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   هيئة التخطيط والتعاون الدولي: نشوى األحمدم. 

على تنظيم هذه الورشة املهمة، وأشكر مداد –أشكر مركز دمشق لألبحاث والدراسات 

القائمين على املركز على توجيه الدعوة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ملناقشة موضوع 

 بعض املالحظات أجملها باآلتي:لدي  إشكالي وشديد األهمية.

اعتقد أن التقرير لم يعالج إشكالية أمن العاملين بالزراعة، فمن األهمية بمكان أن  -

تكاليف اإلنتاج عالية، واألمان مفقود، اليوم فباألمان واالستقرار في أرضه،  يشعر الفالح

 ،  وكذلك االستقرار
ً
 موجبة

ً
 أساسّية

ً
ه يقتض ي أسبابا

ّ
 .في هذه القضيةللبحث وهذا كل

له تأثير كبير عاى األمن الغذائي في  ،لليرة السورية الشرائية القيمة أرى أن انخفاض -

 يوجد ال لكن مليئة، فاألسواق ،باملواد الغذائية حقيقي نقص يوجد ال فاليوم سورية،

، منتجاته بيع يضمن ال ألنه الفالح، حتى يهدد األمر وهذا مشتٍر،
ً
 تغّير إلى إضافة دائما

  وآخر، يوم بين املنتج قيمة
ً
، املنتج قيمة ترتفع فأحيانا

ً
  كثيرا

ً
 ال أي تنخفض، وأحيانا

 .األسواق في املنتجات بيع أسعار في تنظيم أو استقرار يوجد

  فاليوم للزراعة، القابلة األراض ي لجميع مستغٍل  غير بلدنا أن إلى إضافة هذا -
ً
 وعلى مثال

 النهر، ضفاف على وهي الزراعية الخدمة عن خارجة أراٍض  هناك الفرات نهر ضفاف

  مستثمرة غير أراٍض  هناك وكذلك
ً
 .الفرات سد وعلى األسد بحيرة على زراعيا

 لم التقرير ألن   الدراسات، أو املشاريع وضع عند الحسبان في األمور  هذه أخذ وأقترح -

  أعده ما وهذا إليها، يتطرق 
ً
 للموارد بالدنا استغالل عدم مسألة يتناول  لم إذ فيه، نقصا

، سورية في املوجودة األراض ي وطاقات البشرية، كالطاقات كافة، الزراعية
ً
 إضافة أساسا

  تحصل التي الفادحة واألخطاء الضعيفة، واالستجابات للخطط
ً
 قبل من حتى أحيانا

 أكانت سواء املشكالت، حل في الزراعة وزارة من والتقصير الزراعية، البحوث مراكز

 .كبيرة أم صغيرة

 دير في قائمة زالت ما القمح زراعة أن بحسبان واملؤشر، والرقم القمح عن السؤال أود -

 أكثر وربما الكاملة، بطاقتها تنتج زالت ما املناطق فهذه والحسكة، والرقة وحلب الزور

 جعل ما والقطن، كالشوندر الزراعة من املنتجات بعض خروج بسبب قبل، ذي من

  القمح
ً
  منتجا

ً
  زراعيا

ً
 مما أعلى ،باعتقادي والرقم موجود اإلنتاج .املنتجات تلك عن بديال

 أن أؤكد أنني إال دقيق، رقم تقديم يمكن ال الدولة، سيطرة خارج املنطقة ألن لكن كان،
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 غير املواصالت وطرق  الظروف بسبب أنه غير الحاجة، يغطي أن ويمكن موجود، اإلنتاج

 .األساس املحصول  استجرار يتم ال اآلمنة

 

  أكساد-أ. علي شحادة:املركز العربي لدراسة املناطق الجافة 

قدم خبراء أكساد الشكر للقائمين على مركز دمشق لألبحاث والدراسات على الدعوة ي -

ورشة العمل تحت عنوان "األمن الغذائي في سورية" ملا لها من أهمية في  للمشاركة في

يم تقداسمحوا لنا ب و وتحسين وضع األمن الغذائي في سورية. ،تحقيق التنمية الزراعية

 ه:بعض التعليقات املوجزة علي

 ،إنتاج القمح فيلم يتطرق التقرير الصادر عن مركزكم املوقر إلى تأثير التغيرات املناخية  -

مراحل امتالء الحبوب، وانخفاض املردود في من حيث ارتفاع درجات الحرارة 

 االقتصادي الناتج عن تلك الظروف البيئية املتباينة.

 عن التوسع  في التقرير، السياسات البديلةمحور ورد في  -
ً
اعتماد التوسع الرأس ي بديال

بمثابة  وُيعّدان ،الرأس ي واألفقي ال غنى عنهما التوسعين تم إيضاح أن   لكن ،األفقي

ومن األهمية العمل على  ،نتاجية املحصولية على املستوى القطري مقياس لرفع اإل 

لذلك ال بّد  .استنباط تراكيب وراثية محسنة ذات إنتاجية مرتفعة من وحدة املساحة

  بالتوازي و  ،ارتفاع املردود والتوسع الرأس يمن العمل على 
ً
يتم استصالح األراض ي  أيضا

 إليها يمكن  ،وإضافة مساحات زراعية
ً
 ،التوسع األفقي بوساطةزيادة اإلنتاجية استنادا

 في محصول 
ً
القمح ملا له من أهمية استراتيجية، وفي هذا السياق تم عرض دور  تحديدا

في  ،ي استنباط أصناف جديدة عالية اإلنتاجية ومتحملة لإلجهادات البيئيةأكساد ف

 لهذه املشكلة 
ً
إذ برامج تربية القمح،  استراتيجيةتم وضع املناخات الجافة، وتالفيا

ومنها أصناف مبكرة في  ،العديد من األصناف املتماشية مع التغيرات املناخية اسُتنبط

وأصناف متحملة ألمراض  ،لحرارة في نهاية املوسمالنضج للهروب من ارتفاع درجات ا

على ترشيد االستهالك املائي للمحاصيل الزراعية  وتم  العملوامللوحة والجفاف،  الصدأ

املختلفة، ولتنفيذ ذلك يعمل خبراء أكساد على استنباط أصناف من القمح أقل 

 للمياه، كما 
ً
 على تبني نظم الزراعة الحديثة  يعملون استهالكا

ً
نظام الزراعة  تحديدا

% من 25توفر  إذ ،الحافظة التي تعمل على املحافظة على رطوبة التربة واملواد العضوية
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، ونظم حصاد في ما يتعلق بزراعة القمح ،مقارنة بالزراعة التقليدية ،استهالك املياه

ن من ،مياه األمطار
ّ
مك

ُ
 تجميع مياه األمطار وتوفير جزء من الفاقد. ألنها ت

ونشر املعرفة لدى املزارعين والتدريب على  ،نشاطات اإلرشاد والتوعية د في التقرير لم تر  -

املزارع نواة  ذلك أن   ،املمارسات الزراعية الحديثة التي من شأنها رفع اإلنتاجية الزراعية

وبالتالي من األهمية بمكان العمل على زيادة خبرة املزارع بالطرق  ،العمل الزراعي

يمكن زيادة األمن ألنه بوساطتها  ،ثة والتركيز على النواحي التطبيقيةالزراعية الحدي

يؤدي إلى رفع معدالت االكتفاء الذاتي على  ما ،الغذائي على مستوى األسرة واملجتمع

 مستوى الدولة.

 

 في وزارة الزراعة والتعاون الدولي : مديرية التخطيطهيثم حيدر أ.

