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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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ينظر صّناع القرار السياسي على الصعيد الدويل برعب إىل تداعيات الغزو الروسي ألوكرانيا 
على األمن العاملي وأسواق الطاقة، ولكنَّ العواقب املرتتبة على اإلمدادات الغذائية العاملية جذبت 

اهتماماً أقلَّ مما تستحق.

واندالع  عظمى،  زراعيًة  قوًة  تشّكل  فهي  السوفييت،  اخلبز«لالحتاد  »سلة  أوكرانيا  كانت 
الصراع هناك من شأنه أْن ُيدث هزاٍت فوريًة وارتفاع األسعار يف أسواق احلبوب وزيوت الطعام، 

يف حني تعاين األسر األوروبية ابلفعل من التضخم املتزايد1.

أورواب

تُعدُّ أوكرانيا رابع أكرب موّرٍِد غذائي خارجي لالحتاد األورويب، فهي توفر لالحتاد حوايل ربع 
وارداهتا من احلبوب والزيوت النباتية، ابإلضافة إىل ما يقرب من نصف حمصول الذرة لديها.

للغذاء، البد أْن يكون قادراً على التكّيف مع  إنَّ االحتاد األورويب، ابعتباره منتجاً رئيساً 
االسرتاتيجية  املخاوف  أنَّ  الواقع  بينهما.ويف  الثنائية  التجارة  انقطاع  النامجة عن  املباشرة  الصدمة 
األكرب تتوقف على الدور احملوري الذي تلعبه أوكرانيا كموّرِد رئيٍس للشرق األوسط ومشال إفريقيا. 
ويذكر احملللون أنَّ اإلمداداِت الغذائيَة تُعدُّ واحدًة من أهم العوامل األساسية العديدة وراء ثورات 
الربيع العريب اليت اندلعت قبل عقد من الزمن، ولدى االحتاد األورويب خماوُف مستمرٌة بشأن جولة 
جديدة من عدم االستقرار يف دول اجلوار. فمصُر على سبيل املثال تُعدُّ مستورداً رئيساً للحبوب 

األوكرانية2.

من املرجح أْن ُتلِّف األزمة أتثرياً فورايً على صادرات احلبوب من كل من أوكرانيا وروسيا. 
ويتم حصاد معظم حماصيل القمح والشعري يف فصل الصيف بينما يتم تصدير هذه احملاصيل خالل 
دّوار  وبذور  والشعري  القمح  معظم صادرات  اكتملت  فقد  شباط/فرباير،  وحبلول  اخلريف.  فصل 

1.زوسيا وانت وسارة آن أروب،أوكرانيا: العامل الغذائي، موقع بوليتيكو، 2022.
2. املصدر نفسه
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الشمس. وعادة ما تستمر صادرات الذرة األوكرانية بشكل غزير خالل فصل الربيع وحىت أوائل 
فصل الصيف.

عن  بعيداً  األسود،  البحر  األخرى على  الغربية  واملوانئ  أوديسا  احلبوب من  تتدفق معظم 
لألعمال العسكرية  املناطق احملتلة يف الشرق، غري أنَّ هناك احتمااًل متزايداً حلدوث تعطيل نظراً 
الروسية األخرية. كما ميكن أْن يكون للعمليات العسكرية عواقُب قصريٌة وطويلُة املدى يف القدرة 
املوانئ  مرافق  أنَّ  األوكرانية داخل حدودها وخارجها، خاصًة يف حالة  احملاصيل  إنتاج  نقل  على 
والسكك احلديدية تضررت بسبب العمليات الربية واجلوية، أو اهلجمات اإللكرتونية اليت تستهدف 

البىن التحتية املختلفة وإدارهتا3.

ابلتطلع إىل حماصيل عام 2022، فإنَّ منطقيَت لوغانسك ودونيتسك تشكالن حوايل ٪5 
من إنتاج أوكرانيا من الشعري و8٪ من إنتاج القمح و9٪ من إنتاج بذور دّوار الشمس وحصة ال 
تذكر من إنتاج الذرة.وتقع منطقتا لوغانسك ودونيتسك يف أقصى شرق األقاليم املتامخة لروسيا.

