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 المقدمة

ظهر في تقارير منظمة األغذية  ،  ن من املشكالت املشتركة التي تواجهها األمم  تعتبر مشكلة نقص الغذاء ال 
ُ
مم       والزراعة التابعوت

ُ
لأل

الجوع   بسبب  اليوم  باملوت  مهددون  العالم  في  املاليين  عشرات  أّن  إلى  تشير  حيث  الغذائية،  املشكلة  مدى صعوبة  )الفاو(  املتحدة 

تقرير    وسؤ التغذية وبحسب    واألمراض الناجمة عن سوء التغذية، في حين أّن أكثر من مليار ومائة مليون بشري األن يعانون من الجوع

التكنولوجيا والثورة الصناعية   الثورات  بالرغم من  الجوع وهذا  املتحدة، فإن هناك سبعة ماليين طفل يموتون سنويا بسبب  األمم 

 واملعرفية. 

  للمواش ي     تعد دول الساحل األفريقي من كنائز األرض، فأرضها زاخرة باملناجم التي بها معادن هامة وكذلك تزدهر هذه الدول بتربيتها

 الدول وهي:   واملناخية وتقوم بتصدير هذه الثروات، فهذه الثروات تعد من أهم مصادر الدخل القومي لهذه   ة لطبيعتها األرضي

 السنغال -1

 موريتانيا  -2

 مالي-3

 بوركينافاسو -4

 النيجر -5

 الجزائر -6

 تشاد-7

 نيجيريا-8

 إريتريا -9

 السودان  -10

السافانا لذلك يكون مناخها مشمس،تتميز دول الساحل األفريقي بمناخها     وجاف،   الصحرواي ووجود تضاريس وغابات وحشائش 

 وتهب الرياح طوال العام على مناطق دول الساحل األفريقي مع هطول األمطار بشكل غير منتظم، وهذا ما يأخذنا  

 للمشكالت التي تعاني منها هذه الدول.

املتضررين    عندما نذكرها، فتؤدي إلي مجاعات وكارثة بشرية بحق األنسانية فمئات  أزمة الغذاء هي العاهة التي تلتصق بهذه الدول   

ن ال يفصلهم عن املوت ش ئ فهم أجساد بال روح. لو تخيلنا الحياة يوما بدون طعاما املفضل من املمكن أن نكتئب فماذا إذ  يعيشوا ال 
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ملفوف بقطعة من الجلد، حقا هذا   سمراء بجسد يملئوه العظم صور ألناس ذوى بشرة   رئينالم تجد الطعام من األساس ي. جميعا قد 

معنا في مكان ما في هذا العالم أو دعنا   أن هؤالء األشخاص موجودون   ةخر قد يقشعر بدنه. الحقيق تعبير قد يراه البعض مقززا وال 

أماكن عد الدولية فالدول ةنقول في  السياسات واملصالح  على مصالحها تاركة الشعوب جياع وقد  تعمل    . الحياة ليست قاسرة على 

 حدث أن ألتهم ال 
ا
الدول من مجاعات وقتال أن    باء أطفالهم من شدة الجوع. أنصحك أال تتخيل دعنا نستكمل ما حدث لهذه  وقبل 

ماعات نستكمل ونتحدث عن عدد املوتي، من أهم أسباب املجاعات هي عدم األستقرار األمني والسياس ي، فيوجد دول لديها أرهاب وج 

 ةختطاف الفتيات. والحروب الحدوديتقوم بتهديد األمن القومي للدولة مثل النيجر، ونيجيريا على  سبيل املثال هناك حاالت كثيرة ال 

 بين الدول مثل ما حدث بين دولتي "السودان" و"التشاد" وبين شمال شرق "بيجيريا" و"التشاد".

ولة بمواردها وتقليص حجم املعونات، وإذا أخذك إلي دولة النيجر نجد أن الجفاف  لم تكن هذه املشاكل عابرة فقد أدت تهديد الد 

وإزالة األشجار وهجوم أسراب الجراد أدي إلي تغير املناخ ومع النمو السكاني أصبحت ذات موارد تكاد تكون    ةالذي أصاب الدولة واألوبئ

 منعدمة، ومن ثم حدوث مجاعات.

 أفقر دولة القارة األفريقية، نستطيع الجزم بأن هناك مشكلة واحدة تجمع دول الساحل األفريقي  ن من وتعتبر دولة "النيجر" ال  

 ، ولكن من املشكالت التي تهدد أمن هذه الدول والتي تجمعهم على حد سوا  حدة كلها، بالرغم من وجود مشاكل تهدد كل دولة على

 هي "أزمة الغذاء". 

