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د. صفاء صبح صبابحةالتغير في االستراتيجية املتبعة لتحقيق األمن الغذائي في اململكة العربية السعودية    
أ. د. نسيم فارس برهم

ملخص: 
للمملكة  �أولوية هامة  �لوقت �حلايل  �لغذ�ئي يف  �لأمن  ي�شكل 
 -  %  70( نحو  ت�شتورد  �ململكة  �أن  وبخا�شة  �ل�شعودية،  �لعربية 
�لأ�شا�شية، ومبا يعنيه  �لغذ�ئية  �ل�شلع  %( من �حتياجاتها من   80
ظل  يف  مايل،  وعبء  �ل�شرت�تيجي،  �لغذ�ئي  للأمن  تهديد  من  ذلك 
�لنخفا�ض �مل�شطرد يف �أ�شعار �لنفط خلل �لعقود �لثلث �لأخرية، 
وهناك �لعديد من �ملوؤ�رش�ت �لتي ت�شري �إىل بد�ية �أزمة غذ�ئية، حيث 
�رتفع متو�شط �أ�شعار �ملو�د �لغذ�ئية خلل �لعقد �ملا�شي بنحو )30 
% - 40 %(، مما �أدى �إىل حدوث ت�شخم مفاجئ يف �أ�شعار �ملو�د 
�لغذ�ئية، ويتوقع تز�يد �لطلب على �لغذ�ء �شنويًا يف �ململكة، ب�شبب 
على  �لطلب  �لتز�يد يف  هذ�  �ل�شكاين، وملو�جهة  �لنمو  معدل  �رتفاع 
�لغذ�ء  لتاأمني  �ملا�شي  �لقرن  ثمانينيات  يف  �ململكة  جلاأت  �لغذ�ء 
هذه  متيز  ورغم  و�ل�شعري،  �لقمح  وبخا�شة  �ملحلية،  �لزر�عة  بدعم 
�لتجربة، �إل �أنها كانت على ح�شاب �لأمن �ملائي، وب�شبب �لتحذير�ت 
�نطلقت  �ململكة،  يف  �جلوفية  �ملياه  بن�شوب  �خلرب�ء  �أطلقها  �لتي 
يف  �لزر�عي  �ل�شتثمار  لدعم  �لعزيز  عبد  بن  عبد�هلل  �مللك  مبادرة 
�لأمن  و�قع  يف  �لتغري  معرفة  �إىل  �لدر��شة  هذه  هدفت  لذ�  �خلارج، 
�إىل  �لدر��شة  تو�شلت  وقد  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  �لغذ�ئي 
�لذ�تي  �لغذ�ئية تتز�يد، ون�شبة �لكتفاء  �لطلب على �ملو�د  �أن فجوة 
من �ملحا�شيل �لزر�عية تتناق�ض، وتو�شي �لدر��شة ب�رشورة �إعادة 
قاعدة  وبناء  �حلبوب،  لزر�عة  �ملوجهة  �لدعم  وقف  قر�ر  در��شة 

بيانات عن مبادرة �ل�شتثمار �لزر�عي �خلارجي.
�لنتاج  �لذ�تي،  �لكتفاء  �لغذ�ئي،  �لأمن  املفتاحية:  الكلمات 

�ملحلي، �ل�شتثمار �لزر�عي �خلارجي.

Change in the strategy followed to achieve food 
security in Saudi Arabia

Abstract:

Food security is at the moment an important 
priority for Saudi Arabia, Especially that the Kingdom 
imports about (70% - 80%) of the basic needs of food 
commodities, and what this means from the threat of 
strategic food security, financial burden, With decline 
in oil prices over the last three decades. There are 
many indicators that refer to the beginning of the food 
crisis, As the average price of food has risen over the 
past decade about (30% -40%), Sudden inflation in 
food prices occurred, Expected increase in demand 
for food each year in the Kingdom, Because of the 
high population growth rate. To meet this increase 
in demand for food Kingdom resorted in the eighties 
of the last century to secure food to support local 
agriculture, especially wheat and barley. The cause 
of warnings by experts depletion of groundwater 
in the Kingdom, Began King Abdullah initiative to 
support agricultural investment abroad. So, The study 

concluded that the demand for food is increasing gap, 
Self-sufficiency in agricultural crops ratio decreases. 
The study recommends the need to re-examine the 
decision to stop support for the cultivation of grain 
oriented, Building data base on agricultural investment 
initiative outside. 

