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 انطالق أعمال الدورة الثانية للقمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية في شرم الشيخ

 القادة يشيدون بمبادرة سمو األمير إلنشاء صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 أشــــاد عدد مــــن قــــادة الدول 
العربية املشاركة في القمة العربية 
االقتصادية واالجتماعية والتنموية 
الثانية مببادرة صاحب الســــمو 
األمير الشيخ صباح األحمد النشاء 
صندوق دعم الصناعات الصغيرة 
واملتوسطة الذي وصل رأسماله الى 

مليار و٤٠٠ مليون دوالر.
  وأكد الزعماء في كلمتهم خالل 
القمة  اجللسة االفتتاحية ملؤمتر 
التي تعقد حاليا في  االقتصادية 
مدينة شرم الشيخ على جناح قمة 
الكويت ٢٠٠٩ بكل املقاييس والتي 
ترأستها وادارتها بكل اقتدار حيث 
ناقشت موضوعات حيوية تخدم 
املواطن العربي واجلهود التي قام 
بها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لتفعيل قرارات القمة 

االولى.
  ودعــــا الرئيــــس الســــوداني 
عمر حســــن البشير امام اجللسة 
االفتتاحية للقمة الى ايالء تنفيذ 
املشروعات احملددة سلفا اهتماما 
خاصا منها على سبيل املثال الربط 
الكهربائي العربي ومخطط الربط 
البري العربي للســــكك احلديدية 
اللذان يشــــهدان بطئا في التنفيذ 
قياسا الى الفترة الزمنية املخصصة 

لهما.
  وأكد البشــــير علــــى ضرورة 
تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم 
العربي التي أطلقها عام ٢٠٠٧ وذلك 
بطرحها مجددا عبر منتديات متكن 
الفعاليات كافــــة فيها  مشــــاركة 
التمويل  السيما من خالل توفير 
املنشود ملكوناتها الثالثة املتعلقة 
مبشروعات البنيات االساسية مبا 
في ذلك الربــــط البري والبحري 
والكهربائي والطاقة املتجددة ثم 
توفير فرص العمل عن طريق دعم 
الصناعات الصغيرة واملتوسطة 
وهو ما يتطابق مع مبادرة صاحب 
الســــمو األمير ثم دعم االستثمار 
في تنمية املوارد البشرية وربط 
مخرجات التعليم بســــوق العمل 
مبا يخدم اهداف معاجلة البطالة 

التنميــــة    وأكــــد فيــــاض ان 
التربية  االجتماعية الســــيما في 
والتعليــــم والتنميــــة البشــــرية 
هــــي العنصر األبــــرز واألهم في 
حتقيق اهداف التنمية الشــــاملة 
واملستدامة في الوطن العربي وذلك 
لتأثيرها احلاسم في مكافحة الفقر 

والبطالة.
  وقال الرئيس املوريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز في كلمته التي ألقاها 
نيابة عنه رئيس الوزراء د.موالي 
محمد االغظف ان قمة الكويت ٢٠٠٩ 
توصلت الى قرارات بالغة االهمية 
أكدت على ضرورة اتباع سياسات 
مالية ونقدية محكمة حتفز التجارة 
البينيــــة وتقيم  واالســــتثمارات 
األسس الصلبة للتكامل االقتصادي 
والتواصل البشري بتشييد طرق 
بحرية وســــكك للحديــــد وربط 

كهربائي بني الدول العربية.
  وأضــــاف «أرى من الضروري 
الوقوف في قمتنا احلالية على مدى 
التقدم احلاصل في تلك القرارات 
والعراقيــــل املاثلة امــــام ذلك الن 
شعوبنا تعلق آماال عريضة على 
هذه القمة وتنتظر منا ان نخرج 

بنتائج ملموسة».
  أما أمني اللجنة الشعبية العامة 
للصناعة واالحصاء والتجارة في 
ليبيا محمد احلويج فقد اشار في 
كلمته الى انه «لوحظ ان مسيرة 
القمة  تنفيذ قرارات ومشروعات 
االقتصادية األولى في الكويت تسير 
بشكل متواضع وال ترقى مبستوى 
األهداف التي تتطلع اليها شعوب 
االمة العربيــــة وذلك لبطء آليات 

التنفيذ».
فــــإن ليبيا  انــــه «لذلك    وبّني 
تؤكد ضرورة تطوير آليات العمل 
العرب املشــــتركة السيما اآلليات 
االقتصادية وانهــــا تؤمن بأهمية 
التكامل واالندماج االقتصادي بني 
الدول العربية وهي تؤكد استعدادها 
ملساندة اي مشروع عربي وما يتم 

االتفاق عليه». 

