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 ي:ـــاد الزراعــاالقتصمستقبل 
 اــــــرص لتحويل عالمنـــف

 
 Frank McDougal بيين وبني تقارب ماكدوغال التذكارية هلذا العام. وأنا أشعر بأن مثةيشرفين أن ألقي حماضرة 

ر وقـــد كـــان مـــن مناصـــري اســـتخدام العلـــوم والتحلـــيالت لغايـــة تنـــوي .قـــد أمضـــى قســـماً مـــن حياتـــه يف مزرعـــةفهـــو، مثلـــي، 
األغذيـة وتوزيعهـا  وكـان مـن أشـّد املـؤمنني بـأن السياسـات األفضـل قـادرة علـى حتسـني إنتـاجالقرارات املتعلقة بالسياسات. 

الــذي أرســى و  1943عــام  أوائــلعقــده الــرئيس األمريكــي روزفلــت  يوكــان هــو مصــدر الــوحي للمــؤمتر الـذعلـى حــد ســواء. 
 ن إلقاء هذه احملاضرة لشرف عظـيم يل، نظـراً كما أأعقاب احلرب العاملية الثانية.  أركان تأسيس منظمة األغذية والزراعة يف 

لألمـــم  األمينني العــامنيبــ مــروراً قبــل عــامني،  Lulaممــن ســبقوين، بــدءاً مــن الــرئيس  العديــدإىل عظــم مكانــة ووســع معرفــة 
، "أب" الثــــورة Norman Borlaugغانــــدي و وأنـــديرا )1999 وبطــــرس بطـــرس غــــايل يف 2011 كــــويف أنـــان يف(املتحـــدة 

أنـه مـن أكثـر بالفـائز جبـائزة نوبـل يف االقتصـاد والـذي يعـرف  Amartya Sen 2013يف عـام  كـذلك  اخلضـراء. وقـد سـبقين
حماضرة  سوف أتوسع يف تناولو  – قهتطبيو  اإلمنائينامج األمم املتحدة األصوات نفوذاً يف حتديد مفهوم التنمية البشرية لرب 

 Frankوتــراث  Amartyaالربط بــني حماضــريت وبــني تعــاليم بــالحقــاً يف كلمــيت هــذه. ولكــن امسحــوا يل  Sen رر الربوفســو 

McDougallطاقـات مـن خـالل الفقـر واجلـوع،  -ونكـافح  -نفهم  ، بالرابط الذي مسح لنا يف املاضي القريب والبعيد أن
 ، من خالل هذه الكلمة.بعد القيام به اليوم، مرة أعتزمأفكار متجددة. وهذا ما و 
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علـى  إذا أخذنا الزراعة من حيـث قيمتهـا الظاهريـة، قـد ال تبـدو ذات أمهيـة حموريـة بالنسـبة إىل التحـديات العامليـة

يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل  4ن إلمناء واالستدامة اليوم. فما أمهية الزراعة، وهي القطاع الـذي ميثـل أقـل مـا مستوى
 1العاملي؟ 

 
كقطـاع اقتصـادي يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل   ر بكثـري مـن جمـرد مسـامهتهاأن الزراعة متّثل أكثإال أنين اليوم سأبرهن 

أن املزارع، هو واألهم  2أوًال، ألننا نعتمد مجيعاً على إتاحة األغذية والوصول إليها، وثانياً أل�ا متثل ثلث العمالة عاملياً. -
ار والسـلم أن يتجلـى الكبرية والصغرية منها حول العامل، هي املكان الذي ميكن فيه للتفاعـل بـني البشـر والكوكـب واالزدهـ

 جتعل مهمتنا متعذرة التنفيذ عملياً. وإما  ،بطرق إما قد تقودنا إىل التنمية املستدامة
 

وإذ دّجـن م، هي الـيت أتاحـت نشـأة احلضـارة. عا 10 000فإّن الثورة الزراعية األوىل، اليت حصلت قبل أكثر من 
 دفعــت بعجلــة التقــدم إىل األمــام. يتالــ الكميــات الفائضــةزّنــوا وخاملســتعمرات  شــّيدواو ، اتلبشــر النبــات ورّوضــوا احليوانــا

احلـل لتـوفري الغـذاء  الـبعض يعتربهـالمـزارعني علـى مـر آالف السـنني، و ويقال إن زيادة اإلنتاج الغذائي كانت احلافز األبرز ل
 سكان العامل اآلخذ عددهم يف التنامي. وحني نتناول الزراعة من هذا املنظور، يكفينا أن نتوقع منها مواصلة إنتاج املزيد. ل
 

ــــين أعتقــــد  ــــداً. ولكن ــــر تعقي فــــإن التوقعــــات تشــــري إىل منــــو عــــدد ســــكان العــــامل إىل مــــا يقــــارب أن التحــــدي أكث
الطلـب علـى الزراعـة ويغـريه، يف املـدن. ومـن شـأن ذلـك أن يزيـد  نو يعيشـهـؤالء  اثلثـو ، 2050مليـارات نسـمة حبلـول  10لـا

. 2050يف املائة عـام  70تها إىل العامل سيحتاج إىل ردم هوة غذائية تصل نسب تشري إىل أن تالتقديرا بعضأن اعتبار مع 
ومــع التنــامي املتزايــد للــدخل وملعــدالت التحضــر يف البلــدان املتدنيــة الــدخل واملتوســطة الــدخل، سنشــهد حتــوًال تغــذوياً حنــو 

متسـاوياً يف املخرجـات استهالك أكرب للحوم والفواكه واخلضر مقارنـة باسـتهالك احلبـوب، األمـر الـذي سيسـتوجب انتقـاًال 
فـرص لـدفع التنميـة املسـتدامة قـدماً الضمن تعقيـد هـذا التحـدي، ميكننـا إطـالق  على املوارد الطبيعية. ومن سيضغط بدوره

 3من خالل حتويل الزراعة.
 

