
 

  

 

 

 

العالمي لحقوق اإلنسان: اليوم  الحق    تزدوج  في  الحديث عن  الغذاء  المعايير لدى  الحروب  في  في ظل 

 والصراعات واالحتالل 

 

 رزان زعيتر م. 

 العربية لحماية الطبيعة 

 األردن  –عّمن 

 2022كانون األول / ديسمبر 

 

نزاعات إقليمية وحروب أهلية وصراعات  تحولت األشكال التقليدية للحروب إلى  في العقدين األخيرين،  

األشهر األولى   ف، ففيأضرار جانبية واسعة النطاق لحقوق اإلنسان في البلد المستهد، تسببت ببالوكالة

مرات   4مليون للمرة األولى على اإلطالق. وهو أعلى  100 ، تجاوز عدد النازحين قسرا  2022من عام 

وصل عدد الالجئين إلى أعلى مستوى له على اإلطالق، حيث  وقد كما  .2010من عدد الالجئين في عام 

 ٪ منهم تستضيفهم البلدان النامية. 85مليون الجئ في جميع أنحاء العالم،  27بلغ

على الرغم من أن هذه الصراعات يتم تصنيعها بشكل استراتيجي من قبل دول القوى العظمى لتحقيق  

يؤدي النزاع بجميع أشكاله إلى انهيار  ، وتعاني من العواقبمكاسبها الخاصة، إال أن الدول النامية تترك ل

٪ من  60حاد في النظم الغذائية وسبل العيش، ويضر بحق الناس في الغذاء. وتشير التقديرات إلى أن  

يعاني   حين  في  بالنزاعات.   متأثرة  بلدان  في  يعيشون  الجوع  من  المتضررين  مليون    139األشخاص 

٪ من األشخاص الذين يواجهون  75، وهو ما يمثل  شخص من انعدام األمن الغذائي الحاد بسبب النزاع

أزمة غذائية رئيسية في    13من أصل    10انعدام األمن الغذائي الحاد من جميع األسباب. وأخيرا، فإن  

العالم مدفوعة بالصراعات. في مناطق النزاع هذه، يمكن أن يكلف طبق بسيط من الطعام أكثر من أجر  

 يوم واحد.  



زارع الم    تُدّمر  ، قلق هو أن استخدام الغذاء كسالح في الصراع أصبح أكثر شيوعا  األمر األكثر إثارة لل

عاما  في فلسطين وبشكل   70، كما يحصل منذ اكثر من والمحاصيل واإلمدادات الغذائية كتكتيك عسكري

هل من  لذلك  لغذاء ال تقل أهمية في خوض الحرب عن السالح المادي.  مريع في غزة، مما يعطي قيمة ل

هل من قبيل المصادفة أيضا أن  ويل المصادفة أن تتركز معظم صراعات العالم في الجنوب العالمي؟  قب

هذه المناطق هي من بين أغنى المناطق من حيث الموارد الطبيعية؟ وأخيرا، لماذا تستمر هذه االنتهاكات  

 الفظيعة لحقوق اإلنسان في الحدوث؟  

تواصل أكبر القوى    ، ففي الوقت الذي المزدوجة للنظام العالمي لحقوق اإلنسانيكمن الجواب في المعايير  

اإلمبريالية في العالم ، مثل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ، ممارسة نفوذها في تشكيل أجندة الغذاء  

وخاصة في  في التحريض على العديد من الحروب التي تجوع الماليين من الناس ،    أيضا    تستمر،  العالمية

 الجنوب العالمي.  

واالحتالل،   الحروب  لتأثير  نقاط ضعف  وباإلضافة  على  القائمة  والزراعية  الغذائية  السياسات  تنطوي 

مفاهيمية وتشغيلية وتقوض القدرات واألولويات المحلية من خالل تنفيذ تدخالت مدفوعة من الخارج. وقد  

ة ومؤسسية أدت إلى تسييس المساعدات أو تأخيرها.  أدت هذه التدخالت إلى تحقيق مصالح تجارية وسياسي

ما يكون مشروطا    ، وغالبا  وال يوزع جزء كبير من التمويل الحالي للدعم الغذائي والزراعي توزيعا عادال  

المساعدة   تدابير  فإن  ذلك،  بها. وعالوة على  الوفاء  المحلية  المجتمعات  تستطيع  لمتطلبات ال  وخاضعا 

  ، ما يخلقمعزل عن غيرها وال تأخذ في الحسبان جميع أبعاد األمن الغذائي والتغذيةالغذائية تصمم وتنفذ ب 

 فجوة سياسية ومؤسسية بين النهج اإلنسانية واإلنمائية ونهج حل النزاعات.  