Key Words: food security, self-sufficiency, 
domestic production, poor countries have fertile land, 
external agricultural investment.

مقدمة: 
يتاأثر �إنتاج �لغذ�ء يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية بالعديد من 
�لأر��شي  �شح  وياأتي  و�لقت�شادية،  و�لفنية  �لطبيعية  �ملحدد�ت 
�لر��شي  متثل  �إذ  �لطبيعية،  �ملحدد�ت  قائمة  ر�أ�ض  على  �لزر�عية 
مليون   )2.25( تبلغ  �لتي  �ململكة،  م�شاحة  من   )%  2( �لزر�عية 
�مل�شاحة  )هيئة  �ل�شحر�وي.  �حلز�م  �شمن  غالبيتها  تقع  كم2، 
للزر�عة  �ل�شاحلة  �لأر��شي  2010م(،  وتقدر م�شاحة  �جليولوجية، 
�لقابلة  1(، و�مل�شاحة  �ألف هكتار )�جلدول رقم  بحو�يل )48899( 
و�لطيب،  )�لزهر�ين  هكتار.  �ألف   )3785( بحو�يل  لل�شت�شلح 

2009، �ض39(
الأرا�سي وا�ستخداماتها يف اململكة العربية ال�سعودية

% من الإجمايلامل�ساحة )األف هكتار(الأرا�سي ح�سب ت�سنيفاتها

15.75 %48899�أر��شي �شاحلة للزر�عة

1.22 %3785�أر��شي قابلة للإ�شلح

0.87 %2700�لغابات

54.78 %170000�ملر�عي

24.16 %75000�أر��شي �شحر�وية )بور(

3.22 %10000�أخرى )�ملدن و�لطرق و�لقرى(

%310384100الإجمايل

المصدر: المشهدي وآخرون، 1419ه، ص33.

ويعد �شح �ملو�رد �ملائية �لعذبة يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
 Food من �أهم �لعقبات �لتي تو�جه حماولت حتقيق �لأمن �لغذ�ئي
�أكرث دول �لعامل تعر�شًا لظاهرتي �جلفاف  Security، فاململكة من 

و�لت�شحر، وتفتقد لوجود �لأنهار و�لبحري�ت �لعذبة، ي�شاف �إىل ذلك 
قلة وتذبذب كميات �لأمطار �ل�شاقطة فيها. )وز�رة �ملياه و�لكهرباء، 

2013م(
��شرت�تيجية  �ململكة  �نتهجت  فقد  �ملائية  �ملو�رد  �شح  ورغم 
لدعم �لقطاع �لزر�عي يف بد�ية خطة �لتنمية �لزر�عية �لأوىل يف بد�ية 
عام 1970م، وحتى نهاية خطة �لتنمية �لزر�عية �ل�شابعة يف نهاية 
عام 2004م، وذلك بتوفري م�رشوعات للري و�ل�رشف �لزر�عي وبناء 
�ل�شدود وتوطني �لبادية وتوزيع �لأر��شي �لبور ومتليكها للمو�طنني، 
�لقمح  �لدعم �ملتمثل يف �رش�ء  �لإعانات و�لقرو�ض، و�لأهم  وتقدمي 
و�حلبوب من �ملز�رعني ب�شعر تف�شيلي، مما �أ�شهم يف تز�يد م�شاحة 
تز�يد  مع  ن�شبيا  �لذ�تي  �لكتفاء  ن�شب  وتز�يد  �لزر�عية،  �ملحا�شيل 
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وحتولت   ،)1 رقم  )�جلدول  �ملعي�شة  م�شتوى  وتطور  �ل�شكان  حجم 
�ململكة من م�شتورد للقمح �إىل �شاد�ض �أكرب م�شدر يف �لعامل.

