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الأرا�ضي الزراعية
رابح �أرزقي ،كالو�س داينينغري ،هاري�س �سيلود

امل�ستثمرون الأجانب
يقبلون علـى �شـــراء
م�ســاحات كبرية من
الأرا�ضي الزراعية يف
البلدان النامية

�أ�سفرت

الزيادة احلادة يف �أ�سعار
الغذاء العاملية خالل الفرتة
من  2008-2007عن موجة
من اال�ستحواذ على الأرا�ضي عرب احلدود عن طريق
�صناديق الرثوة ال�سيادية ،و�صناديق الأ�سهم اخلا�صة،
واملنتجني الزراعيني ،والأطراف الأ�سا�سية الأخرى يف
�صناعة الغذاء والأعمال الزراعية – كرد فعل لفقدان
الثقة يف �أ�سواق الغذاء الدولية ،والقلق ب�ش�أن اال�ستقرار
ال�سيا�سي ،وامل�ضاربة يف الطلب امل�ستقبلي على الغذاء.
وت�شري التقديرات �إىل �أن هناك  445مليون هكتار
من الأرا�ضي يف خمتلف �أنحاء العامل غري مزروعة
لكنها متاحة للزراعة ،مقارنة بنحو  1.5مليار هكتار
جاري زراعتها (درا�سة Deininger and others,
 .)2011فهناك حوايل  201مليون هكتار يف �إفريقيا
جنوب ال�صحراء و 123مليون يف �أمريكا الالتينية
و 52مليون يف �أوروبا ال�رشقية.
ورغم عودة �أ�سعار ال�سلع الأولية �رسيعا �إىل
م�ستويات �أكرث اعتداال بعد االرتفاع املفاجئ
الذي �أ�صابها يف الفرتة  ،2008-2007فقد
ا�ستمر اهتمام امل�ستثمرين بالأرا�ضي .ويف
الفرتة من عام � 1961إىل عام ،2007
كان متو�سط م�ساحة الأرا�ضي التي
مت جتهيزها للإنتاج الزراعي
�سنويا  4.1مليون هكتار،
منها  1.8مليون هكتار
يف �إفريقيا .ويف
عام  2009فقط،

ت�ضمنت ال�صفقات النهائية �أو اجلاري التفاو�ض ب�ش�أنها
 56.6مليون هكتار على الأقل .وكان معظم هذه الأر�ضي
يف �إفريقيا ،حيث بلغ جمموع ال�صفقات هناك  39.7مليون
هكتار – �أي �أكرث من امل�ساحات املزروعة يف بلجيكا
والدامنرك وفرن�سا و�أملانيا وهولندا و�سوي�رسا جمتمعة.
وتت�سم الزراعة بطول الفرتات الفا�صلة بني اال�ستثمار
والإنتاج وبانخفا�ض هام�ش الربح ،كما �أنها تزداد
تعقيدا نتيجة التقلبات املفاجئة يف الأحوال اجلوية
والأو�ضاع املناخية املحلية .وقد اعتاد �صغار املزارعني
يف جميع �أنحاء العامل على التعاي�ش مع هذه التحديات،
لكن قدرتهم على اال�ستمرار على هذا املنوال �أخذت
ترتاجع يف العديد من البلدان النامية نتيجة انخفا�ض
الإنفاق العام على التكنولوجيا والبنية التحتية و�ضعف
امل�ؤ�س�سات .ومن ثم ،يرحب بع�ض املعلقني بعمليات
ال�رشاء العابرة للحدود بو�صفها فر�صة لتجاوز ع�رشات
ال�سنني من ق�صور اال�ستثمار يف القطاعات الزراعية يف
البلدان النامية ،وتوفري فر�ص العمل ملواطنيها ،و�إدخال
التكنولوجيات اجلديدة يف القطاعات الزراعية املحلية.
ومع ذلك ،يدين معلقون �آخرون هذه اال�ستثمارات العابرة
للحدود ويرون �أنها مبثابة “ا�ستيالء على الأرا�ضي”،
وعدم مراعاة للحقوق املحلية ،وحتقيق لأرباح ق�صرية
الأجل على ح�ساب اال�ستدامة البيئية طويلة الأجل ،وعدم
مراعاة املعايري االجتماعية ،وت�شجيع الف�ساد على نطاق
وا�سع .وقد �أطيح باحلكومة يف مدغ�شقر يف عام 2009
بعد �أن ترددت �أنباء عن عزمها حتويل ملكية  1.3مليون
هكتار �إىل �رشكة من كوريا اجلنوبية بدون مقابل.
ويو�ضح بحثنا العوامل الأ�سا�سية التي ترتكز عليها
عمليات اال�ستحواذ ال�ضخمة على الأرا�ضي عرب احلدود.
وميثل هذا البحث خطوة �أويل حا�سمة يف تقدير الآثار
املحتملة لهذه اال�ستثمارات على املدى الطويل ويف
حتديد كيفية ا�ستجابة احلكومات ،من خالل ال�سيا�سات
والقواعد التنظيمية ،بغية ا�ستخدام عمليات اال�ستحواذ
على الأرا�ضي على نحو يعزز التنمية االقت�صادية طويلة
الأجل ويحد من الفقر.

