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 TNI ميكن إعادة نرش محتويات هذا التقرير ألغراض غري تجارية برشط أن يتم ذكر املصدر بشكل مالئم. سيكون معهد

ممتنا لو تّم إرسال نسخة أو رابط للنص الذي جرى فيه استخدام هذه الورقة. يرجى العلم أن بعض الصور يف هذه الدراسة 

قد تكون خاضعة لحقوق النرش ويتوجب مراجعة املصدر الرئييس لهذه الحقوق. 

نيويورك  والية  جامعة  االجتامع يف  لعلم  دويل  مساعٌد  أستاٌذ  أيًضا  وهو  الدويل.  باملعهد  مشارك  بيلو هو عضو  والدن   *

ببينغهامتون، كام أنّه من كبار ُمحلِيل منظمة »الرتكيز عىل الجنوب العاملي«، ومقرّها بانكوك. ألَّف 25 كتابًا، وحصل عىل 

جائزة »رايت ليفيلهوود«، أو »الحّق يف العيش الكريم«،  )املعروفة أيًضا باسم جائزة نوبل البديلة( يف عام 2003.
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األزمة كُفرْصة

أثارت جائحة كوفيد 19 نقاًشا واِسع الّنطاق حْول ماهية املُستقبل الذي ينبغي أن نتطلّع إليه بعد تجاوز األزمة. ومن املسائل 

االقتصادية التي شهدت نقاشات حامية الوطيس: النظام الغذايئ العاملّي. تُركّز هذه الورقة عىل كيفية كْشِف الجائحة لِهشاشة 

املنظومة العاملية لإلمدادات الِغذائية، التي تُسيطر عليها الرّشكات، كام تُظِهر أنّها ليست ُجزًْءا من الحّل بعكس ما ترى منظّمة 

األغذية والزراعة والوكاالت املُتحالفة معها. 

تُويص الّدراسة عىل املدى القصري بعدم تعطيل التجارة العاملية حتى ال يُؤّدي ذلك إىل انتشار الجوع وسوء التغذيّة. فيام ترى 

َمة لتحقيِق االكتفاء الذايت  أنّه من املُهّم البدُء، مبوازاة ذلك، يف تحويٍل اسرتاتيجي للمنظومة العامليّة إلنتاج الغذاء بكيفيّة ُمصمَّ

والسيادة الغذائية.  

فْضاًل عن ذلك، تشري الدراسة اىل الحاجة العاجلة ألْن يتمفصل هذا املسار التحوييّل مع بدائَل تقُدميّة أُخرى تسعى لتجاوز 

ما نَجَم عن املنظومة الرأساملية العامليّة من ال مساواة ونزاعات وتنمية غري متكافئة وزعزعة للتوازن اإليكولوجي. 

الكلامت املفاتيح: كوفيد 19؛ سلسلة إمدادات الغذاء العاملية؛ االكتفاء الّذايت الغذايئ؛ منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحّدة 

)الفاو(؛ السيادة الغذائيّة؛ منظومات الغذاء؛

كاستجابة للكارثة التي سبّبها كوفيد 19 بَرزت ثالثة اتّجاهات 

للتفكري.

 يْعتِبُ االتّجاه األّول أّن األوضاع الطارئة تستوجب إجراءات 

استثنائية، لكّنه يعتب أّن البُْنيَة األساسية لإلنتاج واالستهالك 

سليمة فيام تكُمن املشكلة يف تحديد اللحظة املناسبة لعودة 

أّن هذا هو  أحُدهم  يقول  قد  »العادي«.  الوضع  إىل  األمور 

الرأي السائد بني النخب الحكوميّة واالقتصاديّة. اذ يعكُس ما 

جرى تداوله يف املؤمتر عن بُعد الذي مّولته مؤسسة جولدمان 

ساكس، سيئة الصيت، يف منتصف مارس املُنقيض. وقد عرَض 

وتوقّعاتهم  نتائجهم  املاليّة  األوراق  بسوق  فاعلني  خالله 

. ال أحد يتحدث عن  ليخلِصوا إىل أنّه »ال وجود لتهديٍد نسِقيٍّ

ذلك أصاًل. تتدخل الحكومات يف األسواق لضامن استقرارها، 

فيام يحظى القطاع البنيك الخاّص بتمويِل جيّد. يبدو الوضُع 
إذْن أشبه بـ 11 سبتمب منه بـ 2008.«1

يَعتب اتّجاه التفكري الثاين أنّنا اآلن يف وضعِ »العادي الجديد«: 

فَرْغم أّن النظام االقتصادي العاملي يف حالة جيّدة أساًسا، إاّل 

أنّه يجب إحداُث تغيرياٍت عىل بعض جوانبه، كإعادة تصميم 

مواقع العمل حتّى تاُلئم رضورات التباعد الجسدي.2  

تُوفّر  الجائحة  هذه  أّن  اعتبار  إىل  الثالثة  اإلستجابة  تَذهُب 

والسيايس  االقتصادي  بالحيْف  ُمثقٍل  نظاٍم  لتحويل  فرصًة 

مع  نتكيّف  أن  ينبغي  ال  البيئي.  للتوازن  بعمٍق  ٍد  وُمهدِّ

بلدان  يف  جديد.  نظاٍم  خلُق  علينا  بل  الجديد«،  »العادي 

الشامل، كثريا ما يرتبط التحّول الرضوري بالدفع نحو »صفقٍة 
جديدٍة خرضاء«.3

أّما يف بلدان الجنوب، فيتّم التشديد عىل الفرصة التي تتيحها 

واالجتامعية  االقتصادية  الالمساواة  أوجه  ملعالجة  الجائحة 

أجل  من  اشرتايك  »بيان  التوّجه  هذا  يعكُس  والسياسية. 

الفليبني ما بعد كوفيد 19« اِلئتالف »كفاح الجامهري«، حيث 

نقرأ: 

»تُثِبت طريقة واضطراب استجابات الفاعلني املُهيْمنني 

حيال األزمة، ودون أدىن مجاٍل للّشك، أنّه مل يُعد بوسع 

تُدير  أن  وال  القديم  النظام  ترميم  الحاكمة  الطبقات 

املجتمع بنفس األسلوب البايل. ورغم الفوىض وضبابية 

الناجمة  الكئيبة واملوِحشة  املشهد واملخاوف واألجواء 

عن كوفيد 19، إاّل أّن هذه األزمة ُحبىل كذلك بفرٍص 

وإدارة  لتنظيم  جديد  منٍط  لتطوير  واعدة  وتحديّاٍت 
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املنوال السجن

مكّونات  من  ذلك  يف  مبا  للناس.  وتقدميه  املجتمع، 

النمط.  هذا  تصاحب  واجتامعيّة  واقتصادية  سياسية 

حّل  مُيِكننا  ال   « أينشتاين:  ألبت  االشرتايك  أشار  فكام 
مشاكلنا باعتامد نفس آلية التفكري التي خلقناها بها.«4

واقرتاحات  دعوات  لدينا  الثالث،  التفكري  اتّجاه  مع  اتّساقًا 

انطالق ملعالجة ُمختلف  أزمة كوفيد 19 كقاعدة  الستخدام 

أبعاد نظام الغذاء العاملي.

يف ُمداخلتها املخترصة والرائعة والشاملة عن األرضار الهائلة 

التي ألحقها كوفيد 19 باالقتصاد العاملي، خالل ندوة نظّمها 

املعهد الدويل عب اإلنرتنت يف 2 أفريل 2020، تكّهنت جايايت 

غوش، أستاذة االقتصاد البارزة من جامعة جواهر آلل نهرو، 

أكرث  الناس  من  املزيد  تجعل  أن  الجائحة »ميكنها  ِبأنَّ هذه 

واستهالكنا،  وإنتاجنا  عيشنا  طريقة  تغيري  إىل  بالحاجة  وعيًا 

قبل فوات األوان.