بهذا املصدر على   سان بعد املاء، وتعتمد كل دولة على مصدر غذائي لكي تقوم بمد مواطينيها يعد الطعام املصدر األساس ي لعيش األن

سبيل املثال دولة "بوركينا فاسو" التي يعتمد أقتصادها على املوارد الحيوانية فتقوم بتربية املواش ي وتصديرها إلي الخارج. أستطاعت  

 بذلك دولة "بوركينا فاسو" الحفاظ على املصدر األسا
ا
 ما للدولة.    س ي للنمو األنساني، وكذلك الحفاظ على مستوي أقتصادي جيد نوعا

ولدى "موريتانيا"  ،  دولة "موريتانيا" ظهرت بها مشاكل في الزراعة بسبب كسرة األفات الزراعية وتحويل األموال الي دون األصالح الزراعي   

الذي يصيب الدولة. والكثير    وسفر البدو لدول أخرى؛ بسبب الجفاف  ناتج محلي منخفض حيث تعتمد على الثروة الحيوانية والزراعية

 من الدول األفريقية التي حالها حال معظم دولة "موريتانيا" أصابها الجفاف، ومن ثم تدهور في الثروة الزراعية. 

ومرارة    ،  قي األوسط هذه األزمةلم تكن هذه األزمة وليدة العصر الحالي  فقد عاشت دول الساحل األفريقي وخاصة دول الساحل األفري 

الدول؛ ليلتقطون صور للبشر هناك  وعندما نشرها    املجاعات شكلت صدمة كبرى لدول العالم، فقد كان املصورون يذهبون لهذه 

  كانوا أو صغار إلي حد املوت املحتم.   املصورون صدمت الدول من حجم البشر هناك ومن أوزانهم، فقد وصل أوزان البشر هناك كبارا

عن    تتقاعس مليون شخص بحاجه ملساعدات غذائية عاجلة، ومع ذلك بعض دول العالم  2هذا التقرير أكثر من    بكتابةن  يوجد ال 

 مساعدة هذه الدول بل البعض ال يلتفت من األساس. 

 :   أثرت هذه األزمة على الكثير من نواحي الحياة 
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والتكنولوجيا    الفكرية  النهضة  ومستوي  للتعليم  العاملي  التصنيف  خارج  األفريقي  الساحل  دول  أصبحت  التعليمية، حيث  الناحية 

الحالة الصحية   الغذائية فأدي إلي أصابتهم بأألمراض ومع تدهور  وأصبح األهالي يسحبون أطفالهم من املدارس ويقلصون وجباتهم 

ير. لم يرحم هذا العالم هذه الدول بل كان جائحة كورونا كارثة حقيقة ال مفر منها مع إنعدام الوعي، أزدات أعداد الوفيات بشكل كب

 وموت الكثير من   19-وعدم وجود إي مساعدات طبية، وتدهور الجالة املناخية؛ أدي إلي تفش ي مرض كوفيد

 األفارقة. 

االنساني  املنظمات  تتوانى  ا  ةلم  املنظمات  وكذلك  مساعدتهم،  هل  عن  السؤال  ويبقا  كافي؟!  هذا  هل  ولكن  املتحدة  كاألمم  لعاملية 

واألولية   األساسية  الحاجات  سد  أجل  من  للدولة؛  الذاتي  واألكتفاء  األقتصاد  عجلة  لتنشيط  أم  األمن  لضمان  تكفي  املساعدات 

 دول العالم ومن أغنها بالعلم لشعبها؟. لو أمعينا النظر قليال لهذه الدول سنجد أنها زاخرة بالثروات التي تجعلها من أثرى 

واملعرفة، وهل نستطيع أغفال الثروة البشرية التي تزدخر بها الدول األفريقية، فاملناح القاس ي في هذه الدول يجعل سكانها أكثر تحمل   

إلى األن تقص الغذاء،    ا .السؤال الساخر هنا لو لم يكن بأستطاعتهم التحمل كيف تحملو ةالحارة والجاف  ة للشدائد، واألجواء القاسي

 خذهم الحقوق األساسية. أدمية و آي مصدر للعيش بأواألمراض كيف عاشوا في مجتمعات لم  يجدوا منها 

إذا تحدثنا عن دولة " النيجر" بها ثروة زراعية ومحاصيل نادر زرعها بأي دولة أخري بسبب تطلبها لجو معين يوجد فقط في دولة "النيجر"  

 والذرة الرفيعة والكاسافا و األرز و اللوبياء والبصل، و الثوم والفلفل والبطاطس والقمح. مثل: )محاصيل الدخن 

تتميز دولة "إريتريا" بالثروة السمكية وتقوم بالتصدير أيضا للدول املجاورة، وكذلك تحدثنا سابقا عن دولة " بوركينا فاسو" وصالحية  

وإمكانيات إستغالل املناخ،    لى زراعة القطن. بالرغم من هذه الثروات الزراعية قتصادها بشكل أساس ي عاتربتها للزراعة، حيث يعتمد  

أن هذا ال يحدث بالعكس تماما فقدت هذه    إالقتصاد الدول  اوالتربة الصالحة لزراعة أكثر املحاصيل تصديرا للخارج وبالتالي انعاش  

الدول املتقدمة  التي اصابها القحط بل تدهور حال معظم هذه  الدول صالحيتها لتكون دول منتجة أو دول ذات كفاءة عالية في مصاف  

 الدول مثل )موريتانيا، والسنغال، وبوركينا فاسو، والتشاد، وكذلك مالي( والجفاف واملجاعات وأصبح حالها يرثي له. 