ومع ذلك، هناك مناطق إنتاج كبرية يف أجزاء أخرى من أوكرانيا، واليت تقع على حدودها املباشرة 
مع روسيا وبيالروسيا، حيث حتتشد القوات الروسية أيضاً، ويف هذه األقاليم يتم إنتاج ما بني ٪25 
-30٪ من الذرة وبذور دّوار الشمس، و10٪ -15٪ من إنتاج الشعري و20 إىل 25٪ من إنتاج 
القمح. وستبدأ زراعة الشعري الربيعي يف شهر مارس/ آذار، وتبدأ زراعة الذرة عادًة يف شهر أبريل/

نيسان، بينما ال تبدأ زراعة القمح الشتوي عادة حىت شهر سبتمرب/ أيلول4.

ومن املرجح أْن يؤدي الغزو الروسي ألوكرانيا إىل اتاذ تدابري مضادة من قبل االحتاد األورويب 
والوالايت املتحدة ودول أخرى، األمر الذي قد خيّلف آاثراً كبرية على الصادرات الروسية من الغاز 
الطبيعي واألمسدة. ومتثل الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي حوايل 20٪ من التجارة العاملية،كما 
تزود روسيا حوايل 40٪ من واردات االحتاد األورويب احلالية. فالعقوابت املفروضة على روسيا ميكنها 
وقف التجارة ودفع أسعار الغاز الطبيعي إىل مستوايت أعلى )كما هو موضح ابلشكل 1(. يف 
حني ميكن للمستوردين األوروبيني التحّول إىل موّردين آخرين مثل الوالايت املتحدة، إال أنَّ املشاكل 
اللوجستية، وتصدير الوالايت املتحدة للغاز الطبيعي املسال تؤدي إىل تكاليف إضافية، ولن توفر 

3. جوزيف جلوبر وديفيد البورد، كيف سيؤثر غزو روسيا ألوكرانيا على األمن الغذائي العاملي؟، املعهد الدويل لبحوث 
السياسات الغذائية، 2022.

4.  املصدر نفسه.
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قدراً كبرياً من الراحة، على األقل يف املدى القصري.

الشكل: )1( تطور الغاز الطبيعي يف أورواب والوالايت املتحدة

/https://www.datawrapper.de/_/kkD5t :املصدر

كما أنَّ الغاز الطبيعي يُعدُّ مادة أولية مهمة إلنتاج األمسدة النيرتوجينية مثل األمونيا واليوراي. 
لألمسدة  مهم  موّرٌِد  روسيا  أنَّ  مفادها  حقيقة  بفعل  األمسدة  أسعار  على  التأثري  يتفاقم  وسوف 
النيرتوجينية والبواتس. حيث متثل روسيا 15٪ من التجارة العاملية يف األمسدة النيرتوجينية و٪17 
من الصادرات العاملية ألمسدة البواتس. أّما بيالروسيا، حليفة روسيا وساحة انطالق الغزو احلايل، 
واليت أصبحت ابلفعل هدفاً لبعض العقوابت الدولية، فإهنا متثل 16٪ إضافية من حصة السوق 
العاملية يف صادرات البواتس. فإنَّ اعتماد بعض البلدان، مبا فيها أوكرانيا، على اإلمدادات القادمة 
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من هذين البلدين ميكن أْن يكون هلا وقٌع شديٌد للغاية 5)60٪ أو أكثر، انظر للشكل 2(.

بيالروسيا  من  املنَتجة  والبواتسيوم  النيرتوجينية  األمسدة  على  البلدان  اعتماد   :2 الشكل 
واالحتاد الروسي، 20206-2018

https://www.datawrapper.de/_/JMnRD :املصدر

الشرق األوسط

 من املتوقع أْن تتضرر أجزاٌء من الشرق األوسط ومشال إفريقيا بشكل خاص وبشًدة من جرّاء 
اآلاثر الناجتة للغزو الروسي. وكان من املتوقع أْن تستورد البلداُن املتأثرة ابجلفاف يف املنطقة كمياٍت 
قياسيًة من القمح هذا العام، َوفقاً لتقرير توقعات احملاصيل “Gro Intelligence”. ولكْن 

من املرجَّح أْن تنهار هذه اخلطط نتيجًة للوضع يف أوكرانيا7.