نظرة على التاريخ

يرجع تاريخ عمليات اال�ستحواذ ال�ضخمة على
الأرا�ضي عرب احلدود �إىل قرون م�ضت على �أقل تقدير،
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�أي �إىل عهد الغزوات والتو�سع اال�ستعماري .غري �أن جزءا حمدودا فقط
من الأرا�ضي امل�ستحوذ عليها هو الذي كان ي�ستخدم عادة يف الأغرا�ض
الإنتاجية؛ �أما الباقي فكان يرتك مهمال ،مما يحرم املواطنني املحليني
من فر�ص ا�ستغالله (درا�سة Binswanger, Deininger, and Feder,
 .)1995ومل يتمكن العديد من هذه امل�شاريع من البقاء �إال ال�ستفادتها
من الدعم ومن الت�شوهات يف �أ�سواق الأرا�ضي والعمل (غالبا العمالة
من العبيد) ور�أ�س املال — مبا يف ذلك القيود على ملكية املواطنني
الأ�صليني للأرا�ضي ،وقوانني مكافحة الت�رشد ،والدعم الكبري للآالت،
واحتكار قنوات الت�سويق.
وغالبا ما كان ي�صعب الق�ضاء على هذه الت�شوهات كما �أنها �أثرت على
النتائج االقت�صادية واالجتماعية لعقود طويلة ويف بع�ض الأحيان لقرون
(درا�سة  .)Banerjee and Iyer, 2005وجاءت الطفرات الالحقة يف �ضم
م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي مدفوعة بالتغريات التي طر�أت على تكلفة
النقل ،كالتكاليف املقرتنة بال�سفن البخارية ونظم التربيد� ،أو املتعلقة
بالتحوالت التكنولوجية التي �أتاحت ا�ستخدام الأرا�ضي التي مل تكن قبل
ذلك �صاحلة لال�ستخدام من الناحية االقت�صادية.