فساد يصل لهذا الحد  من املحتمل أن يصاب البعض بدهشة أين حكومة هذه الدول وأين جمعيات حقوق األنسان بالعالم أجمع وال 

من الألنسانية؟ يبقا السؤال هل تمنع القوانين الدولية من التدخل الجازم للحد من هذه املجاعات من الحد من فساد الحكومات الذي  

لحروب ن انعم إلي ال   ،جابة بالرغم من إنها ليست السبب الوحيدأدي الحال لهذا الحد؟ إذا أمعنا النظر مجددا سنجد أن الحروب هي ال 

من أكثر األشياء التي قد تؤدي لتدهور البالد هو الحرب األهلية أن  ، و األهلية بين القبائل والنزاعات علي الحدود أدت لهذا التدهور  

تكون الدولة هي القاضية بنفسه على نفسها، ويتغلل التدخل من الخارج ألرضها وشعبها ويقتنع كل مجموعة من األفراد بحقه الكامل  

 إلي مهب الريح ال يكون أرض وال شعب.   أراض ي الدولة دون غيره حينها تذهب كل الثروات هباء وتذهب الدولة   المتالك



 

 

5 

 

نظمات  املنزاع الحكومات علي الحدود وعدم النظر إلي حاجات الدولة األساسية بل تصل أحيانا إلي قطيعة كبرى بين الدول، وتدخل   

 2010الدولية؛ لحل النزاع مثل دولتي "التشاد" "والسودان" والنزاع القائم بينهم الذي أدي إلي إنشغال الحكومات بالنزاع، ولكن بعام  

 اع وتوطيد العالقات بين دولتي التشاد والسودان. تم حل هذا النز 

تحاد للتقدم وبتعويض الخسائر الناتجة لهذه  لكل نزاع وكل حرب تحدث نتائج سلبية على الدولة ويأتي دور الحكومة والشعب باال 

فريقية الحد من هذه  الحروب. لم تتوقف األسباب عند هذا الحد فقد، فهناك أسباب خارجة عن إرادة هذه الدول،تحاول الدول األ 

الغذائية بحلول عام   السلع  ارتفاع أسعار  وقف عائقا لذوي الدخل املحدود للوصول الي حقهم في السلع الذى    2017األسباب وهي 

  الغذائية كاألرز، والقمح، والذرة. ووفق "صندوق النقد الدولي" فإن استخدام املحاصيل الغذائية ألنتاج النفط يعد أهم أسباب إرتفاع 

وبعد هبوط أسعار العقارات اتجه االستثمار إلي أسواق السلع الغذائية، باالضافة إلي   2007و 2006أسعار املوارد الغذائية بين عامي 

 ذلك ارتفاع أسعار النفط عامليا. 

 أزمة الغذاء بدول الساحل األفريقي وبدايتها 

 ذور عميقة بدايتها األساطير وألهة الجوع وتمثيل الكفاح لم تكن أزمة الغذاء وليدة هذا العصر ولم تنشأ من العدم، فلها ج

من أجل الحصول على لقمة العيش، وتصوير كوارث نقص الغذاء وتتابعت أزمة الغذاء إلي القرنين التاسع عشر والعشرين بدول العالم 

ألفريقية حيث كانت أكثر تأثرا القارة ا  أجمع وخاصة دول جنوب وشرق أفريقيا وكذلك شرق ووسط أسيا ولكن بدأت الكارثة تجتاح

 قبل امليالد بحسب ما ورد تاريخيا.   22بهذه األزمة منذ منتصف القرن  

أدي التغير املناخي املفاجئ والقصير الذي تسبب في انخفاض هطول األمطار إلى عدة عقود من الجفاف في صعيد مصر. ويظن    

رئيسيا النهيار اململكة القديمة، ويعود للفترة االنتقالية املصرية األولى فقد   املورخيين أن املجاعة والنزاع املدني الناتج كان سببا

امتدت املجاعة عبر منطقة الساحل    1880"كان الناس يموتون من الجوع في صعيد مصر وكان الناس يأكلون أطفالهم".وفي عام  

 جاعة.توفي نصف سكان تمبكتو )مدينة بشمال مالي(  بسبب امل 1738بأكملها، وفي عام 

وقعت مجاعة واسعة النطاق في بيافرا في نيجيريا بسبب الحصار الحكومي لألراض ي االنفصالية وبلغ  1969إلى عام  1967في عام  

