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 األو�رانّ�ة على األمن الغذائّي عالم��ا وعر���ا الّروسّ�ةداع�ات الحرب ت

 *ال�ستانيّ ندى المّالح  الّدكتورة

 إّن الحرب في أو�ران�ا تؤّ�د أّن الّزراعة واألمن الغذائّي حق�قتان جیوس�اسّیتان

 مقّدمة
الغذائّ�ة، المواّد قّلب أسعار ضّد أو�ران�ا لها عواقب وخ�مة على تروس�ا تشّنها اّلتي إّن الحرب 

تصاعدت �الفعل واّلتي وتزعزع استقرار األسواق العالمّ�ة، مّما یؤّدي إلى تفاقم أزمة انعدام األمن الغذائّي 
وّتر . �ما ُتعتبر الحرب في أو�ران�ا جزًءا من مشهد زراعّي وغذائّي شدید التّ ١٩-منذ بدا�ة جائحة �وڤید

�مطاِلب لى مدار العشر�ن عاًما الماض�ة، عرفت المسكونة وضًعا محموًما منذ وقٍت طو�ل. فع مستمرّ و 
نتج القلیل من مصادرها الغذائّ�ة، في حین یتزاید عدد سّكانها بوجه غیر متوازن عند في مناطق تُ  تتصاعد

على  ل�سا مضمونین دانواألمن في تلك البلالّسالم  المحدودة. لذلك، فإنّ الّطب�عّ�ة المقارنة �مواردها 
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٢ 

واالستقرار أّوًال الّسالم ومع ذلك، ثّمة حق�قة جیوس�اسّ�ة ال �مكن إنكارها، ف ،المدى القصیر والمتوّسط
تلك  فيالّطب�عّ�ة ، حّتى في حالة وجود الموارد الّتنم�ة الّزراعّ�ةذان �حّددان معاییر وقبل �ّل شيء هما اللّ 

الّزراعة على األمن الغذائّي و  العسكرّي الحاليّ الّصراع تأثیر  ؤال اّلذي ُ�طرح في هذه األّ�ام: ما. والسّ الّدول
االجتماعّي في الّسلم الغذائّ�ة إلى تعطیل المواّد ي ارتفاع أسعار في أو�ران�ا وفي العالم؟ هل �مكن أن یؤدّ 
 �عض البلدان، وخصوًصا بلداننا العر�ّ�ة؟

 أثیر على أو�ران�ا نفسها. التّ ١
ا�ع لمنّظمة األغذ�ة صد التّ �حسب نظام الرّ  ،تائج األّولّ�ةو�ران�ا نفسها، ُتظهر النّ أّوًال، ف�ما یتعّلق �أ

اّلتي لألمم المّتحدة (الفاو) "اّتجاًها متدهوًرا في األمن الغذائّي"، وال سّ�ما في المناطق األو�رانّ�ة الّزراعة و 
فثّمة  .األو�رانيّ  الّداخلفي الّنازحین ن ها أكبر عدد ماّلتي فیتشهد قتاًال نشًطا ومیوًال انفصالّ�ة، وتلك 

لدیها أكبر اّلتي ٪ من المقاطعات األو�رانّ�ة حیث تجري اآلن غالب العملّ�ات العسكرّ�ة، وتلك ٢٧حوالى 
في الوقت عینه،  .، تواجه مشاكل فورّ�ة وحتمّ�ة تتعّلق �انعدام األمن الغذائيّ الّداخلفي الّنازحین عدد من 

الغذاء في غضون في ٪ من (المعرَّضین جزئ��ا للقتال) أن �عانوا من حدوث نقص ١١الى یتوّقع العالم حو 
اني من العام صف الثّ ٪ یتوّقع لهم أن یواجهوا نقًصا في الغذاء في النّ ٢٢شهر�ن، �اإلضافة إلى ما ُ�عادل 

٢٠٢٢. 