ستقع ُمساءلُة بعض الجوانب األقّل عقالنية يف سالسل إمداد 

الغذاء العاملية، خاصة تلك املتعلقة بصناعة األغذية للرشكات 

بأحد  أنِتَج  ما  شحِن  عىل  تُشّجُع  )التي  الجنسيات  متعددة 

أْن  قبل  معالجتها،  يقع  حتى  اآلخر  طرفه  إىل  العامل  أطراف 

تُعاَد لالستهالك يف مناطق قريبة من مكان إنتاجها األصيّل(، 

ومن املُْحتَمِل أن ترتاجع قيمتها.«5 

 

أّن  عىل  البوفيسور غوش  مع  يتّفق  أن  املرء سوى  ميلك  ال 

سلسلة الغذاء العاملية غري عقالنيّة وأنه ستتّم – وهذا يحصل 

أن  تَضمن  ال  عقالنيّتها  ال  فإّن  ذلك،  ومع  مساءلتُها.   - بعُد 

تتوقّف القوى التي تدعمها عن ذلك، حتى يف مواجهة حدٍث 

ٍر كجائحة كوفيد 19. ُمَدمِّ

منظمة  ملسؤويل  الحديثة  الترصيحات  تُظهر  األسف  مع 

ُمتعددة  الوكاالت  من  وغريها  )الفاو(  والزراعة  األغذية 

حنِي  ففي  فاشٍل.  منوذٍج  حِبييس  يزالون  ما  أنّهم  األطراف 

للهجوم عىل جنوب آسيا  العامل ويستِعدُّ  يكتسح كوفيد 19 

مواجهة  يف  هشاشة  األكرث  القارّة  باملناسبة  وهي  وافريقيا، 

الفريوس حسب ُمختّص الصحة، رّصح رؤساء منظمة التجارة 

والزراعة  األغذية  ومنظمة  العاملية  الصحة  ومنظمة  العاملية 

يوم 31 مارس 2020 مبا ييل: 

التجارة  عىل  العامل  حول  الناس  من  املاليني  »يْعتمُد 

الذي  الوقت  ويف  ومعيشتهم.  غذائهم  لتأمني  الدوليّة 

االنتشار  وقف  بهَدِف  تدابرَي  البلدان  عديد  فيه  تتخُذ 

لتقليل  الالزم  الحذر  توّخي  يجب  للجائحة،  املتسارع 

الغذاء  إمدادات  عىل  التدابري  لهذه  املحتَملة  اآلثار 

العاملية  التجارة  ولتجّنب تداعياتها غري املقصودة عىل 

واألمن الغذايئ.

ينبغي أن تضمن الدول، الساعية إىل حامية صّحة ورفاه 

إىل  بالتجارة  تتعلق  إجراءات  أيّة  تؤّدي  أاّل  مواطنيها، 

اختالالت يف سلسلة اإلمدادات الغذائية. إْذ ستتسبّب 

إعاقة تنّقل العاملني يف الزراعة ويف الصناعات الغذائية 

ومتديد آجال االنتظار لحاويات الغذاء عىل الحدود، عىل 

سبيل املثال، يف فساد املواد رسيعة التّلف وزيادة الهدر 

الغذايئ. وسينُجم عن تحّقق هذا السيناريو اضطراٌب يف 

سلسلة اإلمدادات الغذائية، مع عواقَب وخيمة ستمّس 

خاّصًة الشعوب األكرث هشاشة واألقّل أمًنا غذائيًا.    

مبوجٍة  الغذاء  توفّر  يف  الشّك  يتسبّب  أن  املُمكن  من 

من القيود عىل التصدير، ماّم سيخلق نقًصا يف السوق 

العاملية. مُيكن لرُدود الفعل هذه أن تُِخلَّ بالتوازن بني 

تقلّبات  إىل  سيؤّدي  ما  وهو  الغذايئ،  والطلب  العرض 

وارتفاعات ُمشطّة يف األسعار. لقد تَعلَّْمنا من األزمات 

السابقة أّن هذه التدابري ترَُضُّ بشكل خاصٍّ الدول ذات 

الدخل املنخفض والتي تعاين من عجز غذايئ، كام أنّها 

تقّوض جهود املنظامت اإلنسانية لتوفري الغذاء ملن هم 

يف أمّس الحاجة إليه.«6 

كافيٌة  الغذاِء  إمداداُت  اآلن؛  حتى  ضئيلة  »االضطرابات 

الرسمية  املتحدثة  أوضَحت  نسبيًا«،  مستقرّة  واألسواُق 

بأّن مخزونات  العاملي، خالل ترصيحها  الغذاء  برنامج  باسم 

الحبوب العاملية أكرث من كافية وأّن التوقعات بالنسبة للقمح 

أنّها  االّ   .2020 آخر  إيجابية حتى  أخرى  أساسية  ومحاصيل 

رًة: »لكننا نتوقع أن نشهد قريبا اضطرابات  استطردت ُمحذِّ
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يف سالسل إمدادات الغذاء: إذا فَقد كبار املورّدين ثقتهم يف 

استمرار تدفّق السلع الغذائية فقد يصيبهم الُذعر ويهرعون 
إىل الرشاء، وهو ما سريفُع األسعار.«7

وقال شو دونغ يو، املدير العاّم لـ الفاو، أّن املُِهمًّ هو تفادي 

رة  تكرار أزمة غذاء 2007-2008، » حني فرَضت الدول املُصدِّ

أثبَتت  محليًّا...  الغذاء  توافُر  لزيادة  الصادرات  عىل  قيوًدا 

هذه القيود أنها شديدُة الرَضر، خاصة بالنسبة للبلدان ذات 

جهود  عرقلَت  كام  املنخفض،  الدخل  وذات  الغذايئ  العجز 

املنظامت اإلنسانية لتوفري املُؤن للمحتاجني والضعفاء. ينبغي 

نفس  تكرار  وعدم  القريب  املايض  من  التعلّم  جميًعا  علينا 
األخطاء«.8

حني   2008-2007 أزمة  تكرُِّر  من  الدولية  الوكاالت  تخىش 

سلسلة  يف  لالضطرابات  نتيجًة  األغذية  أسعار  ارتفعت 

االمدادات الغذائية العاملية، إثر قيود التصدير التي فرضتها 

واألرجنتني  الصني  مثل  للحبوب  املورّدة  الرئيسيّة  الدول 

ارتفاٍع جنوينٍّ لألسعار  أّدى إىل  وفيتنام وإندونيسيا. وهو ما 

ألقى بـ 75 مليون إنساٍن إىل صفوف الجيَاع وَدفع ما يقارِب 
الـ 125 مليون من ُسّكاِن البلدان النامية إىل قاِع الفقِر.9

ليس  العاملية  اإلمداد  بسلسلة  املحيق  الخطر  إن  الواقع،  يف 

مجرّد اْحِتامل - فالسلسلة تنهار بالفعل يف واحدة من أهم 

الوباء عن درجة  لقد كشف  املهاجرة.  العمل  قّوة  حلقاتها: 

ن هؤالء العَملَة  ل املهاجرين، إْذ يَُؤمِّ اعتامد الزراعة عىل الُعامَّ

العامل.  الزراعي يف  العمل  باملائة من  املتجّولون أكرث من 25 

القادمني  العاّمل  أنَّ  يُخبنا جان شاُوول، يف استطالٍع ممتاٍز، 

ثثُلُثَْي الثامِن  من شامل افريقيا ووسط ورشق أوروبا ميثّلون 

مائة ألف موطن شغل بالزراعة خالل موسم الحصاد ـ علاًم 

الطويلة واألجور  العمل  تتَّسم بساعات  وأنّها وظائف شاقّة 

املنخفضة. االّ أّن منطقة شنجن، التي تضّم 26 دولة يف أوروبا، 

حظرت يف ظّل األزمة الحالية، دخول الزّوار من خارجها ملدة 
ثالثني يوما، كام أَغلقت العديد من الحدود.10

