
يف الوقت نف�شه فقد �شهدت ا�شعار احلبوب ال�شرتاتيجية ارتفاعاً كبرياً مل ت�شهده اال�شواق 
من قبل وان الفرتة الزمنية التي ارتفع فيها �شعر الغذاء جتعل من اال�شتحالة التفكري بان 
ال�شبب يف ذلك هو ارتفاع الطلب العاملي مقابل انخفا�ض العر�ض العاملي للغذاء وامنا هناك 
ا�شباب اخرى من بينها امل�شاربات وجلوء بع�ض الدول املنتجة للغذاء ال�شتخدام الغذاء يف 

انتاج الوقود احليوي.
فقد ادى ارتفاع ا�شعار البرتول وقلة انواع الوقود البديل الالزم للطاقة اىل توجه بع�ض 
الدول املنتجة للغذاء مثل الربازيل والدول االع�شاء يف االحتاد االوربي والواليات املتحدة 
الزراعية معتمدين يف ذلك على  ال�شائل من املحا�شيل  الوقود احليوي  االمريكية النتاج 
ا�شتخراج االيثانوال من ق�شب ال�شكر او الذرة ال�شفراء او البذور الزيتية او زيت النخيل 
ومن اهم دوافع الدول ال�شناعية ال�شتخدام املحا�شيل الزراعية الغذائية يف انتاج الوقود 
لظاهرة  امل�شببة  الغازات  انبعاث  وكبح  امل�شتورد  النفط  على  االعتماد  تقليل  هو  احليوي 
للدول  الطاقة  امن  حتقيق  يف  واال�شهام  املناخ  تغري  اثار  وتخفيف  احلراري  االحتبا�ض 
العاملية  اال�شواق  النفط يف  ا�شعار  الذي قد يح�شل يف  الكبري  لالرتفاع  ال�شناعية حت�شباً 
يف املدى القريب, او حت�شباً لن�شوب ابار النفط للدول املنتجة له يف االمد البعيد ,ولذلك 
تخطط الواليات املتحدة االمريكية ودول االحتاد االوربي يف املدى القريب اىل اال�شتعاظة 
عن نحو 13% من الوقود القائم على البرتول بالوقود احليوي ال�شائل عام 2017. وجتدر 
ت�شكل اكرث من 36% من اجمال حجم  البرتول  التي تعتمد على  الطاقة  ان  اال�شارة اىل 
الثانية  باملرتبة  الفحم  ياتي  العامل يف حني  االولية يف  الطاقة  التجاري من  اال�شتهالك 

بنحو 23% والغاز الطبيعي بنحو %21.
والربازيل  امريكا  منها  كثرية  دول  وا�شع يف  نطاق  على  الوقود احليوي  ي�شتخدم  وحالياً 
واملانيا وال�شويد وكندا وال�شني والهند. حيث ت�شكل مادة االيثانول التي تنتج ا�شا�شاً من 
ق�شب ال�شكر والذرة اكرث من 90% من جممل انتاج الوقود احليوي يف العامل. بينما تاأتي 

مادة البيوديزل يف املرتبة الثانية من الوقود احليوي.
العامل  يف  احليوي  الوقود  منتجي  ابرز  من  االمريكية  املتحدة  والواليات  الربازيل  وتعد 
.فالربازيل تنتج مادة االيثانول من ق�شب ال�شكر منذ عام 1975 ال�شتخدامه وقود �شيارات. 
بينما تنتج الواليات املتحدة هذا الوقود من الذرة وت�شتاأثر هاتان الدولتان بنحو 90% من 