 موضوع األمن الغذائي ُيعدُّ  -
ً
، ففي السنوات العادية والطبيعيةهاما

ً
تكون  ،جدا

 تعاني  موضوعات من هذا النمط هامة
ً
في أي بلد، فكيف في دولة مثل سورية حاليا

 
ً
الحروب، فمنذ سبع سنوات ونحن في حصار اقتصادي وفي ظروف صعبة  من أسوأ  حربا

 .للغاية

 وفي الزراعي، القطاع في األزمة تأثير عن ما، حٍدّ  إلى تحليلية، صورة الدراسة هذه تعطي -

  وسأتناول  أخرى، قطاعات
ً
 في غذائي أمن موضوع ُيناقُش  فعندما الزراعي، القطاع بداية

  أو خطأ هناك إن   القول  ُيستغرب سنوات، سبع حرب حالة في وهي دولة،
ً
 في ضعفا

  ليس وهذا والتخطيط، السياسات
ً
 في ألن   لكن الزراعي، القطاع أو الوزارة عن دفاعا

  هذا
ً
  إجحافا

ً
  كبيرا

ً
  ليس وهذا تبذل، التي الجهود بحق جدا

ً
، كالما

ً
 ،يواقعبل  إنشائيا

ّد   مّمن وأتمنى  ويرى  اإلنتاج، مواقع بزيارة يقوم أن الغذائّي، األمن حول  دراسة ُيع 

  اإلنتاج، مواضيع يتابعون  الذين الزمالء
ّ
 تحقيق في الكبيرة الصعوبات على لعويط

 يمكن ال اإلنتاجية الخطة تنفيذ في الزراعة وزارة تواجهها التي فالصعوبات اإلنتاج،

  وصفها
ً
 .فعال

ة، جهات إلنجازه تتضافر مشترٌك، الزراعي العمل   إن   -  املوارد وزارة مقدمتها في تأتي عد 

ه واملياه، واملحروقات، األسمدة، مستلزمات لتأمين ذلك املائية،
ّ
 تشارك جماعي نشاط إن
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 الصناعة قطاعي إن   إذ املرنة، القطاعات من كان فقد ذلك ومع الحكومية، الجهات فيه

 رغم استمر الذي الوحيد القطاع أن   إال يتوقفا، أن كادا( الخام املواد) واالستخراج

 .الزراعي القطاع هو كلها الصعوبات

  أود واإلنتاج، املساحات بموضوع يتعلق ما في أنه كما -
ً
 األضرار عن فكرة أعطي أن أوال

رت الزراعي، بالقطاع لحقت التي ّد 
ُ
 ذلك سورية، ليرة( مليار 16) بنحو تاريخه حتى وق

 س.ل( مليارات 9.2) منها ذلك، من أكثر تكون  أن وأتوقع الفاو، منظمة تقديرات حسب

 تدمير الري، شبكات تدمير :التحتية البنى في س.ل( مليارات 6.8)و إنتاج، فوات خسائر

  وسأعطي اآلبار،
ً
، مثاال

ً
 ردم تم األخير، الحصار ونتيجة الزبداني منطقة في بسيطا

  غرسة( 450.000) وقطع تجهيزاته، وسرقة بئر( 1000)
ً
، قطعا

ً
 منطقة في هذا كامال

  .أخرى  ملناطق إحصائيات ولدينا فقط، صغيرة
ً
 بإجراء املركزي  واملكتب نقوم وحاليا

 نتمنى املوجودة، األزمة ظل في الغذائي األمن وضع لتقدير هذه، دراستكم تشابه دراسة

  انتعاون لو تمنيُت  كما الشأن، هذا في معكم التعاون  يتم أن
ً
 الدراسة هذه إجراء في معا

،
ً
  تحيطون  التي الصعوبات تقدير في موضوعية أكثر لتكون  أيضا

ً
 دون  بصورتها علما

 التي عام بشكل واملستلزمات األسمدة أسعار ارتفاع النقل، طرق  كمشكالت شك،

 .الزراعي القطاع واقع على وكبير سلبي بشكل انعكست

موضوع اإلنتاج  :فيما يتعلق باإلنتاج، ينبغي التمييز بين موضوعين هماهذا إلى أنه  -

وموضوع التسويق، فثمة فرق كبير بينهما، ففي موضوع اإلنتاج نجد أن كل منطقة تنتج 

 كان هناك ) وحدها، لكن
ً
( 400.000قد ال توجد إمكانية لنقل املنتج، ففي الحسكة مثال

، لكن أستطيع ال من طن
ً
قمح موجودة لدى الدولة، ولكن لم تستطع الدولة نقلها أبدا

  مئةنوثممليون التأكيد أن إنتاج الدولة يصل إلى 
ً
، وربما يكون وخمسين ألف طٍن قمحا

 أكثر.

نفيذ، فلدينا مليون وسبع مئة ألف هكتار، كان أن نعطي نسب الت نحن حريصون  -

، ولكن لم ُيزرع منها إال مليون ومئة ألف، لكن في ظل انخفاض 
ً
املخطط زراعتها قمحا

( 210.000( ل.س إلى )70.000ارتفعت األسعار من ) ،األسمدة توافر املردود، نتيجة عدم 

، وأجور النقل خيالية ال يمكن وصفها، وال يمكن مل
ً
زارع أن ينقل أي منتج من ل.س مثال

 منتجاته.
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 أتمنى إعادة النظر في الجملة التي تقول  -
ً
 هناك خطأ أو  إن   :أخيرا

ً
في السياسات  ضعفا

 الدولة، سيطرة تحت الواقعة األراض ي من( 350.000) هناك والتخطيط، ألنها ظاملة.

 .األمني الوضع نتيجة الوصول  على قادرين غير املزارعين لكن

  صعب عملنا -
ً
 والتهريب املضبوطة غير والحدود الحصار من الظروف هذه ظل في جدا

 . والنباتي الحيواني اإلنتاج على ينطبق قلته وما وغيرها،

-  
ً
دُّ  التي نشوى  املهندسة الدولة تخطيط هيئة من زميلتنا على أرد بأن أختتم أخيرا ع 

ُ
 ت

 القطاع بفعالية أم املركز، من املقّدمة بالدراسة تتعلق أكانت سواء قاسية، أحكامها

 مركز باعتراف ذلك طن، ماليين خمسة إلى باإلنتاج تصل أن استطاعت إذ الزراعي،

 اعترف الذي( الجافة املناطق في الزراعية للبحوث الدولي املركز) إيكاردا البحوث

 من يأت   لم اإلنتاج كمية رفع   إن   إذ سورية، في الزراعي القطاع في واإلنجازات بالجهود

 .جيدة نتائج وأعطت اعتمادها تم أصناف من بل فراغ،

 بين بالتنسيق يتم وهذا كاملة، إمكانياتنا نستخدم فنحن األراض ي، ملوضوع بالنسبة وأما -

نة قطعة وأي املائية، املوارد ووزارة الزراعة وزارة  يوجد ال املائية، مواردها حيث من مؤم 

 .زراعتها في تردد أّي 

 

   : الهيئة السورية لشؤون األسرةمحمد أكرم القش د.

نجز بناًء على بيانات دراسة  -
ُ
أود أن أضع السادة الحضور في صورة التقرير، هذا التقرير أ

فذت في العام 
ُ
وانتهت في العام  ،2014بدأت الدراسة في العام  إذ، 2015ميدانية، ن

اآلن إنجاز  ويتمول مرة، أل ، بعنوان تقرير األمن الغذائي في سورية الذي أنجز 2015

 ،بإنجازه املكتب املركزي لإلحصاء من تقرير واحد، يقوم جزآنفهما  املرحلة الثانية منه،

 من بيانات هذا التقرير. أعني ر إليه هو املرحلة الثانية من هذا التقرير، يأش وما

ى -
ّ
  ميدانية دراسات إجرائنا في للمركز، الحالي التقرير في اإليجابي األمر تجل

ً
 في تحديدا

ها ولم األزمة، مّدة ْبق 
ُ
، يحصل كما املكاتب أدراج في ن

ً
 إلى نستند أن استطعنا بل أحيانا

 ".سورية في الغذائي األمن موضوع على إضاءة: "التقرير هذا إلصدار منها املتاحة األجزاء

 التقرير هذا في قياس، مؤشرات هناك تعرفون، كما الغذائي، األمن موضوع وفي هذا، -

عتمدة "كاري " منهجية استخدام تم وقد منه، جزء في العمل فريق مع عملُت 
ُ
 قبل من امل
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 مسألة مؤشراتها ضمن ومن سورية، في الغذائي األمن حساب في العاملية الصحة منظمة

  ،"اإلتاحة"
ً
  الشخص يكون  قد فمثال

ً
، غنّيا

ً
 يكون  وقد الغذائي، األمن منعدم لكنه جدا

  إليه الوصول  قدرة أن   غير القمح، من عاٍل  إنتاج لدينا
ً
 األمن فيكون  معدومة، ماديا

، الغذائي
ً
 الغذائي، األمن معدومو%( 20) و%( 33) إن  : نقول  فعندما وعليه معدوما

، التكاليف دراسة التقرير تضمن كما إنتاج، لدينا يوجد ال أنه يعني ال فهذا
ً
 بما كافة

 في الغذائي باألمن للنهوض متينة األرضية كانت وبالتالي والنقل، باألسواق يتعلق ما فيها