قال كاران جريوترا، الخبري بسالسل اإلمداد بجامعة كورنيل، 

لصحيفة نيويورك تاميز: »ستكون قّوة العَمل أكب يشء ميكن 

أن ينكرس. إذا أُصيب عدٌد كبري من الناس باملرض يف أرياِف 

أمريكا، فستسُقط كلُّ الرهانات.«11 وبالِفعْل، بحكم انتامئهم 

يف  والعاملون  الزراعيّون  العاّمل  يُرابُط  الحيويّة،  للقطاعات 

قطاعات التصنيع الغذايئ وتجارة املواد الغذائية بالتجزئة يف 

الخطوط األمامية من معركة احتواء كوفيد - 19. ومع ذلك، 

فإّن العديد منهم محرومون من أبسط معّدات الحامية، مثل 

اىل  يؤّدي  مبا  مكتظة،  أماكن  يف  يعملون  كام  الوجه،  أقنعة 
الرضب بقواعد التاَمُسف االجتامعي عرَْض الحائط.12

ال ترجع الهشاشة الشديدة للعاّمل الريفيّني يف األزمة الحالية 

إىل »ضعف االستثامر«، بل إىل الحرمان املنهجي من الحقوق: 

والرصف  الرُشب  مياه  يف  الحّق  آمن،  عمل  مكان  يف  الحّق 

الصّحي والسكن الالئق، الحّق يف تشكيل النقابات والتفاوض 

االجتامعي.  والضامن  الصّحية  الرعاية  يف  الحق  الجامعي، 

يجب معالجة هذا الحرمان من الحقوق كعنرص أسايس من 

عنارص االستجابة ألزمة كوفيد – 19.

مبشكالت  َدة  ُمَهدَّ ليست  العاملية  التزويد  سلسلة  أّن  بيَْد 

اإلنتاج واملعالجة فحسب، بل أيضا باختناقات النقل وال ِسيَّام 

يف املحاور الرئيسية. ويعرُض تقريٌر لـ الفاو بوضوٍح مشكلًة 

ُمتنامية يف روزاريو باألرجنتني، وهي أكب ُمصّدر لعلف الصويا 

للامشيَة يف العامل:

يف اآلونة األخرية، مَنعت العرشات من املجالس البلديّة 

لُقرى محيطة بروزاريو شاحنات الحبوب من الدخول 

والخروج بغاية إبطاء انتشار الفريوس ... وبالتايل ال يتّم 

البالد  ِماّم يؤثّر عىل تصدير  لَسْحِقه،  الصويا  نقل فول 

لعلف الصويا للامشية.

للسلع  آخر  رئييس  مصّدر  وهي  البازيل،  يف  وكذلك 

تُعرِّض  لوجستيّة  عَقبات  عن  تقارير  هناك  األساسية، 

الدويل،  الصعيد  عىل  للخطر.  الغذايئ  اإلمداد  سالسل 

البازيل  سانتوس يف  مثل  رئييّس  ميناء  إغالق  وقَع  إذا 

الكارثة  مبثابة  ذلك  األرجنتني، فسيكون  روزاريو يف  أو 
بالنسبة للتجارة العامليّة.13
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سلسلة إمداد الغذاء العاملية ُجزٌء من املشكلة 

الفاو حول الحظر الذي فرضته روزاريو عن  يكشُف تعليق 

ة كام لْو كانت  بُقَعٍة ُمْعِتَمٍة. اْذ يُصّور السلطات البلديّة املُحتَجَّ

والطائرات  السفن  أّن  هو  املُنظمة  تراه  ال  ما  ولكن  أنانيّة. 

املسافرين  كام  بدورها،  تحّولت  الغذاء  بإمدادات  لَة  املُحمَّ

ا، إىل أحد ناقيل املرض األكرث فعاليّة عىل مسافاٍت طويلة.  جوًّ

وعليه فإّن إجراءات الحظر تلَك كانت جدُّ مفهومٍة. 

وباقي  الفاو،  قدرة  عدم  يف  تكُمن  األكب  املُشكلة  أّن  إاّل 

سلسلة  أّن  حقيقة  تقبُّل  عىل  األطراف،  ُمتعّددة  الوكاالت 

الذريع  اإلخفاق  وتَُوّسُع،  يف،  تُساهم  العاملية  الغذاء  إمداد 

يف التصّدي لكوفيد – 19. أّدى التخيّل عن منظومات إنتاج 

الغذاء محلّيًا واقليميًا واملّس باالكتفاء الذايت الغذايئ للبلدان 

إىل جعل العديد منها أكرث هشاشًة وُعرَضًة لِلجوع الناجم عن 

األوبئة وغريها من حاالت الطوارئ. 

نَشبت أزمة 2007-2008 كنتيَجٍة لجملة من التطّورات، من 

بينها املضاربة املالية عىل السلع وتحويل األرايض إىل زراعة 

تُكن  مل  األمد  قصرية  املسبّبات  هذه  أّن  ااّل  الحيوي.  الوقود 

لتُفيَض إىل أزمة عامليّة لوال توفّر الظروف البُنيويّة املهيّئة لها. 

وعىل رأس هذه الظروف عوملة الزراعة الصناعية الرأساملية 

إنتاج قامئة عىل »إلغاء خصوصيّات  إنشاء عمليّة  من خالل 

الزمان واملكان يف كٍُل من الزراعة والُنظُم الغذائية«، عىل حد 

تعبري هارييت فريدمان.

بوتريٍَة  القوميّة،  عْب  الصناعيّة  الزراعة  أموال  »تَفِصُل رؤوس 

وتعيد  االستهالك  عن  اإلنتاج  قبل،  ذي  من  وأعَمَق  أرسَع 

ربطهام من خالل البيع والرشاء. لقد خلقت قطاًعا اقتصاديًا 

إدماُج  العالَم، وتمَّ من خالله  ُمنِتًجا ومندمًجا عىل مستوى 

أو تهميش شعوب العامل الثالث - كالُهام يف آٍن مًعا بأغلب 

الحاالت- كمستهلِكني وُمنِتجني«.14 

ِعَوض أن تؤّدي أزمة 2008-2007 إىل طرح تساؤالت جديّة 

العاملية،  الغذائية  اإلمدادات  سلسلة  ومرونة  َمتانة  حول 

املنظومات  وازداَدت  فَأكرَثَ  أكرَث  السلسلُة  هذه  متطَّطَت 

الفاو  تُقّدُر  ُضعف.  عىل  ُضعًفا  واإلقليمية  املحلية  الغذائية 

ثالث  من  أكرث  تضاَعفت  بالزراعة  العامليّة  التجارة  قيمة  أّن 

سنتْي  بني  أمرييك  دوالر  تريليون   1.6 حوايل  لتبلَُغ  مرّات، 
2000 و15.2016

وبحسب جان شاؤول، فإّن »حوايَلْ 20 باملائة من السعرات 

الحراريّة التي يتناولها الناس - مثل األرز والصويا والحبوب 

والقمح - تُعب حدوًدا ُدَولية واحدة عىل األقّل، بزيادة تفوق 

50 باملائة منذ سنة 1980، ِعلاًم وأّن ثلث غذاء العامل يأيت من 
بلدان منخفضة ومتوّسطة الدخل.«16

الغذائية املحلية  أكرث من أّي وقت مىض، تراَجَعت األنظمة 

واإلقليمية التي كانت توفُِّر معظم اإلنتاج واالستهالك الغذايئ 

الداخيل، يف ظّل السالسل الحديثة لتوريد األغذية )التي تُهيمن 

عليها رشكات التصنيع الكبرية ومحالت السوبر ماركت، كثيفُة 

رأس املال، وتتّسم بأنشطة ذات قّوة عَمل منخفضة نسبيًا( 

التي تُشكِّل حوايل ٪30 إىل ٪50 من املنظومات الغذائية يف 

بإفريقيا  و20٪  آسيا،  رشق  وجنوب  الالتينية  وأمريكا  الصني 
وجنوب آسيا.«17

رشكات  وكبى  األجانب  املستثمرين  أّن  األدلّة  ُجلُّ  يُظهر 

املكاسب  يْجنون  من  هم  النامية  البلدان  ونُخب  األغذية 

التي  الفائقة«،  »املعايري  ذات  الزراعية  التجارة  من  املتأتّية 

تعّززها سالسل القيمة؛ فيام تفرض األخرية رقابًة صارمًة عىل 
الجودة حيال املنِتجني املحلّيني.18

الغذائية  والرشكات  الكبرية  الصناعيّة  الزراعة  رشكات  تقوم 

والتحّكم  العمودي  االندماج  الجنسيات، من خالل  متعّددة 

قّوتها  بتعزيز  الصادرات،  سلسلة  من  العلوي  بالجزء 

املُزارعني  من  القرار  اتخاذ  سلطة  ينقُل  ما  وهو  التفاوضية. 