في ظّل عدم تحّرك حظة ینار�و المتوّقع حّتى هذه اللّ السّ  هو إذا استمّرت الحرب واّتسعت، وهذا
غط بوجٍه مّطرد �شأن توافر الغذاء واألو�رانّي، سیزداد الّض الّروسّي  ینإ�جاً�ا بین الجانبالّسالم مفاوضات 

�ف، هذا إذا افترضنا أّن زراعة المحاصیل الموسمّ�ة ممكن في في الّص  مقبلحّتى حصاد المحصول ال
إلى تقنّ�ة األرض المحروقة، ضمن منافسة حاّدة ّي الّروساخنة، وعدم لجوء الجانب ظّل المواجهات السّ 

منّظمة الفاو قلقة بوجٍه  على حضور البلدین في سوق الغذاء العالمّي وأهّمّیتهما. �اإلضافة إلى ذلك، فإنّ 
��ع. �ما أّنها مهمومة �شأن توافر الید العاملة في فصل الرّ الّزراعة توّ�ة و خاّص من تعّطل المحاصیل الشّ 

 .شرذمنّقل ضمن أو�ران�ا نفسها اآلخذة في التّ زوح عاّمًة، وسهولة التّ تتأّثر �حر�ة النّ ة  اّلتي الّزراع�ّ 

األساسّ�ة وتوافرها، وال سّ�ما الوقود، ُ�ضاف الّزراعّ�ة ثّمة تحدٍّ آخر، هو الوصول إلى االحت�اجات 
خّلي عن األراضّي هناك مخاوف �شأن التّ  األّولّ�ة. �ما أنّ المواّد وجستّ�ة و إلیها أ�ًضا تعطیل اإلمدادات اللّ 

ات العسكرّ�ة الّصراعمن جّراء  بها تلحقاّلتي ، وتعّذر فرص الوصول إلیها �سبب األضرار الّزراعّ�ة
 المحتدمة.

 األمن الغذائّي للحرب في أو�ران�ا. س�اق اندالع أزمة ٢
 �مقدار مل�اري الّسّكان ة مع ز�ادة عدد لب العالمّي على الموارد الغذائّ�ة �شدّ عاًما، یتزاید الطّ  ٢٠منذ 

ما في البلدان نفسها، ولم �ستطع  متوافر إلى حدٍّ الّزراعّي اإلنتاج  غم من ذلك، فإنّ نسمة. وعلى الرّ 
اّلتي  ١٩-ام�ة تحقیق المفاعیل المرجّوة منه حّتى اآلن. �ما أّدت جائحة �وڤیداإلنتاج في البلدان النّ 

 .رمین إلى تفاقم انعدام األمن الغذائّي العالميّ شهدناها في العامین المنص



٣ 

، أشارت تقار�ر األمم المّتحدة إلى أّنه ما یزال حوالى مل�ار ٢٠٢١في وقت م�ّكر من خر�ف العام 
ا في شخص �عاني من الجوع الشّ  ا من الغذاء، وتنّوع ضئیل جد� دید، ونحو مل�اَري شخص لدیهم القلیل جد�

مل�ارات شخص (أكثر من ثلث سّكان العالم) ح�اتهم  ة�ع�ارة ُأخرى، �ع�ش ثالث. ١سلو�ّ�اتهم الغذائّ�ة
حو، إن لم ا س�أكلونه في �ّل لیلة، ومن المرّجح أن �ستمّر الوضع على هذا النّ وهم یتساءلون عمّ  ،الیومّ�ة

اء بتواتر �بیر تضّخم أسعار الغذ األو�رانّي تصاعدُ الّصراَع الّروسّي سبق لقد �ع، �كن إلى األسوأ. �الطّ 
من جهة،  ١٩-أغلى �كثیر مّما �انت عل�ه قبل أزمة �وڤیدالّطعام للغا�ة. لكن، عندما أص�حت تكلفة 

لدى المواطنین مع الو�اء من جهة ُأخرى، وجد العدید من المستهلكین أنفسهم في ّشرائّ�ة وتقّلصت القّوة ال
 .برأقّل، ومنتجات ذات تكلفة أكشرائّ�ة مأزق مزدوج: قّوة 