 .سورية

فذ سورية، سكان من%( 65) نحو األول  التقرير شمل -
ُ
 مستوى  على محافظة( 11) في ون

ملت النواحي،
ُ

شمل لم فقط محافظات ثالث وبقيت كلها، النواحي وش
ُ
 الدراسة، في ت

 إذو  .للمواطن الغذائي األمن واقع يرصد كان والتقرير وإدلب، والرقة الزور دير: وهي

 في خرجنا حتى مؤشر من أكثر وهناك والتنوع، واملرونة واإلتاحة والوصول  الوفرة رصدنا

 اآلمنون  السكان هم من نعرف أن استطعنا بوساطتها إذ الغذائي، لألمن بمقاييس النهاية

؟
ً
؟ أقل هم ومن غذائيا

ً
 الغذائي؟ األمن عندهم ينعدم ومن أمنا

 التنوع ومؤشر الحرمان، مؤشر الغذائي األمن مؤشرات ضمن يوجد أنه، إلى ذلك -

 الضوء، يسلط أن استطاع املركز أن هي الفائدة لكن أخرى، قضايا إلى إضافة الغذائي،

 اآلن، الباحثين بأيدي ليس وهو ينشر، ولم ُيتح لم تقرير، على الدراسة هذه بوساطة

 صورة نعطي أن يمكن تنفيذها، وبعد منه، الثانية املرحلة إتمام بانتظار اآلن ونحن

  سورية، في الغذائي األمن عن متكاملة
ً
 األزمة مدة يدرس فهو األزمة، مدة في تحديدا

 يعود الوقت ذلك منذ بدأ ؟2014 العام في سيما وال األزمة طوال حصل ماذا فقط،

 .ءللغذا الناس وصول  يتحسن وأصبح األفضل، إلى املنحنى

 فيغير واضح  إنه :أما بالنسبة ملوضوع التدخل السياساتي فيمكن القول  -
ً
األزمات،  عموما

 وقد يكون هذا 
ً
، فظروف األزمات ال تتيح القدرة على التخطيط بعيد املدى، األمُر طبيعّيا

 ،
ً
 غير ثابٍت وُيعدُّ ويصبح من الضرورة التدخل آنيا

ً
، وهذا ما حصل عندنا. اآلنيُّ متغّيرا

 في 
ً
وبالتالي أصبح عندنا أكثر من خلل، خلل له عالقة باالستقرار واألمن، وخلل أيضا

أن تكون  ويمكنعملية السياسات، وبحسب العلوم االجتماعية، فهناك مثير واستجابة، 

مضرة، واملشكلة كانت في أن لكن التأخير فيها يجعلها غير سليمة أو  ،االستجابة سليمة
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ً
، وهذا ما نتحدث عنه في إطار  ،املثير كان متوقعا

ً
لكن االستجابة كانت بطيئة جدا

 التخطيط والسياسات.

 في إطار التخطيط وأال نكون غافلين عنه، أي أن نتوقع  إذن، -
ً
نريد أن يكون املثير متوقعا

ا، لتكون سياساتنا يحصل فيه في أفق ماألن األزمة أصبحت واضحة  ،املثيرات

التخطيطية وسياساتنا التدخلية مستوعبة لكل االحتماالت، قادرة على التدخل السريع، 

ال أن تتأخر في التدخل، ألن التأخر في التدخل هو الذي تسبب في الكثير من املشاكل في 

  واألسر. ق األمن الغذائي للسكانيالغذاء، وفي تحق توافر إطار اإلنتاج وفي 

 

   جامعة دمشق-: كلية االقتصادرسالن خضور د. 

أشكر مركز دمشق لألبحاث والدراسات، على الدعوة الكريمة ملناقشة العدد األول من 

سلسلة قضايا تنموية حول األمن الغذائي في سورية، وأبدأ مداخلتي من اإلجابة على السؤال 

؟ (2011 – 1990) الواقعة بينطوال املدة كيف استطاعت سورية تحقيق أمنها الغذائي التالي: 

العقود السابقة للحرب على ثالثة  طوالالسياسة الزراعية في سورية اعتمدت وأعتقد أن 

 مرتكزات:

يتم تقديم املحروقات  إذاألول: تقديم إعانات ودعم لإلنتاج الزراعي بشكل عام،  -

  ،والبذور والسماد بأسعار مدعومة
ً
 ،وتقدم االستشارات الزراعية والبيطرية مجانا

م دعم مباشر لبعض يقدتو  ،وتقدم القروض الزراعية بأسعار فائدة منخفضة

شراء طن القمح من املزارعين بسعر أعلى إذ يتم  ،كالقمح االستراتيجيةاملحاصيل 

 من سعر السوق.

 .الثاني: إعفاء اإلنتاج الزراعي من كل أشكال الضرائب -

تتمثل في السدود التخزينية ذات السعات املختلفة  ،تأمين بنية تحتية الثالث: -

مع طبيعة كل منطقة، وتأمين قنوات جر املياه للري وللشرب من تلك  ،واملتناسبة

 السدود، وتأمين شبكة طرق زراعية في األرياف.

 5.5 – 3.5بين يتراوح  كانت سورية تنتج قبل الحرب ما ،نتيجة هذه السياسةهذا، و  -

  ماليين
ً
احتياجاتها مع فائض للتصدير، وتنتج كذلك  بها تغطي ،طن من الحبوب سنويا
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معظم احتياجاتها من الخضار والفواكه مع فائض للتصدير. وكان لذلك تبعات إيجابية 

، اقتصادية واجتماعية وسياسية على املستوى الكلي وعلى املستوى الجزئي.  هامة
ً
 جدا

ت ما بعد اإلنتاج، في شبكات التسويق البدائية وغير ولكن املشكلة كانت في عمليا -

كان هناك فائض بال  إذوفي محدودية التصنيع الزراعي للمنتجات الزراعية،  ،املتطورة

تصنيع وبال تصدير. وكانت حلقات التسويق الوسيطة تحصل على عائد يفوق العوائد 

 التي يحصل عليها املنتجون.

االستفادة من الجوانب اإليجابية لتلك التجربة  هنا: هل يمكن الهامالسؤال إن   -

وتطويرها وتجنب جوانبها السلبية بما ينسجم مع التطورات واملستجدات التي حصلت 

 خالل السنوات املاضية؟

دور العدالة واإلنصاف في توزيع الدخول  التي أود التكلم عنها وهي: النقطة الثانية -

 .للجميعوالثروات في تحقيق األمن الغذائي 

ال يمكن تحقيق األمن الغذائي في ظل التفاوت الكبير في توزيع الثروات والدخول. وقد  -

،يكون الغذاء 
ً
 وكافيا

ً
 ،عن طريق اإلنتاجأكان ذلك سواء  ،على املستوى الوطني متوافرا

  متوافرةوقد تكون إمكانية الوصول الفيزيائي )املادي(  .التجارةأم 
ً
ولكن إمكانية  ،أيضا

ماليين األسر غير قادرة على الحصول على  إذ، متوافرةل االقتصادي للغذاء غير الوصو 

بسبب الفقر الناجم عن تدني مستوى العدالة واإلنصاف في توزيع  ،الغذاء الكافي

الدخول والثروات. وبالتالي من املفيد التفريق بين األمن الغذائي على املستوى الوطني 

األسر(. وهذا النوع من الفقر الغذائي -وحدات االستهالك)الكلي( وعلى املستوى الجزئي )

وتحسين دور مؤسسات توزيع املواد الغذائية أو الرقابة على  بتفعيل ،حلال يمكن أن يُ 

األسعار فقط )قد يكون الدخل املنخفض هو املشكلة وليس األسعار(، بل البد من 

بوساطة  ،زيع الثانوي للدخلتدخل الدولة بشكل مباشر عبر قنوات التوزيع األولي والتو 

 ، ذلكسياسات األجور والسياسات الضريبية وسياسات الدعم واإلعانات االجتماعية

 
ً
في تحقيق األمن  يسهم ،وأكثر عدالة للثروات والدخول  للتوصل إلى توزيع أكثر إنصافا

 الغذائي للجميع.

، قسم  تالحمضياألف طن من  ومئتيمليون  نحو  تنتج سورية مفارقة محلية: -
ً
سنويا

بسبب انخفاض أسعار البيع  !وال أحد يجمعه ،منها ال يقطف ويسقط تحت األشجار

 ،)بسبب فائض العرض مقارنة بالطلب املحلي ومحدودية التصدير وعدم وجود تصنيع(
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 الوقت نفسه، وفي وبسبب ارتفاع تكاليف القطاف والتعبئة والنقل إلى مراكز االستهالك

 األسر الفقيرة في املدن واألرياف التي ال تستطيع شراء البرتقال. لدينا عشرات اآلالف من

،وعلى املستوى العالمي نجد أن العالم ينتج  -
ً
ويزيد عن حاجة سكان األرض  غذاًء كافيا

نسمة(، ورغم ذلك هناك انعدام لألمن الغذائي ملئات املاليين من البشر في  مليارات 7,5)

-والسبب ليس عدم التوافر أو عدم إمكانية الوصول الفيزيائي ،الكثير من دول العالم

تدني مستوى العدالة واإلنصاف في  جراء ،املادي، بل عدم إمكانية الوصول االقتصادّي 

 توزيع الثروات والدخول على املستوى الوطني والعالمي.       

