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ورقة ق�ضايا         

2011/08/09
ا�شتئجار الأرا�شي للأجانب )دول و�شركات(

بغر�ض ال�شتثمار واأثره يف الأمن الغذائي

د. �صديق �أمبدة

مقدمة :

املدى  طويل  اال�ستئجار  ظاهرة  ت�ساعدت  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف 

االإفريقية منها -  – خا�سة  النامية  الدول  )اأو �رشائها( من  للأرا�سي 

بوا�سطة بع�ض الدول وال�رشكات الأغرا�ض ا�ستثمارية . وقد ا�سطلح على 

 Land Grab ت�سمية هذا النوع من اال�ستحواذ على االأرا�سي بالـ 

االأرا�سي  اأن  اإىل  الت�سمية  �سبب  ويعود   . االأرا�سي  �رشقة  اأو  نهب  اأي 

مو�سوع اال�ستئجار هي اأرا�ٍض تعود ملكيتها ب�سكل اأو باآخر اإىل �سكان 

الريف الذين يعتمدون عليها يف معا�سهم ، واإن هذه االأرا�سي ت�ستاأجر 

دون علمهم ودون اأن ي�ساركوا يف عائد اال�ستئجار ، وذلك الأن احلكومة 

قد و�سعت يدها عليها بقانون يخول لها حق الت�رشف فيها .

االأرا�سي بغر�ض اال�ستثمار بوا�سطة  ا�ستئجار  اأ�سباب ت�ساعد ظاهرة 

االأجانب :

رغم بروز الظاهرة منذ حوايل 2003 اإال اأن ازدياد وتريتها قد ت�سارع 

ب�سكل �ساروخي بعد عام 2008/2007 ،عندما ارتفعت اأ�سعار املواد 
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الغذائية ب�سكل مفاجئ وكبري ،حيث ت�ساعفت اأ�سعار القمح والذرة واالأرز 

يف فرتة وجيزة . اأما اأ�سباب زيادة اأ�سعار ال�سلع الغذائية نف�سها فتعود 

اإىل ازدياد اأ�سعار املواد البرتولية )170 دوالرًا للربميل( ،وحاجة الدول 

امل�ستهلكة اإىل تنويع م�سادر الطاقة ، حيث منح الرئي�ض االأمريكي حينها 

جورج بو�ض حوافز مالية �سخمة ملنتجي الذرة ال�سامية من مزارعي الغرب 

االأو�سط االأمريكي ،لتحويل الذرة اإىل وقود مما اأدى اإىل نق�ض املنتج منه 

الأغرا�ض الغذاء. وقد تبع ذلك فر�ض حظر على �سادرات ال�سلع الغذائية 

من قبل الدول ذات الفوائ�ض وامل�سدرة تاريخيًا لها )مثل رو�سيا( . وقد 

الرثاء  ن 
ً
اأ االأوىل  للمرة  رمبا  ،وتك�سف  االأ�سواق  يف  رعبًا  كله  ذلك  اأدخل 

مبوارد عوائد البرتول اأو غريها لي�ض �سمانًا كافيًا للأمن الغذائي . وقد 

�سبب ذلك انزعاجًا كافيًا للدول املنتجة للبرتول، اأو ذات الكثافة ال�سكانية 

العالية ،مثل :الهند وال�سني والدول الغنية االأخرى، مما جعلها تبحث عن 

اأرا�ٍض فى دول اأخرى لتاأمني اإنتاج الغذاء ملواطنيها .

ازداد الطلب على ا�ستئجار االأرا�سي -اأي�سًا - من قبل القطاع اخلا�ض 

الوقود  ا�ستبدال  االأوروبي  االحتاد  قرار  بعد  خا�سة   ، للربح  طلبًا 

)اأو  الزراعية  املنتجات  من  امل�سنع  باالإيثانول  البرتول  من  امل�ستخرج 

بحلول   10% بن�سبة  املوا�سلت  و�سائل  يف    Biofuel ف�سلتها( 

املال  راأ�ض  خا�سة   – اال�ستثمار  �رشكات  جعل  مما   ،  2020 عام 

 )Venture Capital /Private Equity( املخاطر 

والذي بلغ حجمه اأكرث من $2.5 ترليون دوالر– ي�سعى اإىل اال�ستثمار 

الأغرا�ض  حلجزها  طويلة  لفرتات  االأرا�سي  ومتلك  ا�ستئجار  جمال  يف 
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امل�ساربة)Speculation(اأو زراعتها باملنتجات الزراعية الغذائية 