�لقطاع  �أ�شبح  وبهذ�  �لزر�عية،2013(،  �لتنمية  )�شندوق 
متو�شط  قدر  حيث  �ململكة،  يف  للمياه  �لأول  �مل�شتهلك  �لزر�عي 
��شتهلك �لقطاع �لزر�عي للمياه بنحو )89.4 %( ياأتي نحو )63.5 

%( منها من �ملو�رد �جلوفية.
)الجدول رقم 1(

نسب االكتفاء الذاتي من محصولي القمح والشعير من عام 1974 - 2004

1974197919841989199419992004املح�سول

36.118.0132.5203.9154.4104.2116.2القمح

46.92.10.19.439.24.03.3ال�سعري

)FAO )2006 المصدر: وزارة الزراعة )ب.ت(؛

�لتحذير�ت  �لعديد من  �ملا�شي ظهرت  �لقرن  ومنذ ثمانينات 
بن�شوب �ملياه �جلوفية، وخطورة �لتو�شع �لزر�عي يف دولٍة ت�شنف 
على �أنها من �أفقر ع�رش دول يف مو�رد �ملياه �لعذبة. )�ملنظمة �لعربية 
للتنمية �لزر�عية، 2002( وتعتمد �عتماد�ً كليًا على �ملو�رد �ملائية 
�جلوفية غري �لقابلة للتجديد، ويف �شوء ما �شبق فقد �أ�شدر جمل�ض 
ت�شمن  1428هـ   /9/11 بتاريخ   335 رقم  �لقر�ر  �ملوقر  �لوزر�ء 
�لتو�شعية  �ل�شيا�شة  من  �لتحول  �إىل  �لهادفة  �لإجر�ء�ت  من  �لعديد 
يف جمال �لإنتاج �لزر�عي يف �ململكة �إىل �شيا�شة �إنكما�شية ب�شفٍة 
عامة، ويف �إنتاج �لقمح ب�شفٍة خا�شة، و�لذي كان �إنتاجه �ملحلي قد 
جتاوز معدلت حتقيق �لكتفاء �لذ�تي �لكامل بثلثة �أ�شعاف )300 
خلل  وذلك  تدريجيًا،  �لقمح  زر�عة  �إيقاف  قر�ر  �شدر  �أن  �إىل   )%
 12.5 قدره  �نخفا�ض  معدل  ومبتو�شط  �شنو�ت   )8( �أق�شاها  مدة 
% �شنويًا، لت�شبح بعدها ن�شبة �لكتفاء �لذ�تي �ملتحققة مبح�شول 
�لتنمية  )�شندوق  )�شفر%(  1437هـ   /2015 عام  يف  �لقمح 
للزر�عة  �لدعم  وقف  ظل  ويف  �ململكة  �أن  �إل   ،)2013 �لزر�عية، 
�ملحلية �أ�شبحت تبحث عن بد�ئل لتحقيق �لكتفاء �لذ�تي، ومن �أبرز 
�لبد�ئل �لتي جلاأت �إليها �ململكة ��شتئجار م�شاحات زر�عية يف دول 
يعرف  ما  وهو  وفرية،  مائية  ومو�رد  وخ�شبة،  و��شعة  �أر��ٍض  ذ�ت 
��شرت�تيجي  خمزون  لتوفري  وذلك  �خلارجي،  �لزر�عي  بال�شتثمار 
من بع�ض �ملحا�شيل �ل�شرت�تيجية يف �شبيل حتقيق �لأمن �لغذ�ئي 

ل�شكان �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
�لذ�تي  �لكتفاء  ��شرت�تيجية  تقييم  �إىل  �لدر��شة  هذه  وتهدف 
�لتي دعمتها �ململكة يف حتقيق �لأمن �لغذ�ئي، وتقدير حجم �لفجوة 
�لغذ�ئية بعد قر�ر وقف دعم زر�عة �حلبوب، وكذلك در��شة �ل�شتثمار 
هذه  فاعلية  وتقييم  �أخرى،  دولة  يف  �ل�شعودي  �خلارجي  �لزر�عي 

�ل�شرت�تيجية يف حتقيق �لأمن �لغذ�ئي.

