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�صوفيا موريف
امل�صت�صار الرئي�صي، برنامج التجارة واحلكم 

العاملي
معهد ال�صيا�صات الزراعية والتجارية. 

يف  ذروتها  وحتى   2005 العام  بداية  منذ 
من  كثري  اأ�صعار  بلغت   ،2008 متوز/يوليو 
اأعلى  العاملية  االأ�صواق  يف  الزراعية  ال�صلع 
لقد  بل  م�صت.  �صنة  ثالثني  خالل  معدالتها 
يف  جديدة  قيا�صية  اأرقاًما  االأ�صعار  �صجلت 
خالل  االأ�صعار  قفزت  فقد  املناطق.  بع�س 
وحتى   2007 اآذار/مار�س  منذ  واحد،  عام 
معظمها   ،74% اىل   2008 اآذار/مار�س 
اآذار/مار�س  اأ�صابيع قليلة من �صهر  كان يف 
اأكرث من  2008. فقد ارتفع �صعر القمح اىل 
الفرتة  اأثناء   130% اىل  مرتفًعا  ال�صعف، 
 2007 مار�س/اآذار  بني  العام،  من  نف�صها 

ومار�س/اآذار 2008)1(.
ذروته  )من  النفط  اأ�صعار  انهيار  مع  اإذن، 
يف  للربميل  دوالًرا   150 اىل  و�صل  عندما 
بعد  دوالًرا   40 اىل   2008 حزيران/يونيه 
ال�صلع  اأ�صعار  اأي�ًصا  هبطت  �صهور(،  ب�صعة 
الرغم  وعلى  العاملية.  االأ�صواق  يف  الزراعية 
من ذلك، وكما داأبت منظمة االأغذية والزراعة 
الغذاء  اأ�صعار  FAO وغريها بتذكرينا، فاإن 
النامية،  البلدان  من  كثري  يف  ب�صدة  هبطت 

ذلك  قبل  عليه  كانت  مما  اأعلى  وظلت 
ر�صدت  فقد  �صنوات.  ثالث  اأو  ب�صنتني 
اأنها  وتبني  بلدان   10 يف  االأ�صعار  اأعلى 
منظمة  وت�صري  قيا�صية.  اأرقام  اأعلى  �صجلت 
امل�صتمرة  االأ�صعار  اأن  اىل  والزراعة  االأغذية 
اأفريقيا  يف  و�صوًحا  اأكرث  تظهر  االرتفاع،  يف 
من  دولة  كل  تواجه  حيث  ال�صحراء.  جنوب 
لالأرز،  مرتفعة  اأ�صعاًرا  املر�صودة  الدول 
اأن  12 �صهًرا. كما  تفوق ما كانت عليه قبل 
اأ�صعار الذرة باأنواعها، ارتفعت بن�صبة 89% 
يف بلدان اأفريقية، مقارنة باأ�صعارها منذ عام 
مناطق  اأن  نف�صه،  امل�صدر  ويذكر  م�صى. 
ا يف اأ�صعار االأرز  اأخرى اأي�ًصا تاأثرت، خ�صو�صً
اأمريكا الو�صطى  اآ�صيا، والذرة والقمح يف  يف 

واجلنوبية. 
 ،50% اىل  ي�صل  ما  الفقراء  ينفق  وفيما 
دخولهم  من   80% من  اأكرث  فقًرا  واالأكرث 
الزيادة  من  هذا  جعل  فقد  الطعام،  على 
االأخرية يف اأ�صعار الغذاء اأمًرا ال ميكن حتمله. 
فح�صب  املتزايد  الفقر  يف  لي�صت  والنتيجة 
)ال يوجد مال لالإنفاق على الرعاية ال�صحية، 
بل  اآخر(،  �صيء  اأي  اأو  واالإجتار،  والتعليم، 
اأي�ًصا يف اجلوع املتزايد. وهو ما يعني نق�ًصا 
متزايًدا يف االإنتاج، وتدهوًرا يف النمو البدين 
مبا  واالأطفال،  واملواليد،  لالأجّنة،  والذهني 
من  مفر  وال  الوفاة.  اىل  النهاية  يف  يوؤدي 

حدوث هذه الوفيات.
ولنتذكر اأنه يف عام 1966 واجه فرٌد من كل 
ي�صل  ما  وهناك  املزمن.  اجلوَع  اأفراٍد  ثالثة 
اىل %35 من �صكان العامل ي�صقطون يف فخ 
كان   2005 عام  ويف  يوم.  بعد  يوًما  اجلوع 
اأي  �صبعة،  كل  من  واحد  اىل  اأقرب  العدد 
امللحوظ  االنخفا�س  هذا  ويعود   .15% نحو 
ل�صكان  ال�صـريع  النمو  مع  اجلوعى،  ن�صبة  يف 
باليني  اإنقاذ  هو  اخلال�س  االأثر  كان  العامل: 

النا�س من حياة قوامها �صحة فقرية، ومقِدرة 
ذهنية منخف�صة. 

كحكومات،  ميكننا  �صيء  املزمن  اجلوع  اإن   
ومواطنني  جمتمعية،  ومنظمات  وجمتمعات، 

اأن منحوه.

ملاذا حدث هذا؟
تعك�س االأ�صعار عالقة بني العر�س والطلب، 
حول  وامل�صاربات  العملة،  قيمة  تعّقدها 
وطلب،  عر�س  فهناك  امل�صتقبل.  يحمله  ما 

وعوامل موؤ�ص�صاتية تفعل فعلها. 
الزراعة.  من  طبيعي  جزء  العر�س  نق�س  اإن 
ومن الطبيعي اأي�ًصا اأن ي�صحذ نق�س العر�س 
حيث  اأعلى.  اأ�صعار  خالل  من  متزايًدا  اإنتاًجا 
لزراعة  الفالحني  من  مبزيد  اال�صتعانة  تتم 
االأ�صعار.  زيادة  ي�صبب  الذي  املح�صول 
املحا�صيل  )ت�صتغرق  بطء  عموًما  فهناك 
وقًتا لتن�صج( وغالًبا ما يكرث العر�س ويقل 
اأمناط  هناك  يكون  بحيث  املحتمل،  الطلب 
�صائعة يف الزراعة ُتنَذر فيها طفرات االأ�صعار 
بفرتات من تزايد الطلب والهبوط الن�صبي يف 
االأ�صعار وهو ما ميتد اأكرث من امتداد ارتفاع 
ي�صميه  مبا  الظاهرة  هذه  وترتبط  االأ�صعار. 
"الطلب غري املرن": فالنا�س  االقت�صاديون 
اأن  مبجرد  ولكنهم  ليحيوا.  ياأكلوا  اأن  البد 
ين�صـرفون  فاإنهم  طعامهم،  على  يح�صلوا 
ازداد  وكلما  اأخرى.  اأمور  يف  اأموالهم  الإنفاق 
من  املخ�ص�س  ن�صيبهم  قل  ثراًء  النا�س 
ما  اأي�ًصا  وهذا  الطعام.  على  لالإنفاق  الدخل 
ن�صبة   Engels’Law اإجنلز  بقانون  يعرف 
اىل اقت�صادي �صهري يف القرن التا�صع ع�صـر، 

كان هو اأول من كتب حول هذا ال�صلوك. 
االأمور  باتت  والع�صـرين،  احلادي  القرن  يف 
خمتلفة نوًعا ما. ومن بينها، اأن هناك م�صدًرا 
على  الطلب  من  ا،  نظريًّ حمدود  غري  جديًدا، 

اأزمة اأ�صعار الغذاء العاملية

يف البلدان النامية ينفق الفقراء ما ي�صل اإىل %50 من دخلهم على الطعام، وينفق االأكرث فقًرا ما يزيد عن 80%. 
وارتفاع اأ�صعار الغذاء مل تِزد من الفقر فح�صب، بل زادت اأي�ًصا من انت�صار اجلوع. ومن بني العوامل التي اأثرت 
يف زيادة اأ�صعار ال�صلع الزراعية، ندرة املوارد املائية، وارتفاع تكاليف االإنتاج، واجلفاف، والتغري املناخي. 
ومن ثم فنحن يف حاجة اإىل نظام غذائي جديد، يحرتم احلقوق ال�صيا�صية واالجتماعية والثقافية والبيئية، واأي�ًصا 
االإعالء من �صاأن االأهمية االقت�صادية للزراعة. وحتتاج احلكومات اإىل دمج احرتام احلق يف الغذاء �صمن التخطيط 

لل�صيا�صات االقت�صادية. 

