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 36دولة ستشهد حاﻻت مجاعة متعددة في اﻷشهر القادمة
الخبر:
حسب ﻣﺎ ورد ﻓﻲ الغﺎرديﺎن البريطﺎنية ّ
ﻓإن تداعيﺎت ﻓيروس كورونﺎ )كوﻓيد (19-قد تكون أكثر ﻓتكﺎ ﻣن الفيروس
نفسه ،ونشرت الصحيفة التحذير الذي أطلقه برنﺎﻣج الغذاء العﺎلﻣﻲ والذي ﺟﺎء ﻓيه أن العﺎلم سيكون علﻰ حﺎﻓة "ﺟﺎﺋحة
الﺟوع" ،إذ ﻓﻲ غضون بضعة أشهر ﻣن اﻵن ستشهد  36دولة احتﻣﺎل حدوث حﺎﻻت ﻣﺟﺎعة ﻣتعددة.
ولقد قﺎل الﻣدير التنفيذي لبرنﺎﻣج الغذاء العﺎلﻣﻲ التﺎبع لﻸﻣم الﻣتحدة "ديفيد بيزلﻲ" صﺎحب التحذير ﻓﻲ ﻣقﺎل
نشرته الواشنطن بوست ﻣؤخرا بﺎلحرف الواحد "إذا لم نتﻣكن ﻣن الوصول إلﻰ هؤﻻء النﺎس ،وإذا لم نتﻣكن ﻣن تقديم
الﻣسﺎعدة الﻣنقذة للحيﺎة التﻲ يحتﺎﺟونهﺎ ،ﻷن التﻣويل تم قطعه أو أغلقت الحدود التﻲ ينقل عبرهﺎ الطعﺎم ،ﻓإن تحليل
برنﺎﻣج الغذاء العﺎلﻣﻲ يظهر أن  300ألف شخص يﻣكن أن يﻣوتوا ﺟوعﺎ كل يوم ﻓﻲ اﻷشهر الثﻼثة الﻣقبلة" وأضﺎف
"عندﻣﺎ تفكر أنه بﺎلفعل -ورغم أﻓضل ﺟهودنﺎ -يﻣوت ﺟوعﺎ  21ألف شخص كل يوم ،ﻓإن حﺟم عدد الﻣوتﻰ الﻣحتﻣلين
يﻣزق القلب .وﻓﻲ  10دول لدينﺎ أكثر ﻣن ﻣليون شخص علﻰ وشك الﻣﺟﺎعة ﻣع كتﺎبة هذا التقرير") .الﺟزيرة نت(
التعليق:
ﻣفزعة هﻲ اﻷرقﺎم الﻣنشورة عن أعداد النﺎس الذين سيقضون نحبهم ﺟراء الﺟوع بسبب تداعيﺎت انتشﺎر ﻓيروس
كورونﺎ وتعطل عﺟلة اﻻقتصﺎد وإغﻼق الحدود ﻓﻲ اﻷشهر القﺎدﻣة ،لكن ﻣﺎ يدعو للقلﻖ هو الﻣوقف الدولﻲ واﻹﺟراءات
التﻲ ستتبعهﺎ الحكوﻣﺎت القﺎﺋدة للعﺎلم اليوم ﻓﻲ خضم تواصل الﺟﺎﺋحة وأضرارهﺎ.
هل يﻣكن ﻷﻣريكﺎ أن تتخذ ﻣوقفﺎ إنسﺎنيﺎ تﺟﺎه أولﺋك الﻣنكوبين وتﻣ ّد يد الﻣسﺎعدة لهم وهﻲ التﻲ شنت ﻣﺎ يعرف
بحرب الكﻣﺎﻣﺎت وقﺎﻣت بﺎﻻستيﻼء علﻰ شحنة كﺎنت ﻣتﺟهة لفرنسﺎ وأخرى ﻷلﻣﺎنيﺎ ﻓيﻣﺎ بﺎت يعرف بﺎلقرصنة
العصرية؟ ﻣستبعد طبعﺎ ،ﻓشعﺎر أﻣريكﺎ داﺋﻣﺎ أنﺎ والطوﻓﺎن ﻣن بعدي.