قُدراتها  من  يوّسع  كام  السلسلة.  بآخر  الرشكات  هذه  إىل 

عىل استخالص الريْع من هذه السلسلة عىل حساب مصلحة 

صغار املُزّودين املُتعاقدين معها. ويحصل ذلك بوجه خاّص 

حيُث تتجاَوُر املزارع الكبرية وِصغار الفالحني، »اذ من املُرّجح 
استبعاد صغار الفالحني« من عمليّة تزويد كبار املشرَتين.19

جميع  عىل  ُمحارًصا  نفسه  الصغري  الفالّح  يجُد  باختصار، 
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املستويات تقريبًا، من اإلنتاج إىل التمويل، إىل االلتزام مبعايري 

الصّحة والسالمة النباتية. يصبُّ كلُّ ذلك يف مصلحة رشكات 

الزراعة، مبا تشملُه من كبار الباَعة واملزّودين والُوسطاء.

الفالحني  معضلة  مشهورة  ليبالية  بحثيّة  مؤسسة  لّخَصت 

التجارية ورشكات  الفضاءات  كبى  »تُسيطر  بالتّايل:  الصغار 

التوزيع ومعالجة األغذية، واملصّدرين الزراعينّي عىل أسواق 

هؤالء  يُْدخل  والتعْولُم.   اللْبَلَة  ُمطَّرَِدُة  الغذائيّة  الزراعة 

العديد  يعجز  التي  الغذاء  وجودة  سالمة  معايري  وينرشون 

التطّورات  تؤّدي هذه  بها.  االلتزام  الفالّحني عىل  من صغار 

إىل مزيد سحب امليزة التنافسية من صغار املزارعني نحو كبار 
املنتجني«.20

غالبًا ما يكون املستثمرون األجانب يف طليعة »ثورة« سلسلة 

)بعض  النيوليباليون  لها  يرّوج  التي  الغذائية  اإلمدادات 

األرايض(.  عىل  التنكُّر  يّسء  استيالٍء  ُمجرّد  هي  استثامراتهم 

البحثية يف حالة  املؤّسسة  تُبز نفس  أّن عمليّاتهم، كام  غرْي 

إفريقيا، تَحِمُل »مخاطرًا ُمحتَملة، منها التدهور املُبَُم للموارد 

الشاسعة  املَزَارع  يد  عىل  املزارعني  صغار  ترشيد  الطبيعية؛ 

املحيّل  الغذايئ  األمن  انعدام  وتزايد  الكبري؛  الرأسامل  ذات 
بسبب زيادة الصادرات الغذائية«21

صغار  حساب  عىل  التصدير  أولوية  العاملية:  الغذاء  إمداد  بسالسل  املغرب  إلحاق 
الفالحني22

اندماجه  ورّسع  املغريب  االقتصاد  تبعية  التجارية  االتفاقيات  من خالل  املغرب  عىل  املفروض  االنفتاح  ق  عمَّ

أشمل  بصورة  العمومية  املديونية  ساهمت  كام  التاسع عرش.  القرن  أواخر  منذ  العاملي  الرأساميل  باالقتصاد 

جدا بترسيع سيطرة املستعمر )الفرنيس واالسباين( وإدخاله عالقات االنتاج الرأساملية إىل القرية، مدّمرا بذلك 

عالقة الفالح الصغري باألرض، ومفككا البنيات االجتامعية التقليدية وامللكية الجامعية لألرايض الفالحية. لقد 

لتغلغل  املجال  األخرض  املغرب  م ومخطّط  املَُعمَّ الليبايل  واالنفتاح  الهيكيل  التقويم  برنامج  إجراءات  فتحت 

كبار الرأسامليني الخواص املحليني واألجانب بقطاع اإلنتاج الفالحي، أساسا ألجل التصدير ومتتعهم باإلعفاءات 

واالعانات، وبنفس الوقت عمقت سريورة إفقار الفالحني الصغار الذين يرغمون عىل كراء أراضيهم أو بيعها.

ارتكزت أولويات الدولة املغربية إبّان االستقالل عىل تزويد السوق األوروبيّة بنفس املنتجات الزراعيّة األولية 

هائلة،  عمومية  استثامرات  من  استدعته  وما  الزراعة  تنمية  وارتبطت  ينتجها.  الفرنيس  االستعامر  كان  التي 

املستوى  عىل  الكبى  الشامل  وببلدان  قروض،  شكل  يف  التمويل  مستوى  عىل  الدولية  املالية  باملؤسسات 

التكنولوجي يف شكل استرياد املدخالت واملعدات.

انفجرت أوائل السبعينات أزمة الديون باملغرب، عىل غرار عديد بلدان الجنوب ذات السياسات التبعيّة، ماّم 

- يف  يعنيه ذلك  الهيكيل؛ وما  برنامج اإلصالح  الُكْبى وتطبيق  املاليّة  املؤسسات  للخضوع إلمالءات  اضطرّها 

األنشطة  الحكومية وخصخصة عديد  العموميّة واإلعانات  تقليٍص لحجم االستثامرات  - من  الفالحي  القطاع 

املرتبطة باإلنتاج والتسويق وعديد الرشكات الفالحية العمومية، وتحرير أسعار املواد الغذائية األساسيّة، ماّم 

أّدى إىل تفاقم حالة املُزارعني الصغار واملتوسطني الهشة. اشتّدت عملية إفقار صغار الفالحني إثر تبني سياسات 

ِم وتنفيذ اتفاقيات التبادل الحر مع القوى العاملية الكبى، وفقا لتوجيهات منظمة  االنفتاح االقتصادي املُعمَّ

التجارة العاملية التي تأسست مبراكش يف يناير 1995.

الذي تطالب به  سنة 2008، اعتمد املغرب »مخطّط املغرب األخرض« واملتمثل يف تحسني ظروف االستثامر 

الرشكات متعددة الجنسيات، ومرافقة املنتجني املحليني الكبار للتغلب عىل الصعوبات الرئيسة التي يواجهونها 

بسياق العوملة، واألزمة العاملية، واشتداد املنافسة بالسوق الدولية. كام يستند املخطط عىل الزراعة الكثيفة 
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ذات القيمة املضافة العالية املخصصة للتصدير، وكذلك عىل دعم تشكيل مجموعات فالحية إنتاجية وتصديرية 

الفتات  ينلها منه سوى  املعيشيّة فلم  الزراعات  أّما  الفالحني وتفرض رشوطها عليهم.  كبى يرتبط بها صغار 

باعتبارها غري مربحة وميكن االستغناء عنها واسترياد منتجاتها كالحبوب والسكر الخ.  