مزارع كبرية �أم �صغرية؟

يرتبط حتليل �صفقات الأرا�ضي وا�سعة النطاق بق�ضايا التنمية الرئي�سية،
مبا يف ذلك طبيعة هيكل الإنتاج الزراعي الذي يحقق اال�ستخدام الأمثل
للموارد املتاحة ومن ثم ي�سهم يف التنمية ككل .فعلى �سبيل املثال ،جند
�أن امل�شغلني املالكني للم�شاريع غالبا ما يكونوا �أكرث حما�سا يف التوا�ؤم
مع التغريات املناخية واملو�سمية املحلية لأنهم �أقدر على ا�ستيعاب املزايا
املتحققة من عملياتهم .ومن ثم ،تتمتع املزارع اململوكة للعائالت بقدرة
تناف�سية �أكرب مقارنة بال�رشكات الكربى التي تديرها عمالة مدفوعة الأجر،
وذلك يف خمتلف �أنحاء العامل ،مبا يف ذلك البلدان املتقدمة مثل الواليات
املتحدة .وقد �ساهمت مثل تلك املزارع يف احلد من الفقر على نطاق وا�سع
(درا�سة  .)Lipton, 2009ومن ناحية �أخرى ،فبينما قد تكون بع�ض املزارع
العائلية كبرية جدا ،جند �أن امل�ستثمرين عادة ما ي�ستهدفون �ضم م�ساحات
من الأرا�ضي �أكرب بكثري مما ميكن لأي عائلة ت�شغيلها .لكن هل ا�سرتاتيجية
املزارع الكبرية قابلة للتنفيذ يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء ،حيث الأرا�ضي
الأكرث وفرة ،مثلما اقرتح البع�ض (درا�سة )Collier, 2008؟ وما الذي ميكن
ا�ستنتاجه بالن�سبة للهيكل املثايل للمزرعة من و�ضوح القدرة التناف�سية
ل�صادرات املزارع العمالقة يف �أمريكا الالتينية و�أوروبا ال�رشقية خالل
�أزمة الغذاء العاملية يف 2008-2007؟
وال يزال هناك ت�صور ب�أن مثل هذه امل�ساحات ال�شا�سعة من الأرا�ضي مل
تكن بال�رضورة تت�سم بالكفاءة ،لكن بع�ض احلاالت التي برزت من خاللها
املزارع الكبرية م�ؤخرا تتمثل �أ�سا�سا يف التطورات التكنولوجية يف تربية
املحا�صيل ،والزراعة ،وتكنولوجيا املعلومات التي ت�سمح ب�سهولة الرقابة
على العمالة (درا�سة  ،Deininger and Byerleeقيد الإ�صدار) .ومن �ش�أن هذه
التطورات �أن تقلل بالفعل من امل�شكالت التي اقرتنت يف العادة بالعمليات
الزراعية الكبرية وتزيد من املزايا املرتتبة على التكامل الر�أ�سي يف خمتلف
حلقات �سل�سلة القيمة امل�ضافة ابتداء من الزراعة وانتهاء ب�إنتاج الغذاء .وقد
ي�ؤدي ذلك ،يف حاالت مثل الأرجنتني� ،إىل �أو�ضاع ت�سمح ل�رشكات الإدارة ذات
الكفاءة العالية واملندجمة يف �سل�سلة القيمة امل�ضافة با�ستئجار الأر�ض من
املزارعني ب�أ�سعار �أعلى مما ميكن للمزارعني حتقيقه بزراعة الأر�ض ب�أنف�سهم.
لكن لي�ست جميع التطورات ل�صالح املزارع الكبرية .فهناك العديد
من االبتكارات التكنولوجية غري املتحيزة حلجم بعينه .فتكنولوجيا
املعلومات ،على �سبيل املثال ،التي ميكن ا�ستخدامها لإحكام ال�سيطرة
على املزارع الكبرية ،ميكن كذلك �أن ي�ستخدمها �صغار املزارعني لتن�سيق
جهودهم .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،غالبا ما تن�ش�أ وحدات الإنتاج الكبرية جدا
لأنها تكون �أقدر من الوحدات ال�صغرية على التعامل مع جوانب الق�صور

1 ÊÉ«ÑdG º°SôdG

AGöû∏d ´QÉ°ùàdG

øY ájQÉÑNE’G ôjQÉ≤àdG ‘ IOÉjR çhóM ¤EG 2008 ΩÉY ‘ AGò¨dG QÉ©°SCG ‘ óYÉ°üàdG iOCG
.AGò¨dG QÉ©°SCG ™LGôJ ™e öùëæJ ⁄ »àdGh Ohó◊G ÈY »°VGQCÓd áªî°†dG PGƒëà°S’G äÉ«∏ªY
)(ôjQÉ≤àdG OóY
160
140
120
100
80
60
40
20
ôØ°U
2009 2010

)(100 = 2005 ƒ«dƒj
200
180
160
ájòZC’G QÉ©°SCG öTDƒe
140
(öùjC’G ¢SÉ«≤ŸG) á«°SÉ°SC’G
120
100
80
ájQÉÑNE’G ôjQÉ≤àdG OóY
60
)(øÁC’G ¢SÉ«≤ŸG
40
20
ôØ°U
2005 2006
2007
2008

“GRAIN” áª¶æeh ,‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°üd ™HÉàdG á«°SÉ°SC’G ájòZC’G QÉ©°SCG öTDƒe :QOÉ°üŸG

يف الأ�سواق (�إمكانية احل�صول على التمويل) ،ونق�ص ال�سلع العامة (البنية
التحتية �أو التعليم �أو التكنولوجيا) ،و�ضعف احلوكمة .لكن يف بيئة تناف�سية
وتت�سم بال�شفافية حيث تتوفر ال�سلع العامة بفعالية ،ميكن �أن يتحقق
النجاح للهياكل الت�شغيلية الأ�صغر كثريا .وت�شري ال�شواهد الواقعية بالفعل
�إىل �أن الزيادة الكبرية يف حجم املزارع ،يف كثري من احلاالت ،ال يكون
ب�سبب املزايا التكنولوجية الكامنة و�إمنا لتفوق الهياكل الت�شغيلية الكبرية
يف قدرتها على التعامل مع جوانب الق�صور يف الأ�سواق.