 "اقتصاد الزراعة" الذي ورثناه عن القرن العشرين
 

إراديــة أو طــوع ســيطرته. إال أن قراراتــه يف  أن القــرارات الــيت يتخــذهايف أي مكــان حــول العــامل  قــد خييــل للمــزارع
من خالل طائفة واسعة من العوامل اخلارجة عن سـيطرته. وال شـك يف أن دافعـه هـو تـوفري  -ال بل تتحدد  -ر الواقع تتأث

علـــى كربيـــات  لقمـــة العـــيش ملـــن يقتـــات مـــن األرض، ســـواء أكـــان مـــن صـــغار املـــزارعني أم مـــن املـــزارعني الـــذين يعتمـــدون
واألطــر التنظيميــة الــيت بعضــها عــاملي بطبيعتــه، تقودنــا إىل  بيــد أن املمارســات املاضــية واحلــوافز احلاليــةاملؤسســات الزراعيــة. 

ســـلوك يفضـــي بـــدوره إىل التحـــدي احملـــوري التـــايل: أي احلاجـــة إىل تـــوفري الغـــذاء إىل املزيـــد مـــن النـــاس ووضـــع حـــد للجـــوع 
 مبواجهة ممارسات زراعية تستنزف قاعدة املوارد الطبيعية اليت يتكل عليها مستقبل الزراعة نفسه. 

 
وقــد حتّولــت الزراعــة علــى مــر القــرن املنصــرم فــأدت إىل إنتــاج وتوزيــع أكــرب لألغذيــة وللمنتجــات الزراعيــة األخــرى 

أمـا البحـوث الزراعيـة، سـواء أكانـت عامـة أم  دخـل أعلـى وأذواق أكثـر تنوعـاً. ذويلصاحل سـكان يتنـامى عـددهم بسـرعة 
فاءة اإلنتاج وزيادة امليكنة ومقاومة أفضل لآلفات والضغوط خاصة، فقد أصبحت مشروعاً رئيسياً وهي تؤدي إىل زيادة ك
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علــى  وىليف املراحــل األ - للسلســلة البيئيــة. وقــد تطــور الــرتابط االقتصــادي واالجتمــاعي املعقــد يف املراحــل األوىل واألخــرية
توزيـــع األغذيـــة والتعبئـــة، يف أنشـــطة مثـــل  خـــريةوالـــري وامليكنـــة، واملراحـــل األ مســـتوى الصـــناعات املرتبطـــة بالبـــذور واألمســـدة
إن العديــد مــن تلــك الصــناعات عــاملي بطبيعتــه مــع توريــد احملاصــيل  الســياحة.والنقــل غــري املباشــر وجتــارة التجزئــة واملطــاعم و 

شـــاحنات وطـــائرات الشـــحن تنقـــل حـــول العـــامل كميـــة مـــن الـــذرة الســـفن و الالزراعيـــة وتوزيعهـــا عـــرب البلـــدان والقـــارات. فـــإن 
يف املائـة مـن سـكان  40ل الصويا (وهي أكرب مصدر من األعالف الربوتينية للحيوانات) تكفـي لتغذيـة والقمح واألرز وفو 

ذلــك هــو "اقتصــاد لراميــة إىل ضــمان األمــن الغــذائي. وقــد أنشــئت هياكــل تنظيميــة متطــورة مبــا فيهــا تلــك ا 4العــامل اليــوم.
الســياق التنظيمــي يف معظــم األحيــان تــدفع بــال هــوادة الزراعــة" الــذي يعمــل املزارعــون ضــمنه، وحيــث احلــوافز االقتصــادية و 

 باجتاه زيادة اإلنتاج.
 

أبعـاد  علـى مسـتوىقـرن العشـرين جيـب أن تتغـري الـيت نشـأت علـى امتـداد ال سيطرةوف أبرهن أن املمارسات املس
عطــي أمثلــة علــى وســوف أاجلــوع وتعزيــز الســلم واالســتقرار. حتســني االســتدامة والقضــاء علــى  :أال وهــي ثالثــة علــى األقــل

 ويف اخلتام سأقرتح مسارات ممكنة لتحويل الزراعة. ،قضايا االقتصادية والبيئية واالجتماعيةبني الالروابط 
 

 حتويل الزراعة من أجل االنتقال حنو االستدامة
 

رمحــة إن احليوانــات والنباتــات الــيت تعتمــد عليهــا املخرجــات الزراعيــة، تســتخدم األرض وامليــاه وهــي واقعــة حتــت 
مـن أجـل اسـتخدام أفضـل لتلـك املـوارد وجلعـل اإلنتـاج أقـل  ل اإلبداع البشري، تطورت الزراعـةالظروف املناخية. ومن خال

نواجــه حتــدياً  إال أننــاسيســتمران يف متكــني التقــدم،  عرضــة للظــروف املناخيــة. ويف حــني أن التغيــري واالبتكــار التكنولــوجيني
" بصــورة غــري مســتدامة املــوارد الطبيعيــة عينهــا الــيت تتكــل ســتنزفدي إىل خيــارات "تاد زراعــة" يــؤ أكثــر جذريــة: أي "اقتصــ
 عليها املخرجات الزراعية.

 
الزراعيـة، وهنـاك جمـال أوسـع للنمـو، عـرب  اإلنتاجيـةوإن االستثمارات الزراعية واالبتكارات التكنولوجية قد عـززت 

ملزارعني يف حتقيق معايري أعلـى للكفـاءة علـى حـد سـواء. إال أّن وكذلك عرب مساعدة ا يةاالستمرار يف زيادة حدود اإلنتاج
أبعــد مـن اســتخدام املخـاطرة و بيعيــة وخسـارة التنــوع البيولـوجي. التعجيـل املطلـوب يف منــو اإلنتاجيـة يتعثــر بتـدهور املـوارد الط

ع احلفـــاظ علـــى البنيـــة التحتيـــة فاملشـــكلة هـــي أننـــا ال نســـتطي ،ضـــر باإلنتـــاج الزراعـــي يف املســـتقبلاملـــوارد الطبيعيـــة بطريقـــة ت
 اإليكولوجية اليت تستند إليها نظمنا االقتصادية وجمتمعاتنا. 