 Triple)  "العمل اإلنساني والتنمية والسالم"، بين  الترابط الثالثي  حول هالمي  مفهوم  لقد ظهر مؤخرا   

Nexus)  ،  الفجوةوذلك لسد  محاولة  من  و  بينهم  في  والتخفيف  أفضل،  بشكل  الناس  احتياجات  لتلبية 

لم يتم تطويره وتنفيذه بشكل فعال،    ولكنهالمخاطر ونقاط الضعف، والتقدم نحو تحقيق السالم والعدالة،  

كما يفتقر      قط. ف  األولوية لألهداف القصيرة األجل ، مكتفيا  بإعطاء  وبالتالي فهو خال من أي قيمة حقيقية

الثالث. واألهم من ذلك، أن ركيزة    ركائزه إلى خطط وإجراءات محددة لتحقيق االتساق بين    هذا النهج 

معالجتهوغموهناك  مغيبة.  السالم   اإلنسان.    اللتزامات  ا ض في  الكامنة  وحقوق  بدون معالجة األسباب 

 في حالة إخضاع.   ستبقى الشعوب التي تعيشهوراء الصراع، 

تم   في    وحصر  كتم وقد  الغذائي  األمن  انعدام  على  تأثيره  وكيفية  النزاع  وراء  الكامنة  األسباب  دراسة 

 .  الحديث عنه إلى اإلرادة السياسية الستئناف  إضافة للحاجةالمناقشات الدولية، 

ومن  . باإلضافة إلى تعزيز النظم الغذائية المحلية،  هاتحديد مكوناتفضفاضة، ونحتاج بقوة لكلمة السالم  

أن نعطي األولوية لدعم الحقوق بما في ذلك الحق والوصول إلى العدالة. وحده "السالم العادل"    الضروري

 هو الذي سيضمن المتانة والمصالحة الحقيقية والتماسك االجتماعي والتنمية المستدامة.  

ألدق مسؤوليتها  أو باللدول،    وعالوة على ذلك، يجب أن ننفذ االلتزامات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية

في النظام العالمي    ، والتي نفتقدها حاليا  "Extra territorial obligations خارج حدودها االقليمية "

ما تثير دول الطرف الثالث أو تحافظ على الصراع لسرقة الموارد، والتأثير على    غالبا  ؛ فلحقوق اإلنسان

 النتيجة االستراتيجية لصالحها. نحن بحاجة إلى آليات مساءلة لتحميل هذه البلدان المسؤولية.  



دورها كمدافعة عن حقوق اإلنسان    تتغاضى عن ، يبدو أن بعض منظمات المجتمع المدني  باإلضافة لكل هذا

هذه  حساب  على    تختار المضي بالعيشفي عملية الوساطة وحل النزاعات. وبدال من ذلك،    ةمساهموك

 من استمرارها.   ةالصراعات ومعاناة الناس، مستفيد

عطاء  إل، ال بد من مجتمع مدني موحد وحر ليكون صوت المهمشين، والمبتغاة  وإلرساء حقوق اإلنسان

عادة تشكيل التدابير غير الفعالة وغير المستدامة وغير  إلو   األولوية الحتياجات المجتمعات المتضررة،

ويجب أن يعزز بناء القدرة على الصمود قدرة الناس على منع األزمات والتعافي منها، وليس    .المنصفة

وهذا كله يتحقق بتضافر جهود الدول والشعوب نفسها ومنظماتها القاعدية    مجرد االستعداد لها أو استيعابها. 

عدا ذلك نكون نكرر  وباإلضافة لذلك بالنسبة إلقليمنا اإليقاف الفوري للحروب البينية العربية،    واألهلية،

 . نكباتنا مرة بعد مرةونرسخ وجهة نظر شعوب الشمال عن الحقوق الخاصة بها فقط ونعيد انتاج 
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