التحقق من الظاهرة

رغبة منا يف االطالع على �صورة �شاملة حلجم الطلب يف الآونة الأخرية
على اال�ستحواذ املو�سع على الأرا�ضي ،جل�أنا �إىل التقارير الإخبارية نظرا
ل�صعوبة احل�صول على بيانات مت�سقة من امل�صادر الر�سمية .وقد ا�ستندت
العينة �إىل املقاالت املن�شورة خالل الفرتة بني �أول �أكتوبر  2008و31
�أغ�سط�س  ،2009والتي جمعتها منظمة “غراين” ( ،)GRAINوهي منظمة
غري حكومية تن�رش كل هذه املقاالت على موقعها الإلكرتوين “Food Crisis
”( and the Global Land Grabراجع موقع “ ”GRAINالإلكرتوين على �شبكة
الإنرتنت) .وي�سجل املوقع الإلكرتوين بانتظام تلك التقارير الإخبارية التي
تتناول عمليات اال�ستحواذ على الأرا�ضي على نطاق وا�سع يف خمتلف �أنحاء
العامل ،وهو منهج من �ش�أنه �أن يحد على الأرجح من �أي حتيز حمتمل .ومع
ذلك ،قمنا مب�ضاهاة البيانات للتحقق من دقتها مقابل املعلومات املتاحة
من البنك الدويل عن جمموعة خمتارة من البلدان (درا�سة Deininger and
 .)others, 2011ويو�ضح الر�سم البياين �أن الطلب على عمليات اال�ستحواذ
الكبرية على الأرا�ضي عرب احلدود قد �شهد زيادة هائلة بعد طفرة �أ�سعار
الغذاء يف  2008-2007وا�ستمر يف الزيادة بعد ذلك.
ويف �سياق درا�ستنا البحثية� ،أن�ش�أنا قاعدة بيانات عاملية ت�ضم
معلومات على امل�ستوى القُطري حول الطلب اخلارجي على الأرا�ضي وحول
امل�رشوعات على ال�سواء وفقا ملا مت توثيقه يف التقارير الإخبارية الدولية
واملحلية .وقد ا�ستكملنا قاعدة البيانات بتقييمات قُطرية حول حجم
الأرا�ضي املحتمل �أن تكون منا�سبة يف حالة كل بلد على حدة وغري ذلك
من املتغريات ذات ال�صلة .ثم ا�ستخدمنا عالقات اال�ستثمار الثنائية من
قاعدة البيانات للتعرف على حمددات اال�ستحواذ الأجنبي على الأرا�ضي،
ومنها توافر الأرا�ضي و�إمكانية الإنتاج الزراعي يف بلدان املق�صد وهما من
املحددات املتوقع �أن ت�شكل عامال �أ�سا�سيا.
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الإمكانات البيئية