 . )Jatropha( اأو التي ت�ستعمل الإنتاج االيثانول كنبات اجلاتروفا

وهنالك �رشكات ا�ستثمارية اأخرى دفعها انهيار اأ�سواق العقار واأ�سواق 

االأوراق املالية – اإثر االأزمة املالية العاملية يف 2008 للبحث عن فر�ض 

ا�ستثمارية جديدة ،ات�سح اأن الواعد منها هو يف جمال ا�ستئجار االأرا�سي 

�سلعة متتلكها، وامل�ساربة  اأ�سبحت  االأر�ض  اأن  – اأي  النامية  الدول  يف 

فيها حتقق اأرباحًا كبريًة .

مواقع االأرا�سي امل�ستاأجرة :

اأغلب االأرا�سي امل�ستهدفة اأو التي مت ا�ستئجارها حتى حينه هي يف اإفريقيا 

واأمريكا اللتينية وذلك الأن قيمة االإيجارات متدنية ،والأن احلكومات يف 

الغالب حكومات رخوه ،ي�ست�رشي فيها الف�ساد وميكن توقيع عقود معها 

ب�سهولة ويف �رشية تامة من ناحية ، ومن ناحية اأخرى هي  فقرية حتاول 

ال�سفقات مت  . واأكرب عدٍد من  الطرق  االأجنبية بكل  اال�ستثمارات  جذب 

الكنغو  وجمهورية  وال�سودان  وكينيا  اأثيوبيا  يف  كان  االآن  حتى  عقده 

الدميقراطية ومدغ�سقر وتنزانيا .

امل�ستثمرون الرئي�سيون :

الدول املنتجة للنفط – خا�سة دول اخلليج العربي والدول الغنية اأو ذات 

الكثافة ال�سكانية العالية مثل: ال�سني ، الهند ،وكوريا اجلنوبية .

ال�رشكات الباحثة عن الربح عن طريق ا�ستئجار االأر�ض لزراعتها باملواد 

بدائل    Biofuel- اجلاتروفا  الإنتاج  اأو  الت�سدير  بغر�ض  الغذائية 

النفط . )اأي الرهان على احلاجات االأ�سا�سية للإن�سان( .
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من اأهم اأ�سحاب االأرا�سي امل�ستاأجرة : 

 )Long-Lease( تقوم احلكومات با�ستئجار االأرا�سي ملدد طويلة

مالكة  اأنها  باعتبار  االأجنبية  وال�رشكات  للدول  �سنة   99 اىل  ت�سل  قد 

للأرا�سي بالقانون )على �سبيل املثال قانون االأرا�سي ل�سنة 1970 يف 

ال�سودان(. ويف حقيقة االأمر فان م�سلك احلكومات الوطنية هو ا�ستمرار 

ملا كان عليه االأمر اإبان عهد اال�ستعمار والذي كان دافعه االأ�سا�سي هو 

متلك االأر�ض وا�ستغللها مبا يحقق اأغرا�سه ب�رشف النظر عن م�سلحة 

ال�سكان املحليني .    

