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ما حّرك الثورات العربية فّك ارتباط الشعب : رامي زريق محاضرًا في األميرآية 
 والدولة واألرض والغذاء

  

بدعوة من معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميرآية 
لية العلوم الزراعية والغذائية في بيروت، ألقى البروفسور رامي زريق، األستاذ في آ

وقد اندرجت ". الثورات العربية من منظور زراعي"في الجامعة، محاضرة بعنوان 
المحاضرة في سلسلة محاضرات حول الثورات العربية أطلقها مكتب وآيل الشؤون 

  .األآاديمية في الجامعة الدآتور أحمد دالل في آانون األول من العام الماضي

  

ق السلسلة األستاذ ريان األمين بالمحاضر، قائًال أن البروفسور زريق وقد عّرف منّس
  .يقدم رؤية فريدة من نوعها لجوهر المشكلة

  

ومما قاله البروفسور زريق إن الغذاء والزراعة هما من العوامل الحيوية لدى آل 
ولكن سعر الغذاء تضاغف في . وهم من أآبر مستوردي الغذاء في العالم. العرب
ام الخمسة الماضية وآانت  دول الثورات تونس ومصر وسوريا من أآثر الدول األعو

بالمئة من المجتمعات الزراعية من  6إلى  5تأثرًا بهذا االرتفاع، وفي لبنان تعتاش 
  .زراعتها فقط ويعيش مظمها تحت مستوى الفقر

  

بعدم  وأردف البروفسور زريق أن جذور الثورات العربية تكمن في الشعور المتسارع
الرضى وتراآم األراضي والموارد والمنشاءات في يد أقلية، وتهاوي نظم انتاج الغذاء 



المحلية لصالح نظم تجارية توّفر فقط الغذاء الرديء وتجعل الطعام الصحي باهظ الثمن 
وقال إن احتكار األر اضي الزراعية في يد أقلية فقط زادت من . وحكرًا على األغنياء

أن تمّلك األراضي في العالم العربي هو من أعتى مشاآل المزارعين، النقمة، موضحًا 
: وأضاف. توزيع األراضي في العالم العربي هو من أآثر األنظمة إجحافًاونظام 

ولكان أجدى لهذه . معظم الدول تستثمر مبالغ طائلة في التسّلح وشراء األسلحة والعتاد"
وقال ". الدول لو أنفقت جزءًا من أموال التسلح لتحسين أحوال سكان المناطق الريفية

: وختم ".فّك ارتباط الشعب والدولة واألرض والغذاء ما حّرك الثورات العربية: "أيضًا
ال مفر من حصول تغييرات  اجتماعية وسياسية واقتصادية، وواجبنا آمواطنين "

  ".مسؤولين أن نجعل هذه التغييرات تخدم الصالح العام
   

 
    
  الليبرالي   ألميرآيا   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،يناهز    ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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