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دول الخلیج تبحث عن األمن الغذائي في أوروبا وأمریكا تجنبا لمشاكل افریقیا

من مھا الدھان

أبوظبي (رویترز) - تتجھ دول الخلیج العربیة إلى تغییر مسار جھودھا الرامیة لتحقیق األمن الغذائي والتي تستثمر فیھا
.ملیارات الدوالرات

ففي حین قد تخلق المشروعات الزراعیة الخلیجیة في بعض الدول االفریقیة األشد فقرا عداوات مع السكان المحلیین یتجھ
.المستثمرون العرب إلى الدول المتقدمة التي یفوق إنتاجھا الغذائي استھالكھا بكثیر

واختارت شركة الظاھرة الزراعیة اإلماراتیة ھذا التوجھ في مارس آذار إذ اشترت ثماني شركات زراعیة مقابل 400 ملیون
دوالر في صربیا أحد كبار مصدري األغذیة والتي قد یكون فیھا الرأي العام أقل حساسیة تجاه المشروعات الزراعیة المملوكة
.ألجانب

وغالبا ما تكون المشروعات في أوروبا وأمریكا الشمالیة وبعض المناطق األخرى أعلى تكلفة وتقل فیھا فرص إقامة
المشروعات على أراض واسعة مثل افریقیا. غیر أنھا تتمیز بقلة مشاكلھا السیاسیة ومخاطرھا بالنسبة لإلمارات العربیة
.المتحدة والسعودیة وقطر والكویت التي تحتاج جمیعھا إلى توفیر االحتیاجات الغذائیة لسكانھا
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كانت ھذه الدول تأمل في أن تتیح لھا تلك االستثمارات استغالل سالل غذائیة كبرى مما یجنبھا التقلبات العالمیة في أسعار
.الغذاء. لكن الواقع كان مریرا

فبعض المشروعات اإلفریقیة أثارت اتھامات بأن المستثمرین العرب ینتزعون األراضي التي یجب استغاللھا في توفیر الغذاء
.للسكان المحلیین

.وأثر تدھور األوضاع األمنیة وضعف البنى التحتیة سلبا على بعض المشروعات

وقال ایكارت وارتز الباحث في مركز برشلونة للشؤون الدولیة إنھ رغم إعالن شركات خلیجیة عن خطط إلنفاق ملیارات
الدوالرات فإن ھذه المشكالت حالت دون المضي قدما في الكثیر من المشروعات أو على األقل عدم وصولھا إلى حد اإلنتاج
.الغذائي الواسع

وقال وارتز ”بدال من االستثمار في األراضي الزراعیة بافریقیا یزید التركیز على ضخ أموال في منتجین زراعیین معروفین
.“بالفعل.“ وكتب وارتز كتابا عن ھذا الموضوع بعنوان ”النفط مقابل الغذاء

بدأت دول الخلیج في ضخ استثمارات كبیرة في أراض زراعیة بالخارج قرب عام 2008 بعد ارتفاع أسواق العقود اآلجلة
للحبوب بسبب سوء األحوال الجویة في الدول الكبرى المنتجة لألغذیة وتزاید استخدام الوقود الحیوي والقیود التي تفرضھا
.بعض الحكومات على الصادرات الزراعیة

ولم تشرف الحكومات الخلیجیة الغنیة قط على مواجھة نقص في الغذاء ولكنھا شعرت بالقلق خاصة بعد أن فقد النفط مصدر
.دخلھا الرئیسي ثالثة أرباع قیمتھ لفترة قصیرة في عام 2008

وفي الوقت نفسھ ثمة صعوبات تواجھھا البرامج العالیة التكلفة الرامیة لزیادة اإلنتاج الغذائي في الخلیج في ظل المناخ القاسي
ونقص المیاه في المنطقة. وبدأت السعودیة في تقلیص برنامج زراعة القمح المحلي عام 2008 وقررت االعتماد على الواردات
.اعتمادا كامال بحلول عام 2016

ومن ثم شجعت دول الخلیج شركاتھا على شراء أراض صالحة للزراعة في الدول النامیة. ومثال ذلك شركة الظاھرة الزراعیة
وھي شركة خاصة مملوكة لمستثمرین في أبوظبي ولكن بیان مھمتھا یتعھد بالشراكة مع الحكومة اإلماراتیة في تنفیذ برنامج
.األمن الغذائي االستراتیجي
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ورغم ذلك أظھرت السنوات القلیلة الماضیة حدود استراتیجیة الخلیج الرامیة الستثمار األموال في حل مشكلة األمن الغذائي.
.وباتت مشروعات كثیرة في الخارج عرضة للتأثر بالتغیرات السیاسیة المحلیة

وجمعت شركة جنان لالستثمار في أبوظبي نحو 160 ألف فدان (67200 ھكتار) من األراضي الصالحة للزراعة في مصر
.أحد كبار مستوردي القمح في العالم. وكانت الشركة تخطط في األصل لزراعة علف للماشیة في اإلمارات

غیر أن جنان تضررت جراء ضریبة على الصادرات بلغت 300 جنیھ مصري (43 دوالرا) للطن وواجھت مشكالت من بینھا
إضرابات عمالیة ونقص السوالر الالزم لتشغیل اآلالت. وقال محمد العتیبة رئیس الشركة إن ذلك أجبر جنان على زراعة
.القمح بدال من العلف ولالستھالك المحلي في مصر

وقال العتیبة إن الشركة تكبدت خسائر متكررة ومن ثم فإنھا تعمل اآلن في مصر على زراعة الحبوب فقط وستعمل في مجال
.األلبان ولكن جمیع المنتجات لالستھالك المحلي