مليون شخص بسبب الجوع بسبب هذه املجاعة. ومنذ ذلك الوقت وأصبحت  املجاعات األفريقية أكثر انتشارا   1.5عدد املوتى  

 . 1998و  1990ن بعض املجاعات في أواخر السبعينيات ومرة أخرى في عامي وأكثر شدة فقد شهدت السودا 

 

حيث تعرضت   2010بتاريخ    الساحل. واألشهر هي مجاعة  2006و 2005تشمل املجاعات في أفريقيا أزمة الغذاء في النيجر بعام   

السبب   السنغال وموريتانيا، ومالي، والسودان وكان  نهر  املجاعة هي الجفاف. مناطق كثيرة لتضرر مثل منطقة  في هذه  الرئيس 

حيث تسبب خسارة موسمان مطريان متتاليان في حدوث أسوأ جفاف في شرق أفريقيا خالل   2011والجفاف في شرق أفريقيا  

ا.60  عاما
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  لم يكن الجفاف هو السبب الوحيد ملشكلة املجاعات حيث يوجد أسباب كثيرة أخري منها: ) الحرب، والتضخم، وفشل املواسم  

القتال   وسنوات  الفرنس ي  األستعمار  مجئ  ومع  األوبئة(.  وتفش ي  الوفيات  معدل  زيادة  أو  السكاني،  التوازن  وعدم  الزراعية، 

الدامي،وأقام الفرنسيون وجودا دائما وبدأ الفرنسيون يبحثون عن وسائل يجعلون بها الحكومة الجديدة يدفع التكاليف الدارية  

م الفرنسيين  يجد  فلم  زراعة  لالحتالل،  الفالحين  بإجبار  الفرنسيون  فقرر  فقط،  ذاتيا  مكتفية  كانت  الدول  أن  بسبب  يدفع  ن 

املحاصيل التي تصدر للخارج مثل القطن والفول السوداني، كان القطن ضرور ملصانع النسيج الفرنسية بينما الفول السوداني 

 لك الوقت.فكان لتوفير بديل رخيص لزيت الجوز الشائع االستخدام في فرنسا في ذ

وكان هناك محاصيل تبادلية مع هذه املحاصيل مثل الشوفان والبقوليات أدى ذلك ألرهاق التربة. ومع إنهاء األستعمار وحصول  

راح الفرنسيون يطلبون ضريبة من كل بالغ تعدى الخامسة   1929الشكلي على األستعمار فرضت الضرائب حيث في مالي عام  

بين خمسة   ما  يزرع  بأن  عام  عشرة  القطن. وفي  من  كيلوغرامات  ارتفعت    1960وعشرة  لفرنسا  الشكلي  األستعمار  أعوام  آخر 

، خالل الجفاف أجبرت  الحكومة كل فالح بالغ أن يجني ما ال يقل عن ثمانية 1970الضريبة إلى ما يعادل أربعين كيلوغراما. وفي عام  

 حون بتخصيص أكثر مساحات مساحات أرضهم للمحاصيل النقدية. وأربعين كيلوغراما من القطن لدفع الضرائب. لذلك قام الفال 

 أسباب نقص الغذاء في دول الساحل األفريقي 

 إذا تطرقنا إلي أسباب أزمة النقص الغذائي في دول الساحل األفريقي سنجد أن : 

 انخفاض النتاجیة الزراعیة:  -1

الزراعية    ة التحتية، وعدم مالحقة هذه الدول للوسائل التكنولوجياادت نقص الجهود املبذولة لتحسين وسائل الزراعة، وتدني البني

  الحديثة باألضافة إلي التحديات املناخية التي تواجه هذه القارة مثل تغير املناخ، وفقدان خصوبة التربة، ونقص املياة بسبب الجفاف،

 اعية. وفقدان نوعية املياة الجيدة باألضافة إلي الفيضانات، وانتشار األفات الزر 

 ارتفاع معدل نمو السكان:   -2

يرتبط النمو السكاني بزيادة الطلب على املوارد الغذائية ومع تدهور حالة األنتاجية الزراعية، وإتجاه بعض الدول لألستيراد من   

 الخارج، وإهمال الزراعة. 

 عدم كفاءة نظم وسیاسات توزیع الغذاء: -3

ائیة حتى مع قدرة السكان الحصول على مع  وھو األمر الذي یرتبط بعدم قدرة السكان الحصول على یحتاجون إلیه من مواد غذ  

 توفر املوارد املادیة لدیھم، ھذا لعدم كفاءة سیاسات التوزیع  بشكل دقیق.  