في الدول العربية ليدعم ذلك كله 
االستقرار والسالم االجتماعي في 

املنطقة العربية.
  مــــن جانبه، رحــــب الرئيس 
الصومالي شــــريف شــــيخ احمد 
باملبادرة التي اطلقها البنك الدولي 
للمساهمة في املشاريع املشتركة 
التــــي تعتمدها القمم االقتصادية 
العربيــــة مثل الربــــط الكهربائي 
وربط السكك احلديد وربط املوانئ 
التي تعود  وغيرها من املشاريع 

باملنفعة على املواطن العربي.
  وأشار الرئيس الصومالي الى 
ان لقاء اليوم (أمس) يعتبر فرصة 
حقيقية ملتابعة تنفيذ نتائج قرارات 
القمة االقتصادية االولى سواء فيما 
يتعلق منها باجلانب االقتصادي او 
اجلانب االجتماعي الن تقييم العمل 
االول قبل البدء بالعمل الثاني يعد 
األسلوب األمثل للنجاح، مبينا ان 

جدول اعمال الدورة احلالية حافل 
مبوضوعات في غاية االهمية على 
سبيل املثال مشروع الربط البحري 
بني الدول العربية ومشروع ربط 

شبكات االنترنت العربية.
  بدوره قال العاهل املغربي امللك 
محمد الســــادس في كلمته والتي 
ألقاها باالنابة رئيس وزرائه عباس 
الفاسي ان اعطاء مضمون ملموس 
للعمــــل التنموي العربي يقتضي 
اقامــــة تعاون وتكامــــل واندماج 
حقيقي وتقاسما فعليا للتجارب 
والكفاءات واملؤهالت وذلك في نطاق 
رؤية شمولية كفيلة بتطوير برامج 
العربي واالستثمار األمثل  العمل 

للموارد البشرية والطبيعية.
  وأكد ملك املغرب على اهمية دعم 
العربية والتبادالت  االستثمارات 
البينيــــة وذلك متهيدا  التجارية 
القامة احتاد جمركــــي عربي في 

عام ٢٠١٥ كخطوة اساسية القامة 
سوق عربية مشتركة في أفق عام 

.٢٠٢٠
  مــــن ناحيته، أشــــاد الرئيس 
العراقي جــــالل طالباني مببادرة 
صاحب الســــمو األميــــر املتعلقة 
بانشاء صندوق لتمويل املشروعات 
الوطن  الصغيرة واملتوسطة في 

العربي.
  امــــا رئيس مجلــــس الوزراء 
العطري  الســــوري محمد ناجي 
فقال في كلمته امام القمة العربية 
القمة في  االقتصاديــــة ان عقــــد 
الدول  هذه املرحلة «يؤكــــد عزم 
العربية على العمل معا للتخفيف 
من تأثيــــر التداعيات االقتصادية 
واملالية في بلداننا وجتنيبها آثار 
التدخــــل اخلارجي في شــــؤوننا 
االقتصادية التي تســــعى بلداننا 

الى حتقيقها».

  وأوضــــح العطــــري ان الدول 
العربيــــة حتتــــاج في ســــعيها 
الى  التكامل االقتصادي  لتحقيق 
تبني استراتيجية اقتصادية تقوم 
على حتديد القطاعات التي تتمتع 
فيها كل دولة مبيزات تنافســــية 
كما حتتاج الى تنسيق السياسات 
االقتصاديــــة العربية في احملافل 

االقليمية والدولية.
الوزراء  ثّمــــن رئيــــس    كذلك 
الفلسطيني سالم فياض في كلمته 
«ما مت اجنازه مــــن عمل من اجل 
االرتقاء مبستوى معيشة املواطن 
العربي في جميع أقطارنا وما منح 
من اولوية لالستثمارات العربية 
املشتركة وايجاد املزيد من الفرص 
املدني  للقطاع اخلاص واملجتمع 
ليأخذا مكانهما ودورهما الهام في 
عملية البناء والتنمية االقتصادية 

واالجتماعية».

