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 ماهر سالمة

الغذاء الكاي  هو األولولة يف  لبمان لم لدي التمللمز بلن األساسلا  والكماللا  هو المقلاس الفدل ، بل لصبح الحصول على . مزما  تديلال ً ي  نمما  اساستلالكتفرض األ 
، يضال ً عن تخّل  الراشيلن عن بدض وجباتلم من ول عللهالحص الخلارا  المتاحة بات  مقتصرة على تقللص عيي الوجبا  والتخّل  عن بدض نمواع الغذاء نو تقملن. القصوى

ي  الفترة ما بلن . ة نسبابلا للس  مرتب ة بارتفاع األسدار يحسب، إمما الب الة نلضا ً هذا األمر للس تديلال ً هامشلا ً ي  بملة المجتمع، بل هو مجمزرة اجتماعل. نجل صغارهم
من األسر قال  إملا % 55دام  من صدوبا  ي  الوصول إلى الغذاء، ونن السبب األساس  هو مقص المال، ومملا ت %04ن تمومز وآب، صّرح  األسر المقلمة ي  لبمان بأ

 .عمق األمزمة ووتلرة تيهورها قي لفرضان تديلال ً نسون على السلوك اساجتماع . تدام  من نمظمة غذائلة غلر كايلة% 91سا تملك كملا  كايلة، بلمما 
ا  من األسر إملا خّفض  عيي الوجب% 50لمقلمة ي  لبمان بأملا بات  تحصل على غذاء نقّل كلفة وعلى موعلا  سا ترغب يللا، وعميما تقول من األسر ا% 78عميما تصّرح 

ورغم الفقر والب الة حتى اآلن، . تماعلة المقبلةمملا صّرح  بأملا خّفض  عيي وجبا  الراشيلن من نجل تغذلة الصغار، يلذا مؤّشر واضح إلى الكارثة اساج% 04مقابل 
لم لتوقف بل توقف البحث عن خّ ة إمقاذ تدترف بالخسائر  لكن المشكلة نن امحيار األمزمة. وضلق المواري الماللة، يإن األسر ُتكايح عبر تديلل نمما  استلالكلا الغذائ 

 .وتومّزعلا بشكل عايل وترسم مسارا ً للخروج
 

 الفقر الغذائي
اسلا  موامزما  األسر صار  محيوية، ما يرض علللا المفاضلة بلن األس. «كماللا »نلغ  من قاموسلم كلمة . قلب  نولولاتلم. على سلوك األسر األمزمة يرض  تديلال ً قسرلا ً 

لفاكلة نم مكتف  باألرخص عميما سمك؟ هل مشتري نمواعا ً من ا؟ ماذا عن اليجاج و ال(نرخص)مشتري لحمة مّرة نسبوعلا ً نو مّرة شلرلا ً؟ هل مشترللا  امزجة نو مجّمية : حصرا ً 
تتم عمللة المفاضلة بليف . سئلة الت  تقف األسر نماملا بدجمز واضحلتواير المال؟ َمْن من نيراي األسرة سلحصل على عيي وجبا  كاف؟ من سلأكل ماذا؟ ثمة الديلي من األ

، اممزلق  مسبة كبلرة من ...(إسكوا، البمك اليول )  الفقر الميقع، بحسب تقارلر المؤّسسا  اليوللة يمع امزيلاي مديسا. الها مرّ الخلارا  نح. الصموي ي  مواجلة الجوع. اساستمرار
 .الوس ى لدلشون ي  يقر ميقع، ومن بلملم نلضا ً نسر كام  تصّمف ي  ال بقة% 32من بلملم % 54مسبة الفقراء بات  تصل إلى . فقراألسر المقلمة ي  لبمان محو ال
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سر يقي امزياي عيي األ. «3434آب  -تقللم األمن الغذائ  تمومز »لغذائ  تيهور  ي  لبمان بحسب تقرلرها األخلر بدموان بحسب ممظمة الغذاء الدالملة، يإن مؤشرا  األمن ا
ثل ي  مواجلة ذلك، لجأ  األسر إلى آلّلا  خاّصة تتلح للا التكّلف، م. على الغذاء، والذلن لحصلون على مظام غذاء غلر كاف نلضا ً صدوبا  ي  الحصول الت  تدام  من 

ويق تقرلر « الغذاءالت  تخّفف كلفة  ة وغلرها من ال رقالتحّول محو استلالك نمواع غذاء ممخفضة الكلفة، نو نمواع غذاء غلر مفّضلة، وتقللص الحصص الغذائلة لكل وجب»
 .صاير عن الممظمة