عقوبات االقتصادية في دور الحصار وال يها:اإلضاءة أكثر عل والتي من املهم النقطة الثالثة -

 سنوات الحرب.طوال تراجع األمن الغذائي في سورية 

قد يكون تأثير العقوبات والحصار االقتصادي أسوأ من تأثير الحرب والعمليات  -

يظهر تأثير العقوبات والحصار في ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء  إذالعسكرية، 

إلخ( وصعوبة  ....ومستلزمات إنتاج الغذاء )تكاليف التأمين والشحن والتحويالت املالية

 وصعوبة تأمين الغذاء عبر االستيراد. ،التصدير الفائض من إنتاج األغذية

اقتصادي. كيف سيكون وضع إذا أخذنا سيناريو يفترض عدم وجود عقوبات وحصار  -

؟ بالتأكيد سيكون مستوى األمن في ظل األزمة واألعمال القتالية األمن الغذائي حتى

 الغذائي بدون حصار وعقوبات أفضل بكثير من وضعه الحالي.

 

     جامعة دمشق-كلية االقتصاد: د. عدنان سليمان

وأسلوب بحثي اصطالحية دقيقة، بلغة  من منظور أكاديمي تقييم عام: كتب التقرير  -

 لكل الباحثين والجهات العامة ذات الشأن، )هنا بعض 
ً
 متميزا

ً
رصين، ويشكل مرجعا

 
ً
 .وقد تجعله أكثر غنى وفائدة( ،املالحظات التي تشكل رأيا

-  
ا
أن يشكل هنا أكثر من  ،األزمة: ال يعدو مصطلح األزمةتمّعن مفاهيمي في مصطلح : أوال

 سياق عرض ي قابل للت
ً
 ألزمة قطاعية اقتصادية أو  ،جاوز مرحليا

ً
كما لو كان مفهوما

 كانت  العام بتصحيحسياسية أو أمنية، وبالتالي يقوم النظام 
ً
أنه بحسبان اختالالته أيا

 
ً
 أزمة مالية وفنية ،لم يتهدم بنيويا

ً
 التي تبدو غالبا

ً
 ،كما هي أزمة السوق املالية مثال

مس جوهر النظام االقتصادي الرأسمالي. بيد أن تصححها أدوات السوق، شريطة أال ي
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بعدها  ،حدث زلزالي بنيوي تدل على  ،وجودّيٍ  تاريخيٍّ  األزمة في سورية هي أزمة سياٍق 

ليس كما قبلها، وبالتالي هي حرب وجودية وبنيوية شاملة تتغير فيها بنية النظام 

 الحرب.–السياس ي واالقتصادي واالجتماعي، ولذلك ربما األصح القول: األزمة

-  
ا
 قبل األزمة–نهج التوازن التنموي يثير : )في امللخص التنفيذي( "ثانيا

ً
 –الذي كان سائدا

 أو  ن سياسات التنمية التي كانت قائمة لم ترس  تساؤالت": من الواضح أ
ً
 إقليميا

ً
توازنا

، بدليل أن قوانين االستثمار السورية أعطت مزايا وحوافز تنموية لالستثمار في 
ً
جغرافيا

 
ً
أن تلك املناطق فيها خزان  ورغم ،املناطق األقل تنمية في املحافظات الشرقية مثال

 لجهة انحياز السياسات  ،التنمية املادي من املحاصيل الزراعية
ً
إال أنها أهملت تنمويا

دُّ انعدام األمن الغذائّي  ،وحلب ،دمشق :مثل ،التنموية لصالح املدن الكبرى  وبذلك ُيع 

 
ً
 طبيعّيا

ً
 لخلل التوزع التنموي العادل لجهة االنفاق واالستثمار الحكومي والخاص. نتاجا

-  
ا
لة الستعادة األمن الغذائي": تأتي : الفصل الثالث املعنون نحو "سياسات بديثالثا

 من  :بمعنى ،جراءات الفنية والتوزيعيةالسياسات البديلة على مستوى اإل 
ً
أن  ثمة نمطا

 على مستوى التنمية، ما أدى إلى فقدان األمن 
ً
 وخلال

ً
السياسات القائمة أنتج قصورا

الغذائي، وإال الغذائّي، لذلك ال بّد من تعديل هذه السياسات لتجاوز انعدام األمن 

منطُق االنحياز الحكومي  لفروع اإلنتاج غير املادي  –كما كان قبل األزمة–سيبقى 

، والحقيقة أن  هذه املنطق نفسه )التجارة والعقارات والسياحة واملصارف والتأمين(

يقف وراء اإلهمال املتعمد لفروع اإلنتاج املادي من زراعة وصناعة بذريعة أن التجارة 

، ذلك ما أنتجته سياسات اقتصاد السوق الليبرالية تشكالن قاطرة النمو والخدمات

لجهة تحرير األسواق واالقتصاد والتجارة، بحيث تعد قطاعات الزراعة  2003منذ عام 

 
ً
والصناعة ذات دورة إنتاجية طويلة ال تحقق معدالت أرباح كبيرة وسريعة قياسا

بديلة الكفيلة بتحقيق األمن الغذائي هي السياسات ال ن  إللتجارة والخدمات. من هنا 

، أي القطع مع السياسات الليبرالية التي وأثناءهاللقائمة قبل األزمة  املناقضةتلك 

على مستوى فقدان وتهديد األمن الغذائي واإلخفاقات التنموية، أفرزت كل الخيبات 

 لحياة السوريين وانعدام قدرتهم الشرائية. 

-  
ا
بلغة ومفردات متقنة، لكنها مخلصة لعلم االقتصاد أو االقتصاد : كتب التقرير رابعا

نتاج عمل أية منظمة أو مؤسسة  فبدا كأنه ،حصائي والقياس ي والرياض يالبحت: اإل 

 بتلك الحيادية ،كما في تقارير التنمية البشرية ،دولية
ً
 واإلحصائيةواللغة الفنية  ،ملتزما
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هل يمكن كتابة تقرير اقتصادي عن أدوات التحليل الفني، وبذلك  تستخدمالتي 

دون أن تكون لغته  ،الحرب السورية وتداعياتها على الفرد واملجتمع–منتجات األزمة

وبالتالي الستخدام أدوات تحليل االقتصاد السياس ي التاريخي  ،منحازة لخيار تنموي 

، ليكتشف أن هذ
ً
ه والتنموي الذي يحلل السياسات االقتصادية وتداعياتها اجتماعيا

االستثمارات الحكومية في فروع بسببها تراجعت و السياسات كانت ليبرالية بامتياز، 

حرية الرأسمال الخاص في إدارة اقتصاد السوق  بفعلهانتاج املادي، وأطلقت اإل 

 إلى أن  التوّجه وتسخيره املجتمع ألهداف تحقيق الربح ومراكمة الثروات. 
ً
وعليه، نظرا

، طوا
ً
ل األزمة وحتى قبلها، إلى السياسات الليبرالية التي أهملت الحكومي كان منحازا

قطاعات اإلنتاج املادّية، تفاقمت معضالت وإخفاقات تنموية، منها: انعدام األمن 

تلك  –أو إن صحت التسمية–الغذائي، لذلك ال بّد أن يكون هذا التوّجه نفسه 

 للنقاش.
ً
 للتحليل وموضوعا

ً
 السياسات نفسها محال

 

   عليد. مدين 

أود التوضيح بصفتي أحد املشرفين على سلسلة قضايا التنمية وعلى عدد "األمن  -

ه الزراعة أو الصناعة أو أي جهة،  تيوزار  ال يستهدف الغذائي في سورية"، أن النقد املوج 

 ، فهذا حقيقي، فلم يكن لدينا سياساتاتإنه لم يكن لدينا سياس وعندما نقول 

على بدليل أنه تم طرح العديد من املشاكل، ف، صناعية راعية وال سكانية وال حتىز 

إال أنه ال  ،مشكلة في التسويق، لدينا حمضيات توجدإال أنه  ،هناك إنتاجسبيل املثال: 

 الزيت والزيتون والقمح. بالنسبة إلى يمكننا الوصول إلى املستهلك، وكذلك

. عندما "مهاترات"ر منها من ال تخلو السياسة االقتصادية التي أنتجت األزمة في جانب كبي -

فهل هذه سياسة زراعية أو سياسة  !سورية ال تريد أن تستلم محصول القمح إن   :أقول 

أتتنا  2009لم نستلم محصول القمح، لكن في عام  2008نحن في عام  !اقتصادية؟

 ظروف الدولة السورية نفسها،فهل هناك دولة تعيش ! مساعدة من اإلمارات

فاملشكلة ليست مشكلة وزارة زراعة أو  !واقتصادها الزراعي معروف، ال تستلم القمح؟

 الحقيقية للسياسات االقتصادية. املشكلة هي غياب الرؤية االستراتيجية ،صناعة
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سنوات لجهة ما يتعلق بتحديد القطاع  10لم يكن لدينا هدف ثابت على امتداد  -

قطاعات اإلنتاج املادي  إن   :قاطرة النمو. وأقول  االستراتيجي الرائد الذي يجب أن يكون 

دُّ صناعة(  –)زراعة  ع 
ُ
ية، وأي رهان آخر هو رهان في سور  ستراتيجّيةالقطاعات اال ت

 خاطئ.