5. جوزيف جلوبر وديفيد البورد، كيف سيؤثر غزو روسيا ألوكرانيا على األمن الغذائي العاملي؟ ، املعهد الدويل لبحوث السياسات 
الغذائية، 2022.
6. املصدر نفسه.

7.ذين يل وين، كيف سيؤدي غزو روسيا ألوكرانيا إىل تفاقم اجلوع يف العامل، ذا نيو هيومان ااتراين، 2022.
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»ابلنسبة لبعض البلدان يف منطقة الشرق األوسط، ميكن هلذا الصراع أن يؤّدي مباليني الناس 
إىل الفقر الغذائي«.

وقد تضاعفت مستوايت اجلوع يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا منذ العقدين املاضيني،َوفقاً 
ألحدث نظرة إقليمية لألمم املتحدة. ويشري التقرير أبنه يف عام 2020، كان هناك 69 مليون 
شخص جائع يف املنطقة، بزايدة أكثر من90٪ منذ عام 2000.وأنَّ الرقم األخري »قريب من ذروة 

عام 2011 عندما عانت املنطقة من صدمة كبرية بسبب االنتفاضات«.

الشرق  منطقة  يف  العاملي  الغذاء  لربانمج  الرئيسة  املتحدثة  عطيفة«  »عبري  حذرت  كما 
األوسط ومشال إفريقيا، عندما قالت:«ابلنسبة لبعض البلدان يف منطقة الشرق األوسط، ميكن هلذا 

الصراع أْن يؤّدي مباليني الناس إىل الفقر الغذائي«8.

من أكرب  الذي ميتلك واحداً  العراق،  وأضافت أبنَّ هناك دواًل على وجه اخلصوص مثل 
برامج الغذاء اليت تديرها احلكومة يف العامل، واليمن الذي يستورد 90 ابملئة من احتياجاته الغذائية 
)حيث أنه يستورد نصف احتياجاته من القمح من أوكرانيا وروسيا(، تواجه تكاليَف أعلى ويتفاقم 

فيها انعدام األمن الغذائي9.

ويف الوقت نفسه، يعتمد لبنان على أوكرانيا يف شراء ما يصل إىل 60 يف املئة من احتياجاته 
من القمح، ولديه خزين احتياطي يكفي حوايل مدة شهر فقط، حسبما صرح به وزير االقتصاد 

اللبناين10.

وقال »ديفيد بيسلي«، املدير التنفيذي لربانمج األغذية العاملي يف مقطع فيديو ُنشر يوم 
اإلثنني أبنه »ليس لدينا ما يكفي من الطعام اآلن يف الشرق األوسط، مما سيؤدي إىل تفاقم الوضع، 

وستكون األمور كارثية، وهي كذلك ابلفعل«.

آخر،  مكان  أيِّ  من  أسرع  بشكل  اجلوع  معدالت  ترتفع  الالتينية، حيث  أمريكا  أّما يف 
أّدت ظاهرة »النينيا« املناخية إىل اخنفاض كبري يف عائدات فول الصواي، يف حني أنَّ اجلفاف قد 

8. ذين يل وين، كيف سيؤدي غزو روسيا ألوكرانيا إىل تفاقم اجلوع يف العامل، ذا نيو هيومان ااتراين، 2022.
9.  املصدر نفسه.

10.  املصدر نفسه.



8

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

قلَّص حماصيل القمح يف العراق وسوراي وأجزاء أخرى من الشرق األوسط، َوفقاً لتصريات«ديفيد 
البورد«من«املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية«11.

الدول  تشن  عندما  ابهظاً  مثناً  يدفعون  دائماً  األبرايء  املدنيني  أبنَّ  نعلم  أننا  املفجع  ومن 
احلرب. ولكن مل يـَُفت األوان بعُد إلنقاذ العامل من ويالت احلرب واجلوع.
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