رزقهم  م�سدر  هي  الريف  �سكان  من  للفقراء  بالن�سبة  االأر�ض  اإن 

،ومعا�سهم، واأمنهم الغذائي،وراأ�سمالهم االأوحد. وقد امتلكوها يف �سكل 

ملكيات جماعية اأو قبلية ملدد طويلة . ويف هذا االإطار فلي�ست هنالك اأر�ض 

باالإيجار  فيها  الت�رشف  جهة  الأي  (يحق  للكلمة  احلريف  باملعنى  خالية 

احتياطي  اأو  للمرعى  اأر�ض  اإما  هي  اخلالية  االأر�ض  اأن  اإذ  غريه(،  اأو 

غريها،  اأو  للم�سارات  اأو    )shifting cultivation( للزراعة 

عليها  تعتمد  التي  احلجة  وهي   ، خلوها  يعني  ال  وقتيًا  زراعتها  وعدم 

احلكومات يف تقنني ملكيتها للأرا�سي غري امل�ستغلة . وحقيقة االأمر فاإن 

قوانني االأرا�سي )قانون 1970مثًل( بهذا الفهم جتعل من اأهل الريف 

 )customary-land ownership( ذوي امللكية اجلماعية

للأر�ض مقيمني غري �رشعيني )squatters(يف اأر�سهم، بحيث ميكن 

)اأ�سحاب  لغريهم  اأرا�سيهم  تخ�سي�ض  تعيد  اأن  بالقانون  لل�سلطات 

م�ساريع اأجانب مثًل( ، ويقوم املالك اجلديد اأو احلكومة باإخلئهم منها 
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. ومما يزيد االأمر �سوءًا فاإن توقيع عقودات اال�ستئجار هذه يتم يف الغالب 

يف مكاتب احلكومة ،ويف �رشية تامة ودون م�سورة اأهل ال�ساأن من ال�سكان 

اأو حتى امل�سئولني املحليني الذين هم اأدرى ب�سئون مواطنيهم املحليني . 

وهنالك �سواهد كثرية مبنح اأرا�ٍض بوا�سطة م�سئولني يف املركز قد تكون 

م�سارات للرحل اأو "حرم" لبع�ض القرى مما يوؤدي اإىل �رشعات بني اأهل 

ال�سودان هو  اأن  اأدبيات املو�سوع  . وقد جاء يف  االأر�ض وامللك اجلدد 

من بني اأكرث الدول التي ال تراعي اأو ال حترتم العرف يف ملكية االأر�ض 

. )Palmer2010(

كم من الأرا�سي مت ا�ستئجارها حتى الآن ؟

فاإن  ولذلك   ، وال�رشية  بالغمو�ض  االأرا�سي  ا�ستئجار  عمليات  تت�سم 

البيانات املتوفرة عنها قليلة . ورغم ذلك فقد ر�سحت بع�ض االأرقام كما 

ي�سري اإىل ذلك اجلدول التايل :

     اأق�سى عدد العقودالقطر

م�ساحة 

امل�ساحة بالهكتار 

)األف مرت مربع( اأدنى م�ساحة 

بالفدان )1000(

262.893.52اأثيوبيا 
-242.74مدغ�سقر

7.54-11.66 203.174.9ال�سودان
مليون فدان

151.711.0تنزانيا
132.42.4مايل

-1010.3موزمبيق

الكنغو

 الدميقراطية

611.05-

الهكتار = 2.38 فدان. 

.Global Land Project Report 2010 : امل�سدر
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عن  �سحيحة  اأي�سًا  املعلومات  اأن  ال�سفافية  وعدم  ال�رشية  نتائج  ومن 

�رشوط التعاقد نف�سها . لكن املوؤكد اأن عددًا من عقود اال�ستئجار)حتى 

يف ال�سودان( تبلغ مدة �رشيانها 99 �سنًة، وقد تعطى االأرا�سي باأ�سعار 

رمزية �سبيهة مبا جاء يف ال�سحف يف يوليو املا�سي من اأن جنوب ال�سودان 

)قبل اأن ي�سبح جمهورية( قد منح اأرا�سي ل�رشكات اأمريكية بواقع 4 

�سنتاٍت للفدان اأي نحو 25فدانًا للدوالر الواحد.

اإىل  ال�سفقات  التي حتاط بها  ال�سفافية وال�رشية  اأن يعزى عدم  وميكن 

ف�ساد بع�ض امل�سئولني، والذين هم اأنف�سهم يعملون كم�سهلني ال�ستيلء 

امل�ستثمرين على االأرا�سي مبقابل ،وهي غالبًا االأرا�سي االأكرث خ�سوبة 

االأهايل  ي�سكت  اأحياٍن كثريٍة ويف دول خمتلفة مل  للزراعة. ويف  وملءمة 

تراجع  اإىل  اأدى  ذلك مما  قاوموا  بل  اأرا�سيهم  على  اال�ستيلء  الذين مت 

احلكومات . ففي كمبوديا ثار املزارعون وقاوموا اإخلءهم من االأر�ض 

اإىل  اجلنوبية  لكوريا  وا�سعة  اأرا�ٍض  منح  اأدى  مدغ�سقر  جزيرة  ويف   ،

�سقوط احلكومة.  ويف تنزانيا ا�سطرت احلكومة للرتاجع عن التزامها 

بعد ثورة احتجاج املزارعني، ويف الكنغو الدميقراطية اأنكرت احلكومة 

اأرا�ٍض لل�سني ي�ستجلب لها نحو  - بعد االحتجاجات - التزامها مبنح 

الزامبيزي. نهر  على  تقع  وهي  ال�ستزراعها  ال�سني  من   10.000
)هنالك ت�رشيح يف ال�سحف ال�سودانية با�ستجلب ع�رشة اآالف/مليون 