 

 

 : هيئة البحوث العلمية الزراعيةد. عال مصطفى

 أشكر مركز  -
ً
على دعوته هيئة البحوث العلمية  دمشق لألبحاث والدراسات،بداية

ألن القطاع الزراعي هو من  ؛الزراعية لهذه الورشة وعلى تناول موضوع األمن الغذائي

 أهم القطاعات في سورية فهو يؤدي إلى االكتفاء الذاتي من املادة الغذائية.

لقد قرأت التقرير بشكل كامل، وكان لدي بعض املالحظات على السياسات البديلة  -

 دقيقة عادة األمن الغذائي، والشكر لـ مداد على توفيره الرقم الوطني بمرجعيةالست

 للمساعدة في توجيه األبحاث التي نقوم بالعمل عليها.

  إيجابّية، السياسات البديلةكانت  -
ً
من في مجال الزراعة، إال أن هناك نقطتين ) تحديدا

 بوساطة ،زيادة إنتاجية وحدة املساحة :مثل ،كهيئة بحوث علمية زراعية( منظورنا

فالنسبة لنا لم نتوقف عن هذه السياسة، حتى أنه ، توفير مستلزمات اإلنتاج املحسنة

 إذلدينا أصناف معتمدة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية،  توافرت ،2015و 2014 عاميفي 

فول، وهذه األصناف ذات  وصنفي، ذرةصنف و صنف عدس، و قمح،  صنفياعتمدنا 

إعادة النظر في سياسات اإلصالح الزراعي والتحول من  يدّل علىتاجية عالية. وهذا إن

، أعني االنتقال الفكرة نفسهاوفيما يتعلق بهذه  ،العموديالتوسع األفقي إلى التكثيف 

، في وحدة مساحة معّينةزيادة اإلنتاجية  فإنها تعني العمودي،التوسع األفقي إلى من 

 ة غير التي كنا نعتمدها من قبل.سياسات واضحرؤية بدائل  آمُل فكنت 
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  حسين اإلبراهيمأ. 

دولة، فإننا نتحدث عن منهجية العندما نتناول موضوع األمن الغذائي من وجهة نظر  -

 
ً
 متكاملة أفقيا

ً
وتكامل أدوات األمن  ،تكامل مقومات املنهجية من جهة عن ، أيوعمودّيا

 الغذائي من جهة ثانية.

في سورية، تحولت منهجية األمن الغذائي املتكامل إلى منهجية جزئية، وتحول معها دور  -

إلى دور إجرائي آني، يحاول ترقيع الثغرات التي تظهر على السطح  ياالستراتيجالدولة 

نه منفعل بالوقائع الغذائية الطارئة، إ :فقط، وفي غير ذلك فهو دور ثانوي إذا لم نقل

 حسب اهتماماته. كّل  ،التجار لألمن الغذائيوبتمرير إدارة 

يرتبط األمن الغذائي بعالقة الزراعة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية، فهناك من يرى  -

أنها قاطرة النمو، لكن البعض اآلخر يرى غير ذلك، ونحن نتحدث هنا عن آراء 

 وليس عن منهاج أو استراتيجية متكاملة للحكومة. ،ملسؤولين

أضعاف التكلفة لزراعة بعض املواد االستراتيجية، عشرة يوازي  ماالدول يدفع بعض  -

كما فعلت السعودية عندما زرعت القمح، وهذا يعني أن القرار الحكومي يتبنى عالقة 

 مع الزراعة ذات أبعاد تتجاوز التكلفة املالية.

 آنذاك، السعودية الذي زار و  كيسنجر هنري  كيريأشير هنا إلى أن وزير الخارجية األم -

التوقف عن زراعة القمح، وأعلن في املطار لدى مغادرته أن زراعة القمح في  منهاطلب 

 !، التي تدير سوق القمح العالميأمريكاالسعودية هي بمثابة إعالن الحرب على 

فإننا نتحدث عن نظم معلومات وأتمتة  ،عندما نتحدث عن إدارة الدولة لألمن الغذائيو  -

 ، ما"عين املواطن" في التطبيق الجديد لوزارة التجارة، أعنيوممارسات وتواصل، ولعّل 

 من عناصر هذا النموذج.
ً
 يمثل واحدا

مثل هذه النظم تستفيد من قدرات املستهلك في الكشف عن واقع السوق في كما أن   -

حلي بنماذج بيتية كزراعة السطوح أو الشرفات، وفق نتاج املاللحظة ذاتها، وفي رفد اإل 

مبدأ االعتماد على الذات، ولكن قد يتطلب ذلك الوصول إلى مستوى متقدم من ثقافة 

األمن الغذائي وثقافة االقتصاد املنزلي، وفي هذه الحالة يتحول املواطن من مجرد 

األعباء التي تفرضها نتاج املحلي، إلى منتج قادر على التخفيف من مستهلك ينتظر اإل 

 أساليب االحتكارات والغش والجشع ومعوقات النقل.
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يعّد استقرار األسعار أحد أهم مقومات األمن الغذائي، ألن الوصول إليه يعني كما  -

 وقع منذ عدة سنوات في كندا و  عام. استقرار الواقع املعيش ي بشكل
ً
أذكر هنا حدثا

ض إلى درجة انخفض فيها سعره بشكل عام، نتاج املحلي من البيعندما زادت كميات اإل 

 ،
ً
تملك أي خطة  أنها ال رغمعندها تدخلت الحكومة وقررت شراء فائض البيض كامال

 لتصديره أو تصنيعه، وما فعلته هو رميه في املحيط.

والتسويق  في اإلنتاجبل يعني التدخل  ،استقرار األسعار فرض أسعار على الباعةال يعني  -

 ون التدخل بهدف تخفيض األسعار الجديدة أو حتى رفعها.والحاجات، وقد يك

 زراعات تعتمد  ثمة معطيات البد من التوقف عندها:و  -
ً
انتشرت في العالم مؤخرا

التقانات الحديثة، منها الزراعات املائية )بال تربة( والعضوية، وانتشرت معها صناعات 

 خاصة ألسمدة ومحاليل غذائية من نوع جديد.

اليوم أن تكون البلد الوحيد في العالم الذي يرفض دعم هذا النوع من سورية وتكاد  -

، كما أن سورية ترفض ترخيص الصناعات  رغم ،الزراعات
ً
التجارب الناجحة عامليا

 الخاصة بها.

تعاني محافظة السويداء من دخول نوع جديد من أشجار التفاح إليها، وهذه هذا، و  -

دمر الترب
ُ
 أنها ت

ً
ة، كما أكد مركز األبحاث الزراعية في السويداء، أي األشجار ثبت علميا

 في األراض ي الزراعية بعد 
ً
 قصيرة. مدةأننا سنشهد تصحرا

تعاني مزارع الساحل السوري من ضعف مردود زراعة الحمضيات، وقد بدأت الكثير و  -

 عنها.
ً
 من القرى التخلص من أشجار الحمضيات وزراعة أشجار مثمرة بديال

ألبحاث الزراعية إمكانية االعتماد على زراعات بديلة ذات إنتاجية تدرس مراكز اكما  -

ضعف حالوة السكر العادي،  300عالية، ومنها نبات ستيفيا، الذي تفوق حالوة أوراقه 

لكن استثمارات هذا النوع من الزراعات الزالت بالحد األدنى رغم موقعها الهام في األمن 

 .الغذائي
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   لي للدراسات والبحوث السكانية: املعهد العاد. جمعة حجازي 

هناك الكثير من املالحظات املتعلقة بكيفية حساب األرقام والنسب املوجودة. وإن جاز لي  -

بعض االقتراحات، فأقترح أن يكون عنوان الدراسة "مقومات األمن الغذائي" وليس 

ألن الحديث كله عن املقومات، وبالتالي مقومات األمن  ؛""األمن الغذائي من منظور كليّ 

 الغذائي هي ما يهمنا في نهاية األمر.