بالدوالر  حدة  اأكرث  االأ�صعار  زيادات  كانت   )1(
العمالت  اأكرث من   nominal االعتباري  االأمريكي 
الذرة  اأ�صعار  ارتفعت   ،2002 عام  ومنذ  االأخرى. 
فقط   37% ولكن  االعتباري،  بالدوالر   143%
�صهدت  وقد  الثابت(.  )اأي  احلقيقي  باليورو 
ال�صادرات  ت�صرتي  التي  الكثرية  النامية  البلدان 
قفزة  االأمريكي،  بالدوالر  مربوطة  بعملة  الغذائية 
اأ�صعار اأعلى بكثري مما �صهدته تلك البلدان االأكرث 

ا�صتقالالً، اأو املرتبطة عملتها باليورو.
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الوقود  قطاع  من  ياأتي  الزراعية.  ال�صلع 
احليوي، اىل جانب حتميل ال�صغط على جودة 
وعدم  املتوافرة،  واملياه  الرتبة  وم�صاحة 
يف  املناخي  التغري  تاأثري  كيفية  من  اليقني 
اأن  مزعج  دليل  وثمة  النباتات.  منو  ظروف 
من  املا�صية  �صنة  اخلم�صني  اأن  اىل  ن�صري 
التح�صني امل�صتقر لالإنتاج الزراعي قد يكون 

قد و�صل اىل نهايته. 
تطبيقات  ذات  هيكلية،  تغريات  وتوجد 
التي  العامة  لل�صيا�صات  بالن�صبة  ماأ�صوية 
يف  الزراعي  واالإنتاج  الغذائي،  االأمن  تكفل 
امل�صتقبل. فاإذا كانت اأزمة الغذاء تدور حول 
للحل  القابلة  اأو  املدى،  ق�صرية  امل�صكالت 
اىل  الطارئة  احلاجة  ال�صيئ،  القانون  )مثل 
املخ�صبات(  دعم  اىل  احلاجة  مالية،  �صيولة 
ف�صوف تقوم احلكومات بعمل اأ�صياء خمتلفة 
على  مفهومة  االأزمة  كانت  لو  عما  للغاية، 
الغذاء،  يف  عمًقا  اأكرث  مب�صكالت  تتعلق  اأنها 

ونظم الزراعة. 
ويف ما ياأتي مراجعة �صـريعة الأ�صباب الزيادة 
اأ�صعار ال�صلع الزراعية.  احلادة واملفاجئة يف 
اأهمية كل  ومازال اجلدل م�صتمًرا حول مدى 

من هذه العنا�صـر، ومدى ا�صتمرار اأهميته.

اأوالً، على م�صتوى العر�س:
املياه. ت�صتحوذ الزراعة املروية على ما   .1
ي�صل اىل 70 % من ا�صتخدامات مياه العامل. 
الغذاء  من   40% املروية  الزراعة  وتنتج 
العاملي، على %20 من االأرا�صي الزراعية يف 
االإنتاج، ولكن  العامل. وهي بذلك تعد عالية 
غري  تكون  ما  غالًبا  امل�صتخدمة  املياه  كمية 
قابلة لال�صتدامة. حيث تفيد التقديرات باأن 
يف مناطق تعاين  يعي�صون  ن�صمة  بليون   1،4
الغذائي  فالنظام  املياه.  اإمدادات  يف  ندرة 
الغني باللحوم ومنتجات االألبان، وهو ال�صائع 
اأكرث  وب�صورة  املتقدمة  البلدان  معظم  يف 
ي�صبب  اجلنوب،  دول  من  عديد  يف  �صيوًعا 
اإمدادات املياه على  مزيًدا من ال�صغط على 
م�صتوى العامل، اأكرث مما ي�صببه نظام غذائي 

قائم على الربوتني النباتي. 
2. املخزون االحتياطي. تناق�س املخزون 
الن�صف  اىل  الغذاء  من  العاملي  االحتياطي 
اأن  اىل  التقديرات  وت�صري   .2002 عام  منذ 
العامل ال ميتلك من االحتياطي �صوى ما يكفيه 
�صهرين فقط. وهو احلد االأدنى الذي تو�صي 
به منظمة االأغذية والزراعة، يف حالة اخللل يف 
الغذاء  من  املنخف�س  واالحتياطي  العر�س. 

يعني اأن تكون التغريات الطفيفة يف العر�س 
ن�صب  تكن  ومل  االأ�صعار.  على  كبري  اأثر  ذات 
االحتياطي من احلبوب منخف�صة بهذا القدر 
منذ 1972 و1973. فلم يكن احتياطي القمح 
وثقت  فقد  اأبًدا.  االنخفا�س  بهذا  ا  خ�صو�صً
احلكومات وال�صـركات اخلا�صة، باأن املخزون 
بالو�صول  تعوي�صه  ميكن  حملًيا  املنخف�س 
التجارة  اتفاقات  ظل  يف  عاملية  �صوق  اىل 
مل  االحتياطي  يف  الهبوط  فاإن  لذلك  احلرة. 
مثلما  االأ�صعار،  ارتفاع  الفور  على  ي�صحذ 
حدث يف اإحدى املرات. فعندما اأ�صـر الطق�س 
الرئي�صيني يف  العامليني  ال�صيئ باملمونني 
وقت متزامن، وعلى مدار �صنوات عديدة، مل 
وبداأت  املالئمة،  للحماية  م�صتعًدا  اأحد  يكن 
متاأخرة،  ا�صتجابة  يف  الت�صاعد؛  يف  االأ�صعار 

و�صـريعة يف الت�صاعد. 
كانت  اإذا  ما  حول  النقا�صات  بع�س  وثمة 
املخزون  يف  املنخف�صة  امل�صتويات 
�صبيل  على  االأهمية.  بهذه  االحتياطي 
منظمة  من  داوي"  "ديفيد  ي�صري  املثال، 
اأن جزًءا كبرًيا من هذا  االأغذية والزراعة، اىل 
والتي  وحدها،  ال�صني  اىل  يعود  االنخفا�س 
اىل  االأهمية،  بالغ  خمزونها،  تخفي�س  قررت 
واالإدارة)2(.  للتحكم  قابلية  اأكرث  م�صتوى 
ومن هنا فمن املمكن التاأكيد اأنه كلما كانت 
ال�صني )التي ت�صم اأكرث من %15 من �صكان 
العامل( اأكرث اعتماًدا على االأ�صواق العاملية، 
ازدادت اأهميتها كمخزون قوي. الأن ال�صني 
للمحافظة  كثري  طعام  اىل  حتتاج  وحدها 
"داوي"  وي�صري  املحلي.  الغذائي  اأمنها  على 
اأن خمزون بع�س املحا�صيل، مثل  اأي�ًصا اىل 
عقود.  مدار  على  ا  انخفا�صً �صهد  قد  القمح 
اأي مدى يعد  ال�صوؤال: اىل  ُيطرح  اأي�ًصا  وهنا 
اأ�صا�صّيا  القمح  فمازال  �صديًدا؟  االنخفا�س 
�صي�صل  مرحلة  هناك  فهل  الغذائي.  لالأمن 
االأ�صواق  يف  القمح  خمزون  وبب�صاطة،  فيها، 
ينبغي  بحيث  الندرة،  من  حد  اىل  العاملية، 
ح�صاًدا  يواجهوا  اأن  امل�صدرين  كبار  على 