 وزير خارجية تونس يعود إلى بالده قبل القمة  

 طالباني يدعو القادة العرب لحضور القمة 
العربية في بغداد مارس المقبل

 ممثلة األمم المتحدة تشيد بما حققته  
الدول العربية في مجال التنمية المستدامة

 وزير خارجية الجزائر: تونس تعيش صفحة جديدة

 القاهرة ـ د.ب.أ: في خطوة غير متوقعة، غادر وزير اخلارجية 
التونسي كمال مرجان القاهرة عائدا لبالده، قبل بدء القمة العربية 

االقتصادية الثانية في منتجع شرم الشيخ املصري.
  وكان مرجان وصل إلى العاصمة املصرية قادما من شرم الشيخ 
في ساعة مبكرة من صباح أمس، وفوجئ العاملون باملطار بوجوده 
ضمن ركاب الرحلـــة املتجهة إلى تونس، وفي وداعه أحد أعضاء 
السفارة، حيث أنهى إجراءات سفره وسط الركاب دون أن يستخدم 
صالة «كبار الزوار»، ورفض مرجان التعليق حول سبب عودته 

املفاجئة إلى تونس وعدم رئاسة وفد بالده في القمة العربية. 

 شرم الشيخـ  أ.ش.أ: وجه الرئيس العراقي جالل طالباني الدعوة 
للقادة والزعماء العرب حلضور القمة العربية العادية املقرر عقدها 

في بغداد أواخر شهر مارس املقبل.
  جاء ذلك في كلمة طالباني التي ألقاها أمام اجللسة األولى للقمة 
العربية االقتصادية والتنموية والعربية التي بدأت أعمالها امس 

بشرم الشيخ برئاسة الرئيس املصري حسني مبارك.
  وقال طالباني «إنني أدعوكم جميعا حلضور القمة العربية التي 

ستستضيفها العراق في شهر مارس املقبل».

 شرم الشيخـ  أ.ش.أ: أكد وزير اخلارجية اجلزائري مراد مدلسي 
أن ما يجري في تونس يعد تطورا يفتح املجال أمام أبناء الشعب 
التونســـي للمســـاهمة في تنمية بالدهم وبناء مؤسسات جديدة 

منفتحة أمام جميع األطياف السياسية واالجتماعية.
  وقال مدلســـي في تصريح له على هامش أعمال القمة العربية 
االقتصادية واالجتماعية والتنموية بشرم الشيخ «ان ما يجري في 
هذا البلد الشقيق واجلار الذي تربطنا به عالقات تتعدى اجلانب 
االقتصادي هو مبنزلـــة إرادة لفتح املجال أكثر أمام أبناء تونس 
حتى يتسنى لهم املساهمة في تنمية بالدهم، وقد عبروا عن ذلك 

بشكل واضح»، معربا عن أسفه لوقوع ضحايا وخسائر مادية.
  من جهة أخرى، أكد مدلسي أن الدول العربية عازمة ومصممة 
على االســـتجابة للطموحات االجتماعية لشعوبها، وأن اجلزائر 
كغيرها من البلدان العربية تواجه حتديا مزدوجا يتمثل في األمن 

الغذائي والتشغيل اللذين يرتبطان ببعضهما البعض. 

 جانب من أعمال القمة االقتصادية الثانية بشرم الشيخ 

 شرم الشــــيخ ـ كونا: اشادت مديرة برنامج االمم املتحدة االمنائي 
هيلني كالرك مبا حققته الدول العربية في مجال التنمية املســــتدامة 
بهدف حتسني االوضاع االجتماعية واالقتصادية في الدول العربية.

  وقالت كالرك في كلمة القتها امام القادة العرب في افتتاح قمة شرم 
الشيخ  ان الدول العربية قطعت مراحل جيدة في مجال املساواة بني 

اجلنسني واتاحة مزيد من فرص التعليم السيما للمرأة.
  واضافت ان هناك عددا من التحديات التي تواجه شعوب املنطقة 
العربية من اهمها مشاكل الفقر والبطالة السيما في الدول غير املنتجة 
للنفط داعية احلكومات العربية الى بذل املزيد من اجلهد حلل هذه املشاكل 