 الفقر وانخفاض الدخل:   -4
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مع زيادة أسعار السلع الغذائية وإنخفاض األجور أزداد معدالت الفقر في هذه الدول والهجرات مثل دولة السودان التي شهدت إرتفاع  

 السلع الغذائية، وهجرة املزارعين للمدن أو لخارج البالد.  في

 زيادة أسعار النفط:   -5

دوالر ومن األساس تعاني هذه الدول من    100تعتمد األن الزراعة الحديثة على الطاقة وقد وصل سعر برميل النفط األن إلى أكثر من  

 الفقر فكيف لها بهذه الطاقة لتوفير زراعة حديثة. 

 وبئة:تفش ي األ  -6

الداعم الصحي لدي الدول    لم تكن األمراض عامل هامش ي في تدهور بالد الساحل األفريقي حيث كشفت هذه األوبئة هشاشة 

تضد األمراض وارتفع معدل الوفيات بشكل كبير وخصوصا مع إنتشار فيروس كورونا في القارة األفريقية مع سوء الدعم الغذائي  

 املساعدات الخارجية فقد أدت إلي املجاعات.للدول وإعتمادها على املعونات و 

 يمكننا تعريف املجاعات التي تسببها أزمة نقص الغذاء وما معايريها وفقا للمعيار األنساني لألمم املتحدة وهي:   

ا في الغذاء مع قدرة محدودة على التأقلم. 20عندما يواجه ما ال يقل عن  -1 ا حادا  ٪ من األسر في منطقة ما نقصا

 ٪.  30انتشار سوء التغذية الحاد في األطفال بنسبة تتجاوز   عند -2

 شخص في اليوم.  10,000عند تجاوز معدل الوفيات شخصين لكل  -3

 أصبحت القارة األفريقية هي أكثر البلدان تاثرا بهذه األزمة واألكثر تكرار لها ويرجع هذا إلي:

االمنيه ملشاكل الجفاف التي قد تصيب البالد. ساهمت الكثير من املنظمات    عدم األكتفاء الذاتي من املوارد الغذائية واالحتياطات 

برفع دعم ألكتفاء الذاتي من املوارد مثل مبادرات ملعالجة مشكلة األمن الغذائي مثل "الجدار األخضر الكبير" و "نهج" التنمية  

فير نهج بديل لزيادة األمن الغذائي في أفريقيا والذي  املجتمعية" للتنمية الزراعية، وهو برنامج للمنظمات غير الحكومية بهدف تو 

ينفذ عبر مجاالت محددة للتدخل مثل إدخال املحاصيل املقاومة للجفاف والطرق الجديدة لنتاج الغذاء مثل الغابات الزراعية.  

 قد انتشرت في إثيوبيا في التسعينيات وفي كل من مالوي وأوغندا وإريتريا وكينيا. 

أكد "برنامج الغذاء العاملي" على أن منطقة الساحل األوسط   2020أكتوبر    16ي أزمة نفص الغذاء بعد، فبتاريخ  مع ذلك لم تنته 

ألف شخص على بعد خطوة    11الفريقي التي تضم )بوركينافاسو، ومالي، والنيجر( تواجه أزمة غذاء خطيرة مع وجود مايقرب من  

وأوضح أن مقاطعتين فى بوركينافاسو صارتا في مرحلة الطوارئ    كينا فاسو.واحدة من املجاعة، خاصة في أجزاء من شمال بور 

إلى أزمة الجوع باملنطقة حيث غمرت املياه الحقول ودمرت   النسانية؛ النعدام األمن الغذائي، وأن الفيضانات املدمرة أضافت 

 يجر ومائة ألف في بوركينافاسو. املنازل وسبل العيش، وأكد أن عدد املتضررين بلغ أكثر من نصف مليون شخص في الن
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يعتقد بأن األزمة ستتفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا الذي أصبح عامل ضغط على الدول التي كان لديها أزمة نقص الغذاء  

 بالفعل. وزيادة أسعار السلع الزراعية، وارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع مستوايات املعيشة. في كل عام تحدث مجاعات على كافة 

دول العالم ليس فقط في القارة األفريقية، ولكن التأثير الذي تتعرض له دول الساحل األفريقي يبقا مادام األزل، بل مع كل ازمة  

نقص الغذاء وحدوث املجاعات تتفاقم املشكلة بشكل أكبر وتظهر الجماعات املسلحة والتخلف والصراع من أجل الحصول على  

 الذي يلغا فيه العقل.   الجنون  القوت ويصبح البشر في حالة من

وهي    ىاألول  لكل مشكلة لم يتم حلها تظهر مشكلة أخري وربما بالتزامن مع املشكلة تظهر مشاكل أخري تأثر بالتوازي على املشكلة 

مشاكل تتفاقم في أن  عليه    ستخدام األدمي، ويبقا الحال كما هوأو بالفعل هنا لكنها غير صالحة لل   ،  ما ال توجدإمشكلة املاء فهي  

صالحية املاء ونظافتها والبعض األخر   واحد وكل الضرر على البشرية فقط. وتبور األراض ي الزراعية أو يفسد املحصول بسبب عدم