خير وهﻲ التﻲ عزﻣت أن تعتﻣد ﻣع شعبهﺎ سيﺎسة ﻣنﺎعة القطيع بغية التخلص ﻣن عبء
هل يُتوس ّم ﻣن بريطﺎنيﺎ ٌ
الفﺋﺎت اله ّشة؛ هل ﻣن الﻣﻣكن أن تصحو إنسﺎنيتهﺎ وتنشغل بﻣﺂسﻲ الشعوب اﻷخرى؟
ﻣﺎذا عن ﻓرنسﺎ وبﺎقﻲ دول اﻻتحﺎد اﻷوروبﻲ ،هل هﻲ سﺎعدت بعضهﺎ بﻣﺎ يكفﻲ لتكون نﻣوذﺟﺎ للعﺎلم كله ﻓﻲ
التعﺎون والوحدة ﻓﻲ ظل ﺟﺎﺋحة كوﻓيد 19لينتظر ﻣنهﺎ إنقﺎذ دول أﻓريقية ﻣثﻼ؟
وﻣﺎذا عن روسيﺎ التﻲ أرسلت شحنﺎت ﻹعﺎنة إيطﺎليﺎ ﻣكتوبﺎ ً عليهﺎ ﻣن روسيﺎ ﻣع الحب ﻹحراج اﻻتحﺎد اﻷوروبﻲ
ولحسﺎبﺎت سيﺎسية بحتة ،هل ستسﺎعد دوﻻً أخرى دون تحقيﻖ أهداف سيﺎسية؟
ّ
إن القنﺎع الذي تلبسه الرأسﻣﺎلية الﻣتنفذة ﻓﻲ العﺎلم قد سقط وأسفر عن وﺟههﺎ القبيح اﻷنﺎنﻲ النفعﻲ .ﻓﺎلنفعية
والﻣصﺎلح الضيقة هﻲ الﻣحرك الحقيقﻲ لتلك الدول والﺟﺎنب اﻹنسﺎنﻲ والحقوقﻲ وغيره ﻣﺎ هﻲ إﻻ ﻣسﺎحيﻖ تﺟﻣيل
لتغطية تلك البشﺎعة.
كذلك اﻷﻣر بﺎلنسبة للصين وﻣن يحﻣل لواء الشيوعية الﻣعدّلة ﺟينيﺎ ،ﻓﺂخر ه ّﻣهﺎ البشرية وﻣﺎ تعﺎنيه ،ﻓلوﻻ صﻣتهﺎ
وتقﺎعسهﺎ لﻣﺎ انتشر الفيروس ﻓﻲ العﺎلم كﻣﺎ هو الحﺎل اﻵن.
ّ
الﻣرة التﻲ تلقﻲ بظﻼلهﺎ اليوم ﻓﻲ ظل اﻷزﻣة الخﺎنقة التﻲ نحيﺎهﺎ هﻲ أّ ّن الدول التﻲ تقود العﺎلم ليست
إن الحقيقة ّ
بر اﻷﻣﺎن ،وطﺎلﻣﺎ بقيت هﻲ أول الركب ﻓلن تتراﺟع أعداد الﻣنكوبين بﺎلفقر
أهﻼ للقيﺎدة ولن تسير أبدا بﺎلبشرية إلﻰ ّ
والﺟوع والحروب وغيرهﺎ.
ﻻ شك ّ
أن العﺎلم سيبرز لنﺎ عدم إنسﺎنيته وأنﺎنيته أكثر وأكثر ﻓﻲ اﻷشهر القﺎدﻣة إن حصلت الﻣﺟﺎعة ﻻ قدر ﷲ
وهو يحصﻲ أعداد الﻣوتﻰ ﺟوعﺎ ﻓﻲ  36دولة التﻲ تنتظرهﺎ الﻣﺟﺎعة ﻣ ّﻣﺎ لن يدع ﻣﺟﺎﻻ للشك لحﺎﺟة البشرية لدولة
رعﺎية صﺎحبة رسﺎلة تنقذه ﻣن براثن الﻣبﺎدئ الفﺎسدة الﻣﺟرﻣة.
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