التي من شأنها عرقلة التماسك االجتماعي بني شعوب املنطقة.
  وافادت كالرك بأن مشــــكلة تغير املناخ وتناقــــص املوارد املائية 
تلقي بظاللها على املنطقة بشكل عام وهي من املشاكل التي ينبغي ان 
تكون حاضرة في اجتماع هذه القمة الهميتها وخطورتها على التنمية 
السكانية. ونوهت بدعم العديد من الدول العربية للمبادرات االمنائية 
واالنسانية في املنطقة العربية ومناطق اخرى معربة عن امنياتها بان 
يتواصل هذا الدعم مبا يعود خيره على شــــعوب املنطقة بشكل عام. 
وقالت كالرك ان املنطقة العربية زاخرة باملوارد البشــــرية والثروات 
الطبيعية التي ميكن من خاللها حتقيق نهضة تنموية شاملة مشددة 

على اهمية توفير فرص العمل للشباب السيما املتخصصني منهم.
  كما اكدت استعداد االمم املتحدة لدعم احلكومات العربية وشركائها 
مبا في ذلك املجتمع املدني والقطاع اخلاص في السعي لتحقيق االهداف 

املشتركة على املستوى االجتماعي واالقتصادي والتنموي.  

 غادر صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والوفد الرسمي 
املرافق لسموه عصر امس مطار شرم الشيخ الدولي في مصر بعد 
ان ترأس وفد الكويت في القمـــة العربية االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية الثانية والتي عقدت مبدينة شرم الشيخ خالل الفترة 

من ١٨ الى ١٩ يناير اجلاري.
  هذا، وكان في وداع سموه على ارض املطار رئيس الوزراء في 
جمهورية مصر العربية الشقيقة د. احمد نظيف وسفير الكويت 
لدى جمهورية مصر العربية د.رشيد احلمد ومندوب الكويت الدائم 

لدى جامعة الدول العربية جمال محمد الغنيم واركان السفارة. 

 سمو األمير يغادر شرم الشيخ 
  بعد ترؤسه وفد الكويت في القمة

 د. أحمد نظيف مودعا صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 

 البيان الختامي: القادة العرب يؤكدون االلتزام الكامل 
  باإلستراتيجيات التنموية في العالم العربي

 شرم الشيخ ـ خديجة حمودة ووكاالت
العرب في اجتماع  القادة    أقر 
القمة االقتصادية الثانية املنعقدة 
في منتجع شرم الشيخ املصري 
اعالن شرم الشيخ الذي مبوجبه 
أكدوا االلتزام الكامل بالعمل على 
حتقيق االستراتيجيات التنموية 

في العالم العربي.
البيان  فــــي  القــــادة    وجــــدد 
الصــــادر للــــدورة الثانية للقمة 
العربيــــة االقتصادية والتنموية 
الكامل  واالجتماعيــــة «التزامهم 
باالستراتيجيات التنموية والفكر 
االقتصادي املتطور الذي مت اقراره 
في قمة الكويــــت ٢٠٠٩» وأكدوا 
إصرارهم علــــى «املضي قدما في 
تنمية مجتمعاتنا العربية بشريا، 
تكنولوجيا، اقتصاديا، واجتماعيا 
وتطويــــر هياكل عملنــــا العربي 
املشترك في اطار اجلامعة العربية 
على نحو يضمن املستقبل األفضل 

لشعوبنا وأجيالنا القادمة».
  وأشار البيان إلى أن التفكير في 
عقد مؤمترات قمة عربية للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية كان الهدف 
منه مواجهة التحديات التنموية 
«التي ال تقل في اهميتها عن مواجهة 
التحديات السياسية القائمة وكلها 
تؤثر في حاضر ومستقبل امتنا 

العربية وامنها».
  وأكــــد القادة علــــى «ان األمن 
الغذائــــي ميثــــل أولوية قصوى 
العربية وســــنتعامل مع  للدول 
هذا املوضوع بفكر جديد ورؤية 
هادفة تضمن حتقيقه ملجتمعاتنا 
العربية كما يعد األمن املائي العربي 
احدى اولويات العمل العربي في 
السنوات املقبلة خاصة أن تداعيات 
تغير املناخ من شــــأنها ان تؤثر 
على املوارد املائية وان تزيد من 
ندرة تلك املوارد لذا فسنعمل على 
تنفيذ اســــتراتيجية االمن املائي 
العربي في املنطقة العربية على 

اتساعها».
  وفيما يتعلق بأولويات العمل 
فــــي املجالني  العربي املشــــترك 
االقتصادي والتنموي، ذكر البيان 
أنــــه «مت تقييم التقدم احملرز في 
مجاالت البنية األساسية اإلقليمية 
وعلى رأسها مخطط الربط البري 
ومشروع الربط الكهربائي»، واعتبر 
القادة أن هذه كلها «مشــــروعات 
طموحة شــــهدت طفرة تستحق 
اإلشادة ومتلي ضرورة االستمرار 
فيها وصوال إلى األهداف املرجوة 