االنتاج العاملي.
العاملية للغذاء عام 2008 اال�شباب والنتائج ات�شح وبدون ادنى  ومن خالل تقومي االزمة 
�شك ان ا�شتخدام بع�ض انواع احلبوب ال�شرتاتيجية النتاج الوقود احليوي �شاهم يف رفع 
ا�شعار احلبوب يف اال�شواق العاملية ومن املتوقع ووفقاً جلملة من املعطيات ان الدول املنتجة 
للحبوب ال�شرتاتيجية �شوف تتجه يف امل�شتقبل نحو زيادة انتاج الوقود احليوي مما يتطلب 
ذلك زيادة امل�شاحة املزروعة من هذه املحا�شيل وتوجيه االهتمام والتقانة الزراعية ومزيداً 
بالتاأكيد على ح�شاب حما�شيل احلبوب  �شيكون  املحا�شيل وهذا  من اال�شتثمار نحو تلك 
ال�شرتاتيجية االخرى مما يوؤدي اىل انخفا�ض عر�شها يف اال�شواق العاملية وبالتايل ارتفاع 
ا�شعارها واملت�شرر الرئي�شي من تلك هي البلدان النامية امل�شتوردة للحبوب كالعراق مثاًل 
وذلك الزدياد الكميات امل�شتوردة من احلبوب ب�شبب تزايد ال�شكان من جهه وارتفاع ا�شعارها 

من جهة اخرى بينما حتقق البلدان املنتجة للغذاء فوائد كبرية من خالل االتي:
1-ان زيادة انتاج املحا�شيل الزراعية املخ�ش�شة النتاج الوقود احليوي يعني انتاج املزيد من 
امل�شروفة على  تقليل االموال  وبالتايل  النفط  ا�شتهالك  تقليل  وبالتايل  الوقود احليوي 

ا�شترياد النفط.
للبيئة  وامللوثة  املنبعثة  الغازات  التقليل من  يعني  احليوي  الوقود  انتاج  يف  التو�شع  2-ان 

الناجمة عن ا�شتهالك النفط مما يعني تقليل تكاليف احلفا�ض على البيئة النظيفة.
3-ان التوجه نحو انتاج املزيد من حما�شيل احلبوب امل�شتخدمة يف انتاج الوقود احليوي 
العاملية  اال�شواق  يف  �شعرها  رفع  يعني  مما  ال�شرتاتيجية  احلبوب  انتاج  انخفا�ض  يعني 

وبالتايل تعظيم ارباح الدول املنتجة واملحتكرة للحبوب ال�شرتاجتية.
4-االعتماد على التقانة الزراعية النتاج املحا�شيل الزراعية التي ت�شتخدم يف انتاج الوقود 

احليوي.
البلدان  �شالح  يف  لي�شت  كبرية  تطورات  �شت�شهد  احلبوب  جتارة  بان  تقدم  مما  ن�شتنتج 
النتاج  �شرتاتيجية  و�شع  ب�شرورة  جدياً  التفكري  يتطلب  مما  للغذاء  امل�شتوردة  النامية 

احلبوب ال�شرتاتيجية التي متثل االمن الغذائي وتقليل االعتماد على اال�شواق العاملية.

الن�سف  خالل  حادًا  ارتفاعًا  النفط  ا�سعار  �سهدت 
الثاين من العقد االول لاللفية الثالثة حيث ارتفعت 
2007 اىل  نهاية عام  الواحد  للربميل  60 دوالر  من 
80 دوالر للربميل بداية عام 2008 ويف �سهر مار�ش 
من  يوليو  �سهر  ويف  للربميل  دوالر   100 اىل  ارتفع 
كان  وقد  للربميل  دوالر   147 اىل  ارتفع  نف�سه  العام 
ولكن  ذلك  يف  دور  العاملية  اال�سواق  يف  للم�ساربات 
عام  يف  جدًا  كبري  وب�سكل  ال�سعر  انخف�ش  ما  �سرعان 
للربميل  دوالر   50 من  اقل  اىل  و�سل  والذي   2009
خالل  العامل  �سهده  الذي  االقت�سادي  الركود  ب�سبب 

فرتة االزمة املالية العاملية.
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