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حاصر فيھ الدبابات والصوار�خ الروسية المدن األوكرانية، ُ��دد ا�حرب والعقو�ات الدولية المفروضة ع�� 
ُ
�� الوقت الذي ت

�عتمدون ع�� األرا�ىي الزراعية الشاسعة ا�خصبة �� منطقة البحر موس�و اإلمدادات الغذائية وسبل عيش الشعوب الذين 

 المعروفة عالمًيا باسم "سلة خ�� العالم". –األسود 

وعند اندالع ا�حرب الروسية ع�� أوكرانيا، اضطر المزارعون األوكرانيون إ�� اللوذ بحيا��م والفرار و�همال حقولهم، خاصة مع 

رسل القمح و 
ُ
غ��ها من السلع الغذائية األساسية إ�� جميع أنحاء العالم لتحو�لها إ�� خ�� ومعكرونة وعلف إغالق الموا�ئ ال�ي ت

 ل�حيوانات.

ومع العقو�ات العالمية المفروضة ع�� االتحاد الرو�ىي، ذكرت مؤسسة "ماركت وو�ش" المعنية بالشأن االقتصادي العال�ي 

إ�� عقو�ات دولية تتسبب ��  –و�� قوة زراعية أخرى  –�حبوب أن تزايد ا�خاوف من احتمالية �عرض صادرات روسيا من ا

ز�ادة انخفاض اإلمدادات من السلع الغذائية، و�الرغم من عدم حدوث أي اضطرابات عالمية ح�ى اآلن �� إمدادات القمح، 

 �سبب ا�خاوف العالمية فقط من اندالع ا�حرب. %55إال إن أسعارها قد ارتفعت بنسبة 

ا�حبوب الدو�� أرنو بي�ي، إنھ إذا طال أمد ا�حرب، فقد تواجھ الدول ال�ي �عتمد ع�� واردات القمح بأسعار  وقال مدير مجلس

 معقولة من أوكرانيا نقًصا اعتباًرا من شهر يوليو القادم.

اشية، وال�ي مويستعد المسؤولون �� الدول األورو�ية لمواجهة النقص ا�حتمل �� المنتجات من أوكرانيا وز�ادة أسعار علف ال

 قد �ع�ي بالتا�� ز�ادة ت�لفة ال�حوم واأللبان إذا اضطر المزارعون إ�� تحميل العمالء الت�اليف.

عد أوكرانيا أيًضا مورًدا رئيسًيا 
ُ
صدر روسيا وأوكرانيا مجتمعتان ما يقرب من ثلث صادرات القمح والشع�� حول العالم، فيما �

ُ
وت

 للذرة وز�ت عباد الشمس.

ناجور�ي، أستاذة سالسل التور�د واللوجستيات واالقتصاد �� جامعة ماسا�شوستس �� أمهرست، إن القمح والذرة  وقالت آنا

والز�وت والشع�� والدقيق �� من السلع الغذائية المهمة للغاية لألمن الغذائي، ومع استدعاء الرجال األوكراني�ن للقتال، فمن 

 ه السلع الغذائية المهمة؟ذا الذي سيقوم با�حصاد؟ من الذي سينقل هذ

وع�� ا�جانب اآلخر، ي��قب مزارعو القمح �� دول مثل تركيا والواليات المتحدة الوضع �� أوكرانيا وذلك �� ظل احتمالية رفع 

أسعار سلعهم، فيما �شعر المزارعون �� االتحاد األورو�ي إزاء ارتفاع ت�اليف علف الماشية؛ حيث تزود أوكرانيا االتحاد 

 عن األور 
ً
 من محصول الذرة وما يقرب من نصف عنصر رئي�ىي �� ا�حبوب الالزمة لتغذية الماشية. ٪60و�ي بما يقل قليال

من احتياجاتھ من الغاز الطبي��، ف�ي كذلك مورد رئي�ىي لألسمدة والقمح والمواد  ٪40و�ينما تورد روسيا إ�� االتحاد األورو�ي 

 األساسية األخرى.