وواجھ الملیاردیر السعودي محمد العمودي مشكالت في اثیوبیا بعد أن استحوذت شركتھ على نحو عشرة آالف ھكتار في
منطقة جامبیال لزراعة األرز. وفي ابریل نیسان 2012 نصبت جماعة مسلحة كمینا لموظفي الشركة مما أسفر عن مقتل خمسة
.أشخاص

وقالت منظمة ھیومن رایتس ووتش المعنیة بحقوق اإلنسان إنھا تعتقد أن الھجوم مرتبط بالخطوات التي اتخذتھا الحكومة إلعادة
توطین سكان القرى بھدف إفساح المجال أمام المشروعات الزراعیة التجاریة. وقالت الشركة آنذاك إنھا تعتقد أن عناصر
.خارجیة أشاعت العنف واستمرت في مشروعھا

ویقول مستثمرون خلیجیون إنھم یراعون احتیاجات الدول المضیفة وإن المشروعات تعود بالنفع على السكان المحلیین من
.خالل تنشیط االقتصاد. لكن قد یصعب تجنب إثارة الجدل في دول لھا تاریخ في الفقر والمجاعات

وقال روب بیلي رئیس األبحاث في مؤسسة تشاتام ھاوس البحثیة في لندن ”ثبت أنھ من الصعب للغایة تنفیذ مشروعات كبرى
مثل المشاریع الحالیة بمنأى عن المشكالت في ظل نقص البنى التحتیة وسوء وسائل الري والتقنیات غیر المتطورة كما تحتاج
“.أیضا إلى التعامل مع السكان المحلیین ومشكالتھم

لذلك یزداد اھتمام دول الخلیج بالمشروعات التي تقام في أوروبا والوالیات المتحدة اللتین تبدو فیھما المخاطر السیاسیة أقل
.ولكن ال یمكن إغفالھا

ن ال ع إ
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ولم تعلن تفاصیل بعض المشروعات ولذا ال تتوافر معلومات شاملة عن حجم االستثمارات الخلیجیة. غیر أن بیلي قال إن دول
.الخلیج ”تعید توزیع محافظھا االستثماریة“ لتتجھ بھا نحو الغرب في المجال الزراعي

وتردد أن استثمار شركة الظاھرة في صربیا ھو أكبر استثمار في قطاع الزراعة بالبالد على مدى عقود ویھدف إلى تطویر
الشركات لزراعة األغذیة ومعالجتھا من أجل تصدیرھا. وعالوة على ذلك أعلن صندوق أبوظبي للتنمیة وھو مؤسسة رسمیة
.معنیة بالمساعدات عن قرض بقیمة 400 ملیون دوالر لقطاع الزراعة الصربي

وتستثمر الظاھرة أیضا في أماكن أخرى بأوروبا واألمریكتین بینما ضخت جنان استثمارات في الوالیات المتحدة واسبانیا.
وأسست شركة حصاد الغذائیة - الذراع الزراعیة لصندوق الثروة السیادي القطري - فرعا في أسترالیا عام 2009 یركز على
.القمح والشعیر والماشیة

وفي یونیو حزیران الماضي استحوذت شركة المزارعون المتحدون القابضة ذات الملكیة السعودیة على مجموعة كونتننتال
فارمرز التي تملك مشروعات زراعیة في بولندا وأوكرانیا وتنتج محاصیل مثل القمح والذرة. ومجموعة كونتننتال فارمرز
مملوكة لكل من الشركة السعودیة لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحیواني (سالك) وشركة المراعي السعودیة لمنتجات األلبان
.(وشركة الحبوب واألعالف السعودیة القابضة (سجاف

وأخذت معظم المشروعات الخلیجیة في افریقیا شكل شراء األراضي مما یجعلھا في حاجة لمزید من التقنیات الزراعیة الالزمة
لبدء تنفیذھا. وعلى عكس ذلك جرى ضخ كثیر من االستثمارات في أوروبا في مشروعات زراعیة ال تحتاج إال لبعض الدعم
.المالي لتنفیذھا

وقال بریان باریسكیل مدیر سلسلة التورید لدى شركة الظاھرة ”في أغلب األحیان تكون ھناك شركات وصلت إلى مستوى
“.معین وتحتاج إلى استثمارات لالنتقال إلى المستوى التالي وھو ما یوفر لنا شراكات جیدة

ویصر مسؤولون حكومیون وتنفیذیون في الخلیج على أنھم لن یتخلوا عن معظم مشروعاتھم في الدول النامیة. وقال العتیبة
.رئیس شركة جنان إنھ ما زال متفائال تجاه دول مثل السودان

وقال خلیل الشمري المدیر العام للمشروعات والعملیات في جنان إن الشركة ترید زیادة حیازاتھا من األراضي ھناك من 200
.ألف ھكتار حالیا إلى ملیون ھكتار بحلول عام 2020

غیر أن من المرجح أن تكون االستثمارات الخلیجیة القادمة في مجال األمن الغذائي أكثر حذرا وتنوعا. ویشجع مركز األمن
.الغذائي في أبوظبي الذي تأسس عام 2010 لتنسیق األنشطة في اإلمارات على ضخ استثمارات في مجموعة واسعة من الدول

وقال خلیفة العلي عضو مجلس إدارة المركز إن عدم استقرار األوضاع في بعض البلدان ھو أمر واقع ومن ثم فكل ما ینبغي
.فعلھ ھو توزیع المخاطر
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