 ومستجّداتهاالّزراعّ�ة أثر الحرب في أو�ران�ا على المسائل  . ٣
مع تفاقم الّصراع وعدم وضوح األفق في ظّل تغییر الّتخمینات العسكرّ�ة المس�قة، أص�حنا نعي أكثر 
 فأكثر أّن حوض ال�حر األسود �مّثل سّلة غذاء رئ�سّ�ة تصّدر خیراتها إلى جم�ع أنحاء العالم. إذ ُتنتج �لّ 
من روس�ا وأو�ران�ا الكثیر �م�ا، وعل�ه، �مكنها توفیر فوائض �بیرة من محاصیلها الّزراعّ�ة للّتصدیر، 
وتغذ�ة األسواق العالمّ�ة. فالّزراعة عنصر مهّم من عناصر الّس�ادة لِكال البلدین على الّساحة الّدولّ�ة. �ما 

 .جّ�ة اّلتي تمّكنت موسكو من الّترو�ج لها دبلوماس��اُتعّد الحبوب والغاز الّروسّ�ان من الموارد االسترات�

أّما ف�ما خّص أو�ران�ا، فقد زادت صادراتها الّزراعّ�ة �مقدار اثني عشر ضعًفا من حیث الق�مة، 
وسّتة أضعاف في الحجم في العشر�ن عاًما الماض�ة، فهي دولة ذات قدرة إنتاجّ�ة �بیرة. علًما أّن إنتاج 

ة یتكّون من الحبوب والقمح والّذرة وعّ�اد الّشمس. وتمّثل أو�ران�ا في حّصة الّسوق المحاصیل الحقل�ّ 
٪ من إنتاج الّشعیر ٢٥-٢٠٪ من إنتاج الّذرة، و٢٠-١٥٪ من إنتاج القمح، و١٢-١٠الّدولّ�ة ما ُ�قارب 

ل�س من  . لذلك٢٪ من الّصادرات العالمّ�ة من ز�ت عّ�اد الّشمس٦٠-٥٠و�ذور الّلفت، �اإلضافة إلى 
المستغرب أّن األسواق الّدولّ�ة �الغت في رّد فعلها ُتجاه هذا الحدث، خصوًصا وأّن األسعار �انت مرتفعة 

 .للغا�ة منذ األزمة، �ما سبق أن ذ�رنا
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٤ 

في البلدان الّزراعة األو�رانّي على األغذّ�ة و -وسيّ راع الرّ داع�ات العالمّ�ة للّص التّ . ٤
 العر�ّ�ة

تشتري القمح في شمال اّلتي ئ�سّ�ة الرّ الّدول من دون عواقب على  ،كرنف الذّ اآل الّصراع،لن �كون 
كة، مصر على سبیل المثال، بین هذه البلدان المستهلِ  من .٣األوسط، وجنوب شرق آس�االّشرق ، و أفر�ق�ا

 ٢٤ل ملیون نسمة على رأس قائمة المستوردین العالمّیین. فمن أص ١١٠فتعداد سّكانها ال�الغ عددهم 
العالمّ�ة، والمشكلة تزداد الّسوق من واردات ُطّن ملیون  ١٤، �أتي الّسنويّ من استهالك القمح ُطّن ملیون 

مصر  ، فإنّ عل�ه٪ من أو�ران�ا. و ٣٠وروس�ا ٪ من ٦٠تعقیًدا عندما نعرف أّن هذه الواردات تأتي بنس�ة 
االجتماعّي، واالستمرار في ب�ع الخبز الّسلم ن دعمها العاّم لضما تواجه مأزًقا ال مخرج منه، وعلیها ز�ادةُ 

وع من الخبز مدعوم من الحكومة المصرّ�ة، و�مّثل نصف عبّي لمواطنیها. علًما أّن هذا النّ المصرّي الشّ 
. ومن الّصراعاستهالك البالد، في حین أّن األسعار في المخابز غیر المدعومة تضاعفت منذ بدا�ة 

مل�ارات دوالر أمیر�ّي سنو��ا، إلى  ٦-٥الغذائّ�ة في البالد، اّلذي یتراوح بین اّد المو المتوّقع أن یرتفع دعم 
 هذا العام. في مل�ار دوالر أمیر�ّي  ٨-٧

، وخصوًصا الّدولإّن المثال اّلذي عرضناه عن مصر هو مجّرد مثال ینسحب على الكثیر من 
الّسلم غذاء هو مع�ار أساسّي في تحدید العر�ّ�ة، وهذا الواقع �شّدد على حق�قة أّن سعر الالّدول 

