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 اإليكونوميست: كارثة الغذاء القادمة 
 ترجمة: عادل رفيق 

 بعنوان: "   2022مايو    19البريطانية في    اإليكونوميستنشرت مجلة  
ً
كارثة الغذاء القادمة"، حيث يؤكد املقال    مقاال

حمد 
ُ
ت الذي ال  الجماعي  الجوع  بقوة نحو حالة من  الهش  العالم  تدفع هذا  أوكرانيا  الروسية على  الحرب  أن  على 

 املقال على النحو التالي:عقباه؛ وأن إصالح هذا الخلل الخطير هو مسؤولية الجميع بال استثناء. وقد جاء 

 عن ساحة املعارك الدائرة  
ً
وقد   -سيدمر الرئيس الروس ي فالديمير بوتين بغزوه ألوكرانيا حياة أناس يعيشون بعيدا

 أنهكته جائحة كوفيد  
ً
 عامليا

ً
 غذائيا

ً
- يندم على ذلك أشد الندم. فالحرب التي شنها على أوكرانيا تضرب بشدة نظاما

تغير املناخي والصدمة في مجال الطاقة. فعلى إثر الحرب، توقفت على األغلب صادرات أوكرانيا  ، باإلضافة إلى ال19

  
ً
، في حين أن كال البلدين كانا يوفران معا

ً
% 12من الحبوب والبذور الزيتية، كما أن روسيا مهددة بنفس الش يء أيضا

% منذ بداية العام، 53عت أسعار القمح بنسبة  من السعرات الحرارية املتداولة عبر العالم. ونتيجة لذلك، فقد ارتف

مايو، بعد أن قالت الهند إنها ستعلق صادراتها )من الغذاء( بسبب موجة الحر    16% أخرى في  6ثم قفزت بنسبة  

 .املثيرة للقلق التي تشهدها البالد

إن تفهم السواد األعظم في العالم لوجود أزمة في تكلفة املعيشة ال يعني بأي حال من األحوال إدراكهم لخطورة ما قد 

مايو من أن األشهر    18ينتظرنا من تهديدات مستقبلية. فقد حذر أنطونيو غوتيريش، األمين العام لألمم املتحدة، في  

لفة املواد الغذائية املقبلة تنذر ب
ُ
ـ "شبح عجز في الغذاء العاملي"، والذي قد يستمر لسنوات. وقد أدى االرتفاع في ك

الطعام  من  يكفي  ما  الحصول على  بإمكانية  يقين  لديهم  ليس  الذين  األشخاص  عدد  زيادة  إلى  بالفعل  األساسية 

إلى    440بمقدار   العدد اإلجمالي  ، ليصل 
ً
بينم  1.6مليونا مليون على شفا    250ا هناك ما يقرب من  مليار شخص. 

األوكرانية، كما هو مرجح حتى اآلن، وأدى ذلك إلى تقييد إمدادات الغذاء  -املجاعة. وإذا استمرت الحرب الروسية

انتشار  إلى  ذلك  وسيؤدي  الفقر.  براثن  في  األشخاص  من  املاليين  مئات  يقع  فقد  وأوكرانيا،  روسيا  من  القادمة 

. االضطرابات السياسي
ً
 ة في العالم، وإصابة األطفال بالتقزم، وموت الناس جوعا
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 ليس نتيجة حتمية 
ً
وعلى السيد بوتين أال يستخدم الغذاء كسالح في هذه الحرب. ومع ذلك فتناقص الغذاء عامليا

  
ً
  للحرب ال يمكن الفكاك منها. إذ يتحتم على قادة العالم النظر إلى الجوع على أنه مشكلة عاملية تتطلب حال

ً
عامليا

 بشكل عاجل. 

، و  28وتقوم روسيا وأوكرانيا بتوفير  
ً
% من الذرة، و 15% من الشعير، و  29% من إمدادات القمح املتداول عامليا

بنحو  75 وأوكرانيا  الشمس. وتساهم روسيا  أما  50% من زيت عباد  لبنان وتونس.  التي يستوردها  الحبوب  % من 

%(. وتوفر الصادرات الغذائية األوكرانية 70ع ليصبح الثلثين )ما يقارب  بالنسبة لليبيا ومصر فإن هذا الرقم يرتف

الكافية إلطعام   إلى تعطيل هذه اإلمدادات حيث قامت    400السعرات الحرارية  مليون شخص. وقد أدت الحرب 

 اني. أوكرانيا بتلغيم مياهها اإلقليمية لردع أي هجوم بحري عليها، بينما تحاصر روسيا ميناء أوديسا األوكر 

 مريعا من ناحية إمدادات   2022وقد حذر برنامج الغذاء العاملي، حتى قبل وقوع الغزو، من أن عام  
ً
سيكون عاما

ر هطول األمطار زراعة املحاصيل العام املاض ي، 
ّ
الغذاء. وقالت الصين، وهي أكبر منتج للقمح في العالم، إنه بعد أخ

وباإلضافة إلى االرتفاع الشديد في درجات الحرارة في الهند، ثاني    فقد يكون هذا املحصول هو األسوأ على اإلطالق.