أواًل: اإلطار النظري للدراسة

أهداف الدراسة:

تهدف الدرا�سة اإىل:
�لعربية . 1 �ململكة  يف  �لغذ�ئي  �لأمن  و�قع  على  �لتعرف 

�ل�شعودية،  و�لفجوة �لغذ�ئية �مل�شتقبلية.

خلل . 2 من  �لذ�تي  �لكتفاء  جتربة  �أهمية  على  �لتعرف 
�لزر�عة �ملحلية يف حتقيق �لأمن �لغذ�ئي.

جمال . 3 يف  �ململكة  تو�جه  �لتي  �لتحديات  على  �لتعرف 
وذلك  �لعاملية،  �لأدبيات  خلل  من  �خلارجي  �لزر�عي  �ل�شتثمار 

لعدم توفر بيانات عن نتائج �ل�شتثمار �لزر�عي �خلارجي.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تعد ق�شية حتقيق �لتو�زن بني �لعر�ض و�لطلب مهمة، وت�شعى 
�لأمن  من  معني  م�شتوى  حتقيق  �إىل  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
�ل�شلع  ��شرت�تيجي من  �لغذ�ئي، وذلك عن طريق �لحتفاظ مبخزون 
يكفي  �لنباتية،  و�لزيوت  و�لأرز  �لقمح  �أهمها:  من  و�لتي  �لغذ�ئية، 
�لحتياجات �ل�شتهلكية ملدة �شتة �أ�شهر على �لأقل كنوع من �لأمن 
�أو  �ملحلي،  �لإنتاج  طريق  عن  �ملخزون  هذ�  تكوين  ويتم  �لغذ�ئي، 
�ل�شتثمار  �إىل  �ململكة  �جتهت  وقد  كليهما،  �أو  �لو�رد�ت  طريق  عن 
لزر�عة  �لتدريجي  �لوقف  قر�ر  �تخذت  �أن  بعد  �خلارجي  �لزر�عي 

بع�ض �ملحا�شيل د�خل �ململكة. 
�ستحاول الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة التالية:

ما هو و�قع �لأمن �لغذ�ئي يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية؟  ◄
جتربة  ◄ يف  �ململكة  حققته  �لذي  �لجناز  حجم  هو  ما 

�لكتفاء �لذ�تي من خلل �لزر�عة �ملحلية؟
و�ل�شتري�د  ◄ �ملحلية  �لزر�عة  من  لكل  �لن�شبية  �لأهمية  ما 

�ل�شلع  لأهم  �لغذ�ئي  �لأمن  من  خمتلفة  م�شتويات  حتقيق  يف 
�لإ�شرت�تيجية؟

ما هي �لتحديات �لتي تو�جه �ل�شتثمار �لزر�عي �خلارجي  ◄
للمملكة؟

أهمية الدراسة: 
تربز �أهمية هذه �لدر��شة يف �لتعرف على �أبرز �ل�شرت�تيجيات 
�لتي �تبعتها �ململكة لتحقيق �لأمن �لغذ�ئي، ذلك �أن �لأمن �لغذ�ئي 
ت�شتخدمه  �شلحا  �أ�شبح  فالغذ�ء  للممكلة،  �لقومي  بالأمن  يرتبط 
فاإن  لذ�،  �مل�شتوردة،  �لدول  على  لل�شغط  �لكربى  �لحتكارية  �لدول 
نتائج هذه �لدر��شة متثل جزء� من قاعدة �ملعلومات �لتي تهم متخذ 
�لقر�ر فيما يتعلق بتناق�ض ن�شبة �لكتفاء �لذ�تي من �ملو�د �لغذ�ئية، 
وتز�يد حجم �لفجوة �لغذ�ئية، هذا وميكن تلخي�ص مربرات الدرا�سة، 