فقرًيا؟ 
اأ�صعار  ارتفعت  االإنتاج.  تكاليف   .3
والبذور  واملبيدات،  والنفط،  االأ�صمدة، 
 2007 عامي  بني  ما  يف  �صديدة  ب�صـرعة 
اأكرث  االأ�صمدة  اأ�صعار  ارتفعت  و2008. فقد 

ذلك  يف  )مبا  اأخرى  �صلع  جمموعة  اأي  من 
النفط( منذ عام 2007، ومنذ عام 2000 )اأي 
الق�صري والطويل املدى(.  على امل�صتويني 
النفط  اأ�صعار  يف  الزيادات  كانت  وقد 
الغذاء  اأ�صعار  ت�صخم  من  كثري  عن  م�صوؤولة 
االأذى  اأحلقت  فيما  املتقدمة،  البلدان  يف 
بالبلدان الفقرية اأي�ًصا. وال �صك اأن التكلفة 
االأعلى يف املدخالت جتعل اإنتاج الغذاء اأكرث 
للِفالحة،  ال�صافية  الدخول  من  وتقلل  غالًء، 
يف املناطق الريفية التي تعتمد يف زراعتها 

على مدخالت خارجية.
اجلدب،  حدوث  يتكرر  اجلدب/اجلفاف.   .4
اأكرث من  العامل  اليوم على م�صتوى  وينت�صـر 
اأي وقت م�صى يف التاريخ احلديث. وتتفاقم 
الظاهرة بحكم ما ي�صهده الكوكب من ت�صحر، 
واإزالة الغابات، والتخطيط احل�صـري ال�صيئ، 
واال�صتخدام الزائد عن احلد الإمدادات املياه 
الدوِل  معظم  عانت   2007 اجلوفية. يف عام 
اأ�صرتاليا  فيها  مبا  القمح،  م�صّدري  كباِر 
واالأرجنتني والواليات املتحدة، من م�صكالت 
ح�صاد تتعلق بالطق�س. وكانت النتيجة نق�س 

الكميات املطروحة منه يف االأ�صواق.
5. التغري املناخي. يوؤثر التغري املناخي يف 
االأمطار ودرجة احلرارة. وهما عامالن  هطول 
حيويان بالن�صبة لالإنتاج الزراعي. حتى التغري 
)العتبة  واحدة اىل درجتني  من درجة مئوية 
نتجاوزها(  اأننا  اخلرباء  معظم  يتوقع  التي 
يف  الغذائي  االإنتاج  من  يقلل  اأن  ميكن 
اال�صتوائية.  وحتت  اال�صتوائية  املناطق 
ن�صمة  مليون   250-75 باأن  اخلرباء  ويتنباأ 
مع  املناخي،  بالتغري  �صيتاأثرون  اأفريقيا  يف 
املناطق  بع�س  يف  الزراعي  االإنتاج  فقدان 
قدراتها،  لن�صف  االأمطار،  على  تعي�س  التي 
وجنوب،  و�صط،  ويف   .2020 عام  بحلول 
م�صتويات  �صتقلل  اآ�صيا  �صـرق  وجنوب 
هطول االأمطار من الري، وبالتايل املخرجات. 
وتقدر منظمة االأغذية والزراعة التابعة لالأمم 
من  يقرب  ما  ت�صم  دولة   65 اأن  املتحدة 
ن�صف �صكان العامل �صت�صهد انهياًرا يف اإنتاج 

احلبوب ب�صبب التغري املناخي)3(.

ثم على م�صتوى الطلب:
6. ال�صكان. ي�صاف كل عام 78 مليوًنا اآخرين 

)2( Dawe, David. ”The Unimportance 
of ‘Low’ World Grain Stocks for 
Recent World Price Increases“, ESA 
Working Paper No.0901, Geneva, 
February 2009.

(3) UN Food and Agricultural Organization 
(FAO). Falling prices in perspective, 
2009. Available at:
<www.fao.org/docrep/011/ai474e/
ai474e13.htm>
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تقليل  مت  وقد  االأر�س.  كوكب  �صكان  اىل 
اىل  تقريًبا  ن�صل  اأن  نتوقع  ولكننا  النمو، 
�صكان  عدد  ي�صتقر  اأن  قبل  ن�صمة  بليون   9

االأر�س يف 2050. 
هذا  يف  اأهمية  االأكرث  الغذائي.  النظام   .7
ال�صدد، وهو اأن ما ياأكله النا�س يتغري. ففي 
ياأكلون  الذين  النا�س  عدد  يزيد  عام،  كل 
على منط االأغنياء الغربيني. مبعنى اآخر، اإنهم 
ا  خ�صو�صً كثرية،  حرارية  �صعرات  ياأكلون 
الدهون وال�صكريات، وياأكلون اأطعمة معاجَلة 
ومنقولة؛ با�صتخدام مياه وطاقة كثرية جًدا. 
باأن  تقديرات  ثمة  املتقدمة،  البلدان  يف 
به  ُيلقى  ومعظمها  ُتفَقد،  االأطعمة  ن�صف 
اأو  التجارية،  املحال  يف  اأو  االأ�صـرة،  قبل  من 
الفاقد  هذا  يف  ن�صيبها  يعد  التي  املطاعم 
الغربية  الغذائية  فالنظم  للغاية)4(.  كبرًيا 
تخلق نظًما بيئية متدهورة، وت�صفر عن �صحة 
االأغنياء، يجعل  ياأكله  ما  والتغيري يف  �صيئة. 
بحكم  غالًء،  اأكرث  للفقراء  الغذائي  النظام 
ملنتجات  املتاحة  االأر�س  م�صاحة  انخفا�س 
 ،)*(cassava الكا�صافا  نبات  مثل  تقليدية، 

والذرة، والقمح، واخل�صـروات املحلية. 
الوقود احليوي. يتمثل الوقود احليوي   .8
وقود  يف  الزراعي(  بالوقود  اأي�ًصا  )يدعى 
�صائل، ي�صنع من مادة نباتية. ومعظم الوقود 
ق�صب  من  ي�صنع  اليوم  التجاري  احليوي 
 ،)**(canola والكانوال  والذرة،  ال�صكر، 
وقد  ال�صويا.  زيوت  اأو  النخيل،  وزيوت 
خ�ص�صت م�صاحة كبرية من االأرا�صي لزراعة 
نبات اجلاتروفا japtropha الغني بالزيوت 
البيوديزل.  الإنتاج  ا�صتخدامه  ميكن  والذي 
ومنذ عام 2006 تزايد منو العر�س والطلب 
على الوقود احليوي ب�صورة �صـريعة. ويعتقد 