تتوقف جاذبية �أي بلد لال�ستثمارات اجلديدة يف زراعة امل�ساحات الكبرية
بالفعل على مدى توافر و�سهولة الو�صول �إىل الأرا�ضي غري املزروعة
ذات الإمكانات الزراعية والتي ميكن تطويرها بدون �أي عواقب �سلبية
على البيئة .لذا يتعني حتديد �أداة لقيا�س احتماالت مالءمة الأر�ض من
الناحية الزراعية والبيئية باملقارنة مع ا�ستخداماتها الراهنة .وكانت
املحاوالت ال�سابقة لقيا�س حجم الأرا�ضي املحتمل توافرها للزراعة
قد عانت من قيود مفاهيمية وفنية .و�إذا كانت الأرا�ضي املحتمل
مالءمتها مغطاة بالغابات �أو ت�ستوطنها جمتمعات تقليدية ،ف�إن اجلزء
الأكرب من امل�ساحات املتاحة للزراعة رمبا يوفر يف ذات الوقت منافع
بيئية واجتماعية قد يرتتب على خ�سارتها �آثار �سلبية كبرية على الرغبة
االقت�صادية يف اال�ستثمار.
ولإن�شاء معيار حدي للإمكانات املتاحة ملنطقة معينة ت�أخذ هذه
العوامل يف احل�سبان ،فقد قمنا �أوال بتق�سيم الكرة الأر�ضية تق�سيما
�شبكيا من حوايل  2.5مليون خلية .ثم ا�ستخدمنا املعلومات املناخية
واملتعلقة بالفيزياء احليوية (مبا يف ذلك جودة الرتبة) حل�ساب احلد
الأق�صى للناجت املحتمل لل�سلع الزراعية الأ�سا�سية يف ظروف زراعية—
بيئية حمددة (على �سبيل املثال بدون ا�ستخدام الري) يف كل خلية من
التق�سيم ال�شبكي (درا�سة  .)Fischer and Shah, 2011وب�إ�ضافة طبقات
من املعلومات الأخرى حول اال�ستخدام احلايل للأر�ض وكثافة �سكانها
�أ�صبح ب�إمكاننا �أن ن�ستبعد املناطق امل�ستخدمة بالفعل للزراعة وكذلك
الغابات ،واملحميات ،واملناطق ذات الكثافة ال�سكانية الأعلى من حد
�أق�صى معني .وبهذه الطريقة ،ا�ستطعنا �أن ن�ستخل�ص مقيا�سا للمناطق
الزراعية املالئمة املحتملة يف خمتلف البلدان .وبتقييم املنتج ح�سب
�أ�سعار ال�سوق العاملية �أ�صبح بو�سعنا حتديد االختيار “الأمثل”
للمحا�صيل و�صايف قيمة املنتج الذي ميكن حتقيقه بالن�سبة لهذا
املح�صول .وتو�ضح اخلريطة قيم الناجت امل�ستخل�صة بدون �أي تعديل
ملراعاة تكاليف النقل.

ملاذا يرغب امل�ستثمرون الأجانب يف الأرا�ضي

كما توقعنا ،مل يكن م�ستغربا �أن ا�ستخدام هذه املقايي�س مع جمموعة من
املقايي�س الأخرى لتحليل حمددات �صفقات اال�ستثمار الثنائي يف الأرا�ضي يفيد
ب�أن جاذبية بلد ما للم�ستثمرين ترتبط ارتباطا تبادليا مبا�رشا بامل�ساحات
ال�ضخمة من الأرا�ضي غري املزروعة التي تتمتع ب�إمكانات توليد ناجت كبري.
فمثال� ،سوف ت�ؤدي زيادة قدرها  %10يف الأرا�ضي املحتملة ال�صاحلة للزراعة
يف بلد م�ضيف �إىل زيادة عدد امل�رشوعات يف هذا البلد بنحو  ،%5مع ت�ساوي
جميع العوامل الأخرى.
لكن مبقارنة العائدات املحتملة مع العائدات التي تتحقق من الأرا�ضي
املزروعة حاليا تفيد كذلك ب�أن هناك �إمكانية كبرية لزيادة الإنتاجية يف هذه
الأرا�ضي .ففي �إفريقيا ،على �سبيل املثال ،ال يحقق �أي بلد من البلدان حمل اهتمام
امل�ستثمرين الكبار  %25من عائداتها املحتملة ،مما يوحي ب�إمكان حتقيق
مكا�سب هائلة عن طريق ا�ستثمارات لزيادة �إنتاجية �صغار املالك من الأرا�ضي
التي يزرعونها بالفعل بدال التو�سع املكلف يف الأرا�ضي غري املزروعة .ومتا�شيا
مع هذه الفكرة ،ت�شري النتائج التي خل�صنا �إليها �إىل �أن البلدان ذات العائدات
املنخف�ضة و�إمكانات التقدم تتمتع بجاذبية يف �سياق اال�ستحواذ على الأرا�ضي.
وقد تتولد مزايا كبرية من و�ضع ا�سرتاتيجية جلذب امل�ستثمرين لال�ستثمار يف
الزراعة بغية �سد هذه الفجوات و�إتاحة الفر�صة للمزارعني املحليني لالزدهار،
�رشيطة احرتام حقوق املجتمعات املحلية وقيام امل�ستثمرين بدفع �أ�سعار عادلة
للأرا�ضي .غري �أن حتويل الأن�شطة الزراعية املحتملة �إىل �أن�شطة فعالة لي�س
بالأمر ال�سهل ،ويرجع ذلك جزئيا �إىل �أن �سد فجوات الناجت يف كثري من الأحيان
يقت�ضي الدعم احلكومي — مبا يف ذلك يف جمال التكنولوجيا وامل�ؤ�س�سات
والبنية التحتية – بالإ�ضافة �إىل جهود م�ستثمري القطاع اخلا�ص.