 هي نسبة العائالت المستجوبة التي ال تحظى بنظم غذائية كافية%19
ن األسر بأن م% 01ّرح نكثر من بحسب تقرلر الممظمة، ص. باشرة الت  عّبر  عملا األسر لتبرلر التديلال  على سلوكلا الغذائ ، عيم تواير األموالمن نبرمز األسباب الم

. «جائحة كوروما»ألمر إلى عمز  ا% 1من األسر نشار  إلى ارتفاع األسدار و% 91. ألموال هو السبب األساس  ي  تيهور موعلة وكملة الغذاء الذي لحصلون عللهمقص ا
يقي كام  تقيلرا  . ارتفاع مديسا  الب الة مؤشرا ً نساسلا ً  كذلك ُلديّ . تيهوران مباشرة بلذا اليالشّح المال  وارتفاع األسدار مرتب . ُلدّي تيهور القيرة الشرائلة من نبرمز األسباب

، نما ممظمة الغذاء الدالملة يقي نشار  إلى نن مديسا  الب الة بلغ  «اليوللة للمدلوما »قام صايرة عن ويقا ً ألر  3491تشرلن األول  98قبل % 35مديسا  الب الة تشلر إلى 
01%. 
نقصى  ي  الفترة مفسلا، بلغ سدر الصرف. آب 0، ويوقلا امفجار مريأ بلرو  ي  «كوروما»الت  نّججلا اإلقفال الماتج من امتشار جائحة دي امفجار األمزمة   هذه التقيلرا  بتأت

لثام  من شلر ي  م لع األسبوع ا. آب 92ي   4544ى للرة، وبلغ حّيه األيم 1144تمومز  2بلغ سدر صرف اليوسار الواحي ي   «Lebaneselira.org» بحسب موقع. ذروته
غلر نن ما مزاي من حّية األمزمة، . للرة 4544للرة و 7544كامون األول كان لتحّرك بلن  94للرة، لكمه ممذ م لع آب ولغالة  1444تشرلن األول عاي إلى اسارتفاع مسجال ً 

هذا تحيليا ً ما حصل خالل . ماملة تمدكس مباشرة ً على نسدار المواي الغذائلةقلمة الدملة اللب ر لجدل ني خّضة ي هذا األم. اعتماي لبمان ي  غذائه على اساستلراي بشكل نساس 
ل، محو بلغ مدّيل التضّخم الوس   ممذ م لع السمة ولغالة ملالة تشرلن األو . يوسار كان سببا ً رئلسلا ً ي  تضّخم األسداريامخفاض سدر صرف الللرة مقابل ال. السمة الجارلة

 .%332ن إيارة اإلحصاء المركمزي، علما ً بأن مدّيل تضخم نسدار المواي الغذائلة والمشروبا  غلر الروحلة بلغ شلر نرقام صايرة عكما ت% 924
 

 لغت منظمة األغذية العالمية اضطرارها إلى تقليص استهالك األفراد الراشدين من الغذاءمن األسر أب % 46
ر الت  شارك  ي  استبلان ممظمة األغذلة الدالملة، صّرح  عن صدوبا  ي  الوصول إلى الغذاء من األس% 04. تلك األسر بشكل يراما امدكس  هذه الت ورا  على

داماة، األكبر من هذه المولم لكن مفاجئا ً نن المحايظا  الموسومة بالمسبة األكبر من الفقر كان للا المصلب . بوعلن السابقلن على اإلحصاءوالحاجا  األساسلة األخرى ي  األس
 .%07اللرمل بلغ  المسبة  -نملم عاموا من هذه الصدوبا ، وي  بدلبك % 55عكار نبلغ  يف  محايظة

اء ي  ممامزللم من األسر المستجوبة نمه للس ليللم كملا  كايلة من الغذ% 55يقي نبلغ . ، بل إن قيراتلا البملولة تضّرر  كثلرا ً لكن مشاكل األسر سا تمحصر بلذه الصدوبا 
، تلللا محايظة %(47)ضمن هذا المديل الدام، سّجل  محايظة عّكار نعلى مسبة من األسر الت  تملك كملا  كايلة من الغذاء . السابقة على اساستبلان 90يترة األلام الـي  