 
يف حــني أن ثلــث ســكان العــامل يعــانون مــن اإلجهــاد  5يف املائــة مــن اســتخدام امليــاه العذبــة 70متثــل الزراعــة اليــوم 

قـدت ثالثـة وخالل القـرن املاضـي، فُ  20257.ومن املتوقع أن تتزايد هذه النسبة املئوية حىت بلوغ الثلثني حبلول عام  6املائي
يف املائـة  90لتـأمني  مـن احليوانـاتأنواع  8نبتة و 15فقط على أرباع التنوع الوراثي يف احملاصيل الزراعية، وحنن اليوم نعتمد 

شجرة، وال تزال الزراعة تتمدد على املزيد من األراضي، مبا فيها األراضي امل 8ة والربوتينات.من متناولنا من السعرات احلراري
إن ثلــث األراضــي الصــاحلة للزراعــة يف العــامل قــد فقــدت و  9ربــع األراضــي الزراعيــة احلاليــة متــدهوراً جــداً  هيف وقــت أمســى فيــ

 10جراء التعرية أو التلوث على مر العقود األربعة املاضية.
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املنــاخ، وهــي قــد كانــت املوضــوع  إحــدى الــديناميكيات "اال�زاميــة" األخــرى بالعالقــة بــني الزراعــة وتغــري صــلتوت
فــيمكن ربــط أكثــر مــن لعــامل ملنظمــة األغذيــة والزراعــة. لإلصــدار األخــري لتقريــر حالــة األغذيــة والزراعــة يف ا االختيــار ســديد

ومــع أن ســتخدام األراضــي وإزالــة الغابــات. ا يف ذلـك التغيــريات يف اُمخـس انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري بالزراعــة، مبــ
اإلنتـاج  يفتأثري لتغري املناخ  جلّ  فإن ،مناطق خطوط العرض العليا قد تشهد زيادات صافية يف الغالل على املدى القصري

سـليب. ويـؤثر تغـري املنـاخ  ،بعيـدالزراعي، ال سيما يف املناطق حيث اإلنتاج الزراعـي يعـاين أصـًال مـن الضـغط وعلـى املـدى ال
احملاصــيل وإنتــاج الثــروة احليوانيــة واألرصــدة  هــدداً مــن انعــدام األمــن الغــذائي، مبطريقــة غــري متكافئــة يف األقــاليم الــيت تعــاين 

اسـتخدام السمكية والثروة السمكية. ومبا أن الرتبة تشكل مستودعاً وخمزناً رئيسـياً للكربـون، فـإن تعريـة الرتبـة والتغيـريات يف 
 11األراضي املرتبط بالزراعة، قد تزيد يف تقويض اجلهود الرامية إىل خفض كميات غازات االحتباس احلراري يف اجلو.

 
ولكن حتديات االستدامة تتخطـى نطـاق اسـتخدام املـوارد الطبيعيـة وتغـري املنـاخ. فعلـى سـبيل املثـال، يف الواليـات 

ـــة مـــن املضـــا 80املتحـــدة األمريكيـــة،  ـــة املســـتهلكة تســـتخدم يف الزراعـــة.يف املائ ويتعلـــق بعـــض مـــن الشـــواغل  12دات احليوي
الرئيسية للصحة على املستوى العاملي يف الوقت الراهن بانتقال العوامـل املعديـة مـن احليوانـات إىل البشـر، فضـًال عـن خطـر 

علـى رفاهنـا وإمنـا تطـرح أيضـاً  أن هـذه الظـاهرة ال تشـكل فقـط خطـراً دامهـاً  من املعرتف بـهكروبات. فيقاومة مضادات املم
أمــا االســتخدام واســع االنتشــار، وغــري املــنظم يف أحيــان كثــرية، للمضــادات احليويــة يف اقتصــادياً خطــرياً يف املســتقبل.  حتــدياً 

 13الزراعة، فيفاقم تلك التحديات.
 

 حتويل الزراعة من أجل وضع حد للجوع وخفض الفقر
 

القـرن العشـرين، فقـد فشـلت الزراعـة و"االقتصـاد الزراعـي" يف  حتققـت خـاللات الـيت على الرغم من كافة اإلجنـاز 
 19القضاء على اجلوع يف القرن احلـادي والعشـرين. وعلـى الـرغم مـن أن معـدالت انتشـار نقـص التغذيـة قـد اخنفضـت مـن 

 14تغذية.يعانون من نقص ال مليون شخص تقريباً  800م، فإن يف املائة اليو  11إىل  1990يف املائة يف عام 
 

ني أن إنتــاج املزيــد، يف حــعلــى  ملــزارعنيا بعــض األحيــان "اقتصــاد الزراعــة" يف فيهــا شــجعوهنــا أيضــاً جنــد حالــة ي
فالتحـدي هـو أن اإلنتـاج احمللـي ال جيـري يف املكـان املطلـوب لتغذيـة النـاس اجليـاع حاليــاً، التحـدي يكمـن يف مكـان آخـر. 

