ ﻣﺎرس ﻋﺎم  .2015وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻘد اﺳﺗﺿﺎﻓت اﻟﺑﻼد ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻋد ًدا ﻛﺑﯾرً ا ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن
ﻣن اﻟﺻوﻣﺎل واﻟﻣزﯾد ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺳورﯾﺎ 88 .اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻟﺻراع اﻷﺧﯾر ،و ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺻﻧﻌﺎء ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ واﺣدة ﻣن
أﺳرع اﻟﻣﻧﺎطق ً
ﻧﻣوا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻣﻌدل  7ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﺳﻧوﯾًﺎ ،وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ ﺗدﻓق اﻟﻼﺟﺋﯾن واﻟﺗﺣﺿر .وﻗﺑل ﻋﺎم ،2011
ھﺎﺟر ﻣﻠﯾوﻧﻲ ﻻﺟﺊ ﻣن اﻟﺣرب اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺻوﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﯾﻣن 89 .وﻓر اﻟﻌدﯾد ﻣن ھؤﻻء اﻟﻼﺟﺋﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﺧﻠق
90
ً
ﺿﻐوطﺎ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ وﯾﻌﺗﻘد ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ أن ﺻﻧﻌﺎء ﻗد ﺗﺻﺑﺢ أول ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻧﻔد ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺎء.
وﺗﻌﺗﺑر دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﯾﻣن ﻣﺛﯾرة ﻟﻼھﺗﻣﺎم ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ،ﻧظرً ا ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻘﺎت ﻛﺛﯾف اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻣﯾﺎه )اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﺻل
اﻟﻰ  90ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺟوﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن(  91وﻧدرة اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺷدﯾدة ﺑﮫ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﺳﺗﻧﻔﺎد ﻣوارده اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ .
واﻷﺳﺑﺎب اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻧدرة اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﻣﺎﻣًﺎ .ﻓﺎﻟﻘﺎت ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻣﺎء  -وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟري ﺑﺎﻟﻐﻣر ھو اﻟطرﯾﻘﺔ
اﻟﺳﺎﺋدة  -وﻣزارﻋو اﻟﻘﺎت ﯾﻛﺳﺑون أﻛﺛر ﻣن زراﻋﺔ ھذا اﻟﻣﺣﺻول ﻣن زراﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻷﺧرى 92 .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻠﯾس ھﻧﺎك أي ﺣﺎﻓز
ﻻﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ري أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة أو ﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻷﺧرى .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺳﮭﻠت
ﻟﻠﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ اﺳﺗﺧدام ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﯾﺎه ،وﻟﻛن ھذه اﻟﻣﯾﺎه ﻻ ﺗﺳﮭم إﺳﮭﺎﻣًﺎ ﻛﺑﯾرً ا ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﺑﻼد ،وﯾرﺟﻊ ذﻟك
إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻻﻧﺗﺷﺎر زراﻋﺔ اﻟﻘﺎت.
وﻗد زاد إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﺻول  13ﺿﻌف ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ  1970و  ،2000ﻓﻲ ﺣﯾن ارﺗﻔﻊ إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻧب ﻓﻘط ﺑﻣﻘدار ﺿﻌﻔﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس
94
اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ 93 .وطﺑ ًﻘﺎ ﻟوزارة اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ،ﻓﺈن زراﻋﺔ اﻟﻘﺎت ﺗﺗزاﯾد ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺑﻧﺣو  12ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﺳﻧوﯾًﺎ .
وﺗدرك اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ أن اﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺿﻊ ﻧدرة اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ھو ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻧﺧﻔﺎض إﻧﺗﺎج اﻟﻘﺎت ،وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣﺗرددة ﻓﻲ
95
اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﻧظرً ا ﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎت ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣزارﻋﯾن وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻠﺑﮭﺎ زراﻋﺔ اﻟﻣﺧدرات ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت:
وﻗد أظﮭرت اﻷﺑﺣﺎث أن ھﻧﺎك أﯾﺿًﺎ ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻔﯾدة ﻟزراﻋﺔ اﻟﻘﺎت ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة ﺗواﻓر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،وﺗوﻓﯾر ﻓرص
اﻟﻌﻣل ﻟﻠﯾﻣﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺑﻼد .وﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻔواﺋد زراﻋﺔ اﻟﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ،أﺷﺎر اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ أن ﺗﺟﺎرة اﻟﻘﺎت
ﺗﺳﮭل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺎل ﻣن اﻟﻣدن إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن دﺧل ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎت
ﺗظل ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻘﺎت ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﺣﺿر 96.وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﺗﻔوق ﺑﻛﺛﯾر اﻟﻔواﺋد.
