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دخلت أسواق القمح في مرحلة عدم استقرار كبيرة لألسعار، حيث تفاقم الوضع بسبب األزمة التي تسبب فيها 

الغزو الروسي ألوكرانيا. يهدد نقص الغذاء واألسمدة في العديد من البلدان واالرتفاعات المتسارعة في أسعار 

والتسبب في  والهجرة، التغذية،الجوع وسوء  وزيادة الهشة،المواد الغذائية بزعزعة استقرار المجتمعات 

اضطراب اقتصادي حاد. أدى الهجوم غير المشروع وغير األخالقي على أوكرانيا إلى تفاقم قضايا األمن الغذائي 

إن عدوان بوتين على  -على مستوى العالم. كل الدالئل تشير إلى تحديات أكثر صعوبة مستقبالً. ال شك في ذلك 

 ..العالمإلمدادات العالمية من الحبوب، ويؤدي إلى انعدام األمن الغذائي بين أكثر السكان ضعفاً في أوكرانيا يهدد ا

 

 .الحل لهذه األزمة الحالية هو بالتالي بسيط: يجب على روسيا توقيف حربها الوحشية على أوكرانيا

 

بل الروسية، عند كل مزارع يمكن الوقوف على سبب أزمة الحبوب هذه بسهولة في كل حقل للقمح دمرته القنا

قتل، ومع كل باخرة أوكرانية تمنعها القوات الروسية من نقل بضاعتها بموانئ البحر األسود. فقد منعت تلك 

مليون طن من الحبوب من أوكرانيا لمختلف بلدان العالم، من بينها المغرب.  20القوات تصدير أزيد من 

نحو  أوكرانياتين تعمل على األرجح على نقل القمح إلى خارج باإلضافة، تفيد تقارير موثوقة بأن جيوش بو

 .مناطق تحت سيطرة روسيا، وهو قمح موجه أساساً لدول هي في أمس الحاجة له

 

بسبب الحرب،  لقد اختار النظام الروسي نفسه وقف صادرات بالده من العديد من أنواع الحبوب وكذلك األسمدة

"دوالً صديقة". وهو ما يزيد من تفاقم الوضع. كما يبين ذلك أن الرئيس بوتين أو يقوم بالتصدير لمن يعتبرهم 

وموسكو وحدها،  -قرار إستخدام الغذاء كسالح هو قرار موسكو  .واعي تمام الوعي بأن عدوانه يهدد العالم بالمجاعة

والتغذية حق للجميع، وال ينبغي استخدام يهدف إلى إجبار المجتمع الدولي على قبول غزو واحتالل أوكرانيا. لكن األمن الغذائي 

 .الجوع كسالح

 

تتهم روسيا العقوبات التي فرضتها دول مجموعة السبعة ودول أخرى بأنها وراء أزمة الغذاء. وذلك غير 

إنها مجرد محاولة إلبعاد اللوم عن غزوها غير الشرعي ألوكرانيا. في الواقع، عقوباتنا تستثني صراحة  صحيح.

من روسيا. عالوة على ذلك، تستثني العقوبات  اإلمدادات الغذائية، مما يعني أنها ال تمنع أي دولة من شراء القمح

السلع الزراعية وغيرها من السلع اإلنسانية والطبية. بدالً من ذلك، تم تصميم هذه العقوبات كوسيلة إليقاف آلة 



بوتين الحربية، ولحماية سيادة الدول األخرى وسالمتها اإلقليمية )كما هو الحال في أوكرانيا(، فضالً عن األمن 

 .ي للدول األخرى )مثل المغرب(الغذائ

 

كما فعلوا  الدول األوروبية المجاورة ألوكرانيا مثل رومانيا وبولندا تمد يد المساعدة من خالل نقل الحبوب أرضا

في مناقصة قمح مصري األسبوع الماضي. لكن قدراتها المحدودة والتكلفة الباهظة تجعل من ذلك حال مؤقتا فقط. 

 .ية الروسية تمنع الموانئ األوكرانية من تصدير ماليين األطنان من القمحوالحال أن السفن الحرب

 

المطلوب هو تنسيق عالمي لمعالجة انعدام األمن الغذائي، مع قيام دول مجموعة السبع وغيرها بدورها. إن  

في هذه األزمة  مجموعة الدول السبع وغيرها من الدول ذات التفكير المماثل تقف إلى جانب التزامها بدعم البلدان

من خالل زيادة الدعم ألنشطة برنامج  األزمة،الناتجة عن العدوان الروسي. نحن نعزز تعاوننا لمواجهة هذه 

الغذاء العالمي، واآلليات اإلقليمية والدعم من خالل المساعدة الثنائية والبرامج الوطنية. في حين فشلت الحكومة 

 .الروسية في تقديم مثل هذا الدعم

 

رب، مثل العديد من الدول، يعمل بشكل فعال من أجل ضمان التزود بالقمح وباقي المواد الغذائية لشعبه. المغ

وللتصدي ألزمة الغذاء هذه، ستلتقي العديد من الدول والمنظمات وخبراء الغذاء والمصدرين والمستوردين على 

سواق الفالحية العالمية مفتوحة. وسوف يوم من اجل تباحث سبل التوصل لحلول لكي تظل األالحد سواء ببرلين 

ندعو إلى  نستمر في تقديم دعمنا ألوكرانيا فيما يخص إنتاج وتصدير المواد الغذائية بهدف التقليل من وقع األزمة.

ضمان تصدير الحبوب كقضية إنسانية وخلق "ممر إنساني للغذاء" من شأنه أن يسمح بوصول البضائع بسهولة 

 .إلى المحتاجين

 

األزمة ال يمكن أن يكون إال من خالل ممارسة جميع أنواع التأثير على روسيا. وفي هذا الصدد، المغرب  تجنب

أيضا لديه دور فعال. يجب على الرئيس بوتين وضع حد لحربه العدوانية ولتدمير وعرقلة إيصال المواد الغذائية 

عن استجابة موحدة من جانب المجتمع الدولي، األساسية من أجل تجنب الجوع في العالم. وهذا يستدعي ما ال يقل 

 .الذي يفخر المغرب بكونه عضواً فيه

 