يتغلغل النموذج الزراعي املايل، الصناعي، التجاري والتصديري برعاية من مصالح الدولة ووزارة الفالحة من 

الهجينة واألغراس  البذور  الرأساملية الكبى، وتعميم  البلدان  إنتاج واستهالك وفق منوذج  خالل فرض أمناط 

املعتمدة )وسالالت املاشية( واملشاتل الكبرية، وتدمري آخر ما تبقى من املوروث الجيني الذي راكمه الفالحون 

الصغار، والذي استحوذت عليه الرشكات متعددة الجنسيات واحتكرته باسم امللكية الفكرية وبراءة االخرتاع 

بالعالمات  تتعلق  قوانني  أيضا  لحاميتها. وسنت  القوانني  من  ترسانة  املغربية عىل وضع  الدولة  التي عملت 

الرثوات  عىل  االستحواذ  لتسهيل  والبحرية  الفالحية  واملنتجات  الغذائية  املواد  ازاء  والجودة  للمنشأ  املميزة 

املحلية لصغار الفالحني والبحارة، كشجر األركان والتمور والزعفران. وتقوم هذه األنواع من البذور واألشجار 

الدخيلة عىل تقنيات زراعية مدمرة لألرض ومستنزفة للامء، وعىل استعامل كثيف لألسمدة الكياموية واملبيدات 

السامة )واليشء نفسه بالنسبة لسالالت املاشية والدجاج، التي تستهلك كميات هائلة من العلف واملضادات 

والهرمونات الحيوية(، كام تقوم عىل استهالك كبري جدا للطاقة األحفورية )النفط والغازوال والبوتان( املساهمة 

بدورها بظاهرة االحتباس الحراري وتغري املناخ، وما ينتج عنهام من كوارث جفاف وفيضانات. هذا عالوة عىل 

املخلفات امللوثة ملحطات التلفيف، ومحطات التخزين والتبيد، ومعامل الصناعات الغذائية، ونفايات جميع 

أنواع البالستيك والباميل والعبوات. فمنطق الربح يتعارض مع رضورات الحفاظ عىل الطاقة والبيئة.

وقد وضعت الدولة نظاما متكامال من اإلعانات املالية للقطاع الفالحي عىل مستوى اإلنتاج والتسويق، خصوصا 

لتشجيع الزراعات التصديرية باملناطق السقوية التي ال تشكل سوى 17 % من املساحة الزراعية اإلجاملية، 

يف حني همشت املساحات املرتبطة باألمطار، التي يرتكز بها إنتاج املواد الغذائية الرئيسة كالحبوب والقطاين 

)حوايل %60(. ويعد نظام اإلعانات بالواقع مجاال لنهب املال العمومي من قبل كبار الرأسامليني والرشكات 

التجارية الفالحية. 

إّن معظم املساحات الزراعية املخصصة للحبوب تقع بأراض بور ال تستفيد من مياه السدود أو املياه الجوفية، 

وتقع يف الغالب خارج املدارات املسقيّة التي يرتكز حولها تدخل الدولة )املكتب الجهوي لالستثامر الفالحي(. 

التقلص. كام نشهد تراجع املساحة  وتشهد زراعة الحبوب تحوالت كبرية، اذ تتجه املساحات اإلجاملية نحو 

املخصصة للشعري، مقابل توسع تلك املخصصة للقمح الطرّي. 

كان هذا التوجه يهدف، بصورة مبكرة، اىل خلق فالحة تصديرية وتشجيعها )الحوامض والبواكر( للحصول عىل 

العملة الصعبة. وكانت الدولة تبر هذا التوجه بإعطاء انطباع بان رشوط تنمية رسيعة لالقتصاد تنطلق من 

الرتكيز عىل القطاع الفالحي العرصي دون غريه.

ملاذا يبدو االكتفاء الذايت الغذايئ أمًرا معقواًل؟

ال يحتاج املرء سوى لِحسٍّ منطقيِّ سليم حتى يُدرك العيوب 

التوريد  املحلية يف سلسلة  الزراعية  الُنظم  الحقيقية إلدماج 

الفاو، وغريها  ولِكّن  الغذايئ.  الذايت  االكتفاء  ولتآكل  العاملية 

من املؤسسات متعّددة األطراف العالقة يف رشاك اإليديولوجيا 
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حني يكون جزء كبري من شعب بلٍد ما ُمعرًّضا لخطر الجوع إثر نقص مفاجئ يف الغذاء بسبب تقلّبات األسواق . 1
 العاملية، كام حدث يف 2008-2007، »من الحكمة التفكري بعناية يف طرق تحسني اإلنتاج الغذايئ املحيل«.23

 مُيِْكن للبلدان التي لديها عائدات تصدير متقلبة أن تستفيد من تقليل االعتامد عىل أسواق الغذاء العاملية.. 2

»إّن البلدان التي تعاين من انخفاض معدالت التبادل التجاري لصادراتها، أو التي تعتمد عىل تصدير سلعة 

الدخل من  املفاجئ يف  أكرث عرضة لالنخفاض  الخارجية، هي  ُمْعظَِم مبادالتها  اثنتني فقط يف  أو  واحدة 
البلدان ذات القطاعات التصديرية األكرث تنوًعا.«24

البلدان التي متلك إمكانية تحقيق اكتفاء ذايت غذايئ اعتامًدا عىل مصادرها الطبيعية ولكّنها تعتمد راهًنا . 3

بشكل كامٍل عىل التوريد، بإمكانِها االستفادة من زيادة إنتاج الغذاء محلِيًّا. 

حاليًّا، تفتقد أكرث من ستني دولة للُقدرة عىل إنتاج غذائها، لكن باملقابل متلك غالبية دول العامل املوارد التي 

مُتّكنها من إنتاج ما تستهلكه من غذاء. للُمفارقَة، بعض هذه الّدول هي ُمستوردة صافية للغذاء. عىل سبيل 

املثال، كانت العديد من بُلدان إفريقيا جنوب الّصحراء ُمصّدرة صافية للغذاء خالل ستينات وسبعينات القرن 

املايض ولكّنها أصبحت ُمّوردة صافية بعد الثامنينات. مازالت بعض هذه البلدان، مثل غينيا ومايل والسودان 

وجمهورية الكونغو الدميقراطيّة، قادرًة عىل إنتاج غذائها محليًّا. هناك أيًضا دول أخرى مستوردة صافية للغذاء، 

مثل كولومبيا وفنزويال يف أمريكا الجنوبية، لديها أيًضا القدرة عىل تحقيق اكتفائها الذايت الغذايئ، إاّل أنّها تعتمد 

عىل األسواق العاملية لتوفري نسبة كبرية من استهالكها الغذايئ.  مُيكنها يف هذه الظروف أن تقلّل من املخاطر 
 املرتبطة بتقلبات عائدات التصدير وتقلّب اسعار املواد الغذائية عن طريق زيادة اإلنتاج الغذايئ املحيّل.25

البلدان التي تُسيطر فيها حفنة من املُزّودين عىل مصدر غذائها األسايس أن تستفيد من زيادة . 4 بإمكان 

االكتفاء الذايت الغذايئ. 

، عىل سبيل املثال، محصوٌل قليل التّداول، ماّم يعني أّن مزّوديه قليلون نسبيا وتقع املتاجرة بنسبة  األُرزُّ

صغرية فقط من اإلنتاج العاملي. مُيكن أن تؤّدي االضطرابات يف العرض إىل ارتفاع كبري ومفاجئ يف األسعار 

مثلام حصل )مع األرّز( خالل أزمة غذاء 2007 ـ 2008. وعىل الرغم من أّن منتقدي االكتفاء الذايت الغذايئ 

يجادلون برضورة تداوٍل أوسع لجميع املحاصيل لتجّنب مشاكل مامثلة، إاّل أّن عدًدا قلياًل من البلدان لها 
إمكانيُّة تزويد األسواق العاملية بكميّات كبرية من املحاصيل األساسية كاألرّز.26

ميكن للبلدان التي لديها عدد كبري من السكان االستفادة أيًضا من تقليل اعتامدها عىل األسواق العاملية . 5

للحصول عىل اإلمدادات الغذائية.