  كما أشاروا إلى ما تنتجه املنطقة 
«من طاقة نظيفة وموارد جديدة 
من املياه العذبة حتتاجها منطقتنا 
اضافة ملا حتققه تلك التقنيات من 

فرص عمل جديدة».
  وفيما يتعلــــق بإقامة االحتاد 
اجلمركي العربــــي أوضح القادة 
أنهم استعرضوا «جهود االنتهاء 
من إعداد القانون اجلمركي املوحد 
والعمل اجلاري الستكمال توحيد 
جداول التعريفة اجلمركية للدول 
العربية قبل نهاية ٢٠١٢ ومن ثم 
خطــــوات االتفاق عليهــــا متهيدا 
لإلعــــالن عن االحتــــاد اجلمركي 
العربي في العــــام ٢٠١٥ وانتهاء 
بتحقيق السوق العربية املشتركة 
في العام ٢٠٢٠»، وأشــــار البيان 
إلى أن املجتمعــــني تطرقوا «إلى 
تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم 
العربي والتي تســــتند إلى أسس 
رئيسية منها تخصيص صندوق 
ملشروعات البنية األساسية مبا في 
ذلك الطرق البرية والنقل البحري 
والربط الكهربائي والطاقة املتجددة 
وخلق فرص عمل عن طريق دعم 
الصناعات الصغيرة واملتوسطة 
وكذلك االســــتثمار فــــي التنمية 
البشرية وربط مخرجات التعليم 
بسوق العمل». واعترف املجتمعون 
بأن األزمة املالية العاملية «ادت الى 
حتوالت حادة في خريطة االقتصاد 
العاملي وهو ما حتم علينا تنسيق 
سياســــتنا املاليــــة واالقتصادية 
الدولية  واملشــــاركة في اجلهود 
الرامية لضمان االســــتقرار املالي 
العاملي لتالفي تداعياتها السلبية 
على اقتصادياتنا بقدر االمكان»، 
مؤكدين عزمهــــم على «مواصلة 
جهودنا لتنفيذ األهداف التنموية 
لأللفيــــة وتذليــــل العقبات التي 
تعيق حتقيقها في منطقتنا بحلول 
العام٢٠١٥»، وقال املجتمعون إنهم 
اتفقوا «على وجوب تطوير العمل 
العربي املشترك واالنتقال به الى 
مرحلة بناء شــــراكات جديدة مع 
مختلف الدول والتكتالت الدولية 
واالقليميــــة ومنهــــا مــــع الصني 
والهند واليابان وتركيا وروسيا 
والدول االفريقيــــة ودول اميركا 
آثار  الالتينية وذلك للتفاعل مع 
العوملة من اجل تعزيز وتطوير 
العمل املشــــترك مع مختلف دول 
العالم من خالل منتديات وبرامج 
وسياسات التعاون مع تلك الدول 

والتجمعات».

منها». وأشار املجتمعون إلى أنه 
«مت أيضا تناول آفاق الربط البحري 
بني بلداننا وما ميثله ذلك من إضافة 
مهمة لتعزيز التجارة البينية كما 
متت مراجعة ما حتقق من تقدم 
في مسيرة منطقة التجارة احلرة 
العربية الكبــــرى والتحرك نحو 
إقامة االحتاد اجلمركي وما مت إقراره 
من سياســــات تهدف إلى تعزيز 
االســــتثمارات العربية املشتركة 
ومتكني القطاع اخلاص واملجتمع 
املدني من اإلســــهام بفاعلية في 

عملية التنمية الشاملة».
  وتابع البيان انه نظرا إلى أن 
املنطقة العربيــــة تواجه مخاطر 
البيئي  التدهور  متزايدة بفعــــل 
والنشاط الزلزالي وتدهور النظم 
االيكولوجية، رّحب الزعماء العرب 

العربية  باعتماد «االستراتيجية 
للحد من مخاطر الكوارث ٢٠٢٠»، 
وقالوا ان هذا يأتي إدراكا منهم «ان 
الكوارث باتت حتدث بشكل متكرر 
نتيجة هذه التغيرات اجليولوجية 
واملناخية املتزايــــدة وما لها من 
أثر مباشر على األرواح والبنية 
التحتية وسبل املعيشة والتنمية 