 من حزام 
ً
العالم، فإن نقص األمطار يهدد باستنزاف املحاصيل في سالل الخبز األخرى، بدءا في  للقمح  أكبر منتج 

ه منذ أربعة القمح األمريكي إلى منطقة بوس في فرنسا. ويعاني القرن األفريقي كذلك من أسوأ موجة جفاف مرت علي 

 عقود. مرحبا بكم في عصر تغير املناخ. 

% من ميزانياتها  25وسيكون لكل هذا تداعياته الخطيرة على الفقراء. فاألسر في االقتصادات الناشئة تنفق حوالي  

% من 30%. ويوفر الخبز في مصر  40وفي دول جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، تنفق األسر حوالي    -على الغذاء  

لفة السعرا
ُ
ت الحرارية للتي يحتاجها الناس. وال تستطيع الحكومات في العديد من البلدان املستوردة للغذاء تحمل ك

 
ً
 أحد األسواق األخرى املضطربة.  -اإلعانات الالزمة لزيادة دعم للفقراء، خاصة إذا كانت تستورد الطاقة أيضا

. وكانت أوكرانيا قد
ً
شحنت بالفعل الكثير من محصول الصيف املاض ي قبل   وتنذر هذه األزمة بأنها ستزداد سوءا

اندالع الحرب. وال تزال روسيا قادرة على بيع حبوبها، على الرغم من التكاليف اإلضافية واملخاطر التي تتعرض لها 

لدى    شركات الشحن. ومع ذلك، فإن تلك الصوامع األوكرانية التي لم ُيخّربها القتال مليئة اآلن بالذرة والشعير. وليس

إلى  يؤدي ذلك  وبالتالي فقد  يونيو،  أواخر  في  يبدأ  أن  املقرر  الذي من  القادم،  لتخزين محصولهم  املزارعين مكان 
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 إلى الوقود واليد العاملة الالزمة لزراعة املحصول التالي. وقد تفتقر روسيا، من جانبها،  
ً
تعفنه. وهم يفتقرون أيضا

 الحشرية التي تشتريها عادة من االتحاد األوروبي.إلى بعض اإلمدادات من البذور واملبيدات 

وعلى الرغم من االرتفاع الكبير في أسعارها، فقد ال يتمكن املزارعون في أماكن أخرى من العالم من تعويض النقص  

في الحبوب. وقد يكون أحد األسباب في ذلك هو تقلب األسعار. واألسوأ في األمر أن هوامش الربح تنكمش باطراد   

لفة الرئيسية التي يتحملها املزارعون في إنتاجهم بسب
ُ
عتبر هذه هي الك

ُ
ب ارتفاع أسعار األسمدة وتكلفة الطاقة. حيث ت

للحبوب، ولكن كال السوقين )األسمدة والطاقة( معطلتان بسبب العقوبات والتدافع للحصول على الغاز الطبيعي. 

ي ذلك إلى تقليل حجم الحصاد من الغالت العاملية، ولكن وفي حالة تقليل املزارعين استخدامهم لألسمدة، فسيؤد 

 في الوقت الخطأ.

. فمنذ 
ً
وقد تؤدي ردود األفعال املترتبة على مخاوف الساسة بشأن إمدادات الغذاء إلى تفاقم الوضع السيئ أصال

 صارمة على الصادرات الغذائية ال  23بدء الحرب، أعلنت  
ً
٪ من 10تي تغطي  دولة من كازاخستان إلى الكويت قيودا

مس صادرات األسمدة في العالم. وإذا 
ُ
. كما أنه قد تم فرض قيود على أكثر من خ

ً
السعرات الحرارية املتداولة عامليا

 توقفت التجارة في ذلك، فسوف تحدث املجاعة ال محالة.