اأن الوقود احليوي قد ا�صتهلك ما يزيد عن 
العامل،  م�صتوى  على  الزيوت  بذور  من   7%
العاملية  احلبوب  حما�صيل  من   4% ونحو 
التقديرات اخلا�صة  2007. وترتاوح  يف عام 
الغذاء  اأزمة  على  الطلب  هذا  تاأثري  مبدى 
النتائج  %70. وتعتمد  اىل   10 العاملية من 
على افرتا�صات. ولكن، على الرغم من ذلك، 
النمو امل�صتمر يف الطلب على  فاإن توقعات 
طموحة  باأهداف  مدعوًما  احليوي،  الوقود 
والواليات  االأوروبي  االحتاد  يف  لال�صتخدام 
اأهاج االأ�صعار امل�صاِربة العالية يف  املتحدة، 
اأ�صواق امل�صتقبل، وو�صع من اإنتاج املخزون 
ذلك  يف  مبا  احليوي،  للوقود  املغذي 
م�صتنقعات  مثل  بيئًيا،  احل�صا�صة  االأرا�صي 
اأندوني�صيا،  يف   peat bogs امليت  النبات 

و�صريادو يف الربازيل.
واأخرًيا، متثل االأ�صواق التي تتو�صط العالقة 
بني العر�س والطلب، العن�صـَر الثالث الذي 
حكم  تغري  فقد  االعتبار.  يف  و�صعه  يجب 
ال�صوق بدرجة ملحوظة يف ال�صنوات الع�صـرين 
اجلديدة،  التجارة  لعبت  حيث  االأخرية. 
دورها  ال�صلع  تبادل  وترتيبات  واال�صتثمار، 

يف االأزمة العاملية للغذاء. 
ال�صلع  ملعظم  التجارة  تتم  امل�صاربات.   .9
الدولية.  التبادالت  اأ�صا�س  على  الزراعية 
ال�صلع  تبادالت  كانت  قريب،  وقت  وحتى 
واململكة  املتحدة  الواليات  يف  )معظمها 
م�صاركة  من  حتد  قوانني  حتكمها  املتحدة( 
بيع  اأو  �صـراء  يق�صدوا  مل  الذين  الفاعلني 
ال�صلع يف حد ذاتها، بل كانوا مهتمني فقط 
بامل�صاربة يف االأ�صعار. ومن هنا فقد حكمت 
امل�صاربة. وقد مت  ن�صاط  م�صتوى  القوانني 
من  بداية  تدريجًيا،  القوانني  هذه  تغيري 
بور�صة  ففي  املن�صـرم.  القرن  ثمانينيات 
مت و�صع حدود  املثال،  �صبيل  على  احلبوب 
ب�صل)***(  مليون  بـ11  امل�صاربني  على 
اأكرب  2008 اتخذ  احلبوب. ويف  من   bushel
فيه  جمعا  موقًفا  املال  ملوؤ�صـر  �صندوقني 
اأكرث من 5،1 بليون ب�صل. ومع تراخي اللوائح 
مة، منت اال�صتثمارات من امل�صاربني  املنظِّ
ب�صـرعة كبرية، من 13 بليون دوالر يف 2003 
اىل 260 بليون دوالر يف اآذار/مار�س 2008. 
قدر  يف  مبا�صـرة  ال�صلع  �صوق  اأ�صعار  وتوؤثر 
تتحّمل  اأن  للحكومات  ميكن  الذي  الغذاء 

نفقات ا�صترياده، وما اإذا كان النا�س لديهم 
ما يكفيهم من طعام.

على  احلكومات  قامت  اال�صتثمار.   .10
اال�صتثمار  قوانني  بتحرير  العامل،  م�صتوى 
التكيف  برامج  اإدخال  منذ  ملحوظة  ب�صورة 
التجارية  االتفاقات  وانت�صار  الهيكلي، 
االإقليمية والثنائية. فقد قللت بلدان كثرية 
التي  القوانني  االأ�صا�س،  من  األغت  اأو  من، 
قللت  فيما  لالأر�س.  االأجنبية  امللكية  متنع 
على  تفر�س  التي  املطالب  اأخرى  بلدان 
االأرباح  ا�صتثمار  اإعادة  االأجنبية  ال�صـركات 
املنفعة  بذلك  مقللة  امل�صيف،  البلد  يف 
اأن  يفرت�س  التي  اال�صتثمار  من  املحتملة 
وقد  امل�صيف.  البلد  اقت�صاد  على  يعود 
يف  وا�صحة  زيادة  موؤخًرا  هناك  اأ�صبح 
ا�صتئجار اأو �صـراء االأرا�صي يف اخلارج، لزراعة 
حما�صيل غذائية اأو للوقود الإعادة ت�صديره 
حيثما  اىل  للت�صدير  اأو  امل�صتثمر،  البلد  اىل 
املوؤ�ص�صات  تكون  عندما  الطلب،  يكون 
املثال،  �صبيل  على  م�صرتكة.  اخلا�صة 
)�صـركة  لندن  يف  كائنة  �صـركة  ا�صتاأجرت 
واال�صتك�صاف(  للتنجيم  الو�صطى  اأفريقيا 
ق�صب  لزراعة  موزمبيق  يف  هكتار   30.000
ال�صكر. ويف كينيا، وّقعت احلكومة اتفاًقا مع 
فاكهة  لزراعة  هكتار   40.000 لتاأجري  َقطر 
وخ�صـروات ت�صدر اىل َقطر. وهذه االتفاقات 
واملياه،  االأرا�صي،  على  ال�صغط  من  تزيد 
على  خطورة  وت�صكل  االأ�صا�صية،  والبنية 

توافر املنتج الغذائي لالأ�صواق املحلية. 
التجارية  االتفاقات  غريت  التجارة.   .11
االأ�صعار  تفاعل  طريقة  واالإقليمية  العاملية 
فمع  املحلية.  الغذاء  اأ�صواق  مع  العاملية 
االأ�صعار  اأ�صبحت  التجارة،  اأمام  احلواجز  رفع 
العاملية اأكرث ارتباًطا وب�صورة اأكرث مبا�صـرة 
لي�س  املحلية  باال�صعار  قبل،  من  كان  عما 
يف  حتى  )اأو  دائًما  تكون  اأن  ال�صـروري  من 
تاأثري  ذات  ولكنها  االأ�صعار،  نف�س  الغالب( 
ما يروج  االأ�صعار املحلية. وغالًبا  اأعظم على 
اإمكانية  لتوفري  كو�صيلة  العاملية  لالأ�صواق 
العاملية. ولكن  العر�س  �صاحة  اىل  الو�صول 
هو  الدمج،  هذا  يف  يخترب  مل  الذي  اجلانب 
امل�صتهلكني.  و�صط  عاملي  تناف�س  خلق 
فبدون حماية �صيخ�صـر امل�صتهلكون الفقراء 
ب�صحب  للعوملة  �صاحمني  حمالة،  ال  ال�صـراَع 
مزيد ومزيد من االأر�س الإنتاج الوقود، وغذاء 

احليوانات بدالً من غذاء االإن�صان.

