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تو ّقع جائحة الجوع مصاحب لوباء كورونا
العواقب الحتمٌة لنظام عالمً رأسمالً
(مترجم)
الخبر:
فً الخامس من أٌار/ماٌو ،ذكرت وسائل اإلعالم أن مدٌر الشؤون اإلنسانٌة فً األمم المتحدة ،مارك
لوكوك ،حذر من أن عدد األشخاص الذٌن ٌتضورون جوعا ً حتى الموت ٌمكن أن ٌتضاعف بحلول نهاٌة
العام بسبب التداعٌات االقتصادٌة إلدارة جائحة فٌروس كورونا من جانب الحكومات فً جمٌع أنحاء
العالم .وفً نٌسان/أبرٌل ،حذر تقرٌر لبرنامج الغذاء العالمً التابع لألمم المتحدة من أن العالم ٌواجه
"جائحة الجوع" بسبب األزمة ،مع احتمال المجاعات فً ثالثٌن دولة ٌمكن أن تضاعف عدد األشخاص
الذٌن ٌعانون من الجوع الحاد ،ودفع أكثر من ربع ملٌار شخص ( 562ملٌونا ً) إلى حافة المجاعة .وصرح
مدٌر برنامج األغذٌة العالمً ،دٌفٌد بٌسلً ،بأن العالم قد ٌواجه مجاعات متعددة "ذات أبعاد كتابٌة فً
غضون بضعة أشهر قصٌرة" وأن "هناك خطرا ً حقٌقٌا ً من احتمال وفاة عدد أكبر من الناس من التأثٌر
االقتصادي لكوفٌد  91أكثر من الفٌروس بحد ذاته" .وقد ردد كلماته خٌرت تجوسٌم ،نائب الرئٌس
اإلقلٌمً لشرق أفرٌقٌا فً لجنة اإلنقاذ الدولٌة ،الذي صرح بأن آثار إجراءات اإلغالق "قد تسبب معاناة
أكثر من المرض نفسه" .وقد منعت عملٌات اإلغالق الوطنٌة المفروضة على مختلف السكان قدرة الناس
على شراء السلع األساسٌة ،وجففت العمل وتسببت فً خسارة مفاجئة لدخل المالٌٌن الذٌن كانوا ٌعٌشون
بالفعل عن طرٌق الكسب الٌومً .كما أن لدٌها إمكانات عالٌة لتعطٌل اإلنتاج الزراعً والتسبب فً مشاكل
فً نقل األغذٌة إلى األسواق.
من بٌن البلدان العشرة التً تم تحدٌدها على أنها معرضة بشكل خاص لخطر المجاعة بسبب سوء
إدارة األزمة ،كان نصفها فً البالد اإلسالمٌة وهً :الٌمن وأفغانستان والسودان وسورٌا ونٌجٌرٌا .فً
لبنان ،تحدى الناس فً طرابلس أفقر مدنها ،إجراءات اإلغالق فً وقت سابق من هذا الشهر ،بسبب
الجوع الذي ٌستعر فً أحٌائها ،مع حشود ضخمة تضرب البنوك بسبب الغضب الشدٌد ضد الحكومة
بسبب إدارتها اإلجرامٌة لالقتصاد والوباء .وكتب صحفً من صحٌفة "إندٌبندنت" البرٌطانٌة التً تغطً
األحداث فً البالد" ،هنا فً أفقر أحٌاء ثانً أكبر مدٌنة فً لبنان ،تأتً إمكانٌة اإلصابة بفٌروس كورونا
فً المرتبة الثانٌة بعد التأكد من المجاعة".
التعلٌق:
إن هذه المجاعات التً هً من صنع اإلنسان والناجمة عن إجراءات إغالق كوفٌد  91التً تفرضها
الحكومات ،تضخم ببساطة المشاكل االقتصادٌة األلٌمة التً كانت موجودة بالفعل فً ظل النظام الرأسمالً
الكارثً الذي ٌتم تنفٌذه داخل الدول فً جمٌع أنحاء العالم .حتى قبل هذا الوباء ،كانت أزمة الجوع تجتاح
العالم بالفعل .فوفقا ً لوكالة اإلغاثة الدولٌة مٌرسًٌ ،موت  1ملٌون شخص من الجوع كل عام (أي ما
ٌقرب من  52222شخص كل ٌوم)  -أكثر من عدد الوفٌات بسبب اإلٌدز والمالرٌا والسل مجتمعة.
وذكرت الوكالة أٌضا أن واحدا ً من كل تسعة أشخاص فً العالم ٌنامون جوعى كل لٌلة .وٌعانً  ٪52من