 .  يلقي حدفه بسبب إنه ال يجد مصدر غذائي أولي لكي يؤمن حاجته من الطعام

 فريقي:مظاهر أزمة الغذاء وأثرها على التنمية في دول الساحل األ 

الغابات      ن هو غرس ستة ماليين شجرة لعادة إنباتن عصر من التنمية الزراعية فمن أهم مشاريعها ال تعيش دولة الجزائر ال 

تم إستصالح    1970إلي عام    1965التالية على إمتداد الحافة الشمالية للصحراء األفريقية، وفي عام    العشرينوهذا لفترة االعوام  

ة يوسعدو الصحراوية بالجزائر، عن طريق زراعة أشجار السنط والكافور. ووفرت هذه األشجار الحماية من  فدانا في قري  160

القحط   مظاهر  ظهرت  أم  األفريقي  الساحل  دول  على  املظاهر  هذه  حلت  فهل  التربة.  رطوبة  من  وزادت  الرملية  العواصف 

 واملجاعات؟. 

الزراعية التي   لقاء اللوم على زحف الصحراء كأسباب للمجاعة في الساحل الفريقي فهناك كميات ضخمة من السلع  إمن املحرج  

رَسل خارَج الدول، حتى خالل سنوات الجفاف. فقد كانت السفن التي تجلب غذاء الغاثة إلى ميناء دكار بدولة السنغال ترحل 
ُ
ت

السوداني والقطن والخضراوات  بالفول  الدوالرات والتي    محملة  املاليين من  تبلغ قيمتها مئات  التي  الزراعية  السلع  واللحم. ومن 

زادت صادرات كثيرة من دول الساحل الفريقي بلغ بعضها مستويات ضخمة. فقد بلغ ،  صدرها الساحل الفريقي خالل الجفاف

در السنوي من لحوم البقر املثلجة أو املجمدة مليون رطل، وتضاعف الصا  200أكثر من    1971إجمالي صادرات املاشية خالل عام  

تصدير   تم  ذلك  إلي  الجفاف.باألضافة  قبل  مع سنوات  باملقارنة  مرات  و  65ثالث  السمك  من  رطل  من    32مليون  رطل  مليون 

 مليار دوالر.  1.5م. وفي فترة سنوات الجفاف بلغت الصادرات بقيمة 1971الخضراوات من منطقة الساحل األفريقي عام 

ت مالي إحدى الدول األشد تضررا من الجفاف وكانت إحدى الدول الرئيسية التي تتلقى شحنات الغذاء العاجلة. بالرغم من كان

ذاد الفترة  )حوالي    تذلك خالل هذه  الجفاف  القطن خالل سنوات  وبلغت صادرات  الضعف،  للقطن   50املساحة املخصصة 

كان    1934ن يزرع في أفضل األراض ي التي كانت أقل تأثرا بالجفاف.في عام  أرطال لكل رجل( ووبذلك كان القط  10مليون رطل أو  

ازدادت خمس مرت، وفي    1961تضاعفت املساحة. وبحلول عام    1954ألف فدان في النيجر. وفي عام    182الفول السوداني يحتل  
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مليون وثمانين ألف فدان. وكانت  مقدارها    ، كانت املساحة املزروعة بالفول السوداني تغطي مساحة كبيرة1968الجفاف عام  

الحمالت الحكومية والضرائب وكذلك األبحاث حول الفصائل الجديدة من الفول السوداني تمثل السبب الرئيس ي لهذا التوسع  

 .  وحمالت املنح للشركات عند حصاد املحصول 

سوداني في الستينيات من القرن العشرين  فقد كان التوسع على حساب املناطق الخضراء واستنزاف التربة. وبدأت زراعة الفول ال

أكثر عرضة لخطر الجفاف. وفي  الرعاة وحيواناتهم  الرعاة. وبهذا أصبح  التي يستخدمها  أكثر شمال األراض ي  تأخد شكال توسع 

 السنوات الخمس قبل الجفاف نفذت تشاد برنامج بدعم دول دول السوق األوربي لزيادة إنتاج القطن.  

ذهب حوالي    1974من املواطنين هو األستيراد ففي عام    االستنزافان لزراعة القطن. السبب الرئيس ي لهذا  وخصص ثلثا مليون فد 

من امليزانية    47.2%  من العملة األجنبية التي كسبتها السنغال لشراء مكيفات الهواء، والتبغ، والسكر، النقي، والكحوليات  30٪

   ينفق على رواتب الطبقة املخملية من الحكوميين. 