م�رشي لزراعة االأرا�سي بالوالية ال�سمالية (.
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خماطر ال�ستئجار على الأمن الغذائي واملتغريات الأخرى : 

يتاأثر تاأمني الغذاء للمواطنني بعوامل عدة يف املدى الق�سري منها :معدالت 

الفائ�ض  نقل  و�سهولة  املزروعة  وامل�ساحات  واالإنتاجية  االأمطار  هطول 

اإىل املناطق ذات العجز من بني عوامل اأخرى . اأما على املديني املتو�سط 

والطويل فيتاأثر االأمن الغذائي �سلبًا بتناق�ض االأرا�سي القابلة للزراعة 

اأو االأرا�سي اخل�سبة ،وهنا تكمن خطورة اال�ستئجار للدول وال�رشكات 

،وهو  املعقولة  التحوطات  ودون  تخطيط  دون  ذلك  مت  ما  اإذا  االأجنبية 

الغمو�ض  االإفريقية ،حيث يكتنف  الدول  ال�سودان وغالبية  ما يحدث يف 

وال�رشية عقودات اال�ستئجار هذه .

كثري من هذه العقود تكون مدة اال�ستئجار فيها 99 �سنة )وهو بيع حلقوق 

االأجيال القادمة( دون الن�ض يف العقد اإىل حقوق الدولة �ساحبة االأر�ض، يف 

حالة املجاعات مثًل اأو النق�ض احلاد يف املواد الغذائية . فكيف ميكن مثل 

اأو  امل�ستاأِجرة  الدولة  ملواطني  الغذاء  لتاأمني  غذائية  �سلع  ت�سدير  ت�سور 

�ساحبة  الدولة  ومواطني  ال�رشكات(  حالة  )يف  العاملي  لل�سوق  ت�سديرها 

امل�سورة يف مثل هذه  تو�سيع  تقت�سي  العامة  امل�سلحة  اإن   . االأر�ض جياع 

العقود واال�ستفادة من جتارب الدول االأخرى )Best Practices ( حيث 

اأن امل�ستفيد الوحيد من ال�رشية فى مثل هذه االأحوال هو املتعاقد االأجنبي .

اأن  اإال  ال�سودان  يف  للزراعة  ال�ساحلة  االأرا�سي  م�ساحة  ات�ساع  رغم 

العام  يف  ،وحتى  ال�سابق  يف  ال�سودان  اأجزاء  بع�ض  هددت  قد  املجاعة 

2011 فاإن �سح االأمطار هوموؤ�رش على نق�ض يف الغذاء ويجب  احلايل 

التحوط له.
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العام  ففي   )2010( الغذائي  للأمن  ال�سنوي  التقرير  يف  جاء  وكما 

طن  مليون   3.6 حوايل  الغذائية  املواد  اإنتاج  كان   2010/  2009
ي�ستورد  اأن  التقديرات  الذي �سبقه) ،وكانت  العام  %37 من  )بنق�ض 

مليون دوالر   700 القمح بحوايل  مليون طن من   1.4 ال�سودان نحو 

. وقد قدرت واردات ال�سودان من ال�سلع الغذائية بنحو 2 مليار دوالر 

)WFP(  حينه . وي�سع تقرير حديث لربنامج االأمم املتحدة للأغذية

ال�سودان من �سمن اأكرث ع�رش دوٍل قابلة لنق�ض الغذاء يف العامل . ويلحظ 

الزراعي  القطاع  يف  اال�ستثمارات  اأن   )2010( الغذائي  االأمن  تقرير 

ارتفعت من %3 اإىل %40 من جملة اال�ستثمارات يف العام 2008، 

فاأين هذه اال�ستثمارات وما هي �رشوطها ؟.