يف  Amartya Sen شــددل مكــان ويف كــل األوقــات. وكمــا الوصــول إىل الغــذاء يف كــوأن "اقتصــاد الزراعــة" املعــومل ال يتــيح 
)، فــإن الســبب الرئيســي لوجــود هــذه النســبة الكبــرية مــن اجلــوع يف 2013الســابقة (يف عــام  لماكــدوغاإحــدى حماضــرات 

وصول الناس إىل السعرات العامل هو أن الرتكيز على "إنتاج األغذية" يصرف النظر عن التحديات املتشعبة اليت حتول دون 
، فــإن عــدم الوصــول إىل الغــذاء ميكــن أن Senويف �ايــة املطــاف، وحبســب تقيــيم واملغــذيات الــيت حيتــاجون إليهــا.  احلراريــة

، إمــا ألن أســعار األغذيــة مرتفعــة جــداً وإمــا ألن الــدخل ال يكفــي أو هلــذين "يعــزى إىل مــا يســميه خســارة "املســتحقات
أن العديــد مــن  -حــىت وإن مل يكــن تشخيصــاً كــامًال أو وافيــاً للمشــكلة  -بوضــوح  Sen حتليــل الســببني معــاً.  وقــد بــّني 

يف نطـاق "االقتصـاد  بـل يقـع جّلهـازراعـة وحسـب، التحديات اليت ينبغي التصـدي هلـا إل�ـاء اجلـوع، توجـد خـارج نطـاق ال
 الزراعي".

 
 حالـــة اجلــوع أو انعـــدام األمـــن الغـــذائي هـــم ومــن املفارقـــات املريـــرة أن العديـــد مــن األشـــخاص الـــذين يعيشـــون يف

أنفســهم يعملــون يف الزراعــة، إمــا يف املــزارع وإمــا يف جمــال الثــروة احليوانيــة. ففــي العديــد مــن البلــدان األفريقيــة، حيــث ترتفــع 
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وينطــوي العديــد مــن  15الــدخل. إلدرار يف املائــة مــن األفارقــة الفقــراء علــى الزراعــة 80معــدالت انتشــار اجلــوع، يتكــل حــىت 
 تلك املواقف على حتد مزدوج.

 
الغــالل مكا�ــا لعــدة ســنوات،  مراوحــة هــو أن اإلنتاجيــة الزراعيــة تكــون عــادة متدنيــة للغايــة مــع األول التحــدي

ويف هــذه احلالــة جيــب إعانــة الزراعــة لكــي حتــول ذات القيمــة املضــافة املتدنيــة.  ألســريةالنــاس ضــمن نطــاق الزراعــة ا حمتجــزة
لقـرن العشــرين،  ففــي خـالل النصــف الثـاين مــن ااء كثــرية مـن جنــوب آسـيا وشـرقها. ها بطريقـة مشــاهبة ملـا جــرى يف أحنـنفسـ

طــــردة يف اإلنتاجيــــة الزراعيــــة مبثابــــة احملــــرك الــــذي خفــــض الفقــــر املــــدقع الشــــديد، وولــــد الــــدخل لتنميــــة كانــــت الزيــــادات امل
ـــة مّكـــالنشـــاطات غـــري الزراعيـــة يف الريـــف، و  مات ذات القيمـــة املضـــافة التحـــول اهليكلـــي باجتـــاه التصـــنيع واخلـــد نيف النهاي

وطبعاً، يف حني ينبغي للتغري واالبتكـار التكنولـوجيني أن يؤديـا دورمهـا، فـإن ختطـيط هـذا املسـار يتطلـب أكثـر مـن األعلى. 
ربى لالسـتدامة، والـيت فإن الزراعة جيب أن تتحول للحؤول دون تكـرر التحـديات الكـرد نسخ لتلك "الثورات اخلضراء." جم

 تواجهها البلدان اآلسيوية حالياً، يف مكان آخر. 
 

والتحدي الثاين هو التنامي السريع للسكان يف املنـاطق الـيت تعـاين اإلجهـاد البيئـي، كمـا يف السـاحل األفريقـي أو 
ففــي عــام  دة لألمــن الغــذائي. األزمــات احلــا يــؤدي إىل تكــرر مــااملخــاطر الطبيعيــة والنزاعــات  يف قــرن أفريقيــا، وتفاعلــه مــع

يف املائـة عـن  35مسـتوى األزمـة، بزيـادة بلـغ ول العامل انعدام األمـن الغـذائي مليون شخص ح 100واجه أكثر من  2016
. وقـــد منـــت منـــاطق حصـــاد احلبـــوب، كمـــا يف أجـــزاء مـــن الســـاحل األفريقـــي، ألن املكاســـب يف 2015املســـتوى يف عـــام 

علــى أراضــي الرعــي التقليديــة مــع ممارســة تــأُثريات  أدى ذلــك إىل تعــدٍ وتــرية التزايــد الســكاين.  تواكــب  اإلنتاجيــة الزراعيــة مل
أيضـاً  وولـد هـيوالصدمات البيئيـة  املناختقلب  زديادوالتوترات االجتماعية والسياسية. كما أن اسلبية على جودة األراضي 

م يف املاضــي يف أفريقيــا الشــرقية واجلنوبيــة.  فقــد كانــت نينيــو العــاالاهرة أزمــات غذائيــة حــادة حبســب مــا دل عليــه تــأثري ظــ
تعزيـــز إدارة الصـــدمات  كمـــا يتوجـــبحنـــاء كثـــرية مـــن العـــامل.   نزاعـــات وال تـــزال ســـبباً رئيســـياً النعـــدام األمـــن الغـــذائي يف ألا
الشـرائية إمـا بسـبب تـدين إن العجز املتكرر عن الوصول إىل الغـذاء يتصـل برتاجـع القـوة و  .النتقالية يف جمال إنتاج األغذيةا

ويف أحيان كثرية جتتمع هذه األسباب فيقوي أحدها اآلخـر غذية، أو هلذين السببني معاً. الدخل وإما الزيادة يف أسعار األ
  Sen.16وتعيدنا إىل خسارة املستحقات اليت ذكرها 