إذا تقلّبت من سنة ألخرى كّميات السلع الغذائية التي تشرتيها الدول الكبرية من األسواق العاملية، فيمكن 

أن تُؤثّر عمليات الرشاء هذه عىل أسعار الغذاء العاملية مبا يُؤدي إىل ارتفاع يف أسعار املواد الغذائية، وإىل 

لنفس  املستوردة  األخرى  البلدان  أيًضا يف  املُشرَتي ولكن  البلد  ليس فقط يف  الحصول عليها،  صعوبٍة يف 

السلع األساسية. بإمكان نسبة اكتفاء ذايت قريبة من ٪100 بهذه البلدان أْن تُساِهَم يف استقرار أسعار املواد 
الغذائية املحلية والدولية.27

وقد  العيوب.  هذه  عن  ببساطة  الطرَف  تغضُّ  النيوليبالية، 

التحرّك  العتبار  حاسَمة  أسباب  ستة  كْالْب  جينيفر  قّدمت 

نحو تحقيق قدٍر أكب من االكتفاء الذايت الغذايئ أمرًا يف غايَة 

املنطق السليم.
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قد تستفيد البلدان التي تواجه خطر االضطرابات التجارية، نتيجة حرٍب أو توتراٍت سياسيٍة، من مستويات . 6

أعىل من االكتفاء الذايت الغذايئ.

القومي.  أمنها  قضايا  من  األزمات  بأوقات  الغذائية  اإلمدادات  عىل ضامن  الُقدرة  البلدان  معظم  تَعتَِب 

السياسية، فقد ترغب  التوترات  أو  النزاعات  الواردات بسبب  انقطاع  ارتهانها الحتامل  وبالنظر لخطورة 
بعض البلدان يف االستثامر بقدراتها الزراعية املحلية.28

ميكن اآلن للمرء أن يضيف إىل هذه القامئة أّن األوبئة تُشكل 

تحديًا جسياًم لخطوط التوريد العاملية، بل ميكن لألخرية أن 

تتحّول إىل ناقالٍت فّعالة للفريوسات. وهو ما يفرض اًذا عىل 

الُدَول أن تبدأ يف السعي نحو درجة أعىل من االكتفاء الذايت.

لعلَّ أهَم إجراٍء اقرتََحته هذه الدراسة هو نقل إنتاج الغذاء 

بعيًدا عن سلسلة إمدادات الغذاء الهّشة، املَُعْولََمة والواقعة 

تحت سيطرة الرشكات، القامئة عىل اعتبارات ضيقة كخفض 

تكلفة الِوحدة، باتّجاه منظومات محلّية أكرث استدامة وتعتمُد 

عىل الفالحني الصغار.

بينام يجُب، عىل املدى القصري، االستمرار يف العمل بسالسل 

التوريد العاملية لضامن عدم تجويع الناس، ينبغي يف املُقابل 

السالسل.  هذه  استبدال  هو  االسرتاتيجي  الهدف  يكون  أن 

وميكن بالفعل اتخاذ بعض التدابري يف هذا االتجاه حتّى خالل 

ذروة انتشار الوباء.

التي تخضع لإلغالق  عىل سبيل املثال، يف العديد من املدن 

يتوفّر اإلنتاج من الريف رغم توقف سلسلة التوريد العاملية 

عن العمل. لكن وبسبب عمليات اإلغالق، التي متنع األغذية 

من دخول املدينة، تْفَسُد البضاعة ويخرس الفالحون املال. يف 

حاالت أْخرى ال يستطيع الفالحون وصيّادو األسامك اإلنتاَج، 

حتى لو اتخذوا االحتياطات الالزمة كقاعدة املرِتيْن، بسبب 

توجيهات الطوارئ غري املتالمئة مع الوضع املحيّل.

والصيّادين  الفالحني  قّوة  الئتالف  العنان  إطالُق  أُتيَح  لو 

املناسبة  الطوارئ  قواعد  ومبوجب  وحذرة  آمنة  بطريقة   -

الحايل  التخلّص من جزء كبري من املشكل  ُممكًنا  – سيكون 

ميكن  ذلك،  إىل  باإلضافة  للمدن.  اإلمداد  بسالسل  املتعلّق 

نقٍص محتمل  أّي  من  الحدِّ   / منع  يساعد يف  أن  األمر  لهذا 

يف اإلمدادات الغذائية؛ وذلك يف ُمْستَقبٍل سيكون فيه فقراء 

سيعاين  من  أّول  من  أنُفُسهم  أرض  بال  والريفيّون  الفالحني 

ويجوع.29  

من سلسلة إمداد الغذاء إىل السيادة الغذائية

األرْشَِعة  اتّجاه  لِعكس  متينة  أسباب  آنًفا، هناك  مثلام ذكرنا 

والتحرُّك نحو مزيٍد من االكتفاء الذايت الغذايئ ِعوَض مواصلة 

السعي نحو عوملة إنتاج الغذاء. ومع ذلك، يجب أن يتجاوز 

تشجيع  إىل  الغذاء  من  الذايت  االكتفاء  مجرّد ضامن  الهدف 

القيَم واملاُمرسات التي تدَعُم املجتمع والتضامن االجتامعي 

والدميقراطية.  

يف  الغذاء  أسعار  أزمة  إثر  املُتبَّع  النموذج  تغيري  يَقع  مل 

حنِي  يف  املرتوك«،  »الطريق  هو  ذلك  كان  بل   .2007-2008

ثَبّتَْت رشكات الزراعة الغذائيّة العابرة للقوميّات وُمنظُِّروها 

قدرتهم يف الحفاظ عىل املنظومة وتوسيعها. ومع ذلك، التقى 

ممثّلو الفالحني ومجموعات املجتمع املدين يف قرية نييليني 

للتعبري  قصري،  بوقت  األزمة  اندالع  قبل  مبايل،  سيلينڨي  يف 

بـ«السيادة  الِحًقا  ُعرَف  ُمغاير  وطريق  مختلفة  رؤية  عن 

الغذائية«.

تَحّدث »إعالن نييليني«، املنبثق عن اللقاء، باسم من يُنتجون 

يُعد  مل  الذين  أولئك  العاملي.  الغذاء  من   70% بـ  ُر  يُقدَّ ما 

كذلك  ويقّدمون  بل  فحسب،  مصالحهم  تجاهُل  ممكًنا 

ـ مثلام تُسّمي  نْهَجَهم: »طريق الفاّلحني« أو »فيَا كامبيسينا«ـ 

نفسها إحدى املُنظاّمت املُنارِصة للسيادة الغذائية ــ كأفضل 

َسبيٍل أمام العامِل.

نكافح   « ييل:  ما  التاريخي  املؤمتر  ذلك  يف  املشاركون  أعلَن 

والُدَول  واألَُمم  الشعوب  كُّل  فيه  تستطيع  عامٍل  أجِل  من 

اختياَر أنظمة إنتاجها الغذايئ ووضع السياسات الكفيلة بأن 

واملاُلئم  الّصحي  املُتاح،  الكايف،  الجيّد،  الغذاء  مّنا  لُكٍل  تُّوفُر 

ثقافيا.«30 
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يجب أن تسعى كّل بالد جاهدًة لتحقيق اكتفائها الذايت من الغذاء، ما يعني رضورة أن ينتج مزارعوها . 1

معظم الطعام املستهلَك محليًا. هذا الرشط الذي يقّوضه مفهوم الرشكات لألمن الغذايئ، القائل بإمكانية 

تلبية جزء كبري من احتياجات البالد الغذائية عب االسترياد. 

الريفي . 2 »التنوع  مراعاة  مع  لألغذية،  واستهالكها  إنتاجها  أمناط  تحديد  يف  الحّق  للناّس  يكون  أن  يجب 
واإلنتاجي«، وأْن ال يُسمَح برهن هذا التنّوع لتقلبّات التجارة الدولية غري املُنظََّمة.32

ينبغي أن ينقاد إنتاج واستهالك الغذاء لرفاه الفالحني واملُستهلكني ومصالحهم الحقيقيّة، ال ألرباح الرشكات . 3

عب القوميّة بقطاع الزراعة التجاريّة.