املستدامة».
  كما أكدوا «على االلتزام باإلعالن 
والبيان العربيني حول املناخ وكذلك 
القــــرارات املتصلة بذلك» وأكدوا 
«على التزامنا بوضع خطة عربية 
للتعامل مع قضايا تغير املناخ». 
أنهم تشاوروا  إلى    وأشــــاروا 
العقبات  بشــــأن «ســــبل تذليل 
التي حتول دون حتقيق األهداف 
التنموية لأللفية وأهمية تفعيل 

العلمي  التعليم والبحث  تطوير 
والتقني واالبتكار واحلد من الفقر 
ومكافحة البطالة والرعاية الصحية 
باعتبارها مكونات رئيسية لتطور 
ونهضة مجتمعاتنــــا في العقود 

املقبلة».
  ورحب القادة بإطالق الصندوق 
العربــــي لإلمنــــاء االقتصــــادي 
واالجتماعــــي، واعتبروا انه جاء 
اســــتكماال للمبادرة التي أطلقها 
صاحب الســــمو األمير إلنشــــاء 
صنــــدوق لتمويــــل الصناعــــات 
الصغيــــرة واملتوســــطة للقطاع 

اخلاص برأسمال ملياري.
  وأشار البيان إلى ان املجتمعني 
تدارسوا ســــبل التوظيف األمثل 
لقــــدرات املنطقــــة العربيــــة في 
التقليدية وفي  الطاقــــة  مجاالت 

مقدمتهــــا النفط والغاز الطبيعي 
وما ميثله موقعها اجلغرافي من 
أهمية عاملية كمعبر دولي إلمداداتها 
في االستثمار املستدام في املنطقة 
على نحو يعكس إسهامها «الفاعل 
في ضمان امن الطاقة العاملي الذي 
ميكن ان يسهم في تعافي االقتصاد 

العاملي من أزمته الراهنة».
  وقال القــــادة انهم اتفقوا على 
استغالل ما متلكه بعض البلدان 
العربية من إمكانيات «هائلة في 
مجال الطاقة التقليدية» وطاقات 
أخرى هائلة في مجال إنتاج الطاقة 
الشمسية «التي تعد الدول العربية 
من أغنى بلدان العالم بها وما يتيحه 
كل ذلك من فرص الكتساب تقنيات 
حديثة وخلق فرص عمل حتافظ 

على البيئة وتنميتها».

 واشنطنـ  د.ب.أ: كادت املشاهد املأساوية التي وقعت قبل نحو ثالث 
سنوات بسبب ارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية أن تغيب عن الذاكرة، 
وذلك عندما سادت أعمال نهب في هاييتي، وجتددت املشاجرات بشكل 
شبه يومي في مصر في طوابير اخلبز وانطلقت االحتجاجات في ڤيتنام 
وبوليڤيا وأصبحت أخبار هذه املشاجرات واالحتجاجات هي املسيطرة 
ــائل اإلعالم احمللية وانتقلت أخبارها إلى  ــية لوس على العناوين الرئيس
ــعار السلع  خارج البالد املعنية وأصبح العالم كله يتحدث عن ارتفاع أس
الغذائية بشكل هائل مما رشح أزمة أسعار األغذية لتصبح مبثابة قنبلة 
ــيناريو يتكرر اآلن ولكن ساحتها  اجتماعية موقوتة. ويبدو أن هذا الس
أصبحت تسمى اجلزائر وتونس واألردن، فهل هناك حريق أسعار ينذر 
ــعة من العالم؟ من جانبه أعاد البنك الدولي  ــاحات واس باالندالع في مس
ــاعدات الطارئة مرة أخرى في أكتوبر املاضي، ذلك  تفعيل صندوق املس

الصندوق الذي كان البنك قد أنشأه بعد أزمة عام ٢٠٠٨.
  كما أن األمم املتحدة دقت نواقيس اخلطر بعد أن قفز مؤشر األغذية 
األساسية التابع ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة «فاو» في ديسمبر 
املاضي ووصل إلى مستوى قياسي. كما أن وزارة الزراعة األميركية عدلت 
ــأن كميات احملاصيل  تنبؤاتها قبل أيام قليلة وخفضت من توقعاتها بش
في العالم هذا العام، حيث قال عبدالرضا عباسيان خبير االقتصاد لدى 