وعالوة على ما ُذكر، ال بّد  .االجتماعّي، وأّن وراء �ّل انتفاضة شعبّ�ة غالً�ا ما تكون ثّمة مشكلة غذائّ�ة
ظام الغذائّي نو�ه إلى المخاطر والمشاكل جّراء تغییر طب�عة الغذاء ونوعّیته و�ّمّ�اته، علًما أّن النّ من التّ 

من بین الحم�ات الغذائّ�ة في العالم. فإن لم تتوافر هذه  األنظمة تنّوًعا وأغناهاهو من أكثر المتوّسطّي 
اس، وستنعكس ستتغّیر لدى النّ اّلتي الغذائّ�ة -قافّ�ةقالید الثّ مانات، سیؤّثر ذلك حتًما على العادات والتّ الّض 

  .٤ّحة العاّمة للفردسلً�ا على الّص 

ل�م. فلبنان اّلذي ُعرف السّ الّزراعّي خط�ط الغذائّي ر على هشاشة التّ و�مكن تناول لبنان �مثال آخ
العالمّ�ة، وتفجیر مرفأ بیروت هذه  ١٩-عنه غنى موائده، سلبته األزمة االقتصادّ�ة الحاّدة، وجائحة �وفید

ع حظة فإّن جم�. وحّتى اللّ الخاصّ�ة. إذ لم تكن قضا�ا األمن القومّي الغذائّي مطروحة �شكٍل جادّ 
حتّ�ة في لبنان ال ُتساعده الیوم على تنفیذ ّن البن�ة التّ إحّركات ت�قى على مستوى الكالم ال األفعال، إذ التّ 

ّ�قة. �ما أّن الحلقة خصّ�ة الّض �اسّ�ة، والمصالح الشّ السّ  وقراراته محكومة دوًما �المیولنهضة زراعّ�ة، 
ي �حّد ذاتها متعّثرة، ألّنها مرت�طة �أسعار المحروقات هضة إلى األمام، هستدفع هذه النّ اّلتي االقتصادّ�ة 

تجعل البلد عاجًزا عن أّي إصالح ملموس، اّلتي المرتفعة، وعدم قدرة تأمین الكهر�اء، وغیره من المشاكل 
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٥ 

تتطّلب وضع خطط متوّسطة وطو�لة اّلتي راعات حّتى و�ن �ان مناخه وتر�ته قد �صلحان ل�عض الزّ 
 . ٥المدى

 المظاهرات�مكننا أن نالحظ تصاعد �ما دهور، حال��ا، نرى أّن الوضع الغذائّي في العالم آخذ في التّ 
اّلتي منخفض نسب��ا في المناطق  أفر�ق�ان مخزون الحبوب في غرب ثّم إط تونس. في جنوب العراق ووسَ 

تماعّي. وتجدر اإلشارة أ�ًضا االجالّسلم �ضمن  أي أّنه الال یوجد فیها دعم حكومّي �سند المستهلكین، 
حراء الكبرى األفر�قّ�ة، وآس�ا الوسطى، وهو ما �مّثل األوسط، وجنوب الّص الّشرق دولة في  ٢٧ إلى أنّ 
 ٪ من وارداتها من القمح.٥٠أو أو�ران�ا في أكثر من  روس�املیون نسمة، تعتمد على  ٧٥٠حوالى 

واألمن الغذائّي حق�قتان جیوس�اسّیتان إلى حدٍّ �بیر.  الّزراعةذّ�رنا الحرب في أو�ران�ا �أّن لذلك، تُ 
وسّ�ة و/أو األو�رانّ�ة أسئلة استرات�جّ�ة تسعى ادرات الرّ والیوم، یثیر اعتماد العدید من البلدان على الّص 

الحكومات العالمّ�ة إلى إ�جاد اإلجا�ة عنها في أسرع وقت، �ي ال تز�د األزمة توّسًعا، وتوّلد الحرب 
إذ یتوّجب علیها أن تصمد ف�ما یتعّلق �طموحاتها المناخّ�ة  .عالمّ�ة ثالثة اُأخرى، إن لم تكن حر�ً  حروً�ا