   ربع مراتأمليون دوالر.     18  حوالي  1971م    ، قامت دولة النيجر بمضاعفة إنتاج القطن في عا1971و    1961وبين عامي   
ا
،  معا

عام   في  معا  الصادران  لهذان  األرباح  صافي  وكان  مرات.  ثالث  السوداني  الفول  إنتاج  دوالر.     18حوالي  1971ومضاعفة  مليون 

ماليين دوالر للبنزين والطارات. ويقود أغلب   4املالبس، وذهب مليون دوالر لشراء السيارات الفارهة، وتقريبا  واسُتخدمت الستيراد  

هذه السيارات نخبة سادة ااملجتمع وأنفق أكثر من مليون دوالر الستيراد املشروبات الكحولية ومنتجات التبغ. وحتى حين ُيستخدم  

ذاء، فإن هذا الغذاء ال يصل إلى الفقراء عموما بل تستهلكه الطبقات املخملية في املدن.  جزء من أرباح التصدير في استيراد الغ

الستيراد القمح للمطاحن الفرنسيين    1974وقد تم إنفاق أكثر من نصف ما كسبته السنغال من تصدير الفول السوداني عام

 والتي تنتج الدقيق لصناعة خبز فرنس ي لسكان املدن. 

الساحل األفريقي تقوم بإنتاج ما يكفي سكانها ويبعدهم عن املجاعات لكن الحكومات التابعة لدول الخارج  الحقيقة هي أن دول  

هي من تدعم هذه املجاعات. أثرت هذه املجاعات علي التنمية لهذه البالد حتي بعد التخلص من األستعمار، أستخدم البشر كأداة 

 ع أصبح هناك مجاعات، جهل، إرهاب.  لجلب املال وإهملو الحق البشري لذلك نتيجة الجش

الحقيقة إن هذه الدول هي بعيده كل البعد عن مظاهر التنمية وهذا بالنسبة للقري ليس للمدن، فكما أوضحنا سابقا إن كل  

الخبز.  إال فتات  يأخد  املزارع فال  املال وهو  أما صاحب هذا  الطبقة املخملية واملدن  األول أصحاب  الدولة املستفاد  في    عائدات 

الحقيقة أن دول الساحل األفريقي تعيش تنمية زراعية في حد ذاتها فكل يدرك مدي جودة تربة األراض ي وصحليتها للزراعة في هذه  

 الدول، وإذ كان العكس ما كانت مطمع لدول األستعمارية بالرغم من إنتهاء األستعمار.  

ستهالك  اعة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا وماذا عن ال الجدير بالذكر إن دول الساحل األفريقي تبحث طرق جديدة للزر 

 وعدم األستيراد.  ستهالك املحلي للزراعية واال  االتجاهن يتم توسع أكثر لألراض ي الزراعية وكذلك أ القاس ي للتربة، ومن املرجح 
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تنمية الثقافية فذهب دول املناصرة  أحادي على التنمية فظهرت تنمية أخري بأعقاب هذه التنمية وهي ال  تأثيرلم يكن هذا فقط ذا   

لتعريفهم باألديان، لم    والداعمة لدول الساحل األفريقي ببعث البعثات التعليمية للفالحين واملنعدمين وكذلك البعاثات الدينية

ا قارة  يكن هذا وحسب فهناك الكثر منهم يدرسون في مصر وبالتحديد في األزهر الشريف، والبعض في دول عاملية متفرقة وخصوص

 أوروبا. 

هناك قادة وزعماء ومناضيلين أنجبتهم هذه الدول ومنهم من يساهم في تعزيز والنهوض بهذه الدول وحل أزمة املجاعات ونقص  

الغذاء الذي يؤثر على حياتهم فهم األن يقفون على أعتاب ملوت املحتم. تقوم األن الدول بدعم دول الساحل األفريقي ضد الفقر  

جندي إلى مثلث الحدود بين مالي  1200األرهاب فيتم تزويدهم باألسلحة والجنود املدربة، قامت دولة تشاد بإرسال  الذي أدي إلي  

قامت   عندما  للسودان  الدولي  التنظيم  إرسالها  تم  تم  التي  املساعدات  وكذلك  بل  املجاهدين  ملكافحة  فاسو  وبوركينا  والنيجر 

ه الدول تقوم بالتنمية والحرص على التخلص من مظاهر الفقر والقحط قد املستطاع  املناوشات بين السوادن وجنوبها. مازالت هذ

 ووضع إستراتيجيات وطرق من أجل الوصول ملستوي معيش ي يؤمن حياة كريمة للمواطينيها. 