ﻓﻘد ﺗم ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺎت ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ "ﻟﻠﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وﺧﻔض اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﺳﺗﻧزاف اﻟﻣوارد اﻟﺷﺣﯾﺣﺔ واﺳﺗﮭﻼك ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن
ﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻷﺳر "97
 .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوارد اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ واﻷراﺿﻲ واﻟﻣﯾﺎه اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻐذاء ،ﻓﻘد اﻧﺧﻔﺿت إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ،وﯾﻌﺗﻣد
ھذا اﻟﺑﻠد اﻵن ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻏذاﺋﮫ  .98وارﺗﻔﻌت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ  2009و
 2011ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﺑﺄﻛﺛر ﻣن  20ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﺿﺎﻋﻔت أﺳﻌﺎرھﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم واﺣد ،ﺣﯾث اﻋﺗﻘد  90ﻓﻲ
اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻷﺳر أن ھذه اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺛﻠت اﻟﺻدﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛروا ﺑﮭﺎ  .99وﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺗﻔﺎﻗم أزﻣﺔ اﻟﻐذاء ،ﻓﺈن اﻟﺣﻛوﻣﺔ
100
اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﮭﺎ اﻷﻣوال ﻻﺳﺗﯾراد ودﻋم اﻟﻐذاء ﻟﺳﻛﺎﻧﮭﺎ.
______________________
 88ﺳﻲ آن" ،اﻟﺳورﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﯾﻣن :ﻋودة إﻟﻰ اﻟﻣرﺑﻊ رﻗم واﺣد" )اﻟﺟزﯾرة(  26ﻣﺎﯾو > .2015
 <http://www.aljazeera.com/news/2015/05/syrians-yemen-square-150519102335187.htmlﻓﻲ  1ﺳﺑﺗﻣﺑر 2015
89ﺳﻲ ﺟﯾﺳﯾك" ،أزﻣﺔ اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ اﻟﯾﻣن :اﺳﺗﻌراض اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ وﺣل ﻣﺣﺗﻣل") .ﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ) USAIDش.م.ك( ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺣوث .(2012
90ﺳﻲ ﺑوﺳﯾك" ،اﻟﯾﻣن :ﺗﺟﻧب دواﻣﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض" ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎرﻧﯾﻐﻲ ﻟﻠﺳﻼم اﻟدوﻟﻲ ).(2009
 91اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ.
92اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ.
 93ﺗﻧﻔﯾذ ﺑروﺗوﻛول ﻣوﻧﺗ﷼ )وزارة اﻟﺗﺧطﯾط( ،ﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ ).(2003
 94أ ﺣﻔﯾظ 'ﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺑل اﻟﯾﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﺎف ") ،ﻓورﯾن أﻓﯾرز(  23ﯾوﻟﯾو > 2013
 <https://www.foreignaffairs.com/articles/yemen/2013-07-23/how-yemen-chewed-itself-dryﻓﻲ  1ﺳﺑﺗﻣﺑر 2015
95ﺳﻲ ﺟﯾﺳﯾك" ،أزﻣﺔ اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ اﻟﯾﻣن :اﺳﺗﻌراض اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ وﺣل ﻣﺣﺗﻣل") .ﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ) USAIDش.م.ك( ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺣوث .(2012
96اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ.
 97املرجع نفسه.
 98برنامج األغذية العاملي ،حالة األمن الغذائي والتغذية في اليمن ).(2012
 99املرجع نفسه.