 
طر تسـاعد علـى ختفيـف وطـأة عن الوصـول إىل الغـذاء، حنتـاج إىل بـدائل إلدارة املخـاالعجز  تكرر وألجل معاجلة

مثـل النقـد (فضًال عن آليات احلماية االجتماعيـة  )مثًال من خالل التأمني القائم على املناخ(تقلبات اإلنتاج على املزارعني 
احلمايــة  نميــةوينبغــي بــذل جهــود أكــرب لتديــة. أو اآلليــات األخــرى للتحــويالت النق )مقابــل العمــل والغــذاء مقابــل العمــل

. وميكـن للـدخل النـاجم عـن احلمايـة االجتماعيـة أن يكـون مفيـداً، لـيس فقـط يف احلفـاظ علـى نطاقهـا االجتماعية وتوسيع
 "املستحقات الغذائية" وإمنا بصورة أوسع جلهة حتسني سبل املعيشة وقدرة الفقراء على الصمود بوجه الصدمات.

 

 ارحتويل الزراعة من أجل تعزيز السلم واالستقر 
 

إن انعدام االستقرار السياسي واالجتماعي الذي قد يؤدي إىل النزاعات العنيفة هو نتيجة تفاعالت معقدة بني  
النــاس والــنظم اإليكولوجيــة والعوامــل االقتصــادية والسياســية.  إن الصــدمات البيئيــة و/أو العوامــل األخــرى الــيت تــؤدي إىل 

قـد أطلقـت العنـان النعـدام االسـتقرار االجتمـاعي والسياسـي. ويتفـاقم زيادات حادة يف أسعار األغذية أو فقدان الـدخل، 
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ذلـــك حـــني يطـــرأ تنـــافس علـــى امليـــاه أو األراضـــي بـــني مطالبـــات متنافســـة علـــى اســـتخدام تلـــك املـــوارد مـــن أجـــل الزراعـــة، 
 سيما يف املناطق اليت تعاين من اإلجهاد البيئي. وال

 
األدلـة علـى أقـل تقـدير إىل رابـط بـني االحنرافـات عـن األمنــاط  للجـدل، تشـري بعـض ويف حـني أن هـذا اجملـال مثـري

وبــني زيــادة احتمــال انــدالع أعمــال العنــف،  )مبــا فيهــا هطــول األمطــار ولكــن بــاألخص درجــات احلــرارة(املناخيــة املتوقعــة 
فعلــى ســبيل املثــال،  .17ســيما حــني تتفاعــل تلــك الصــدمات البيئيــة مــع االســتبعاد االقتصــادي وانعــدام املســاواة األفقــي وال

مــع كــوارث مرتبطــة  2010و 1980يف املائــة فقــط مــن النزاعــات املســلحة بــني عــامي  9وجــدت البحــوث أنــه فيمــا تــزامن 
يف البيئـــات املقّيمـــة  –مبعـــدل الربـــع تقريبـــاً  – يف املائـــة 23مبوجـــات اجلفـــاف أو احلـــر، فـــإن هـــذه النســـبة املئويـــة ترتفـــع إىل 

 18عرقيا.
 

كبـرية علـى   بني النزاعات والصـدمات البيئيـة واالسـتبعاد السياسـي وسـبل املعيشـة يعتمـد بدرجـةوثبت أن التفاعل 
احتمــال نشــوب النــزاع فقــد وجــدت دراســة أجريــت مــؤخراً أن موجــات اجلفــاف تزيــد بشــكل ملحــوظ املمارســات الزراعيــة. 

ووجــدت  19اســياً تعتمــد علــى الزراعــة.يف البيئــات متدنيــة الــدخل حيــث اجملموعــات املســتبعدة عرقياً/سي تواصــلالعنيــف امل
 قــد أثــرت يف األحــداث الــيت 2005دراســة أخــرى أن موجــة اجلفــاف األســوأ يف تــاريخ اهلــالل اخلصــيب الــيت بــدأت يف عــام 

ارتفــاع احلــرارة واخنفــاض  واجتاهــاتفقــد دلــت تلــك الدراســة علــى أن كــًال مــن اجلفــاف  .2011توالــت يف ســوريا قبيــل ثــورة 
، خــالل أكثــر فصــول 2008ويف عــام دى األبعــد، يــرتبط بتغــري املنــاخ. الرطوبــة يف الرتبــة وتراجــع منســوب األمطــار علــى املــ

شـخص  مليـون 1.5 تشـّردمـح وفقـد معظـم الثـروة احليوانيـة. ونتيجـة لـذلك، الشتاء جفافاً يف تـاريخ سـوريا، فشـل إنتـاج الق
نظــراً إىل االكتظــاظ الســكاين و إىل املنــاطق احلضــرية الثانويــة.  -عــدد مشــابه مــن الالجئــني العــراقيني  مــع -داخليــاً فــانتقلوا 

ازدادت حـــدة يف  وقلـــة اخلـــدمات األساســـية وانتشـــار معـــدالت البطالـــة، واجهـــت تلـــك املنـــاطق اضـــطرابات مـــا لبثـــت أن
احلــرب يف ســوريا، وإمنــا يبــني كيــف أن األحــداث  وهــذا ال يعــين رابطــاً ســببياً بــني موجــة اجلفــاف وبــني. 2011مــارس/آذار 

 20ات املرتبطة بكيفية إدارة الزراعة، قد تساهم يف النزاعات العنيفة أو يف انعدام االستقرار السياسي.كيوالدينامي
 

إن التفاعل بني عوامل الضـغط البيئـي والنزاعـات والتهجـري والتنـافس علـى املـوارد الطبيعيـة الشـحيحة، يسـتوجب و 
من خالل تدخالت لتعزيز النهوض  ،مشرتكاً معززاً من أجل تلبية االحتياجات االنسانية الفورية على النطاق الواسع عمالً 