اقع تقارير األمم املتحدة ومنظمة الفاو:   أزمة الغذاء بدول الساحل من و

 م بأن هناك 2019الغذاء" عن أحدث أرقام حاالت الجوع وسوء التغذية لعام أشارت منظمة "الشبكة العاملية ضد أزمات 

 مليون طفل يعاني من الهزال والضعف الجسدي وهذا طبقا ل 17شخص يعاني من إنعدام حاد لألمن الغذائي، وإن  183

 ة الثالثة من أكثر عشر  دولة تعاني من أزمة نقص الغذاء. بحسب التقارير أحتلت دولة جنوب السودان املرتب 55إحصائيات ل

 بينما أحتلت شمال النيجر املرتبة التاسعة حيث تصل النسبة هناك لخمسة 2019دول لديهم نقص في الغذاء وسوء تغذية لعام 

 مليون شخص وفي جنوب السودان تصل النسبة إلي سبعة مليون شخص. تعيش األن أجزاء من شمال وشرق "بوركينا فاسو"  

 لعام  2019ن الغذائي وكان إحد األسباب الرئيسية إندالع الحرب وقسوة املناخ. وبحسب تقارير لعام حالة من إنعدام األم

 م إذ لم يتم حل األزمة سوف تتفاقم أكثر إلي أن األقارم تشير إلي : 2020

جنوب  السودان 

 السودان 

 الدول  التشاد  مالي النيجر  نيجيريا

 عدد الحاالت  ألف22 ألف 39 ألف86 ألف412 مليون 1.8 مليون 

 املستعصية 

 2.9 مليون  1.4 مليون 4.6 مليون 5.1 مليون 4.8

 مليون 

عدد الحاالت التي   ألف 619

 تعيش في أزمة 
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مليو11.8

 ن

مليو18.8 مليون 3.2

 ن

عدد الحاالت االتي   مليون  2.7 ألف648 مليون 4.8

تعيش في خطر نقص  

 الغذاء

أكثر من  

مليون   10

 تقريبا

 مليون 8

 تقريبا

مليو24.6

 ن

 تقريبا

مليون  6.8

 تقريبا

مليون  5

 تقريبا

 مليون 6.1

 تقريبا

مجموع عدد الجوعى  

 حسب منظمة الفاو 

2017-2019 

 

 التوصيات

وإدخال وسائل   -1 البذور، واألسمدة،  من  الزراعية  بإحتياجاته  الصغير  املزارع  تدعيم  الزراعية من خالل  األنتاجية  كفاءة  رفع 

للمساهمة في الزراعة الحديثة. حيث تتمتع دول الساحل األفريقي بتربة صالحة للزراعة مع مناخ مشمش جاف تكنولوجيا حديثة 

 يتوفر لزراعة الكثير من املحاصيل الهامة مع تخصيص برامج للتوزيع العادل للغذاء على املجتمع وإصالح التربة. 

لهم إدراك حجم املسؤلية املالقاه على عاتق كال من الدولة والشعب  رفع الوعي الغذائي والزراعي بين فئات الشعب املختلفة وجع  -2

 وذلك من خالل تمكين املنظمات املدنية من مساعدتهم ثقافيا وتعليميا.

الفئات األكثر هشاشة والذين فقدوا وظائفهم بسبب الغالق، وذلك لكي يتمكنوا من الحصول على    -3 إنشاء خطط ملساعدة 

ي. ومن املمكن تمكينهم في وظائف أخري تنمو بأقتصاد الدولة وخفض معدالت البطالة والحد من  الطعام الكافي والمن و 
ّ
غذ

ُ
امل

 أزمة النقص االغذائي. 

التركيز على عنصر املرأة في املتجمع؛ ألنها من أهم عناصر املجتمع في زيادة وعي األفراد بل والحرص منها على مساعدتها الفطرية    -4

مميز لألستفادة من خلق عنصر بشري يستقطب الحاالت القصوة للمساعدة، يؤثر على األخرين بالعاطفة  لألخرين يجعلها عامل 

 االتي تقنع األفراد بأهمية زيادة الوعي، وكذلك مساعدتها لنا فكل 
ا
     مراة واعية تنشر الوعي لألخرين وألفراد أسرتها تنقذ جيال

ا
  كامال

 من الجهل والتخلف بل وتنقذ دولة.

على وشك املوت والتواصل مع (  دول    4أو    3من املمكن إنشاء لجنة تختص بمهام معينة وهي ) إختيار  فالتعاون الدولي األفريقي    -5

دول، خاصة لهذه ال  باقي اللجان من أجل وضع خطة محكمة ألنقاذ هذه الدول، التواصل مع املنظمات الدولية من أجل إمدادت

الدعم الفعلي داخل   أنواعها من أجل مناقشة الخطة وبداية تمكين  التواصل مع حكومة هذه الدول والجمعيات املدنية بكافة 

 البالد وضع خطة زمنية بوقت إنهاء املساعدات وهو الوقت الذي تكون فيه هذه الدول قادرة على األعتماد على شعبها وأرضها(. 
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ات لجعل الدولة تتحكم بالسلع الغذائية وعدم تركها لجشع التجار ورصد السلع الناقصة في الدولة  وضع وسائل تكنولوجيا وألي  -6

 وكيفية توفيرها وإمكانية وجود بدائل لهذه السلع الغير متوفرة. 

 إنهاء األستغالل األستعماري للدول وتدعيم الفالح بأخذ حصة األسد من العائدات.   -7

 

 