اأن  للمياه  الدولية  ال�صويدية  املوؤ�ص�صة  تقدر   )4(
الذي  الغذاء  ن�صف  اأي�ًصا  يفقد  النامي  العامل 
يزرعه، ب�صبب تركه يف احلقول، اأو �صوء تخزينه، 
املنا�صبة  الطرق  لنق�س  نقله  اإمكانية  عدم  اأو 

وغريها من البنية االأ�صا�صية للنقل. 
تزرع  اجلنوبية،  اأمريكا  موطنها  خ�صبية  �صجرية   )*(
املناطق  يف  �صنوي  كمح�صول  وا�صع  نطاق  على 
اال�صتوائية و�صبه اال�صتوائية. وهي م�صدر رئي�صي 
ثالث  هو  الكا�صافا  احلقيقة  ويف  للكربوهيدرات، 
يف  االإن�صاين  للغذاء  للكربوهيدرات  م�صدر  اأكرب 
من  ملزيد  لها.  اإنتاج  مركز  اأكرب  واأفريقيا  العامل، 

املعلومات وال�صور، انظر:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cassava )املرتجم(
طهي  زيوت  اإنتاج  يف  بذوره  ت�صتخدم  نبات   )**(

�صحية، الأ�صباب عديدة، انظر:
http://en.wikipedia.org/wiki/Canola )املرتجم(

الذرة  من  غالوناً  يعادل  اجلافة  لل�صلع  )***( مكيال 
اجلافة. انظر:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bushel )املرتجم(.
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اأ�صباب بنيوية
اىل  النظر  بعيدي  نكون  اأن  بنا  اجلدير  من 
لالأزمة.  اأ�صا�ًصا  تعد  التي  الق�صايا  بع�س 
وا�صع  اتفاق،  هناك  املثال،  �صبيل  على 
يف  اال�صتثمار  اىل  احلاجة  على  االنت�صار، 
هبطت  فقد  املتزايدة.  االإنتاجية  القدرة 
الر�صمية،  التنموية  امل�صاعدات  ن�صبة 
املتدفقة لتدعيم الزراعة يف البلدان النامية 
املا�صي  القرن  ثمانينيات  يف   11.5% من 
%3 يف ال�صنوات االأخرية. وقد هبط  اىل نحو 
ا يف البلدان  اال�صتثمار املحلي اأي�ًصا، خ�صو�صً
النامية. ويحتاج هذا التيار اىل اإ�صالح، وثمة 
يظل  ولكن  يحدث.  هذا  باأن  واعدة  اإ�صارات 
التقنيات  من  نوع  اأي  يف  ا�صتثمار  ال�صوؤال: 
الواليات املتحدة  االإنتاجية؟ حكومة  والنظم 
اخلربة  بيوت  من  وعدد  "جيت�س"،  وموؤ�ص�صة 
�صبيل  يف  يدفعون  اخلا�صة،  واملوؤ�ص�صات 
اىل  ال�صبيل  بو�صفها  احليوية  التكنولوجيا 
وكان  النامية.  البلدان  يف  خمرجات  زيادة 
جديدة  خ�صـراء  "ثورة  رفعوه  الذي  ال�صعار 
الثورة  جتريب  بالفعل  مت  وقد  الأفريقيا". 
اخل�صـراء يف اأفريقيا. وف�صلت. فاإذا كان ُينظر 
تكنولوجيا  م�صكلة  بو�صفها  امل�صكلة  اىل 
اإذن  املقدر  من  فاإنه  فح�صب،  ومدخالت 

للجهود اجلديدة اأن تف�صل اأي�ًصا. 
اآخرين،  بني  من  الدويل،  البنك  �صجع  وقد 
وحتى  االأ�صمدة،  اأ�صواق  حترير  على  بلداًنا 
واملبيدات  االأ�صمدة  على  احل�صول  لتدعيم 
)على الرغم من املوارد الوطنية والتربعات 
لال�صتدامة.  منوذًجا  لي�س  وهذا  الدولية(. 
اأي�ًصا  املنتجني  �صغار  جتعل  فال�صيا�صات 
التي يتم �صـراوؤها  معتمدين على املدخالت 
من  يزيد  مما  ا�صتريادها(،  الغالب  )ويف 
اعتمادهم على االقت�صاد النقدي، والتقليل 

من قوتهم ال�صوقية. 
اإمكانات  املثال،  �صبيل  على  بدائل.  توجد 
هائلة،  اإمكانات  تعد  الزراعية  البيئة 
اأحلقت   1988 اأي�ًصا. ففي  للغاية  وموثوقة 
الفي�صانات اأ�صـراًرا وا�صعة مبنطقة ال�صمال 
الغربي من دكا يف بنغالدي�س، وتدعى تاجنيل 
Tangail. وتعمل منظمة "البحوث ال�صيا�صية 
 Policy Research for التنمية"  لبدائل 
اإحدى   Development Alternatives
ببنغالدي�س  يف  احلكومية  غري  املنظمات 
بالفعل، مع الن�صاجني يف املقاطعة، وتقدم 
العاملون يف  التقى  امل�صاعدة. وقد  يد  لهم 
اأن  من  �صكون  الالئي  بالن�صاء  املنظمة  هذه 

املبيدات امل�صتخدمة يف الزراعة، كانت تدمر 
اأطفالهن، وتقتل النباتات  �صحتهن و�صحة 
التي  واالأ�صماك  املزروعة،  غري  الورقية 
يعتمدن عليها يف الغذاء. وقد بداأ القرويون 
نظام  لتطوير  م�صـروع  على  العمل  يف 
املدخالت  فيه  ت�صتخدم  مل  زراعي،  اإنتاج 
االآن  ويعرف  امل�صـروع،  منا  وقد  الكيماوية. 
 Nayakrishi اأندولون"  بـ"ناياكري�صي 
Andolon، وتعني باللغة البنغالية "حركة 
ما  احلركة  وتت�صمن  اجلديدة".  الزراعة 
 15 يف  مزارعة  اأ�صـرة   170.000 على  يربو 
مقاطعة خمتلفة عرب بنغالدي�س. وقد اأعلنت 
احلايل  الوقت  يف  املحلية  احلكومات  بع�س 

ت�صـريعاتها للتخل�س من املبيدات)5(.
للمعرفة  الدويل  التقييم  م�صـروع  يذكر 
للتنمية  والتكنولوجيا  والعلوم  الزراعية، 
على  ا�صتمر  م�صـروع  وهو   )IAASTD(
خبري،   400 فيه  و�صارك  �صنوات،  اأربع  مدى 
"اإن  اليوم،  58 حكومة حتى  و�صادقت عليه 
والتكنولوجيا،  والعلوم  الزراعية  املعرفة 
يف  الفالحني  �صغار  حاجات  تواجه  اأن  يجب 
حقيقية  ا  فر�صً وتخلق  خمتلفة،  بيئية  نظم 
اإنتاجية  اإمكانية  تنخف�س  حيث  لتنميتهم، 
يكون  اأن  ميكن  وحيث  املح�صنة،  املنطقة 

للتغري املناخي تبعاته املختلفة")6(.