اللوم من األطراف على بعضها البعض، حيث إلقاء  للعبة  بالفعل  العاملي  ُيعرب الغرب عن   لقد تم تجهيز املشهد 

إدانته للسيد بوتين لغزوه أوكرانيا، وتشجب روسيا العقوبات التي فرضها الغرب عليها . وفي الحقيقة، جاءت هذه 

االضطرابات بشكل أساس ي كنتيجة لغزو السيد بوتين ألوكرانيا، بينما أدت بعض العقوبات )التي فرضها الغرب على 

لحجج التي يسوقها كل طرف بكل بساطة ذريعة للتقاعس عن العمل على روسيا( إلى تفاقمها. ويمكن أن تصبح ا

 تفادي هذه النتائج. وفي غضون ذلك، سيعاني الكثير من الناس في العالم من الجوع وسيموت بعضهم. 

 من الحرص على إبقاء األسواق مفتوحة بشكل دائم. وقد 
ً
، بدءا

ً
 من ذلك كله، تحتاج الدول إلى العمل معا

ً
وبدال

عتبر هي مصدر    رفعت
ُ
 على صادراتها من زيت النخيل، حيث ت

ً
 مؤقتا

ً
% من إنتاج 60إندونيسيا هذا األسبوع حظرا

زيت النخيل في العالم. وعلى أوروبا أن تساعد أوكرانيا في شحن حبوبها عبر السكك الحديدية والطرق إلى املوانئ في 

 تشير إلى أن    رومانيا أو دول البلطيق، على الرغم من أن أكثر التوقعات
ً
% فقط من املحصول يمكن إخراجه 20تفاؤال

 من البالد بهذه الطريقة.  
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، حتى ال ينتهي بهم األمر إلى الغرق في خضم فواتير ضخمة يتحتم عليهم 
ً
وتحتاج الدول املستوردة إلى الدعم أيضا

 أن تذهب اإلمدادات الطارئة من الحبوب إلى الدول األكثر فقر 
ً
 فقط. أما بالنسبة لآلخرين، سدادها. ويجب أيضا

ً
ا

فإنه قد يتم توفير تمويل للواردات بشروط مواتية من خالل صندوق النقد الدولي، والذي من شأنه أن يسمح للدول  

 على تحرير املوارد الحيوية.
ً
 في ذلك. وقد يساعد اإلعفاء من الديون أيضا

ً
 املانحة للتمويالت الدوالرية باملض ي قدما

 مجا 
ً
% من جميع أنواع 10ل لالتجاه لالستبدال من أجل توفير الحبوب . حيث يتم استخدام حوالي  وهناك أيضا

% من الزيوت النباتية إلى إنتاج وقود الديزل الحيوي. وقد قللت  18الحبوب في صناعة الوقود الحيوي؛ بينما تذهب  

تج عن املحاصيل. وعلى الدول األخرى  فنلندا وكرواتيا من معدل التفويضات التي تتطلب البنزين ليشمل الوقود النا

 ملنظمة األغذية والزراعة، فإن 
ً
ستخدم لتغذية الحيوانات. ووفقا

ُ
االقتداء بهم. كما أن كميات هائلة من الحبوب ت

مليون طن من الذرة   28حوالي    2021% من األعالف الجافة للماشية. واستوردت الصين في عام  13الحبوب تمثل  

 أكثر من صادرات أوكرانيا من الذرة في عام كامل.لتغذية الخنازير، أي 

وسيؤدي كسر الحصار املفروض على البحر األسود إلى تخفيف الوضع بشكل فوري. ويقع تحت الحصار في أوكرانيا  

 في   25ما يقرب من  
ً
مليون طن من الذرة والقمح، أي ما يعادل االستهالك السنوي لجميع االقتصادات األقل نموا

طلب األمر اتفاق ثالث دول لتحقيق تطور ملموس: حيث يتحتم على روسيا  السماح بشحن الحبوب من العالم. ويت

املوانئ األوكرانية ؛ كما يتعين على أوكرانيا إزالة األلغام من نطاق ميناء أوديسا ؛ وتحتاج تركيا إلى السماح للحراسة  

لن يكون سهال. فروسيا، التي تكافح في ساحة املعارك، البحرية املصاحبة بالعبور عبر مضيق البوسفور. وهذا بالطبع  

ستحاول خنق االقتصاد األوكراني. كما أن أوكرانيا تبدو مترددة في إزالة األلغام من أوديسا. وسيكون العمل على 

 هاما بالنسبة للدول األخرى، بما في ذلك الهند والصين، التي نجت من الحر 
ً
ب. إقناعهم بالتراجع عن مواقفهم أمرا

وقد تتطلب تلك القوافل من السفن إلى حراسة مسلحة يدعمها تحالف واسع؛ فإن إطعام عالم هش هو من صميم 

 عمل الجميع.
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