األطفال حول العالم من نقص التغذٌة؛ وكل  92ثوان ٌموت طفل من الجوع .ومع ذلك ،تنص مٌرسً
أٌضا ً على أن هناك  ٪91من الغذاء المتاح لكل شخص على مستوى العالم عما كان علٌه قبل  02عاماً،
وإذا تم توزٌعه بالتساوي سٌكون كافٌا ً لكل شخص على قٌد الحٌاة الٌوم للحصول على سعرات حرارٌة
أكثر من الحد األدنى المطلوب للصحة المناسبة  -تسلٌط الضوء على فائض الطعام بدال ً من النقص فً
العالم .هذا المستوى اإلجرامً من المجاعة العالمٌة هو ببساطة ثمرة سامة أخرى للرأسمالٌة وعدم
المساواة الهائلة التً ٌخلقها فً الوصول إلى الثروة والموارد األخرى ،بما فً ذلك الغذاء  -بٌن الدول
وداخلها .كٌف ٌمكن أن ٌكون على سبٌل المثال ،أنه فً نٌجٌرٌا أكبر اقتصاد فً أفرٌقٌا وأكبر مصدر
للنفط فً أفرٌقٌا وحٌث  ٪02تقرٌبا ً من مساحة أراضٌها هً أرض صالحة للزراعة  -أن  ٪02من سكانها
ٌعٌشون تحت خط الفقر ،وٌعٌشون على أقل من دوالر واحد فً الٌوم (بحسب المكتب الوطنً لإلحصاء)؟
إنها نتٌجة لعقود من السٌاسات الرأسمالٌة المعٌبة وكذلك الفساد المستشري الذي قادها إلى أن تصبح واحدة
من أفضل الدول فً العالم المعرضة للمجاعة .كل هذا دلٌل بما فٌه الكفاٌة على الطبٌعة السٌئة للنظام
الرأسمالً الذي ٌدمر االقتصاد وٌفقر السكان وال ٌصلح للغرض فٌما ٌتعلق بحكم اإلنسانٌة.
عالوة على ذلك ،كانت إجراءات اإلغالق الشاملة المفروضة داخل بالدنا اإلسالمٌة نتٌجة لمحاولة
ٌائسة لمنع اإلفراط فً خدمات الرعاٌة الصحٌة المتداعٌة التً عانت عقودا ً من نقص التموٌل المزمن،
مرة أخرى بسبب اقتصاداتها الرأسمالٌة المعٌبة وعدم مباالة األنظمة غٌر اإلسالمٌة المتعاقبة الحتٌاجات
شعوبهم .تجاهلت هذه الحكومات تماما ً التأثٌر الكارثً الذي ستحدثه مثل هذه القٌود الواسعة على شعوبها،
واختاروا بدال ً من ذلك "نسخ ولصق" استجابة للدول الرأسمالٌة الغربٌة التً أغرقت أٌضا ً مالٌٌن رعاٌاها
فً الجوع والكارثة المالٌة ،أو اتبعت نصٌحة منظمة الصحة العالمٌة بشكل أعمى ،وهً مؤسسة ولدت
أٌضا ً من رحم نظام عالمً رأسمالً .لقد فشلوا بشكل فادح فً تقٌٌم اآلثار الواسعة النطاق على السكان أو
اتخاذ خطوات للتخفٌف بشكل فعال من اآلثار االقتصادٌة المعوقة علٌهم.
أٌها المسلمون! إلى متى سنتبع المسار الرأسمالً الذي ٌؤدي إلى ال مكان سوى الكارثة؟ إلى متى
سنقبل بهذه األنظمة الفاسدة والمفلسة فكرٌا التً ال تهتم برفاهنا كً تحكمنا؟ وإلى متى سنفشل فً رؤٌة أن
خالصنا من الظلم والمعاناة ال ٌكمن إال فً إعادة تأسٌس نظام هللا ،الخالفة على منهاج النبوة ،الذي ٌجسد
وحده المبادئ والقوانٌن السلٌمة لحكم الجنس البشري بنجاح ألنه من عند العلٌم الحكٌمٌ .قول هللا سبحانه
وتعالىُ ﴿ :ثم َج َع ْل َنا َك َعلَى َ
ٌعة ِّمنَ ْاْلَ ْم ِر َفات ِب ْع َها َو َل َتت ِب ْع أَهْ َواء الذٌِنَ َل ٌَ ْعلَ ُمونَ ﴾ [الجاثٌة .]91 :فً
ش ِر َ
حٌن إن الخالفة ال تزال غائبة عن بالدنا ،فإن أمتنا والبشرٌة ،لن تعرف سوى االضطهاد والمعاناةٌ .قول
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ض َعن ِذ ْك ِري
ش َقى * َو َمنْ أَ ْع َر َ
هللا سبحانه وتعالىَ ﴿ :فإِما ٌَأْ ِت ٌَن ُكم ِّم ِّنً ُهدًى َف َم ِن ات َب َع هُدَ َ
ضنكا ً َو َن ْح ُ
َفإِن لَ ُه َمعٌِ َ
ش ُرهُ ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة أَ ْع َمى﴾[ .طه]950-950 :
ش ًة َ
كتبته إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر
د .نسرٌن نواز
مدٌرة القسم النسائً فً المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر

موقع حزب التحرٌر
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً المركزي

موقع جرٌدة الراٌة

www.hizb- ut- tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