فلنأخـذ مـثًال حالـة الصـومال حيـث حتتـاج تلبيـة احتياجـات  علـى الصـمود علـى املـدى األبعـد. وقدرة السكان املستضعفني
ملاليني من الدوالرات األمريكية، مع أن إعادة تأهيـل نظـم الـري الكـربى األمن الغذائي معونات غذائية تبلغ قيمتها مئات ا

ـــر إنت ورمبـــا ســـيمكن االســـتغناء عـــن املعونـــات اجيـــة تســـتوجب أمـــواًال أقـــل بكثـــري. يف الصـــومال الـــيت تـــؤدي إىل زراعـــة أكث
لقــة املفرغــة للحاجــة، ومــن مــن كســر احل ا،لغــذائي، يف حــال متكنــا يف مرحلــة مــاإلنســانية احلاليــة الراميــة إىل ضــمان األمــن ا

املطلوبـة  اإلغاثـةسـاعدات موتكمـن الصـعوبة يف اجلمـع بـني ح نظم الري الرئيسـية يف الـبالد. االستثمار بدًال منها يف إصال
وتقـوم األمـم املتحـدة ع تلـك األزمـات مـن الضـرب جمـدداً. حني تضرب األزمات، وبني االستثمارات اهليكليـة يف التنميـة ملنـ

اجلهود املشرتكة بني الشركاء يف اجملال اإلنساين واإلمنائي وحفظ السـالم، مـن أجـل تقـدمي مسـاعدات إنسـانية طارئـة بقيادة 
 وبناء القدرة على الصمود بالتماشي مع االتفاقيات اليت مت التوصل إليها يف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين.
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 مسارات حتويل عاملنا من خالل حتويل الزراعة 
 

الكميــات املناســبة مــن امليــاه واألراضــي، ولكــي يــتمكن كوكبنــا مــن  اســتناداً إىلزراعــة مــن الصــمود لكــي تــتمكن ال
 باالعتمــاد علــىولكــي تــتمكن البشــرية مــن الصــمود الصــمود علــى درجــة احلــرارة واالســتخدام املناســبني للمــوارد الطبيعيــة، 

دعـوين أقـرتح ثالثـة عناصـر ينبغـي ولـذا ة باجتـاه التحـول الزراعـي. ت جديـدالكمية املناسبة من الغذاء، ينبغي ختطيط مسـارا
 لنا مراعاهتا حني نفكر يف ما يلزمنا من عوامل لتخطيط تلك املسارات. 

 
إّن النقطة األوىل، ولعلها األهم، تفيد أن السعي إىل حتويل الزراعة مبعزل عن القطاعات األخرى لن جيدي نفعاً.  

فهـي تشـكل مـثًال عـن الـنهج املتكاملـة وحتديـد لزراعـة. على نقاشات أخـرى غـري النقـاش بشـأن ا وبرأيي هذه الفكرة تنطبق
.  2030حنــو حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة وتنفيــذ خطــة عــام  لــدى تقــدمناالــروابط عــرب القطاعــات الــيت علينــا تدارســها 

األخـــرية ينبغـــي النظـــر إىل الزراعـــة علـــى أ�ـــا جـــزء مـــن "اقتصـــاد الزراعـــة" مـــع كـــل روابطهـــا يف املراحـــل األوىل ويف املراحـــل 
 ، وأن "اقتصاد الزراعة" هو حبد ذاته جزء من نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي أوسع. للسلسلة

 
تهالك الغـذائي، كمـا ذكـرت أعـاله، سـتمارس إن تفضـيالت االسـ مـا أعنيـه مسـتعيناً بأحـد األمثلـة.دعـوين أشـرح 

اً يف صـحة الفـرد تأثري الزراعة يف البيئـة، وأيضـب له عالقةأثراً رئيسياً يف التطور املستقبلي للزراعة.  فإن ما خيتار الناس تناوله 
ح أكثــر فــأكثر مــن واحلقيقــة أن األمــراض غــري املعديــة، الــيت يــرتبط العديــد منهــا بالعــادات التغذويــة، تصــبواجملتمــع عامــة. 

األسباب الرئيسية للوفاة املبكرة واإلعاقات، يف البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء. إذاً كـم سـيكون الفـارق كبـرياً فيمـا 
صـحتنا، جـراء التغيـري يف األمنـاط الغذائيـة؟  لقـد وجـدت إحـدى الدراسـات سـتقبلية حنـو الزراعـة والبيئـة و خص املسـارات امل

تغيريات يف األمناط الغذائيـة احلاليـة باجتـاه أمنـاط غذائيـة أكثـر ارتكـازاً علـى النبـات منهـا علـى اللحـوم، مبوجـب األخرية أن ال
يف املائـة، وختفـض انبعاثـات  10و 6اخلطوط التوجيهية الصحية احلالية، قد ختفض معدل الوفيات عامليـاً بنسـبة تـرتاوح بـني 

وإذا أردنـا تثمـني  مقارنة بسيناريو مرجعي. 2050عام يف املائة حبلول  70و 29غازات االحتباس احلراري بنسبة ترتاوح بني 
تريليـون دوالر أمريكـي  30تقدر مببلغ يصـل إىل ت يف النتائج الصحية والبيئية تلك املنافع من الناحية املالية، فإن التحسينا

األمنــاط الغذائيــة يقــع بنســبة كبــرية خــارج إال إن العمــل علــى إطــالق تلــك املنــافع مــن خــالل التغيــريات يف  205021.حبلـول 
الســلطات الــيت لــديها نفــوذ علــى "اقتصــاد الزراعــة" األوســع.  أمــا لة مباشــرة عــن الزراعــة أو حــىت نطــاق الســلطات املســؤو 

