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مقدمة
يواجه العالم منذ العام  2006واقع ًا جديداً في أسواق الغذاء ّجتلى بنوبات ارتفاع كبيرة في
أسعار املواد الغذائية وبحاالت من عدم االستقرار بسبب إرتفاع أسعار الطاقة وحاالت اجلفاف
التي ضربت عدداً من البلدان املنتجة .وكان املؤ ّمل أن تنتهي هذه الفترة مع عودة األسعار إلى
الهبوط في العام  ،2009اال أن االرتفاع الذي شهدته هذه األسعار في آب  2010أعاد األمور
إلى واقعها السابق .هذا الواقع أثار هواجس تتعلق بازدياد عدد الفقراء واجلوعى في العالم.
وأول ما يعنيه هذا األمر فشل املجتمع الدولي وباألخص الدول املتقدمة في حتقيق أهم أهداف
مطامع األلفية اجلديدة على اجلوع.
وتبرز أهمية املوضوع من خالل إدراجه بنداً رئيسي ًا على جدول أعمال مجموعة العشرين في
العامني  2010و  .2011فاالرتفاعات احلالية هي األشد حدة بعد أزمة العام  1973وتكتسب
الطابع الهيكلي نظراً لعمق األسباب الدافعة لها .ويتوقع املراقبون أن حتافظ األسعار على منحاها
التصاعدي في العقد املقبل ،لذلك جتد احلكومات نفسها مضطرة للتعاطي بشكل جدّ ي مع
هذه األزمة.
إن وقع األزمة يختلف باختالف الظروف االقتصادية واملالية واالجتماعية والسياسية واإلدارية
في كل دولة .وآثار هذه األزمة أشد على الدول النامية منها على الدول املتقدمة وذلك بسبب
ضيق الهامش املالي املتوافر ملواجهة األزمة وبسبب ضعف البنى التحتية الضرورية للزراعة ،من
دون إغفال ضعف الهياكل اإلدارية في القطاع العام التي تفتقد األهلية لتنفيذ السياسات العامة
التي ترسمها الدولة.
يعرض هذا ّ
امللف تطور أزمة الغذاء تاريخي ًا وصو ًال الى واقعها احلالي ،باإلضافة إلى ذكر
التوقعات املستقبلية .بعدها يتناول ّ
امللف حتليل األزمة أسباب ًا ونتائج .ومن ثم يتعقب امللف
أثر األزمة على لبنان ،فيدرس اآلثار ااملترتبة على استمرار حركة األسعار في االرتفاع .وفي
يتضمن امللف بعض األفكار لتخفيف حدة األزمة في لبنان وتلطيف آثارها االقتصادية
اخلتام
ّ
واالجتماعية وال سيما على الفقراء وذوي الدخل احملدود.
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