 100بي كينيون" ،املياه ونقص الغذاء يخنق اليمن ،االذاعة الوطنية العامة ) :(NPRأخبار وتحليل ،العالم ،الواليات املتحدة ،موسيقى والفنون )June 2008).3
<http://www.npr.org/templates/story/ story.php؟ <storyId = 90328214
IFPRI، 2010
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ﻓﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﯾﻣن ﯾواﺟﮫ اﻟﻔﻘر واﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ،واﺣﺗﻠت اﻟﺑﻼد اﻟﻣرﺗﺑﺔ رﻗم  11ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻌﮭد اﻟدوﻟﻲ ﻟﺑﺣوث اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌظم اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  ،101ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن  45ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﺑﻼد ﯾﻌﯾﺷون
ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر 102 .وﻛﺎن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻐذاء ﻋﺎم  2008وﺣده ﻣﺳؤوﻻً ﻋن وﻗوع ﻧﺣو  6ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ أﺧرى ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﯾﻣن ﻓﻲ
ﺑراﺛن اﻟﻔﻘر  .103ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺳﻛﺎن أﯾﺿًﺎ اﻋﺗﻣﺎ ًدا ﻛﺑﯾرً ا ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑل اﻟﻌﯾش ،ﻣﻊ ﻋﻣل ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﺛﻠث اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ
104
اﻟﻣﺟﺎل اﻟزراﻋﻲ )ھذا ﻟﯾس ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن دول ﻣﻧطﻘﺔ واﻧﺎ(.
وﺗﺿرب اﻟﯾﻣن أﯾﺿًﺎ ﻣﺛﺎﻻً ﻟﻠﺑﻠد اﻟذي ﺗوﺟد ﻓﯾﮫ رواﺑط ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن ﻧدرة اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺻراع ،وھذه اﻟﺻراﻋﺎت ﻗد ﺗﻛون ﻣوﺟودة ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ
 70اﻟﻰ  80ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه  .105وﯾﻌﺗﻘد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻷرﯾﺎﻧﻲ ،وزﯾر
اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ،أن ارﺗﻔﺎع ﺣﺎﻻت اﻻﻗﺗﺗﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻣﺗﺟذرة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،وﯾظﮭر ذﻟك ﻓﻲ
106
اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻣذھﺑﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
وﯾواﺟﮫ اﻟﯾﻣن ﻧدرة ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎه ،ﺗﻧﺑﻊ أﺳﺎﺳًﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أھﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﺔ ﻟﻠﺑﻼد ،ﻓﺈﻧﮫ ﻟم ﯾﺗم
ﺗﻧظﯾم ھذا اﻟﻘطﺎع ﻟﺗﺣدﯾد أوﻟوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻐذاﺋﻲ وﻟم ﯾﻧظم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ .ﻛﻣﺎ أن اﻷﻋداد اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻔﺎرﯾن إﻟﻰ
اﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ زاد ﻣن ﺗﻔﺎﻗم ﻧدرة اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ اﻟﻣدن .وأدى اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ واردات اﻟﻣﯾﺎه اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻏذﯾﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻛﺛﯾرً ا ﻣن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌدام ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ،وذﻟك ﯾﻣﺛل ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ً
أﺻﻼﻣن ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔﻘر ،وھﻧﺎك ﻓرﺻﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن أن ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ اﺿطراﺑﺎت وﺻراﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﻟﺑﻠد ﯾﻌﺎﻧﻲ
اﻟﺮﻗﻢ  : 11آﺛﺎر اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه

___________________________
 101مؤشر جلوبل للجوع ،تحدي الجوع :التركيز على أزمة نقص التغذية لدى األطفال ) <http://www.ifpri.org/publication/2010-global-hunger-index> (2010في
 15سبتمبر .2015
 102البنك الدولي" ،ارتفاع أسعار املواد الغذائية :حقيقة جديدة قاسية" ) 29فبراير > (2008
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,contentMDK:21665883~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:469372,0
 <0.htmlفي  1سبتمبر .2015
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http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,contentMDK:21665883~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:469372,0
0.html
 104برنامج األغذية العاملي ،أعاله .98
 105أ حفيظ 'كيف يمكن أن تقبل اليمن حالة الجاف ") ،فورين أفيرز(  23يوليو > . 2013
 <https://www.foreignaffairs.com/articles/yemen/2013-07-23/how-yemen-chewed-itself-dryفي  1سبتمبر 2015
 106إل كازينوف ،في قلب الصراعات في اليمن :أزمة املياه ")كريستيان ساينس مونيتور <http://www.csmonitor.com/2009/1105/p06s13-wome.html> (2009
في  1سبتمبر 2015
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اﻟﺠﺪول رﻗﻢ :6ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻐﺬاء واﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ
200
6
اﻟدﺧل اﻟذي ﺗﻧﻔﻘﮫ اﻷﺳرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻐذاء ) .(٪ﻣﻧظﻣﺔ
اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ
اﻟﺗﻘﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ )ﻣؤﺷر(.
ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ
ﺗﻘﻠب أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ
ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟواردات ﻣن اﻟﺣﺑوب )(٪
)ﻣﺗوﺳط  3ﺳﻧوات(.
ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ
دﻋم اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ
ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
ﺧطر اﻧﻌدام اﻷﻣن
اﻟﻐذاﺋﻲ :ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﻛﻠﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺟزﺋﻲIFPRI107 .
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺟددة ﻟﻠﻔرد )م/3
ﻟﻠﻔرد /ﺳﻧﺔ( .ﺑﯾﺎن ﻣﻧظﻣﺔ
اﻷﻏذﯾﺔ وازراﻋﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎه
ﺳﺣب اﻟﻣﯾﺎه ﻟﻼﺳﺗﺧدام
اﻟزراﻋﻲ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن
ﻣﺟﻣوع ﺳﺣب اﻟﻣﯾﺎه.
اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ.
ﻣﻌدل اﻟﺗﺣﺿر ) ٪ﺳﻧوﯾﺎ
 ﻟﻣدة  5ﺳﻧوات ﻓﻲاﻟﻣﺗوﺳط( .ﻛﺗﺎب ﺣﻘﺎﺋق
ﺳﻲ آي إﯾﮫ.
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35
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9.7
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6.40

15.4
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99.1
4
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4
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4
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4.03

_________________________
 107ﺳﻲ ﺑرﯾزﯾﻧﺟر وآﺧرون" ،ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻﺣوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ" ) :(IFPRI 2012ﺗم ﺗﻌرﯾف اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺑﻠد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺣﺻﺔ واردات اﻟﻐذاء ﻣﻘﺳوﻣًﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺻﺎدرات زاﺋد ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻼت )واردات اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ] /إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات  +ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻼت [(؛ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻧﺗﺷﺎر ﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل )ﻛﻧﺳﺑﺔ
ﻣﺋوﯾﺔ( ﻛﻣؤﺷر اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ.
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 3.2ﺷﺠﺮة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﻤﯿﺎه واﻟﻨﺰاع واﻟﻨﺰوح
ﺗﺑﯾن ﺷﺟرة اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أدﻧﺎه اﻟرواﺑط اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻐذاء واﻟﻣﯾﺎه واﻟﺻراع واﻟﻧزاع .ﺗﻘوم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ أﻣﺛﻠﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ
ﺣﺎﻻت ﺟرى ﻓﺣﺻﮭﺎ أﻋﻼه ،وﻧظراً ﻷن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻘﯾم اﻟﺟﺳور ﺑﯾن ﺑﻠدﯾن أو أﻛﺛر ،ﻓﺈن اﻟﮭدف ﻣن
اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ھو وﺻف اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋﺑر اﻹﻗﻠﯾم إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﺑﻠد وﺗظﮭر أﺛﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺑﻠد أﺧر،
وﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻛون ھذه اﻟرواﺑط دورﯾﺔ أﯾﺿﺎً ،أي ﻋن طرﯾﻘﮭﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﻧزاع أو اﻟﻧزوح ﺛم ﺗﻣﺎرس ﺑﻌد ذﻟك دور
اﻟﻣﺣﻔز ﻟظﮭور ﺣﺎﻟﺔ ﺟدﯾدة.