ة والـــيت متيـــل إىل االرتكـــاز أكثـــر علـــى النبـــات، وخفـــض االســـتهالك املفـــرط يالتشـــجيع علـــى األمنـــاط الغذائيـــة األكثـــر صـــح
 احليوانية فيستوجب تدابري يف قطاعات مثل الصحة العامة.للمنتجات 

 
التحســني األمثــل لــنظم اإلنتــاج  توجيههــا حنــومــات عــن تعظــيم اإلنتــاج و ثانيــاً، علينــا إبعــاد حــوافز الســوق والتنظي

الزراعي، من أجل متكني "اقتصاد زراعي" يستثمر ويصون ويدمي األركان اليت ال تعتمد عليها الزراعة وحـدها وحسـب وإمنـا 
د املراحـل األوىل واألخـرية عنـومن الواضح أن املزارعني والعاملني يف "اقتصاد الزراعـة" املعيشة مجعاء يف �اية املطاف. سبل 

. ككـــل  الكوكـــب ةميـــ، حيجمـــون عمـــداً عـــن اختـــاذ تلـــك التـــدابري، يف تصـــرف ا�زامـــي سيفضـــي يف النهايـــة إىل هز لسلســـلةل
ويصــدف أن اهلياكــل التنظيميــة احلاليــة واحلــوافز االقتصــادية ال تراعــي بالكامــل جممــل التكــاليف، مبــا فيهــا التكــاليف املرتتبــة 

 رسات الزراعية غري املستدامة. على األجيال املستقبلية النامجة عن تلك املما
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ويكمن التحدي هنا يف ضمان أن يعكس مسـتقبل الزراعـة التكـاليف احلقيقيـة واملنـافع احلقيقيـة، وأنـه مـن خـالل 
نظام السوق واألطر التنظيمية على حد سواء، ستتسـق األسـعار جلعـل الزراعـة مسـتدامة بالنسـبة إىل املـزارعني وإلينـا مجيعـاً. 

ة املوارد الطبيعيـة هلـا أمهيتهـا، إال أن األرض حتتـل مكانـة حموريـة يف مسـتقبل الزراعـة، وكـذلك كيفيـة إدارتنـا ويف حني أن كاف
للتحديات اليت ترتاوح بني تغري املناخ والتحضر. وقد كان الرئيس األمريكي روزفلت هو من قال، يف خضم فرتة العواصف 

إن مـن  -كانـت حبـد ذاهتـا نتيجـة املمارسـات الزراعيـة غـري املسـتدامة واملـدمرة واليت   -الرملية اخلطرية يف أمريكا الثالثينيات 
 22فاألمة اليت تدمر تربتها، إمنا تدمر نفسها."الرتبة بوصفها ثروتنا األساسية. األمهية مبكان "احلفاظ على 

 
ملنـتج يف العــامل أن ثلـث الغـذاء ا، للتحسـني ضـمن "اقتصـاد السـوق"ومـن املؤشـرات الـيت تـدل علـى اجملـال الواسـع 

مــثًال، يف مرحلــة (فالفاقــد مــن األغذيــة يــنم عــن مــواطن فشــل يف العمليــة الزراعيــة أو يف مراحلهــا النهائيــة  23يفقــد أو يهــدر.
هلك ولكنـــه يصـــل إىل املســـت األغذيـــةتعيـــق وصـــول الغـــذاء إىل املســـتهلكني، يف حـــني أن املهـــدر مـــن  )التخـــزين أو التســـويق

ويقلقنا هذا الواقع أكثر حني ننظر إليه من الناحية االقتصادية والتجارية: فإن دراسة حديثة أظهرت أن  . يلبث أن يرمى ال
وباملثـل فـإن املبـادرات  24دوالراً مـن العائـد. 14، يولّـد األغذيـةكل دوالر تستثمره الشـركات يف خفـض الفاقـد واملهـدر مـن 

فـإن إحـدى املبـادرات يف اململكـة املتحـدة قـد خفضـت حـد سـواء. ا من حيث التكلفة على العامة تتسم بفعاليتها وكفاءهت
، مــع عائــد علــى االســتثمار بقيمــة 2012و 2007لألســر املعيشــية بنســبة فاقــت العشــرين يف املائــة بــني  األغذيــةاملهــدر مــن 

فيــه عنصــر  ىتــوار ، نظــراً إىل عــدم كفــاءة نظــام ي. وال جيــب أن نتفاجــأ مــن هــذه العائــدات املرتفعــة علــى االســتثمار1:250
مــن مــدخالت ومــوارد، وابتكــار بشــري ويــد عاملــة. وهــذا أمــر غــري مقبــول يف  -واحــد مــن أصــل ثالثــة عناصــر توضــع فيــه 

 معظم السياقات إال أنه مقبول يف "اقتصاد الزراعة" اليوم. 
 

نــاطق الريفيــة.  ثالثــاً، علينــا تســخري الزراعــة مــن أجــل مواصــلة تعزيــز ســبل املعيشــة، داخــل املــزارع وخارجهــا، يف امل
إىل إدارة  -عامليــاً  األغذيــةيف املائــة مــن  80والــذي ينــتج  -مليــون مزرعــة حــول العــامل،  570لـــ يف املائــة مــن ا 90خيضــع 

يف املائــة مــن املــزارع األســرية فصــغرية احلجــم (أي تقــل مســاحتها عــن اهلكتــارين)  84شــخص واحــد أو عائلــة واحــدة. أمــا 
وهــم منكشــفون  25باإلضـافة إىل كــون العديـد مــن صـغار املــزارعني األسـريني فقــراء وعــدميي األمـن الغــذائي علـى حــد سـواء.