حوكمة الأرا�ضي

هناك �أدلة متزايدة بالفعل على �أن وفرة املوارد لن ت�سهم يف النمو واحلد
من الفقر �إال حتت �إدارة م�ؤ�س�سات جيدة احلوكمة (درا�سة Mehlum,
 .)Moene, and Torvik, 2006وبخالف ذلك ،ف�إن اكت�شافات النفط �أو

�أف�ضل املحا�صيل

يتوقف االختيار الأمثل للمحا�صيل وكذلك قيمتها على املناخ
وجودة الرتبة واال�ستخدام احلايل للأر�ض.
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املعادن �أو الأملا�س غالبا ما ت�ؤدي �إىل وقوع “لعنة املوارد” التي تت�سم
بانت�شار الف�ساد واال�ستقطاب االجتماعي — �أو حتى العنف — بدال من
حتقيق التنمية وا�سعة النطاق .وعلى وجه العموم ،يعترب ت�أمني حقوق
امللكية ،وتوخي �شفافية الإجراءات ل�ضمان م�رشوعية امل�رشوعات،
ووجود �إطار قانوين لإنفاذ احلقوق من ال�رشوط الأ�سا�سية لال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش .فامل�ساحات ال�شا�سعة من الأرا�ضي الالزمة للإنتاج
الزراعي تكون �أكرث عر�ضة ملخاطر االعتداء وال�رسقة والتخريب وتزيد
تكلفة ت�سييجها �أو حرا�ستها باملقارنة على �سبيل املثال مبن�ش�آت
ال�صناعات التحويلية ،كما �أن الوقت الذي ت�ستغرقه للبدء يف الإنتاج،
خا�صة بالن�سبة للزراعات الدائمة مثل نخيل الزيت ،يوحي ب�أن مثل هذه
امل�رشوعات ذات ح�سا�سية خا�صة ملناخ اال�ستثمار يف البلد املعني.
ومن املثري للده�شة مع ذلك� ،أن حتليل االقت�صاد القيا�سي الذي
�أجريناه يقدم �أدلة على عك�س ما تقدم .فالبلدان التي تعاين قطاعات
الأرا�ضي فيها من �ضعف نظم احلوكمة (ح�سب قيا�سها يف قاعدة
البيانا ت ”“Institutional Profiles Database؛ راجع درا�سة �De Crom
 )brugghe and others, 2009هي البلدان الأكرث جاذبية للم�ستثمرين
– على الأقل ح�سب القيا�س بعدد اال�ستثمارات املرتبطة بالأرا�ضي .ومن
التف�سريات املحتملة لذلك �أنه من الأي�رس احل�صول على الأرا�ضي ب�رسعة
وبتكلفة منخف�ضة حيثما كانت احلماية القائمة حلقوق الأرا�ضي
�ضعيفة ،نظرا لأن احلماية العامة قد ال متثل �أهمية بالن�سبة للم�ستثمرين

يتعيـن بـذل اجلهـود لزيـادة �شـــفافية
اال�ســـتثمارات الفرديــة و�إيجــاد نـظــم
�أف�ضـل حلوكمـة الأرا�ضـي فـي الـبـلـدان
امل�ستهدفة.
الذين ميكنهم ح�شد مواردهم اخلا�صة للدفاع عن حقوق ممتلكاتهم.
غري �أن هناك احتمال املخاطرة مبقومات البقاء االقت�صادي لهذه
اال�ستثمارات وقدرتها على اال�ستمرار على املدى الطويل ،وقد ي�شكل
�صفقة �سيئة بالن�سبة للحكومات امل�ضيفة التي حتول ملكية الأرا�ضي
ب�أ�سعار �أقل كثريا من قيمتها العادلة.
ويفيد هذا اال�ستنتاج ،الذي يرتدد �صداه يف املخاوف التي تثريها
قطاعات املجتمع املدين ،ب�أن مثل هذه اال�ستثمارات قد ال تعود بالنفع
على ال�سكان املحليني .ويتعني بذل اجلهود لزيادة �شفافية اال�ستثمارات
الفردية و�إيجاد نظم �أف�ضل حلوكمة الأرا�ضي يف البلدان امل�ستهدفة للحد
من املخاطر االقت�صادية واالجتماعية .وعلى املدى الطويل ،ميكن لتح�سني
نظم حوكمة الأرا�ضي ،مبا يف ذلك نطاق املراقبة امل�ستقلة لال�ستثمارات،
�أن ي�صبح �أحد العوامل الأ�سا�سية يف حتديد مقدرة البلدان وقدراتها
التناف�سية فيما يتعلق بجذب اال�ستثمارات الزراعية جيدة الت�صميم.