أفضل �موارد أقّل. ومع  إلنتاجٍ الّزراعّ�ة حّوالت في الممارسات غط من أجل التّ الخضراء، وأن تواصل الّض 
یتعّین الحفاظ اّلتي المز�د. هذه القدرة ما حّتى إنتاج ذلك، في الوقت نفسه، �جب أن تستمّر في اإلنتاج ور�ّ 

العالمّ�ة الّزراعة فاع العسكرّي واألمن القومّي، ف�جب أن تجمع علیها أو تعز�زها مماثلة لتحّد�ات قطاع الدّ 
 .حّد�ات البیئّ�ة، واألمن القوميّ ة القدرات هذه والتّ بین قض�ّ 

 خاتمة
انخفاض الغالل الغذائّ�ة، والمحاصیل المهّددة عو�ض عن �جب أن تهدف الم�ادرات العالمّ�ة إلى التّ 

في أو�ران�ا على أقّل تقدیر، ما لم نأخذ �عین االعت�ار ت�عات العقو�ات االقتصادّ�ة المفروضة على 
سّبب في ، والتّ أفر�ق�اروس�ا. �ما �جب أن تتحّرك الحكومات اآلن لمنع المجاعة من االنتشار في 

االقتصادّي من الّسوق �منأى عن أزمة جدیدة تضر�ه قبل أن یتعافى  الفوضى، وموجات الهجرة. فالعالم
ة �األمن الغذائّي (منّظمة الث المعن�ّ ئ�سّ�ة الثّ الرّ الّدولّ�ة المؤلمة. �ما أّن المنّظمات  ١٩-جائحة الكوڤید
الّدولّ�ة  طالبت الجهاتِ  ، و�رنامج األغذّ�ة العالمّي)،الّزراعّ�ةنمّ�ة ّي للتّ الّدولندوق راعة، والّص األغذّ�ة والزّ 

الّزراعة فافّ�ة، وسیولة األسواق، وتحسین مرونة نفسها �إنشاء آلّ�ة تنسیق وشراكة تهدف إلى ضمان الشّ 
ضامن معها، �الم�ادرة المتعّددة األطراف التّ  في أكثر البلدان هشاشة. وعالوة على ذلك، إظهار

)FARM( –  تهدف إلى تنسیق الجهود ضّد انعدام األمن تي الّ  –الّزراعة �عثة المرونة في األغذ�ة و
، )ACT-A(صّرف قبل فوات األوان، على نحو م�ادرة األو�رانّ�ة، والتّ -وسّ�ةاتج عن الحرب الرّ الغذائّي النّ 

ملیون شخص على شفا  ٢٨٠. فهناك أكثر من ١٩-وما عملت عل�ه للحّد من آثار جائحة �وڤید
مل�ارات دوالر أمیر�ّي لتمو�ل برنامج الغذاء  ٩ة حاجة �الفعل إلى المجاعة في جم�ع أنحاء العالم، وثمّ 
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، والمؤّسسات، الّدولعي إلى الجمع بین وهذا ما ُیلّح أكثر فأكثر على السّ  .العالمّي بوجٍه عاجل
 ة �األمن الغذائّي.المعن�ّ الّدولّ�ة والمنّظمات 

مة أن تؤّدي دورها على أتّم وجه: كامل واندماج العمل االقتصادّي، على �ّل منظّ وفي عصر التّ 
�جب أن تعمل على مكافحة المضار�ة، وضمان شفافّ�ة األسعار، عن طر�ق الّزراعة مة األغذ�ة و فمنظّ 

تواجه صعو�ات، اّلتي لالستثمار في البلدان الّزراعّ�ة  نمّ�ة ّي للتّ الّدولندوق وق، والّص الحّد من توّترات السّ 
فالعمل االقتصادّي،  .خول في حوار مع المصّدر�نمكافحة ارتفاع األسعار، والدّ و�رنامج األغذ�ة العالمّي ل

نتاجّي یتّم في حلقة متكاملة تسعى دوًما إلى دعم اإلنسان، وضمان استقراره، والعمل على لمّي، واإلوالسّ 
 وتطّوره. هتحسین أحوال

و�أسعار مقبولة، من دون ها�ة، �جب أن �كون لدینا غذاء �اٍف للفئات األكثر ضعًفا، في النّ  
األّولّ�ة المواّد العالمّ�ة. �ما سیتعّین علینا تحدید جم�ع العق�ات على جم�ع المنتجات و الّسوق اإلخالل �

 .كّدس المفرطئ�سّ�ة في تجّنب قیود االستیراد والتّ ، في حین تتمّثل إحدى المعارك الرّ الّزراعّ�ة
خمین الخاطئ ، وهي وقعت في فّخ التّ ینغیر واضحعالم��ا، ما زال موقف الحكومات وتصّرفها 

هدید العسكرّي �ي تفوز ب�عض قد تتعّدى التّ روس�ا أ�ًضا. فلم یتوّقع أحٌد أّن الّدول اّلذي وضعته �اقي 
أن تستمّر الحرب في أو�ران�ا أ�عد من أسبوع، وقد وقع  أ�ًضا المكاسب االسترات�جّ�ة، وال هي توّقعت

من  الّروسّي، وَحرم نفسهدّخل ادرات األو�رانّ�ة �سبب التّ ، فهو ُحِرم من الّص العالم في مأزق مزدوج
 . اّلتي فرضها على موسكو ارمةحزمة العقو�ات االقتصادّ�ة الّص  �سببوسّ�ة ادرات الرّ الّص 

المشهد العاّم، لكّن وضعها االقتصادّي �ان �فترض بها أن  عنعر���ا، لم تكن الحكومات �عیدة 
دّخل مع التّ  ٢٠١٤خصوًصا أّن أسعار القمح على سبیل المثال قد ارتفعت منذ العام  ،مستقبلتتكّهن ال
أّن العالم العر�ّي �عتمد �ثیًرا و  ال سّ�مافي ش�ه جز�رة القرم، ولم تكن حالتها الیوم ولیدة مفاجأة، الّروسّي 

د �كون انشغال العالم العر�ّي صن�ف، وقة األولى في هذا التّ الّدولوُتعتبر ِمصر  ،على استیراد القمح
 الم�اشر لتأجیل مشاكله االقتصادّ�ة إلى حین. ��ع العر�ّي السببَ �اسّي ما �عد الرّ �الوضع السّ 

�مكن ضمانه من دون خّطة اقتصادّ�ة  س�اس��ا داخل��ا أم خارج��اأمن  أن ننّوه �أن الختاًما، �جب 
ورات، لوجدنا أّن رغ�ف الُخبز هو �حثنا في الثّ  تها. فإنْ متكاملة، �كون فیها األمن الغذائّي حجر زاو�

 فيالكبرى والمؤّسسات العالمّ�ة الّدول محّركها األّول. والیوم �جب على الحكومات العر�ّ�ة أن ُتساهم مع 
تستورد منها، اّلتي ، وتنو�ع البلدان إ�جاد اإلجا�ات في أسرع وقت ممكن عن ُسبل ز�ادة انتاجها المحّليّ 

 األّولّ�ة.  ع مخزوناتها االسترات�جّ�ة القومّ�ة، وال�حث عن الحلول البدیلة للموادّ ورف
الّزراعّ�ة  المحاصیل  تطّورُ  تقنّ�ةٍ  ت�قى معّلقة: ��ف �مكننا االعتماد على ُسبلٍ اّلتي ساؤالت والتّ 

اّلتي لخطط ذات المدى المتوّسط، في البلدان العر�ّ�ة واحترامنا للبیئة؟ وما االّزراعّي كّ�ة، لز�ادة اإلنتاج الذّ 
�مكن اّت�اعها لمكننة اّلتي  الّطرائق؟ وما مقبلةنوات العشر الستكون جدواها االقتصادّ�ة ُمر�حة في السّ 

راعة؟ الحة للزّ غّلب على مشكلة شّح الم�اه، وتقّل�ات المناخ، وضیق المساحات الّص والتّ الّزراعّي العمل 
حسب، بل مخاطر الجوع وانتكاسات فعلى االقتصاد الّزراعة تجة من االمخاطر النّ  ل�سو��ف نواجه 

حّسر على �عض وادي الجوع، والفوضى، والتّ  انزالق تلك الّدول إلىظم الغذائّ�ة، حّتى نضمن عدم النُّ 
 �ان �جب اعتمادها مس�ًقا؟ اّلتي اإلجراءات الوقائّ�ة 