ﺗﺧﺑرﻧﺎ دراﺳﺎت اﻟﺣﺎﻻت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻛﺛﯾراً ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷرﺑﻊ اﻟﺗﻲ ﻋ ُِرﺿت ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  1-3ووﺻﻔت ﻓﻲ ﺷﺟرة اﻟﻣﺷﻛﻼت
ھﻧﺎ ،وﻟﻘد ﺗﺟﻠﻰ اﻟﺟﻔﺎف اﻟذي ﻗد ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺧﺳﺎرة اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ وﻟﺑﻧﺎن؛ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ أن اﻟﺟﻔﺎف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺳورﯾﺎ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﺳﺎھﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﻣﺧض ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋن ﻧزاع وﻛوارث اﻟﻼﺟﺋﯾن ﺑﻌد اﻟﺻﻧﺎدﯾق
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺷﺟرة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺑﻧﺎن ﻛﺎن اﻟﺟﻔﺎف ﻋﺎﻣﻼً رﺋﯾﺳﺎ ً ﻓﻲ ﻧﻘص اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ اﻟﺳوق وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﯾﻔﺿﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺣدوث ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ.
ظﮭر ﺟﻠﯾﺎ ً داﺧل ﺷﺟرة اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أن اﻟﻧزاع ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم إﻣداد اﻟﻐذاء ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟذي ﯾﻔﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﻗدر أﻛﺑر ﻣن
ﻋدم اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ،وﻗﺑل ظﮭور اﻟﻧزاع ﻛﺎﻧت ﺳورﯾﺎ ﻣن اﻟدول اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ وﺟزأً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن
طرﯾق اﻟﻧﻘل ﻋﺑر اﻹﻗﻠﯾم ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ .ﻛﺎﻧت ﺑﻠدان ﻣﺛل اﻷردن ﻣﻧذ اﻟﻧزاع أﻗل ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾر اﻟﺳﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺟﺎورة ﻋﺑر
ﺳورﯾﺎ ،اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗوردوﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ ﻣن ﺳورﯾﺎ ،وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻌﺗﺑر ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ.
وُ ﺻف ﺗﺄﺛﯾر اﻹدارة اﻟﻣﺗردﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎه ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ اﻷﻣر ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﯾﻣن أﯾﺿﺎ ً داﺧل ﺷﺟرة اﻟﻣﺷﻛﻼت ،ﻓﻠﻘد ﺗﻌرﺿت
اﻟﯾﻣن ﻟﺗدﻓق ﻓﻲ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر داﻓﻌﺎ ً أﺧراً ﻟﻧدرة اﻟﻣﯾﺎه ،وﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ،ھﻧﺎك دورة ﺑﯾن إﻣدادات اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ وﻋدم
اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻐذاﺋﻲ ﻣروراً ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص واﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ورﺑﻣﺎ ﺗﻌد اﻟﯾﻣن أﻛﺛر
اﻟدول ﺗﻌرﺿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ ھذا اﻟﻧوع ﻣن ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺳﮭوﻟﺔ اﻟوﺻول ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﺣﺎﻟﯾﺎ ً.
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻧدرة اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ ﺟُل ﺑﻠدان واﻧﺎ ،أﺻﺑﺢ اﺳﺗﯾراد اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏذاﺋﯾﺔ ﺣﻼً ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً؛ ﻣن أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣوارد اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ وﺿﻣﺎن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟﺳﻛﺎن اﻹﻗﻠﯾم ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻲ ﺿوء ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻧﺻرم ،ﻟﻘد
أﺻﺑﺢ واﺿﺣﺎ ً أن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟﯾس أﻣراً ھﯾﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﯾراد اﻟﻐذاء .ﻟﻘد ﺑدأت
اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻠول ﺑدﯾﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ،وﻟﻛن اﻟﺗﺣدي ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻛﯾف أن اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﻣن ﻧدرة ﻓﻲ ﻣواردھﺎ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم أن ﺗﺣﻘق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻵﻣن اﻟﻣﺎﺋﻲ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ.