وجوب فّك االرتباط بني اإلنتاج وسالسل التوريد العامليّة، التي أخَضعت من خاللها الرشكات عب القوميّة . 4

اإلنتاج املحيّل من أجل تحقيق ربحيًّة أكب.

يتضّمن مفهوم السيادة الغذائية بالرضورة عمليّة توطني األنشطة الزراعية محليًّا. وهذا أمٌر جيٌّد بالنسبة . 5

للمناخ، فانبعاثات الكربون الناجمة عن اإلنتاج املحيل أقلُّ بكثري ـ عىل املستوى العاملي ـ من تلك التي 

تُْصِدرُها الزراعات القامئة عىل سالسل التوريد العاملية.33 

التّدخل . 6 والقروينّي  للمزارعني  يُتيح  ومبا  الوطنية،  التجارية  السياسة  عىل  دميقراطيٍّة  رقابة  وجود  رضورة 

بشكل رئييس يف عملية اتخاذ القرارات.

يجب أن تُنِتج منظومات الغذاء الوطنية غذاًء صحيًّا وذا جودة عالية وُمالمئًا ثقاِفيًّا للسوق املحليّة، ُمتجّنبة . 7

بذلك الطعام حسب املعايري الدوليّة أو »َسْقطُه« )الوجبات الرسيعة(.

يجب الوصول إىل توازن بني الزراعة والصناعة، وبني الريف واملدينة، لعكس تبعيّة الزراعة والريف للنخب . 8

الصناعية والحرضية. اذ أّدت هذه التبعيّة إىل ريٍف تِعيٍس وأحياٍء حرَضيّة فقرية مكتظّة بالنازحني الريفينّي. 

يجب النظَُر إىل الزراعة الحرَضية محدودة النطاق، التي تُغّذي اليوم حوايل 800 مليون نَسمة عامليا، عىل . 9

أنّها ُمكّملٌة للزراعة الريفية الصغرية. بإمكانهام التآزر ودعم عودة صغار الوسطاء وتّجار التجزئة.

يجب وقف االستيالء عىل األرايض، وَعكُس سياسة تجميع األرايض من ِقبَل املُثاّلك والرشكات عب القوميّة. . 10

كام يجب تعزيز العدالة يف توزيع األرايض من خالل اإلصالح الزراعي.

ينبغي أن يشمل اإلصالح أيًضا قواننَي تدَعم األشكال املجتمعية والجامعية للملكية واإلنتاج املعّززة للشعور 

باملسؤوليّة البيئيّة.

باألساس، يجب أن تضطلع مجتمعات الُسّكان األصليّني وصغار املزارعني والتعاونيات أو مؤسسات الدولة . 11

من املمكن اعتبار املبادئ التالية، والتي عّب عنها أنصارها يف 

مجموعة متنوعة من كتاباتهم ومداخالتهم، كأحجار الزاوية 

يف منوذج السيادة الغذائية31 :
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باإلنتاج الزراعي، وينبغي التخلص تدريجيًّا من تدخُّل الرشكات عب القوميّة يف إنتاج الغذاء.

يجب إخضاع توزيع واستهالك الغذاء لنظاِم تسعريٍ عادٍل، يأخذ بعني االعتبار حقوق ورفاَه كٍُل من املزارعني . 12

واملستهلكني مًعا. يعني هذا، فيام يعني، وضع حدٍّ إلغراق الرشكات عب القوميّة للسوق بالسلع الفالحيّة 

َمة، الذي يُؤدي إىل انخفاٍض مصطََنع يف األسعار وإىل تدمري صغار املزارعني. يعني ذلك أيًضا، وفًقا  املُدعَّ

للباحث والناشط بيرت روسيت، »العودة إىل حامية اإلنتاج الغذايئ الوطني للدول ... إعادة بناء احتياطيات 

الحبوب ... إعادة النظر يف ميزانيات القطاع العام ويف أسعار الحد األدىن ويف االئتامن، وغري ذلك من أشكال 
ز انتعاش الطاقة اإلنتاجية الغذائية للبلدان«.34 الدعم التي تُحفِّ

يجب الثْنُي عن الزراعة الصناعية القامئة عىل الهندسة الوراثية والثورة الخرضاء ذات االستخدام الكثيف . 13

الزراعة  تتسّم  ال  فيام  الرشكات،  أجنداَت  البذور  عىل  االحتكارية  السيطرة  تخدُم  اذ  الكيميائية.  للمواد 

الصناعيّة باالستداَمة.

تحتوي التقنيات الزراعية التقليدية للفالحني والسكان األصليني عىل قدٍر كبري من الحكمة ومُتثل تطوًرا . 14

تطّور  يأخذ  أن  بالتايل،  يجب  الحيوي.  واملحيط  البرشي  املجتمع  بني  ـ  كبري  حٍد  إىل  ـ  وحميًدا  متوازنًا 

التكنولوجيا الزراعية الساعي لتلبية االحتياجات االجتامعية، املامرسات التقليدية كنقطة انطالق بدالً من 

تجاوزها واعتبارها مامرسات بالية.

ميكن تحقيق السيادة الغذائية بشكل أفضل من خالل الفالحة اإليكولوجيّة، التي تتميّز بـ »إعادة تدوير . 15

يات والطاقة يف املزرعة نفسها، بدالً من استعامل ُمدَخالت خارجية؛ تعزيز املواد العضوية يف الرُتبة  املُغذِّ

الُنظم االيكولوجية الزراعية عىل  النباتية واملوارد الوراثية يف  البيولوجي للرتبة؛ تنويع األصناف  والنشاط 

النظام  وإنتاجية  التفاعالت  وتحسني  الحيوانية  والرثوة  املحاصيل  دمج  املكان؛  واختالف  الزمان  امتداد 
الزراعي الُكيّل، بدالً من الرتكيز عىل محاصيل األنواع الفردية«.35

أّن  وزمالؤه،  جونيور  بوراص  جون  يشري  مثلام  املؤكَّد،  من 

والسياسة  باالقتصاد  املتعلقة  األسئلة  من  العديد  هناك 

أو  إجابة،  دون  تزال  ما  التي  الغذائية  السيادة  وتكنولوجيا 

التي يقدّم أنصارُها أجوبة ُمتعّددة أو متناقضة أحيانًا. لكّن 

النامذج الجديدة ال تولَُد كاملًة أو مرّة واحدة.

القديم  النموذج  خلّفه  ما  هو  زَخمه  الجديد  هذا  مينُح  ما 

كُتلة حرِجة من  اقتناع  تداركُها. وكذلك  أزَمات ال ميكن  من 

الناس بأّن التجديد هو السبيل األْوحد للتغلّب عىل مشاكل 

املنظومة القدمية وانفتاُح احتامالِت تحقيِق ما يعتّز به الناس 

من قيَم. وكام هو حاُل أّي شكل من أشكال تنظيم العالقات 

الغموض  وإزالة  األسئلة  عن  اإلجابة  ميكن  ال  االجتامعيّة 

والتناقضات إاّل عْب املامرسة والتجربة، ألّن املامرسة هي أُّم 

الُقُدرات.  

ما يجب ذكره كخالصة هو أّن منوذج السيادة الغذائية ميثّل 

إحدى محاوالٍت بديلٍَة عديدٍة لتنظيم الحياة االقتصادية. وقد 

أخرى  إىل  أزمة  من  الرأسامليّة  ترنُّح  عىل  فعٍل  كرّد  ظهرت 

طيلة العقود القليلة املاضية.

الجديدة،  الخرضاء  الصفقة  إىل  إضافة  البدائل  هذه  تشمل 

والنسوية  النمّو،  برتاجع  املنادين  و  للعوملة  املناهض  التيار 

أو  ِفيفْر«،  و«بِْويِن  التحّررية،  واملاركسية  اإليكولوجية، 

املعيشة الجيّدة. ورغم أّن هذه الرؤى قد ركّزت عىل أبعاد 

مختلفة يف عالقات الناس مع بعضهم البعض ومع الكوكب، 

إاّل أّن ما تشرتُك فيه من عنارص يثري الذهول36.