- ،
ً
وحبذا في  ،أن معظم املراجع واإلشارات تعود إلى حسابات الباحثين وُيالحظ، منهجّيا

بناًء على  ،هكذا تقارير أن تكون املنهجية واضحة، فكيف تم تقدير هذه األرقام والنسب

ر موجودة في امليدان؟ فاملنهجية الواضحة تسّهل علينا فهم سياق هذا معطيات غي

التقرير وكيف تم تقدير األرقام، ألن هناك فجوة بين تقارير مختلفة بين رقم هذا التقرير 

هو طريقة أو منهجية التقدير التي يتم االعتماد  الرئيس في ذلكورقم آخر، والسبب 

 عليها.

إلى تدقيقها، فنسبة التشغيل في القطاع الزراعي قبل  بالنسبة لألرقام، نحن بحاجة -

%، 18 لـ% وتراجعت 23%، هي في األساس كانت 13% وتراجعت إلى 18األزمة لم تكن 

%. وكذلك مكون الزراعة من الناتج املحلي اإلجمالي 26إنها كانت ويقول بعض التقارير: 

ى في الناتج املحلي % بسبب تراجع املكونات القطاعية األخر 50هو فوق  2015في 

 %.26اإلجمالي وليس 

، هناك نقاط إيجابية كثيرة في التقرير، فهو يأخذ ومهما يكن من ش يء،  -
ً
 تكاملّيا

ً
بعدا

ُيخفي  ،ويشير إلى املقومات بشكل جيد. لكن التركيز في اإلنتاج على املساحات املزروعة

 مسألة 
ً
  هامة

ً
موضوع املساحة  وهي موضوع اإلنتاجية. فإذا ركزنا فقط على ،جدا

 املزروعة وتراجعها، فهذا يعطينا 
ً
 إن  غير واضح حول الكفاءة مدلوال

ً
واإلنتاجية. وحقيقة

 وليست في املساحات املزروعة. ،معضلة اإلنتاج السوري هي في اإلنتاجية

 أو مناطق  -
ً
إذا أخذنا اإلنتاجية في املناطق الشرقية واإلنتاجية في منطقة الغاب مثال

فيها تحقق من حيث اإلنتاجية ضعف ما الهكتار الواحد مساحة نجد أن سهول حوران، 

 ،املناطق الشرقية ومناطق دير الزور والرقة والحسكةتحققه هذه املساحة نفسها في 

 أن تلك املناطق تنتج الكمية األكبر من املساحات املزروعة.
ً
 علما
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 إلى بالنسبة إلنتاج القمح، إذا راجعنا بيانات وزارة الزراعة،  -
ً
، 4.7فنحن لم نصل مطلقا

، ألننا في أحسن الحاالت وصلنا في إنتاج القمح إلى ال يعدو أن يكون  فهذا الرقم
ً
 إعالميا

 .4.5رقم  وفي سنة من السنوات وصلنا إلى، 3.7رقم يبلغ 

وكان  ،بالنسبة لتراجع اإلنتاجية، تراجع إنتاج الحبوب الذي تم ذكره قبل األزمةكما أنه  -

 آخر وهو السبب الرئيس في ذلك 
ً
أزمة الجفاف التي اجتاحت سورية، لكن هناك سببا

وتحرير التجارة واالنضمام إلى منطقة التجارة العربية  ،االنفتاح نحو القطاع الخاص

من  أكانت سواءٌ  كميات اإلنتاج فيوتوقيع اتفاقية الشراكة مع تركيا التي أثرت  ،الكبرى 

 من اإلنتاج الخام للمواد املزروعة. أم ،ائيةعرض املنتجات الغذ

علي فيما يتعلق ببدائل السياسات التي يتم التركيز عليها، أنا أختلف مع الدكتور مدين  -

في ف ،محفز للنمو االقتصادي في سوريةبأنه وال مرة كان لدينا خطة واضحة ملا هو 

الصناعة هي قاطرة على أن يؤكد الخطة الخمسية العاشرة كان هناك فصل كامل 

 النمو.

-  
ً
في بدائل السياسات، يتجه املنظور التنموي الجديد في العالم اآلن إلى سياسة أيضا

القطاعي  الُبعد ألنه ركز على ؛املحاور، وهذا ما كان معضلة االقتصاد في البلدان النامية

،ولم يركز على املحاور وتشابكها مع بعضها 
ً
 للنمو. إلنتاج صيغة تنموية قابلة بعضا

ففي األساس، لم  ،ي في االقتصاد السوري قبل األزمةهناك إشارة إلى البعد الجغراف -

 
 
 ت

ً
 جغرافيا

ً
ق األزمة خلال

ُ
ألنه في األساس موجود، أي كان لدينا تفاوت تنموي بين  ؛خل

وجاءت املحافظات السورية في كل القطاعات السكاني والزراعي والخدمات ... إلخ، 

 الخلل. األزمة لتعّمق هذا

 

   : وزارة النقلشيرين السليمان م.

 العدد األول في ملناقشةالعمل ورشة حضور على  لدعوتيالشكر الجزيل ببداية أتوّجه  -

. وأعتقد أن أهمية بعنوان "األمن الغذائي في سورية"سلسلة قضايا التنمية البشرية 

 لُجملة  التقرير،وتأتي أهمية  .الظروف الراهنةالورشة تكمن توقيتها أي في ظل 
ً
نظرا

ن من 
ّ
في إعداد  ،االعتماد عليها واالنطالق منها املعلومات الشاملة التي يحتويها، بما ُيمك
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من األولويات  دُّ ع  يُ  ،كما أن تسليط الضوء على قضية األمن الغذائّي  .تقارير مماثلة

  ،املباشر باملواطن الرتباطه
ً
 في األزمة الحالية وتداعياتها.  تحديدا

 إلى  ،في موضوع األرقامأكبر دقة إلى إلى أن التقرير يحتاج  التنبيهبد من ال  -
ً
استنادا

 منهجية تعتمد 
ُّ
 ،2004ف التوسع الطرقي عام أخذها من املصادر املباشرة كموضوع توق

من املمكن تقديم  ، إذ إنه/ ضمن فقرة الوصول املادي19ذكر ذلك في الصفحة / إذ

 تقرير مفصل ودقيق عن الطرق وتوسعاتها من املؤسسة العامة للمواصالت الطرقية.

-  
ً
البري )السككي  سوى  ،إلى عدم ذكر أي نوع من أنواع الوصول املادي هذا، إضافة

الحالية مع دول  االقتصادية دون ذكر النقل البحري ودوره في األزمة ، ذلكوالطرقي(

من أهم أنواع النقل  دُّ ع  يُ  ألنه ،وانعكاساته على األمن الغذائي ،صديقةالجوار والدول ال

 في ظل األزمة الراهنة. ولم يتوقف ،وأكبرها

 ،وموضوع االقتصاد املنزلي ،توعية الفرد واألسرة في موضوعالتعمق  كما ُيالحظ غياب -

 من أهم التجارب التي طبقت في بعض مناطق الريف السوري. يعّد  كونه

األولوية وتوفير  إلعطائه ،العاملين في الزراعةالتركيز على موضوع أمن ب كما يج -

 ،ة وزيادتهايالحلقة األساسية في نجاح املحاصيل الزراع دُّ ع  يُ  كونه ،احتياجاته وتسهيلها

 األمن الغذائي.بما يسهم في وضع معياٍر أساٍس ملوضوع 

 في مباشر  تأثير تناول موضوع التغيير املناخي والتوسع فيه ملا له من ذلك إلى ضرورة  -

وضع رؤية استراتيجية بعيدة املدى لألمن الغذائي بكافة و  ،موضوع األمن الغذائي

.
ً
 االحتماالت الواردة والتجارب الراهنة إلمكانية معالجتها مستقبال

 

 أ. حسن النابلس ي

التي نسعى إليها  الهامةفي التقرير واألرقام  يوجد شك في الجهد الواضح املبذول ال 

  ،كإعالميين
ً
في ظل غياب املكتب املركزي لإلحصاء، لكن لدي مالحظة بالنسبة  تحديدا

 كانت عمومية بدون تفصيالت، بمعنى أننا إذللتوصيات التي خلصتم إليها في نهاية التقرير، 

يجب أن نضع صيغة عمل للوصول إلى ، سنسعى نحو تأمين إنتاج القمح على سبيل املثال عندما

، ففي ظل  –على سبيل املثال– بوساطةذلك 
ً
استئجار بعض األراض ي الزراعية في السودان مثال

 خروج املساحات الزراعية السورية، قد نلجأ إلى استئجار أراض ي في دول تقوم بهذه التجربة.
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  العميد تركي الحسن

 بالقول  -
ً
فقد كانت هناك سياسات ، إنه ال توجد سياساتأعتقد أننا جلدنا أنفسنا كثيرا

 باألمن الغذائي  تتعلق ،زراعية
ً
، وبالقطاعات األخرى عامة

ً
قد تتغير في كما أنه . خاصة

القطاع القاطر، ففي مرحلة ما قد يكون قطاع الزراعة أو ُهوّية الخطط الخمسية 

هو قطاع  النقاش في املرحلة التي يدور حولها القطاع القاطر  وأرّجح أنالصناعة... 