النفط والوقود احليوي
مركزي  كمكون  النفط،  اأهمية  فهم  ي�صاعد 
االأ�صباب  ا�صتيعاب  يف  ال�صناعية،  للزراعة 
البنيوية االأعمق الأزمة الغذاء. ولقد ا�صتخدمت 
والتكنولوجيا  الرتبية  اخل�صـراء  الثورة 
النظام  ال�صوئي  الرتكيب  لتعظيم  النباتية 
ال�صم�صية  الطاقة  على  القائم  الزراعي 
احلية  الكائنات  وكل  االإن�صانية،  اأطعم  الذي 
احلفري.  الوقود  مع  االأر�س  كوكب  على 

بذور  على  اخل�صـراء  الثورة  اعتمدت  وقد 
اأعلى  مل�صتويات  ا�صتجابة  زراعتها  متت 
وقد  واملياه.  الع�صوية،  غري  االأ�صمدة  من 
اأكرب  عائدات  مع  ا�صتثنائية،  نتائج  حققت 
مبكرة  تكنولوجية  ثورة  وكانت  نبات.  لكل 
قد اأحلت قوة العمل الب�صـرية واحليوانية يف 
املزارع، مباكينات تعمل بالنفط. ومع الثورة 
اخل�صـراء، بداأ الوقود احلفري اأي�ًصا يف توفري 

اأ�صمدة، ومبيدات وكهرباء مل�صخات الري. 
كمكون  النفط  يف  النمو  تطبيقات  ومن 
الزراعة  اأ�صبحت  اأن  الغذائي،  لالإنتاج  حيوي 
الدفيئة  الغازات  النبعاثات  رئي�صًيا  م�صدًرا 
اأن  التطبيقات  وثاين   .greenhouse gas
اأ�صبحت الزراعة معتمدة على م�صدر حمدود. 
والتطبيق الثالث اأن االقت�صاديات املعتمدة 
املدخالت  اإحالل  مع  حتولت  الزراعة،  على 
والبذور،  )الطاقة،  املزرعة  عن  الناجتة 
مبدخالت  االآفات(  ومكافحة  واالأ�صمدة، 
يف  املزارعني  من  ولكثري  �صـراوؤها.  يجب 
امل�صرتاة  املدخالت  فاإن  واجلنوب،  ال�صمال 
التنبوؤ  ال�صعب  م�صتوردة، وهو ما يجعل من 

باأ�صعارها. 
وُتبني االأرقام احلديثة الواردة من الواليات 
�صهدتها  التي  االرتفاعات  اأن  املتحدة، 
و2008   2007 عامي  يف  الزراعة  تكاليف 
 20.5 م�صجلة:  �صنوية  زيادات  اأكرب  كانت 
دوالر  بليون  و36.2   2007 يف  دوالر  بليون 
 22.7 اأن تهبط اىل  2008. ومن املتوقع  يف 
بليون دوالر يف 2009، ولكنها مازالت اأعلى 
بن�صبة %9 عما كانت عليه يف 2007)7(. وقد 
�صاهمت اأ�صعار الوقود والغذاء واالأ�صمدة يف 

ارتفاع التكاليف. 
الوقود  دور  حول  دائًرا  اجلدل  ومازال 
اأن  ينكر  اأحد  وال  الغذاء.  اأزمة  يف  احليوي 
يف  دوًرا  لعب  احليوي  الوقود  على  الطلب 
قدر؟  باأي  ولكن  للغذاء.  املرتفعة  االأ�صعار 
خالف.  حمل  مازال  تاأثريه  مدى  اأن  خ�صو�صا 
بالن�صبة  �صـرورة  االأ�صعار  ارتفاع  ويعترب 
فاإن  نف�صه،  الوقت  ويف  املزارعني.  ملعظم 
فيهم  مبن  الفقراء،  امل�صتهلكني  م�صالح 
يكونون  ما  غالًبا  الذين  املزارعني  �صغار 
جمرد م�صتهلكني للطعام، يجب اأن يتمتعوا 
بالن�صبة  املرتفعة  االأ�صعار  ولكن  بحماية. 
االإجابة.  من  فقط  جزًءا  متثل  للمزارعني، 

)5( See Mazhar, F. et al. Food Sovereignty 
and Uncultivated Biodiversity in South 
Asia, Academic Foundation: New 
Delhi; International Development 
Research Centre: Ottawa, 2007 pp.34. 
Available at:
<www.idrc.ca/openebooks/3379-/>
<www.idrc.ca/openebooks/3379-/>

)6( International Assessment of Agricultural 
Knowledge, Science and Technology 
for Development )IAASTD(. ‘Executive 
Summary, Synthesis Report’, 2008. 
Available at:
<www.agassessment.org/docs/SR_
Exec_Sum_280508_English.pdf>

)7( See: <www.ers.usda.gov/Briefing/
FarmIncome/nationalestimates .
htm>. Accessed on 7 May 2009. 
Numbers updated regularly
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تقدير  �صمان  كيفية  هو  هنا  والتحدي 
الفالحني،  و�صط  ال�صلع  لقيمة  م�صاواة  اأكرث 
اأمام  والتحدي  التجزئة.  وجتار  واملعاجلني، 
قوى  مواجهة  يف  يكمن  ال�صيا�صات  �صناع 

ال�صوق املتباينة ل�صـركات الغذاء.

ا�صتثمارات االأرا�صي يف اخلارج 
لقد اأبرزت اأزمة الغذاء ظاهرة مقلقة، تتمثل 
يف  امل�صتثمرين  و�صط  للم�صلحة  انفجار  يف 
وقد  تاأجريها.  اأو  اخلارج،  يف  االأرا�صي  �صـراء 
نعتت ال�صحافة هذه الظاهرة بـ "التكوي�س" 
غري  منظمة  قامت  وقد  االأرا�صي.  على 
حكومية يف بر�صلونه تدعى GRAIN بو�صع 
 180 2008 لنحو  قائمة يف ت�صـرين/اأكتوبر 
االإلكرتونية،  مراجعتهم  يف  مقرتحة،  �صفقة 
للق�صية التي لقبت بلقب امل�صاَدرة! خطف 
املايل.  واالأمن  للغذاء   2008 يف  االأرا�صي 
لل�صيا�صات  البحوث  معهد  تقرير  يقدر  كما 
الغذائية حول الق�صية، وال�صادر يف ني�صان/
التي مت بيعها  االأرا�صي  2009، حجم  اإبريل 
 2006 عام  منذ  هكتار  مليون  بع�صـرين 
يف  معظمها  �صفقة،  خم�صني  نحو  خالل  من 

اأفريقيا)8(.
االأمن  ق�صايا  هما  الكبريان  املحركان 
احليوي.  الوقود  على  والطلب  الغذائي 
والدول امل�صتوردة للطعام، مثل ال�صعودية 
االأ�صواق  اأن  يف  تثق  ال  اجلنوبية،  وكوريا 
ويف  للعر�س.  كافًيا  �صماًنا  تعد  العاملية 
واأهداف  االلتزامات  فاإن  نف�صه،  الوقت 
حتقيق احلد االأدنى من دمج الوقود احليوي 
االحتاد  يف  ا  خ�صو�صً الطاقة،  �صيا�صات  يف 
بلدان  ويف  بل  املتحدة،  والواليات  االأوروبي 
و�صط  م�صلحة  خلق  قد  العامل،  حول  اأخرى 
م�صتثمري القطاع اخلا�س، يف زراعة املخزون 
فول  )مت�صمًنا  احليوي  للوقود  املغذي 
ال�صويا، وزيوت النخيل، واجلاتروفا الديزل 
والذرة  ال�صكر  احليوي biodiesel؛ وق�صب 

 .)bioethanol لالأثينول احليوي
وتعد هذه ال�صفقات مثرية للمتاعب من عدة 
حيث  متنا�صقة.  غري  القوة  فعالقات  زوايا. 
الغالب(  )ويف  الكربى  املوؤ�ص�صات  تتعامل 
بلدان غنية مع بلدان �صغرية وغالًبا مفَقرة، 

موؤ�ص�صات حكم �صعيفة)9(.  لديه  منها  كثري 
ال�صودان  امل�صيفة  البلدان  وت�صمل 
وزميبابوي.  ومدغ�صقر  واإثيوبيا  وباك�صتان 
لال�صتثمار،  امل�صتهَدفة  البلدان  وبع�س 
الغذاء  برنامج  من  اأغذية  م�صاعدات  تتلقى 
العاملي، ت�صمل كمبوديا، والنيجر، وتنزانيا، 

واإثيوبيا، وبورما)10(.