وعىل حّد تعبري املفكر املََجري العظيم كارل بوالين: تتمحور 

كّل هذه العنارص حول خلق الظروف املاُلمئة حتّى ال يستمّر 
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، أو االقتصاد الرأساميل، يف قيادة املجتمع، بل  السوق املُْنبَّتْ

يُعاُد دمُجه به. يتمثّل التحّدي الكبري لعرصنا يف تسخري ودمج 

بالفعل  نت  تضمَّ التي  تلك  َمْفَصلَة  املقاربات،  هذه  فراَسة 

بها  الدفع  ثّم  وتجسيدها  واملامرسة،  التفكري  من  كبريًا  قدًرا 

من ِقبل كُتلة حرجة قادرة عىل تغيري املوازين لصالح التحّرر.

خالصة

اتّصاالً وثيًقا بتموين الغذاء، لِِجهة  تتّصل جائحة كوفيد 19 

أصولها، أثَرها، والدروس التي تقّدمها إلعادة هيكلة املنظومة 

الغذائية العامليّة. وقد ركَّزت هذه الورقة عىل كيفيّة كشف 

هذا الوباء لهشاشة نظام اإلمدادات الغذائية العاملي، الذي 

تهيمن عليه الرشكات، كام بيََّنت أنه ليس جزَءا من الحّل. 

اإلمدادات عىل  اضطرابات يف  الدراسة مبنع حدوث  وتُويِص 

املدى القصري، لعدم التسبّب يف انتشار الجوع وسوء التغذية. 

االسرتاتيجي  التحويل  يف  البدء  أهّمية  باملقابل  ترى  أنّها  ااّل 

َمة من أجل  لنظام االنتاج الغذايئ العاملي وفًقا لخطوٍط ُمَصمَّ

تحقيق االكتفاء الذايت والسيادة الغذائية. كام تَُحثٌّ الدراسة 

تقدمية  بدائل  مع  هذه  التحّول  عملية  تَتَمفَصل  أن  عىل 

أُخرى يف السعي نحو تجاوز ما تُولّده الرأساملية العاملية من 

لالستقرار  وزعزعٍة  متكافئة  غري  وتنمية  المساواة ورصاعات 

البيئي.

هباًء«.  تذهُب  جيّدة  أزمة  يَدع  أاّل  املرء  »يجب عىل  يُقال: 

تحويل  لجهة   2008-2007 يف  الغذاء  أسعار  أزمة  أُهِدرَت 

أفضَل  اتجاٍه  نحو  الغذاء  واستهالك  إلنتاج  العاملي  النظام 

الحتياجات الكوكب. ال ميكن السامح ألزمة كوفيد 19 بالسرْي 

عىل نفس الطريق.
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 léni Village, Sélingué, Mali,” The Journal of Peasant
Studies , Vol 36, No 9 (2009), https://www.tandfonline.
com/doi/full/10.1080/03066150903143079?src=recs

ys. . وقع االطالع عليه في 13 أفريل 2020.

31 . Saturnino :من بين الكتابات الرئيسية حول موضوع السيادة الغذائيّة
 Borras, Jr., Alberto Alonso-Fradejas, Todd Holmes,
 Eric Holt Gimenez, and Martha Jane Robbins, “Food
sovereignty: convergence and contradictions, condi-
 tions and challenges,” Third World Quarterly, Vol 36,
No 3 (2015), https://www.tandfonline.com/doi/full/10
 .1080/01436597.2015.1023567?src=recsys. Accessed
 April 12, 2020; Saturnino Borras, Jr., Marc Edelman,
 Tony Weis, Amita Baviskar, Eric Holt-Gimenez, Deniz
Kandiyoti, and Wendy, Wolford, “Introduction: Cri-
 tical Perspectives on Food Sovereignty,” Journal of
Peasant Studies, Vol 41, No 6 (2014), https://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/03066150.2014.96
 3568?src=recsys. Accessed April 13, 2020; Saturnino

 Borras, Jennifer Franco, and Sofia Monsalve Suarez,
 “Land and Food Sovereignty,” Third World Quarterly,
Vol 36, No 3 (2015), https://www.tandfonline.com/
 doi/full/10.1080/01436597.2015.1029225?src=recsys.
 Accessed April 12, 2020; and A. Haroon Akram Lodi,
 “Accelerating towards Food Sovereignty, Third World
Quarterly, Vol 36, No 3 (2015), https://www.tandfon-
line.com/doi/full/10.1080/01436597.2015.1002989?sr

.c=recsys. Accessed April 12, 2020

32 . Via Campesina, “Food Sovereignty and International
Trade,” Position paper approved at the Third Interna-
 tional Conference of Via Campesina, Bangalore, India,
 Oct 3-6, 2000. Cited in Annette Desmarais, La Via
 Campesina: Globalization and the Power of Peasants

.(London: Pluto Press, 2007), p. 34

33 ..Saturnino Borras, Jr., Marc Edelman, Tony Weis et al

34 . Food” في:  ميكائيل  ماك  فيليب  قبل  من  اقتباسه  وقع  روسيت،  بيتر 
Sovereignty in Movement: The Challenge to Neolibe-

.ral Globalization,” draft, Cornell University, 2008

35 . Miguel Altieri and V. M. Toledo, The agroecological
 revolution in Latin America: Rescuing nature, ensuring
 food sovereignty and empowering peasants,” Journal
of Peasant Studies Vol 38, No. 3 (2011), https://www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2011.582

947. . وقع االطالع عليه في 12 أفريل 2020.

لالطالع على أعمال رئيسيّة نظّرت لهذا المفهوم، أنظر: آشيش كوثري، . 36
 Ashish Kothari “Buen:كوستا وألبرتو  ماريا  دي  فريديريكو 
 Vivir, Degrowth, and Ecological Swaraj: Alternatives
 to Sustainable Development and the Green Economy,”
 Development, Vol 57, Nos 3-4 (2014); Tim Jackson,
Prosperity without Growth? The Transition to a Sustai-
nable Economy (UK: Sustainable Development Com-
 mission, 2009); Miriam Lang and Dunia Mokrani, eds.,
 Beyond Development: Alternative Visions from Latin
 America (Quito and Amsterdam: Rosa Luxemburg
 Foundation and Transnational Institute, 2013); Pablo
Solon, Christophe Aguiton, et al., Systemic Alterna-
 tives (Bangkok: Focus on the Global South, 2017),
 Paul Mason, Post Capitalism: A Guide to the Future
(London: Penguin, 2016); and Walden Bello, Deglo-
 balization: Ideas for a New World Economy (London:

(Zed, 2005



16 |  »ال تُهِدر أبًدا فرصَة أزمٍة جّيدة!« : جائحة كوفيد 19 وامكانّية تحقيق الّسيادة الغذائية

شبكة شامل إفريقيا للسيادة الغذائية )NAFSN(  تأسست يف جويلية 2017. هي إطار موحد يشمل جمعيات فالحية ونقابات زراعية/بحرية وحركات 

. تعمل الشبكة عىل بناء نظام جديد يضع حدا  العدالة املناخية والبيئية  الغذائية وتحقيق  السيادة  اجتامعية ومنظامت مناضلة تهدف إىل إرساء 

لالستغالل ولتدمري الحياة ويلبي يف إطار تشاريك ودميقراطي حاجيات الشعوب عىل أساس العيش الكريم والتناغم مع الطبيعة.

https://siyada.org

املعهد الدويل )TNI( هو مؤسسة بحث ومنارصة ملتزمة ببناء كوكب عادل، دميوقراطي ومستديم. ألكرث من 40 عاما، مثّل املعهد همزة وصل بني 

الحركات اإلجتامعية، الباحثني واألكادمييّني امللتزمني وصّناع الّسياسات. مقّر املعهد هو أمسرتدام عاصمة هولندا.

www.TNI.org