الأجنبي  ال�ستثمار  جمال  يف  عقالنية  اأكرث  ملعامالت  مقرتحات 

يف الأرا�سي الزراعية :

 )land grab( هنالك اأدبيات متنامية يف مو�سوع ا�ستئجار االأرا�سي

،وكذلك هنالك جمعيات طوعية حملية وعاملية للدفاع عن حقوق االأهايل 

م�سورتهم.وقد  دون  الآخرين  حكوماتهم  ت�ستاأجرها  التي  اأرا�سيهم  يف 

اأن ت�سف جهات عديدة االجتاه املتعاظم ال�ستئجار االأرا�سي  بلغ احلد 

اال�ستثمارية  الغربية  وال�رشكات  الغنية  الدول  بوا�سطة  زهيدة  باأ�سعار 

اأيام  االأرا�سي  با�ستحواذ  �سبيه  جديد  ا�ستعمار  باأنها  ال�سفقات  هذه   ،

امل�ستعمر )اأمثال �سي�سل رود�ض يف زميبابوي(.

الدويل جلعل  العاملية كالبنك  املالية  املوؤ�س�سات  من جانبها ت�سعى بع�ض 

طوعي  تفاهم  طريق  عن  ،ولكن  للطرفني  مفيدًا  اال�ستئجار  مو�سوع 
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Voluntary Code of Conductوهو ما �سكك يف فعاليته كثري من 
املهتمني ؛اإذ ال اأ�سا�ض قانوين للمحا�سبة يف حالة عدم التنفيذ . وعو�سًا 

املحلي  باالعرتاف  تكون  امل�ستدامة  املعاجلة  اأن  البع�ض  يرى  ذلك  عن 

 customary land rights والعاملي بحقوق املواطنني يف اأرا�سيهم

وحمايتها من تغول احلكومات عليها واالعرتاف بامللكيات اجلماعية كما 

لو كانت م�سجلة ت�سجيل ر�سميا. كذلك يجب اأن تكون هنالك �سفافية تامة 

عند التعاقد واأن يتم ذلك مب�سورة ذوي ال�ساأن ،باالإ�سافة اإىل م�ساركتهم 

الدولة  اأحقية  تت�سمن  بنود  واأن تكون هنالك  اال�ستئجار،  العائد من  يف 

يف  ال�سادر(  )قبل  تف�سيلية  باأ�سعار  املنتج  �رشاء  يف  االأر�ض  �ساحبة 

حاالت معينة كاملجاعات على �سبيل املثال ،  واأاّل ت�ستغل االأر�ض للرهن 

للح�سول على متويل من امل�سارف دون زراعتها . اآي اأاّل يحدث التفاف 

حول الغر�ض املمنوحة من اأجله االأر�ض .

م�ساحة  هي  ما  وهي  امل�رشوعة  االأ�سئلة  بع�ض  تبقى  ال�سودان  حالة  يف 

االأرا�سي املمنوحة اأو امل�ستاأجرة لدول و�رشكات اأجنبية حتى االآن ؟ وما 

 )lease( هي �رشوط التعاقد ؟)مبا يف ذلك االأ�سعار واملدة الزمنية للإيجار

( وذلك حتى ميكن التداول حول االأمر، ون�سح متخذى القرار بوا�سطة 

املخت�سني واملهتمني واأ�سحاب ال�ساأن . ملاذا تعمل الدولة وم�سئوليها يف 

ال�رش ؟ ومل�سلحة من يتم التكتم على هذه ال�سفقات وي�سعب احل�سول 

احلقوق  اأ�سحاب  االأهايل  ي�ست�سار  ال  وملاذا  ؟  عنها  معلومات  اأي  على 

التاريخية يف االأر�ض ؟ وما هي الفوائد التي تعود عليهم وملناطقهم من 

هذه ال�سفقات ؟ اأ�سئلة كثرية حتتاج اإىل اأجوبة .



10

 )The Vultures of Land Grabbing)2009 

 Robin Palmer )2010(’Would Cecil Rhodes 

 have signed a code of conduct ‘ ?Africa
Studies Association of the UK

 Liz Alden Wily )2010(: whose land are you 

?giving away، Mr. President