رح اقتصاد السوق االجتماعي لم تكن الزراعة أولوية... ملاذا 
ُ
ندفع السياحة، فعندما ط

قحم فيهالزراعةباتجاه قطاع 
ُ
 أن املنتجات الزراعية كافة األرقام،كل هذه  ، ون

ً
ال  علما

 إال بمقدار أقل من الربع؟ ،تشارك في االقتصاد الوطني

لذي قاد تلك املرحلة في ذلك الوقت كان يدفع في هذا أعتقد أن العقل االقتصادي ا -

التي نتحدث عنها بين  املدةتعاقدت الدولة مع الفالحين في  االتجاه. وسآتي بمثال بسيط:

لشراء الذرة الصفراء كعلف، وجاء موسم وفير، ولكن فوجئت  2010و 2005عامي 

، متناسية أن هذا جزء أقل بكثيرسعرها الحكومة آنذاك أن الذرة الصفراء املستوردة 

خذ 
ُ
من الدعم الذي يوجه للفالح، وبالتالي ال يحق للدولة أن تتنصل من مسؤوليتها. وات

 قرار في مجلس الوزراء بمنع استالم املحصول. 

. أي لن أحد الذرة الصفراءهناك خسائر للفالحين. وفي العام الذي يليه، لم يزرع  إذن، -

 بين هناك أعالف مصدرها محلي وإنم تكون 
ً
ا مستورد، وأعتقد أن هذا القرار كان تشبيكا

خذ على أعلى مستوى ونوقش في 
ُ
بعض عناصر الحكومة والتجار من أجل الربح. وات

( 45وتحدث بعض أعضاء مجلس الشعب ) ،آنذاك باملصادفةمجلس الشعب 
ً
 ،عضوا

 
ً
 السيد رئيس الجمهورية كان يشاهد الحلقة، فاتصل  أن  وحدث باملصادفة أيضا

ً
مباشرة

 استالم املحصول مهما كان سعره. بوجوب وجهو  –أثناء انعقاد الجلسة–برئيس الوزراء 

السياسة الزراعية واحدة، ولوال القرار الصائب الذي اتخذه الرئيس إذن، ليست  -

 .التالي في العامالذرة آنذاك، ملا كنا زرعنا 

ت الزراعية، وينعقد وهناك مثال آخر، كان لدينا مجلس زراعي أعلى يناقش السياسا -

 في آخر الصيف قبل زراعة أي محصول، وتوضع فيه السياسة التسعيرية، فال 
ً
دائما

 يوجد منتج وطني بدون سعر، أي ال يجب الطلب من الفالح أو املزارع أن يزرع 
ً
على  شيئا

م محصوله بسعر رخيص أو أن يخسر في زراعته
ّ
أذكر حادثة . و حساب أبنائه، أو أن يسل

 في الشهر الرابع  في سوريةكان احتياطي القمح  ، إذ1987في عام عها جرت وقائ
ً
من صفرا
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ألف طن( حتى نصل إلى  100) من دولة عربية إسعافية. وجاءتنا جرعة العام نفسه

خذ ، ألننا نحصد في الشهر الخامس والسادس ؛املوسم القادم، أو حتى نصل إلى املنتج
ُ
وات

بيوت كانت تخرج الدوريات ملصادرة القمح من و قرار آنذاك بمصادرة القمح من الفالح، 

والسبب في ذلك أن السعر في السوق ثالث  ،من أجل تأمين الطحين ومخازن الفالحين،

 2400ليرة للطن الواحد، والسعر في الدولة في أحسن الحاالت  3500ليرات ونصف أي 

 نصف اإلنتاج أو نصف التسعير بالحد األدنى. وفي العام  ، أي الفالح سيخسر ليرة
ً
سلفا

خذ القرار بتوجيه من رئيس الجمهورية آنذاك
ُ
سعر طن القمح يصل إلى  أن على التالي ات

للفالح في العام  كيس قمح واحدستة آالف، أي ارتفع أكثر من الضعف، وبالتالي لم يبق  

ر أعلى من سعر السوق كشكل من أشكال وسيبيعها للدولة ألنها توفر له سع القادم

  الدعم.

 

   علي األغا أ.

  أود -
ً
قصور  وسأسميهأن أؤكد على ما قاله أساتذتي في موضوع غياب السياسات،  بداية

  السياسات الزراعية، بدليل أن الذين اقتلعوا شجر الزيتون وزرعوا حمضيات
ً
عوضا

 عنها
ً
 .، هم ذاتهم الذين يقتلعون شجر الحمضيات حاليا

 املسائل بعض طرح من بّد  ال لكن العاملية، التقارير ويوازي  منهجي فهو للتقرير بالنسبة -

  منها االقتصادية،
ً
  ال تمثيال

ً
 :حصرا

  ونشرت األرقام استخدمت كإعالمي وأنا األرقام، واقعية -
ً
 نماذج   مفصال

 فعند األرقام، في االقتصادية الواقعية درجة عن سأتحدث لكن منها،

 األسعار وارتفعت التضخم معدالت فزادت: يقول  التقرير من نص قراءة

، واقعي غير الرقم وهذا !ُصدمت ،2015 عام في%( 500) إلى لتصل
ً
 أبدا

 !النسبة؟ بهذه 2015 العام إلى 2010 عام من األسعار ارتفعت فهل

 سكان من%( 33.4) أن   التقرير في ورد إذ منه، التأكد أود آخر رقم -

 الغذائي الفقر معدل إن   ليقول  يعود ثم الغذائي، ألمنهم فاقدون  سورية

 فاقدين السكان من%( 33.4) كان فإذا بينهما؟ الفرق  هو فما ،(%23.2)

 أستوضح هنا فأنا الغذائي، الفقر معدل في هم واألقل الغذائي لألمن
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%( 10) هناك أن يعني هذا فهل وبالتالي بدقة، املصطلحين بين الفرق 

  فقراء ليسوا الغذائي األمن فاقدي من
ً
  .غذائيا

 الصادرات إجمالي إلى الغذائية الصادرات نسبة أن فهمت 2010 عام في -

، كان األمر هذا وأن ،%(18) كانت
ً
  ليس أنه أعتقد لكن جيدا

ً
 على جيدا

 ،%(35) الغذائية املستوردات بلغت نفسه العام وفي ألنه اإلطالق،

 القطاع أخذنا فإذا للواردات، الصادرات تخطيط معدل وبحسب

  قد الزراعية الصادرات تكون  الزراعي،
ّ
 كان ألنه%( 40) من أقل تغط

  هناك
ً
 دليل   ليس الرقم فهذا وبالتالي التجاري، امليزان في عجز أيضا

 التجارية السياسات قصور  دليل فهو بالعكس بل زراعي، فائٍض 

 .والزراعية
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   التعقيبات

كان من املقرر أن يناقش التقرير قبل النشر، لكن حصلت : أ. هامس زريقتعقيب 

ظروف لها عالقة بالنشر، وهي خاصة باملركز، فاضطررنا لإلسراع بالنشر، وتأجيل الورشة إلى 

 ما بعد النشر. 

 

 على جميع املداخالت، وهنا أود اإليضاح بشأن : د. محمد أكرم القشتعقيب 
ً
شكرا

كان من املقرر أن ُيناقش التقرير قبل نشره. وبالتالي كان إذ مالحظة تكررت في أكثر من مداخلة، 

 من املمكن لوال ذلك توضيح بعض الفقرات بأمور بسيطة.

مالحظة أخرى، عندما نقول بدائل السياسات، فنحن ال نقول السياسات البديلة،  -

بدائل السياسات تعني السياسات املتاحة ضمن الظروف  إن  فهناك فرق بينهما، إذ 

هي ليست سياسات بديلة، ذلك بشأن مسألة إنتاجية األرض، هي بدائل  إذن، .اليةالح

 ضمن  أكانتسواء  ،السياسات املتاحة
ً
مطبقة أم غير مطبقة، فالبدائل املتاحة حاليا

، فليس املقصود هو السياسات البديلة، وليست بهذا الشكلظروف األزمة هي موجودة 

بدائل السياسات املتاحة وليست ى املحدد هو فاملعنبمعنى نريدها أو ال نريدها، 

 هذا هو املقصود ببدائل السياسات.السياسات البديلة، و 

لبعض النقاط ما له  إن  ، إذ عليهالعام، لم يتم التركيز للتركيز على القطاع بالنسبة  -

 عالقة بالقطاع العام فركزنا عليه، 
ً
مؤسسات التدخل السريع، كونها تابعة  تحديدا

ألن تتدخل بشكل أفضل، ولدينا  ،للقطاع العام، وضمانة في ظروف األزمات والحروب

،  إذتجارب سابقة في الثمانينيات، 
ً
هذا الدور  لكنها لم تحاك  كان لها دور فعال جدا

ضمن الذي أدته في الثمانينيات، من هنا كان عتبنا على مؤسسات التدخل السريع 

.  إنهاالقطاع العام، إذ 
ً
لم تستطع أن تأخذ دورها الفعال كما فعلت في الثمانينيات مثال

وكله  ،وهذا هو املقصود، لكن كان هناك ما هو موجه لألسر ولألفراد والزراعات البديلة

 موجود ضمن السياسات البديلة. 