احلق يف الغذاء
يذكر التعليق العام حول احلق يف الغذاء، اأن 
لي�صا  التغذية،  و�صوء  اجلوع،  م�صكلة  "جذور 
نق�ًصا يف الغذاء، بل نق�س يف احل�صول على 
الغذاء املتوافر”)11(. كما يذكر تقرير حديث 
اأن  والتجارية  الزراعية  ال�صيا�صات  ملعهد 
غذائي.  باأمن  تتمتع  املتحدة  “الواليات 
�صعبها  حق  حماية  يف  تف�صل  احلكومة  ولكن 
يف الغذاء. وتذكر وزارة الزراعة االمريكية اأن 
نحو ن�صبة %11 من االأ�صـر االمريكية )و18% 
الإمكانية  تفتقد  االأمريكيني(  االأطفال  من 
فرتة  يف  املنا�صب،  الغذاء  على  احل�صول 
 12.6 معينة من ال�صنة. وميثل هذا االإح�صاء 
مليون ن�صمة. ولكن، حتى بعد الت�صدير، فاإن 
العر�س املحلي للغذاء يف الواليات املتحدة 
مرتني  الدولة  يف  من  جميع  يغذي  اأن  ميكن 

اأكرث”)12(.
ويذهب التقرير اىل مقارنة الواليات املتحدة 
بنيبال، اأحد اأفقر بلدان العامل، "تتخذ نيبال.. 
منت  خطوات الإعمال احلق يف الغذاء. وقد �صّ
نهاية  بعد  ت�صكلت  التي  اجلديدة  احلكومة 
ال�صيادة  يف  احلق  االأهلية،  احلرب  من  عقد 
اأيلول/  25 ويف  د�صتورها.  يف  الغذائية 

�صبتمرب 2008، تقر املحكمة العليا يف نيبال 
بتوفري  نيبال  حكومة  واأمرت  احلق،  هذا 
تعاين  مقاطعة  لـ32  الفور  على  الطعام 

نق�ًصا يف الغذاء". 

ماذا يفعل املجتمع الدويل؟
االمني  �صكل   ،2008 ني�صان/اإبريل  يف 
جمموعة  كيمون"  "بان  املتحدة  لالأمم  العام 
امل�صتوى،  رفيعة  منتدبة  قوة  اأو  عمل، 
الهدف  الغذاء. وقد كان  اأزمة  ة  مبا�رصَ ملهمة 
"تعزيز ا�صتجابة موحدة لتحدي  املذكور هو 
ُق�صد  وقد  عاملي")13(.  غذائي  اأمن  حتقيق 
بت�صكيل جمموعة العمل التن�صيُق بني االأمم 
 Bretton "املتحدة وهيئات "بريتون وودز
الأزمة  جماعية  ا�صتجابة  خللق   Woods
الغذاء. وت�صمل جمموعة العمل نحو 15 هيئة 
وبرامج،  ومكاتب  املتحدة  االأمم  هيئات  من 
النقد  و�صندوق  الدويل  البنك  عن  ف�صالً 
وهي  العاملية.  التجارة  ومنظمة  الدويل، 
بعد  الوا�صح  من  ولي�س  املوارد.  اىل  تفتقر 

ما الدور الذي ميكن اأن تقوم به. 
اأنتجت جمموعة العمل رفيعة امل�صتوى اإطار 
 .)14(2008 متوز/يوليو  يف  ال�صامل  العمل 
وال�صعف  القوة  مواطن  الوثيقة  وتعك�س 
جيد،  بعمل  تقوم  فهي  املعقدة:  للرتكيبة 
من حتديد االأ�صباب املتعددة التي �صاهمت 
التو�صيات  بع�س  اىل  باالإ�صافة  االأزمة،  يف 
جمموعة  تروج  اأخرى،  ناحية  ومن  املهمة. 
العمل ل�صيا�صات اقت�صادية كبرية، تقو�س 
تربز  املثال،  �صبيل  على  تو�صياتها)15(. 
املزارعني  يف  اال�صتثمار  اأهمية  املجموعة 
ال�صغار. واحلقيقة اأنه لو كان هناك مك�صب 
العاملي  التقرير  من  بداية  الغذاء،  اأزمة  من 
البنك  ي�صدره  والذي   ،2008 لعام  للتنمية 
قبول  يف  يتمثل  املك�صب  هذا  فاإن  الدويل، 
الفالحني،  ل�صغار  ال�صيا�صي  ال�صوت  اأهمية 
يف حوار متعدد االأطراف. وي�صدد اإطار العمل 

ال�صامل على هذه النقطة.
كما تذهب الوثيقة اأي�ًصا اىل حث احلكومات 
متعددة  التجارة  مفاو�صات  ا�صتكمال  على 

)8( Van Braun and Meinzen-Dick. Van 
Braun, J. and Meinzen-Dick, R. 
”Land Grabbing by Foreign Investors 
in Developing Countries: Risks and 
Opportunities“, IFPRI Policy Brief, 
13 April 2009.

)9( Cotula, L., Dyer, N. and Vermeulen, 
S. Bioenergy And Land Tenure: The 
Implications Of Biofuels For Land 
Tenure And Land Policy. International 
Institute for Environment and 
Development )IIED( and FAO: London 
and Rome, 2008.

)10( World Food Programme Operations 
List. Available from: <www.wfp.org/
operations/list.

)11( Cites in Smaller، C. and Murphy, 
S. ”Bridging the Divide: A Human 
Rights Vision for Global Food Trade“, 
2008. Available at:
<www.tradeobservatory.org/library.
cfm?RefID=104458>

)12( Cotula, L., Dyer, N. and Vermeulen, 
S. )op.cit(.

)13( See: www.un.org/issues/food/
taskforce/

)14( Available from: <www.ransa2009.
o r g / d o c s / C o m p r e h e n s i v e _
framework_for_action_ransa2009.
pdf>.

)15( For a critical perspective on the 
CFA, see also Foodfirst Information 
& Action Network )2008(.
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من  مزيًدا  ودعمت  الدوحة.  جلولة  االأطراف 
لدى  يكن  ومل  التجارة.  لتمويل  امل�صاعدات 
اىل  لتقدمه  حقيقي  �صيء  الدوحة  اأجندة 
البلدان التي تواجه اأزمة يف اأ�صعار الغذاء)16(. 
حداثتها.  برغم  اآخر،  وقت  نتاج  فاالأجندة 
يف  ال�صياق  خارج  متزايد،  نحو  على  وتبدو 
واقع متغري من العر�س ال�صيق لل�صلع، وعدم 
التوازن يف ما يتعلق بالتجارة و�صط م�صّدري 
الغذاء الرئي�صيني، وحتطيم خطري لالئتمان، 
ي�صاهم فيما تتوقع منظمة التجارة العاملية 
التجارة  اأحجام  يف  االأكرب  التقل�س  يكون  اأن 

العاملية، منذ احلرب العاملية الثانية)١7(.
نيكوال  الفرن�صي  الرئي�س  خرج  وقد 
“ال�صـراكة  هي  اأخرى،  بفكرة  �صاركوزي 
اأذيعت  الغذائي”  واالأمن  للزراعة  العاملية 
يف   2008 حزيران/يونيه  يف  االأوىل  للمرة 
اأزمة  حول  والزراعة”  االأغذية  منظمة  “قمة 
الثماين  جمموعة  اأع�صاء  تلقف  وقد  الغذاء. 
الفكرة يف ال�صهور الالحقة، ونالت َدفعة من 
احلكومة االإ�صبانية التي وزعت وثيقة تدعى 
“عملية مدريد: نحو �صـراكة عاملية �صاملة يف 
الزراعة واالأمن الغذائي” قبل االجتماع رفيع 
مدريد  يف  للجميع  الغذائي  لالأمن  امل�صتوى 
يف يناير/كانون الثاين 2009. وهذا يو�صح 
لزيادة فعالية  االأطراف مبذوال  جهًدا متعدد 

املحلي  امل�صتويني  على  اجلوع،  حماربة 
والعاملي. 