نما لجلة المّية الت  . تدجمز عن ذلكسر ي  كّل مملما من األ% 28ء إذ نن كما نن نبماء هاتلن المحايظتلن هم األقّل قيرة على تخمزلن الغذا%. 42اللرمل بمسبة  -بدلبك 
% 27ليللم مخمزون لكف  بلن نسبوعلن وثالثة، و% 38اء لمّية تمزلي عن الشلر، مقابل يق  نبلغوا بأن ليللم مخمزوما ً كايلا ً من الغذ% 95تغ للا مخمزوما  الغذاء، يقي تبّلن نن 

 .و نقلليللم من مخمزون لكف  نسبوعا ً ن
لغ  نن يريا ً واحيا ً كذلك، إن مسبة استلالك األمظمة الغيائلة غلر الكايلة نعلى عمي األسر الت  نب. من األسر تستللك مظاما ً غذائلا ً غلر كاف  % 91. لضا ً ء متيملة نجوية الغذا

ن مخمزون غلر كاف  من الغذاء، ألسر الت  نبلغ  عمن ا% 38كما نن . من هذه األسر تستللك مظاما ً غذائلا ً غلر كاف  % 08مملا، على األقل، عا ل من الدمل، إذ نن 
 .تدام  نلضا ً من استلالك هذه األمظمة الغذائلة غلر الكايلة

ك الت  ئلة الفقلرة نو تلاألمظمة الغذا. مظام غذائ  يقلر، مظام غذائ  على الحي األيمى ومظام غذائ  مقبول: تميها الممظمة لتصملف الجويةي  الواقع، هماك ثالثة مستولا  تد
بروتلما ، : األسبوع وه  تتضمنتصملف األمظمة الغذائلة مرتب  بديي نلام استلالك كل موع من الغذاء خالل . حّي األيمى ُتدّي غلر كايلة بحسب مداللر الممظمةتقع ضمن ال

نلام ي  األسبوع، ني  4.2إذا كان استلالك البروتلما  بمدّيل ي...(. ا ا والقمحمثل األرمز والب ) حبوبا ً، يواكَه، ممتجا  األلبان، سّكرا ً، ُخضرا ً، يهوما ً وموايَّ غذائلة نساسلة
لى الفواكه  4.4لك بالمسبة إلى الحبوب حوالى لوم كل ثالثة نسابلع، ُلدّي المظام الغذائ  يقلرا ً، وكذ لى األلبان  4.2نلام، وا  نلام،  3.4نلام، والخضر  2نلام، والسّكر  4.3نلام، وا 

 .ولختلف تصملف المظام الغذائ  بحسب تغّلر مدّيل عيي نّلام استلالك كل موع من األغذلة ي  األسبوع. نلام 4.7غذائلة األساسلة نلام، والمواي ال 2.1واليهون 
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صدبة يحسب،  األمر للس مسألة. تحاول نن تتأقلم مع تيهور قيراتلا الشرائلة، ومع امحيار نحواللا إلى ما يون خ و  الفقر. سر إلى آللا  التكّلفوي  مواجلة األمزمة تلجأ األ

يبحسب تقرلر الممظمة، . ل نمظمتلا الغذائلةسر لمواجلة الجوع والفقر، تديلمن بلن التيابلر الت  اتخذتلا األ. هو صراع من نجل اساستمرار. بل هو مسألة البقاء على قلي الحلاة
أقلم مع األوضاع اساقتصايلة الصدبة الت  تدلشلا وتحّول  محو ن دمة نقل كلفة وغلر من األسر نملا تتبع تيبلرا ً واحيا ً على األقل ُلسدف مظاملا الغذائ  على الت% 78نبلغ 

 .مملا اض ر  ألن تقّلص استلالك األيراي الراشيلن من الغذاء% 04الغذائلة ي  الوجبة الواحية، واألسر قرر  تقللص حجم الحّصة  من% 50مفّضلة ليللا، كما نن 
لجلا  التأقلم من قبل الذي ُلحتسب من خالل األخذ ي  اساعتبار صرامة وتواتر استخيام استرات« لتأقلممؤّشر استراتلجلا  ا»قرلر استخيم إذا ً، ما ه  قيرة صموي األسر؟ الت

اللرمل والمب لة بمؤّشر  -تلللا محايظتا بدلبك ( 35)تشلر المتائج إلى نن محايظة عّكار تحظى بأعلى مؤّشر . درية آللا  تدامللا مع المقص ي  استلالك الغذاءاألسر لم
 .ةالحفاظ على نمظمة غذائلة كايل لكل مملما، ني نن هماك اعتمايا ً كبلرا ً على استراتلجلا  المواجلة ي  ظل صدوبا ( 32)
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