قام أو النسب التي قيل فيما يتعلق باألرقام، فاملسألة في قراءة الرقم، فهناك بعض األر  -

 أرقام محددة%(، فهذا املوضوع له عالقة باتجاه الرقم، فهناك 100إنها زادت عن )

، فهي 100ليس من الضرورة أن يكون مجموعها )
ً
جمع مع بعضها أصال

ُ
%(، ألنها ال ت
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 تجمع 
ً
، فهي ليست في النهاية مجموع حاالت عموديا

ً
 مثال

ً
وإنما مأخوذة من  ،وليس أفقيا

 .عمودمن جدول ومن  أكثر 

في موضوع آخر فإن هذا التقرير استند إلى دراسة ميدانية، وكانت بياناته واقعية،  -

( أسرة، مع اإلشارة إلى أن بعض البيانات قد تم بناًء عليها حساب 25.000) نحوشملت 

لم تصدر  2011مؤشرات أخرى غير متاحة، فاملجموعة اإلحصائية في سورية ومنذ العام 

وعة أخرى، وبالتالي فنحن مضطرون لعمل تقديرات، حتى بما فيها مسألة أية مجم

وقبل  2014التضخم، فعندما نتحدث عن التضخم فإننا نتحدث عن التضخم في عام 

( ل.س، 111) ( ل.س و110) نحوقيمة صرف الدوالر  كانتعندما  ،2015نهاية عام 

االنتباه إليه. ولكن  ( ل.س، وهذا ما يجب500وليس عندما وصل سعر الصرف إلى )

 في منتصف تموز 2014القفزات النوعية بدأت بعد عام 
ً
، أما الحسابات 2015، تحديدا

 .2011-2010ها بالقياس إلى عامي الواردة في التقرير فجميع

،  أما في -
ً
ما يتعلق بمفهومي الفقر الغذائي وانعدام األمن الغذائي، فهما مختلفان تماما

ش يء ومؤشرات انعدام األمن الغذائي ش يء آخر، إذ من املمكن ومؤشرات الفقر الغذائي 

 األمن الغذائي وهو غني، في حين أن هناك  معدومأن يكون الشخص 
ً
 كبيرا

ً
بين  تطابقا

 وانعدام األمن الغذائي، 
ً
 هو الذي ال  بحسبانالفقير غذائيا

ً
أن الشخص الفقير غذائيا

 يستطيع تأمين الحاجات الغذائية األساسية، لكنه يؤمن 
ً
آخر، فهناك تعريفات  شيئا

، وهو الذي يأتي ضمن الحد األدنى للفقر الغذائي، 
ً
واضحة ومحددة للمنعدم غذائيا

 ( ل.س.   7000) بنحوالذي تم حسابه آنذاك 

 

  :الدكتور كريم أبو حالوةتعقيب 

غني وأن تقدم رؤى  -
ُ
 من الورشة أن ت

ً
 على املالحظات كلها، وقد كان متوقعا

ً
شكرا

 لكم، وأود هنا أن أشير إلى بعض النقاط التي تم 
ً
ومقترحات وهذا ما حصل، فشكرا

 طرحها:

في السكان،  :في جميع املسائل ،بالنسبة لألرقام، نحن نعلم بوجود مشكلة رقم في سورية -

وبمجرد نطق أي رقم تظهر لنا  ، والكهرباء، وفي القطاعات كافة،والزراعةواملهاجرين، 

مجموعة بدائل وهذا أمر طبيعي، وبالتالي فإن هذا ال ُيلز م التقرير، ذلك ألن األرقام 

الواردة فيه ناتجة عن عمل مباشر تم القيام به، وكذلك استندنا على كم كبير من 
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ات مختلفة، وأشرنا إلى أن هذا من وزارة التقارير والدراسات التي صدرت من جه

من املنظمة العاملية للغذاء، بمعنى أننا وثقنا كيفية إنتاج الرقم، وبالتالي  وذاكالزراعة، 

 الصورة كما هي في الواقع. لتظهير  بحدود األمانة العلمية ، قدر اإلمكان،التزمنا 

ذائي في سورية بشكل مشكالت األمن الغ استطاع التقرير إنجاز مهمته بتشخيصإذا  -

 ، وإذا حاول أن يقدم بدائل للسياسات أو هامةواضح، فقد قام بخطوة 
ً
منظورا

 
ً
 جديدا

ً
 سياساتيا

ً
 يحتاج إلى مزيد من النقاش، ونحن لم نزعم أبدا

ً
 أن  ، فهذا أيضا

 التقرير قد حل مشكلة األمن الغذائي في سورية.

الغذائي في سورية، وحدد نقاط القوة نحن نزعم أن التقرير قد أضاء على مشكلة األمن  -

ونقاط الضعف، وحدد املشكالت بشكل واضح وعلمي ومنهجي، والسياسات التي قدم 

حولها الزمالء مالحظات مفيدة، هي سياسات تنموية ال تنفصل عن األمن الغذائي، 

 وان لتبديل املنظور وبالتالي أعتقد من دروس األزمة والحرب على سورية، أنه قد آن األ 

 الغذائي  فاألمنالتنموي، 
ً
  هام، بصفته جزءا

ً
بوساطتها  من رؤية تنموية، نطمح جميعا

لبناء سورية املستقبل في مرحلة إعادة اإلعمار ، وبمعنى آخر نحن بحاجة لنموذج تنموي 

،  ىيد من عثرات وأخطاء املاض ي، ويبنجديد يستف
ً
على الخبرات التي دفعنا أثمانها طويال

ونأمل أن نتمكن في املستقبل من الحفاظ على سوية هذه السلسلة في املوضوعات 

 املتبقية. 

 

 الدكتور عقيل محفوضتعقيب 

هذا التقرير هو األول في سلسلة  أن  أشكر الجميع على مداخالتهم، وأود أن أوضح  -

ية، لكنه ليس التقرير األول الذي ينتجه املركز، التنمية، فيما يتصل بموضوعات التنم

فقد سبق لنا نشر التقرير االقتصادي، وربما سنستفيد من مالحظاتكم في وضع أطر 

إلعداد التقارير، ونحن مستعدون لتلقي أية وجهة نظر أو مقترح في هذا الخصوص، 

 أم في غيرها من املوضوعات. ،في التنمية أكان ذلك سواء

 تأتي السياسات بالجمع وليس باملفرد، بالطبع،  -
ً
 مشكلة في السياسات، ودائما

ً
لدينا دائما

 نقول السياسات، ألننا نعرف 
ً
فنحن ال نتحدث عن سياسة زراعية أو اقتصادية، فدائما

أن هناك مقاربات كثيرة، ألن هذه القضايا خالفية بطبيعتها، إذ ال يمكن جمع الناس 
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، وهذا يفسر وجود  كلهم حتى على طريقة النظر إل
ً
 ى رقم، وكيفية الحصول على رقم أيضا

 ،
ً
 للموضوعأرقام مختلفة دائما

ً
 مختلفا

ً
 .وفهما

في بلدنا، ال نزال نكافح لنرس ي قواعد الحوار في القضايا العامة، وننجز تقارير، ونحاول  -

 أن نصنع الرقم الوطني، ألن هناك 
ً
 كبيرا

ً
في األرقام، فمنذ شهر أو أقل، كان  ازدحاما

هناك تقرير للبنك الدولي عن الحرب واقتصاديات الحرب، وكان قبلها تقرير لـكارنيغي 

 عن األوضاع االقتصادية، وجميعها فوق وضع األس ى الذي نشعره كقّراء
ً
، عامة أيضا

يقة وبالتالي تكون مشاعرهم رق ،وخاصة األكاديميين الذين يملكون حساسية عالية

بعض الش يء، لهذا ينبغي أن ينتجوا، ال أن تكون استجابتهم سلبية إلى حد ما، مع ذلك 

كمال إفنحن نتمنى أن يساعد هذا االختالف في وجهات النظر  في توضيح املشهد وفي 

 الصورة.

 

 

 

 

 

 

 

 