ﻟﻘد ﺣﺎوﻟت ھذه اﻟورﻗﺔ إﻋداد إطﺎر ﯾﺳﮭل ﺗﺣﻠﯾل اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ واﻷﻣن اﻟﻣﺎﺋﻲ ،وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾزداد ﺗﻌرض اﻟﺷﻌوب إﻟﻰ
ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻐذاء اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ھﻧﺎك ﻓواﺋد ﻹﯾﺟﺎد طرق ﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟدﻋم إﻧﺗﺎج اﻟﻐذاء ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﺣﻠﻲ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ
ﻏرار ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺛل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﯾﻣن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗزاﯾد ﺗﺣدﯾﺎت ﺳﻼﻣﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻐذاء واﻟﻣﺎء ،ﻓﺈن ھﻧﺎك ﺿرورة ﻹﻋداد ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺎﺋﯾﺔ
وزراﻋﯾﺔ أﻛﺛر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث دﻋم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ،.وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﻠول دون ﺑذل ﻣزﯾداً ﻣن
اﻟﺑﺣث ﻣن أﺟل ﻓﮭم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرى ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ ﺧﻼل ھذه اﻟورﻗﺔ.
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺿﯾف اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ وﺟود ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻧﺎزﺣﯾن واﻟﻼﺟﺋﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟداﺧﻠﻲ ﺿﻐوطﺎ ً ﻓورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان
اﻟﻣﺟﺎورة واﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿرﯾﺔ ،وﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ھذه اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎدرة ﻓﻌﻼً واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌوب اﻟﻣﺳﺗﺿﯾﻔﺔ،
وﻓﻲ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺗرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﻧدﻻع ﻧزاﻋﺎت أﻛﺑر ،وﻟﮭذا
اﻟﺳﺑب ﯾﻌد ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻣن اﻟﻣﺎﺋﻲ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟﻠﺷﻌوب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﻧزوح ﻣطﻠﺑﺎ ً ﻓورﯾﺎ ً وﺿرورﯾﺎً ،زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟدول أن ﺗﺟد طراﺋق ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﯾﺎه واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻐذاء ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺷﻌوﺑﮭم؛ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﻠﯾل
اﻟﻧزوح واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﻧزوح.
إذاً ،ﻓﺎﻗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ،وزاد ﻣن ﺧطر اﻟﺗوﺗر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻌدم ﻗدرة اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﯾل ﺷراء
اﻟواردات ،رﺑﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺳﺑﯾل اﻷﻓﺿل ھو ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻛﺛر ﻛﻔﺎءة واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎه ﻟدﻋم إﻣدادات اﻟﻐذاء اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب
اﻷﺧر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛراء اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺷﻌب وﻗدره ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻘﻠب اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳواق اﻟﻐذاء اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﯾﺻﺑﺢ
اﺳﺗﯾراد اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺧﯾﺎراً أﻣﻧﺎ ً .وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻧطوي ھذان اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوان ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطرة ﻣﻔﺎدھﺎ ھو أن اﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻌرض
إﻟﻰ ﺗﮭدﯾد ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻧزاع ﻛﻣﺎ ھو واﺿﺢ ﻣؤﺧراً ﻓﻲ اﻟﻌرق ﻓﺿﻼً ﻋن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرض اﺳﺗﯾراد اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﮭدﯾد ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ
ﻟﺣظر اﻟﺗﺟﺎرة.
ﺗﺻدر اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ووﻛﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻼﺟﺋﯾن أﺑﺣﺎث ﺗدور ﻣوﺿوﻋﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺋﯾن وإﻣﺎ ﻗطﺎع اﻟﻐذاء
أو ﻗطﺎع اﻟﻣﯾﺎه ،وﺳﯾﺷﺟﻊ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﯾﺗﻘﺎطﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻐذاء ﻣﻊ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺗﺣول اﻟﺿروري ﻧﺣو ﻣراﺟﻌﺔ وﻓﺣص اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ
ﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟﻐذاء واﻟﻣﯾﺎه؛ ﺣﯾث أن ھذا اﻟﺗﺣول ﯾﺗطﻠب اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺟُل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺗﻔﻛﯾر
ﻣﺗﻛﺎﻣل أﻛﺛر ﺑﯾن اﻷﻗﺳﺎم ،وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻛﺛر ﻗوة ﻟﺑذل ﻣزﯾداً ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ – واﺣدة ﻣن أھم
وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻐﯾﯾر – ﺑﻐرض اﺗﺧﺎذ ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ أﻛﺛر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻧﺣو ﺗﺧطﯾط اﻷﻣن اﻟﻣﺎﺋﻲ واﻟﻐذاﺋﻲ.
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