الفاو في لقاء تلفزيوني: «نحن مقبلون على منطقة خطرة».
  وتساءل ريتشارد هنري، رئيس خبراء الزراعة لدى مؤسسة «آي إف 
ــي» الدولية للتمويل، عما إذا كان ارتفاع أسعار املواد الغذائية، بسبب  س
انخفاض املعروض منها، سيسفر عن موجات احتجاجات إضافية أم أنه 

سيؤدي إلى املزيد من اجلوعى.
ــلة األغذية اخلاصة  ــياق قال هنري: «إذا نظرنا إلى س   وفي هذا الس

باألسرة الدولية فسنجد أننا منر تقريبا بنفس موقف عام ٢٠٠٨».
ــعار املواد الغذائية بشكل متالحق وتصعب متابعته حيث    وترتفع أس
ــام املنصرم وحده  ــف الثاني من الع ــعار احلبوب في النص ــزت أس قف
بنحو ٥٧٪ وارتفعت أسعار النفط والزيوت بنفس احلجم تقريبا، بل إن 
ــعار السكر ارتفعت بنسبة ٧٧٪. وظلت آسيا حتى اآلن في منأى عن  أس
االحتجاجات وذلك ألن سعر األرز لم يرتفع مواكبة ملوجة ارتفاع األسعار 

خالفا ملا كان عليه احلال قبل ثالث سنوات.
  األسعار املرتفعة بشكل صاروخي تطول دائما الفقراء بالدرجة األولى 
ــك ألنهم يضطرون إلنفاق اجلزء األكبر من أموالهم من أجل الغذاء،  وذل
والنتيجة الصادمة لذلك ستكون: إذا كانت موجة الغالء قبل ثالث سنوات 
ــان في أحضان اجلوع قبل األزمة التي  قد دفعت بنحو ٨٠٠ مليون إنس
ــخص بعد األزمة  حدثت فإن عدد اجلوعى في العالم وصل إلى مليار ش

وذلك حسب تقديرات البنك الدولي.
  وهناك عدة عوامل متشابكة ومعقدة وراء مواجهة العالم خطر أزمة غذاء 
عاملية. ويرى اخلبير الزراعي هنري أن مخزون العالم من املواد الغذائية 
ــية في تراجع منذ األلفية الثالثة وأنه وصل إلى أدنى مستوى له  األساس
ــي احملصول في مكان ما من  ــي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ «فإذا حدث تراجع ف عام

العالم فإن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على األسعار».
ــبت األزمة التي حدثت قبل ثالث سنوات من أستراليا، أما اآلن    ونش
فإنها تبدأ من روسيا وأوكرانيا ودول شرق أوروبا بسبب موجة القحط 
ــيء منذ عام ٢٠٠٨ إال  هناك «فرغم انتعاش املخزون الزراعي بعض الش
ــض تراجع احملصول في صيف عام  ــكل كاف لتعوي أنها لم تنتعش بش

٢٠١٠» حسبما أوضح هنري.
  أما األسوأ من ذلك فهو فيضانات أستراليا التي ستكون لها تداعيات 
ــبما أوضحت كليره شافنيت  كارثية على محصول القمح هذا العام حس

كاتريه، خبيرة مصرف دويتشه بنك األملاني.
  يضاف إلى ذلك اجلفاف الذي أصاب أميركا اجلنوبية ومنطقة غرب 
ــات املتحدة املعروفة بأنها مخزون احلبوب األميركي، وهو ما من  الوالي

شأنه أن يزيد الوضع سوءا.
  وأوضح أتول ميتا، مدير قسم الزراعة والصناعة واخلدمات بشركة 
«آي إف سي» أن تزايد الطلب على املواد الغذائية على املدى البعيد عامل 
ــباب واضحة أهمها زيادة عدد سكان  ــعارها وذلك ألس آخر الرتفاع أس
ــعة  ــم والذي من املتوقع أن يصل بحلول عام ٢٠٥٠ إلى حاجز تس العال
مليارات يورو وتزايد أبناء الطبقة املتوسطة في الدول الصاعدة العمالقة 
ــراء كميات أكبر من  ــل الهند والصني اللتني أصبحتا قادرتني على ش مث

اللحوم مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار األعالف.

 هل تعاود أسعار المواد الغذائية االرتفاع وتصبح قنبلة موقوتة؟