غيـاب أدوات إدارة املخـاطر، مـع  استخدام احملاصيل أو الطرق اجلديدة والفضـلى يفب ال يقتنعونالصدمات وغالباً ما  على
االستخدام املكثف للموارد الذي يتهدد دميومة مزارعهم. ولكن ليس هذا هو الواقع يف كل مكان. فنحن نعلم أن بالوسع 
متكني املزارعني يف حال ارتبطوا باألسواق بصورة أفضل (فيما خص املدخالت واملخرجات على السواء)، وامتلكوا وسـائل 

طر (مبا يف ذلك عرب تنويع دخلهم والوصول إىل التأمني واحلصول على احلماية االجتماعية) وأتيح هلم الوصول إلدارة املخا
إىل التكنولوجيـــات اجلديـــدة واالبتكـــارات الزراعيـــة وكانـــت هلـــم مصـــلحة يف تطويرهـــا، مبـــا يشـــمل تلـــك الـــيت قـــد تـــؤدي إىل 

 استخدام أكثر استدامة للموارد. 
 

بحوا أكثـر اتصـاًال باألسـواق وباملعلومـات وباملعـارف، فـإن احليـاة يف املزرعـة قـد جتعـل الزراعـة ومبا أن املـزارعني أصـ
فلــيس حمكـــوم علــى احليـــاة يف املزرعــة أن تعتـــرب ســبيل كســـب يبة، وال ســـيما الشــباب املـــاهرين. أكثــر جاذبيــة يف نظـــر الشــب

ولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــال املبتكـــرة، وتطـــوير فمـــن خـــالل اســـتخدام العلـــوم الزراعيـــة، ونشـــر تكن ،معيشـــة متـــدين املكانـــة
فــرص مـــن أجــل زيـــادة الغــالل املســـتدامة، واالرتقــاء بـــدخل الاملنتجــات املاليــة (مـــن االئتمــان إىل التـــأمني)، ميكــن اســـتغنام 

يــادة القــوة كمــا ميكــن لز   26املــزارعني، مبــا يف ذلــك  عــرب إضــافة قيمــة إىل املنتجــات األوليــة (مــثًال إنتــاج املــرىب مــن الفاكهــة).
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املــداخيل بإذ تقــرتن أســعار األغذيــة األدىن  الشــرائية يف املــزارع أن حتفــز األنشــطة االقتصــادية غــري الزراعيــة يف املنــاطق الريفيــة
 األعلى لزيادة الطلب على السلع واخلدمات غري الزراعية اليت ميكن إنتاجها يف املناطق الريفية. 

 

 الصةاخل
 

هو: "حتويل عاملنا."  وأنا أؤكد أّن من خالل العناصر الثالثة  2030إن العنوان الثانوي خلطة التنمية املستدامة لعام 
الــيت عرضــتها لتـــوي، ميكــن لتحويـــل الزراعــة أن يكــون عـــامًال متكينيــاً أساســـياً لتحقيــق أهــداف التنميـــة املســتدامة.  ومفـــاد 

وال ميكـن  حتويـل الزراعـة.، فـإن علينـا 2030نـا، حبسـب مـا تـدعو إليـه خطـة عـام رساليت اليـوم هـو أنـه مـن أجـل حتويـل عامل
بــاألحرى مشـروع معقـد يسـتوجب �جــاً  لكنـهلـه ضــمن القطـاع الزراعـي، و  للقيـام بـذلك أن يعتـرب مبثابـة حتــد تقـين نتصـدى

الحية عميقة للسياسـات.  وهـي متكاملة تراعي اجلوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية.  وهذه من نواح عدة أجندة إص
بواسطة احملفزات والعوامل  ،" أوسع، وهيةأجندة ينبغي هلا االعرتاف باملزارعني كعوامل للتغيري يعملون ضمن "اقتصاد زراع
 التمكينية املناسبة تستطيع تسخري الزراعة ألجل تعزيز سبل املعيشة واالستدامة. 

 
رين نفسـها، ال بـل أن يفوقهـا.  شـعغيريات اليت رأيناها على مر القرن السرعة الت أن جياري وينبغي للتحول الزراعي

لمحاصــيل فينتقــل لالزراعــي إىل أكثــر مــن جمــرد إنتــاج وجيــب متكــني التحــول مــن خــالل "اقتصــاد زراعــة" يرتقــي باملشــروع 
أجــل الزراعــة وغريهــا. يكولــوجي مــن بالزراعــة حنــو متكــني إدارة األصــول اإليكولوجيــة الــيت تنبثــق عنهــا خــدمات النظــام اإل

وسـط عـامل مــن اإلنتـاج الغـذائي املفـرط الـذي يتعـايش مــع  "الركـب بقـوا خلـفالــذين " ينبغـي حتويـل الزراعـة لفائـدة أولئـكو 
مبـا يف ذلـك  ،املفارقة الالأخالقية اليت جيسدها انتشـار اجلـوع.  وأخـرياً، ينبغـي حتويـل الزراعـة مـن أجـل متكـني إدارة املخـاطر

 بدًال من أن تكون مضاعفة للتهديدات املتعاقبة.  خطر النزاعات،
 

حماضـرة ماكـدوغال  خمتتمـاً  الـذي سـبق أن ذكرتـه Amartya Sen ولعل من املناسب إ�اء كلميت مستشهداً بقول
ســـــديدة فيمـــــا خـــــص السياســـــات االقتصـــــادية النصـــــيحة الفقـــــد قـــــال: "لـــــيس القيـــــام خبطـــــوات معزولـــــة بالتذكاريـــــة هـــــذه. 

وتابع القول إن هذا النهج مضلل بوجه خاص لدى معاجلة التحديات الكربى مثل انتشـار اجلـوع يف العـامل واالجتماعية." 
، لكـي نـتمكن مـن مـع النـداء نفسـه اليـوم .  وسأترككممعاً  -احلديث.  ودعا بالتايل إىل أن ننفذ مجيعاً تدابري عدة خمتلفة 

 حتويل الزراعة ألجل حتويل عاملنا. 
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