العاملية مبا حتمله  ال�صـراكة  مبادرة  وتتميز 
اإمكانات، ولكن توجهها ال يزال غام�ًصا.  من 
�صاركوزي،  اقرتحها  التي  االأولية  فالفكرة 
بعيد  �صيا�صي  توجه  ذات  مبادرة  �صورت 
املدى. من �صاأنها، ف�صالً عن توليد متويالت 
لت�صع  للحكومات  م�صاحة  توفر  اأن  جديدة، 
تقوم  الغذائي،  لالأمن  عاملية  ا�صرتاتيجية 
�صلطة  ذات  جمموعة  بوا�صطة  التوجيه  على 
النقا�صات  الدوليني. وقد مالت  من اخلرباء 
زيادة  على  الرتكيز  اىل  االأمر  هذا  حول 
التن�صيق بني املمولني، مع و�صع النقا�صات 
اخلا�صة بال�صيا�صات على الهام�س. كما يوجد 
�صتم�صي  املبادرة  كانت  اإذا  ما  حول  خالف 
اإطار  اأو يف  ُقدًما عن طريق جمموعة الثماين، 
تتوافر  ال  هذا،  يومنا  وحتى  املتحدة.  االأمم 
رزنامة خا�صة باالأمر، اأو موؤ�صـرٌ للدعم املايل 

املتوفر لتي�صري العملية التي مت حتديدها. 

ما الذي ميكن اأي�ًصا عمله؟ 
اإن الف�صل يف مكافحة اجلوع هو نتيجة خيارات 
زراعة  منار�س  كيف  نعرف  فنحن  �صيا�صية. 
االأ�صواق  ننظم  كيف  ونعرف  ا�صتدامة.  اأكرث 
الغذائي  االأمن  اأن  ونعرف  اأف�صل.  ب�صورة 
اأن ُيبنى على قاعدة حملية قوية. واأنه  يجب 
تعزز  اأن  والغذائية  الزراعية  للنظم  ينبغي 
الدميقراطية،  وال�صيادة  البيئية،  النزاهة 
اأن  يجب  واأنها  احلدود.  خارج  وامل�صوؤولية 
تعطي االأولوية للحاجات املحلية. وينبغي اأن 
حتمي امل�صاواة واأي�ًصا الفاعلية يف تبادالت 

ال�صوق)18(. 
اأزمة  الإنهاء  ب�صيط  واحد  طريق  يوجد  وال 
ليحمي  الزراعي؛  القطاع  وتغيري  الغذاء، 
النا�س من اجلوع. فثمة حاجة اىل اتخاذ تدابري 
والبعيد.  واملتو�صط  الق�صري  املدى  على 
وحتتاج االأعمال والتحركات اأن تت�صمن مدى 
وا�صًعا من االأطراف املعنية. فهي يف حاجة اىل 
النظر يف عدد من القطاعات، ت�صمل الزراعة، 
والبيئة،  والتجارة،  واملالية،  والطاقة، 
بالنتائج  يتعلق  ما  ويف  والتنمية.  والبحوث 

ال�صـريعة، فاإن ال�صيطرة على ال�صغط املتولد 
اإنهاء  )مثل  احليوي  الوقود  على  الطلب  من 
اأهداف الوقود احليوي، اأو االإ�صـرار على معايري 
اإن�صانية  عاًما(، م�صاعدات  اأ�صيق تلقى قبوالً 
يف  لال�صتثمار  االأولوية  تعطي  واأف�صل،  اأكرث 
القدرة االإنتاجية املحلية واالإقليمية، وتنظيم 
م�صتقبل  يف  امل�صاربات  �صياق  يف  الطلب 
ال�صلع الزراعية، ومراجعة القيود املحلية على 
الزراعي...  االإنتاج  وزيادة  الزراعية،  التجارة 

كلها اأعمال مهمة وممكنة. 
�صوف  التي  االأعمال  من  الثانية  واملجموعة 
تعد  تاأثري،  لها  ليكون  اأطول  وقًتا  ت�صتغرق 
الطريق  تقود  اأن  يجب  فهي  اأي�ًصا.  مهمة 
ال�صناعي،  الزراعي  النموذج  تغيري  نحو 
بيئًيا،  ا�صتدامة  واأكرث  اإن�صاًفا،  اأكرث  ليكون 
واأكرث �صيطرة حملية. وهذه التدابري للتحرك 
االأ�صا�صية  البنية  اال�صتثمار يف  ت�صمل  االأبطاأ 
والقدرة االإنتاجية التي حترتم االإنتاج املحلي 
واملعاجلة، واال�صتثمار يف البحوث والتو�صع، 
واأمناط  حملية  غذائية  ثقافة  على  والرتكيز 
)ت�صمل  املوؤ�ص�صات  وتقوية  اال�صتهالك، 
ال�صيا�صية(  وامل�صاءلة  القانونية  االإجراءات 
الزراعية،  التجارة  ل�صيا�صات  تقييم  واإعادة 
ا  )خ�صو�صً ال�صوق  لقوة  اأقوى  وتنظيم 
الن�صطة  اجلن�صيات،  متعددة  لل�صـركات 
احتياطات  وتاأ�صي�س  الغذائي(،  النظام  يف 
ال�صعوب، واال�صتثمار  اأمام  للحبوب م�صوؤولة 
الهائل  الفاقد  واإنهاء  املتجددة.  الطاقة  يف 
اأهمية حرجة. ففي  ذا  اأي�ًصا  الطعام يعد  من 
التخزين  ب�صبب  الفاقد  يتزايد  اجلنوب 
البنية  عوامل  من  وغريها  والطرق،  ال�صيئ، 
االأ�صا�صية ال�صيئة. ويف ال�صمال يتزايد ب�صبب 
يوجد  بفائ�س  يتمتع  الذي  الغذائي  النظام 
والطعام  ومعاجلة  االإنتاج،  من  مرحلة  كل  يف 
وتوزيعه. ويف كل احلاالت ميكن، بل ويجب، 

كبحها. 
م�صكالت  كونها  االآن  تخطت  الغذاء  اأزمة  اإن 
فاإن  ثم  ومن  للحل.  قابلة  املدى  ق�صرية 
اأمان  �صبكات  اإيجاد  اىل  حاجة  يف  احلكومات 
للجوعى، وعلى نحو متزامن، واأن ت�صتثمر يف 
امل�صتدام،  الزراعي  االإنتاج  يف  نف�صه  الوقت 
النا�س  تبداأ يف حل م�صكلة عدم ح�صول  واأن 
لب  متثل  التي  امل�صكلة  وهي  الغذاء،  اىل 
ولب  الغذاء،  يف  احلق  منظور  من  امل�صاألة 
عاملنا  ت�صيب  التي  للغذاء  احلقيقية  االأزمة 

كالوباء.
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