ا�ست�رشاف امل�ستقبل

ميثل جتدد االهتمام بعمليات اال�ستحواذ على الأرا�ضي على نطاق وا�سع
يف البلدان النامية فر�صة لتجاوز ع�رشات ال�سنني من ق�صور اال�ستثمار
يف القطاعات الزراعية يف هذه البلدان ،وتوفري فر�ص العمل ملواطنيها،
وتعزيز نقل التكنولوجيا .ويف نف�س الوقت جند �أن اجلاذبية الوا�ضحة
للبلدان امل�ضيفة التي تعاين من �ضعف نظم حوكمة الأرا�ضي ت�ؤكد
املخاطر امل�صاحبة وت�شري �إىل �أن �أطر ال�سيا�سات والأطر التنظيمية يف
البلدان امل�ضيفة �سوف تكون عامال حيويا لتحقيق هذه الإمكانات.

وقد �أدى القلق حول الآثار ال�سلبية املحتملة لال�ستثمارات وا�سعة النطاق
�إىل �صدور م�رشوع قانون للحد من �رشاء الأجانب للأرا�ضي يف عدد من
البلدان — مبا فيها الأرجنتني والربازيل و�أوكرانيا� .أما �إذا كان الأجانب
ي�ستخدمون املواطنني كو�سطاء ،ف�إن مثل هذه التدابري ال تكاد تفلح يف
الت�صدي للق�ضايا الأ�سا�سية وقد ت�ؤدي �إىل تفاقم حتديات احلوكمة باحلد من
املناف�سة .واال�ستجابة الأن�سب على م�ستوى ال�سيا�سات هي ب�إعطاء �أولوية
للجهود الرامية �إىل حت�سني نظم حوكمة الأرا�ضي —ب�إقرار احلقوق املحلية
وتوعية ال�سكان املحليني ب�ش�أن قيمة �أرا�ضيهم ،وحقوقهم القانونية ،و�أ�ساليب
ممار�سة هذه احلقوق .فال بد من معرفة �رشوط حتويل ملكية الأرا�ضي وفهمها
ويجب �أن تكون متما�شية مع ال�ضمانات الوقائية الأ�سا�سية على امل�ستويني
االجتماعي والبيئي؛ وال بد من مراقبة مدى االمتثال بها .وقد �أعلنت بلدان
كثرية حظرا م�ؤقتا على عمليات �رشاء الأرا�ضي عن طريق �أي �أطراف خارجية
حلني االنتهاء من و�ضع مثل هذه ال�ضمانات الوقائية .كذلك ،نظرا حلجم هذه
الظاهرة والأخطار التي ميكن �أن تفر�ضها ،يتعني بذل اجلهود على امل�ستوى
العاملي لتوثيق اال�ستثمارات العابرة للحدود بالتن�سيق مع ال�سلطات املحلية.
ومن �ش�أن هذه اجلهود — التي ينبغي �أن تكون بقيادة م�ؤ�س�سة منا�سبة
متعددة الأطراف — �أن توفر كذلك الأ�سا�س التجريبي لتعميق فهم هذه
الظاهرة اجلديدة واملتنامية وتنظيمها على نحو �أف�ضل.

■

رابح �أرزقي هو خبري اقت�صادي يف معهد �صندوق النقد الدويل؛ وكالو�س
داينينغري ،وهار�س �سيلود ي�شغالن وظيفة كبري اقت�صاديني وخبري
اقت�صادي �أول ،بالرتتيب ،يف جمموعة بحوث التنمية يف البنك الدويل.
ت�ستند هذه الدرا�سة �إىل ورقة العمل ال�صادرة عن �صندوق النقد الدويل بعنوان
”? “What Drives the Global Land Rushمن �إعداد رابح �أرزقي ،وكالو�س
داينينغري ،وهار�س �سيلود.
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