فيما يلي:
قلة �لدر��شات �لتي تناولت �لأمن �لغذ�ئي يف �ملمكلة، يف . 1

�لتي  �لدر��شات  وهي  �ملائي،  �لأمن  در��شات  فيه  تكرث  �لذي  �لوقت 
حذرت من ن�شوب حمتمل للمياه �جلوفية يف حال ��شتمر�ر �لزر�عة 

�ملحلية.
�خلا�ض . 2 �لنظري  �لطار  ل�شياغة  �ملا�شة  �حلاجة 

�لغذ�ئي  �لأمن  لتحقيق  �ململكة  �نتهجتها  �لتي  �لعامة  بال�شيا�شات 
على مدى �لعقود �ملا�شية، وتقييم فاعلية تلك �ل�شيا�شات يف حتقيق 

�لكتفاء �لذ�تي.
تناوله . 3 �لزر�عي �خلارجي مفهوما حديثا،  �ل�شتثمار  يعد 

�لعديد من �لباحثني و�ملوؤ�ش�شات �لدولية بالنقد و�لتحليل، ول بد من 
�لتعرف على وجهات �لنظر �لعاملية فيما يخ�ض هذ� �لنمط �حلديث 

من �ل�شتثمار.



108

د. صفاء صبح صبابحةالتغير في االستراتيجية املتبعة لتحقيق األمن الغذائي في اململكة العربية السعودية    
أ. د. نسيم فارس برهم

منهجية الدراسة: 

�لو�شفي  �ملنهج  ��شتخد�م  �شيتم  �لدر��شة  �أهد�ف  لتحقيق 
وحتليل  �ململكة،  يف  �لغذ�ئي  �لأمن  و�قع  ��شتق�شاء  يف  �لتحليلي 
و�عتمدت  �لغذ�ء.  لتوفري  �ململكة  �نتهجتها  �لتي  �ل�شرت�تيجيات 
�لغذ�ئي،  �لأمن  معامل  با�شتخد�م  وذلك  �لكمي،  �ملنهج  �لدر��شة 

وح�شاب �ملتاح لل�شتهلك، وتقدير �لفجوة �لغذ�ئية.
�ل�شتثمار  حجم  عن  معلومات  �أو  بيانات  �أية  تتو�فر  ل 
�لزر�عي �خلارجي للمملكة، لذ�، �شيكتفى بتحليل �شلبيات و�يجابيات 

�ل�شتثمار �لزر�عي �خلارجي من خلل �لأدبيات �لعاملية.

مصادر البيانات:

�ل�شلة . 1 ذ�ت  �لبيانات  جميع  وهي  املن�سورة:  البيانات 
و�لوز�ر�ت  �ملوؤ�ش�شات  عن  و�ل�شادرة  �لدر��شة،  ومتغري�ت  باأهد�ف 

�ملحلية و�لعاملية ذ�ت �لعلقة. 
الأدبيات العاملية: وهي �لتي تناولت مو�شوع �ل�شتثمار . 2

�لزر�عي �خلارجي بالنقد و�لتحليل.

ثانيا: الدراسات السابقة
�لغذ�ئي  �لأمن  يف  و�لتقارير  �ملقالت  وتعدد  تنوع  رغم 
�ل�شعودي، �إل �أنه يلحظ نق�شا يف �لدر��شات و�لبحوث �لعلمية �لتي 
�لأمن  على  ركزت  �لدر��شات  معظم  �أن  ويلحظ  �ملو�شوع،  تتناول 
حمتمل  ن�شوب  من  حذرت  �لتي  �لدر��شات  وهي  للمملكة،  �ملائي 

للمو�رد �ملائية �جلوفية يف حال ��شتمر�ر �لزر�عة �ملحلية.
 )2009 الطيب،  و  )الزهراين  در��شة  �لدر��شات،  ومن بني هذه 
وقد هدفت  �ململكة،  �لغذ�ئي يف  و�لأمن  �ملائي  �لأمن  تناولت  �لتي 
تعزيز  يف  للإ�شهام  �لقر�ر  ملتخذي  وخيار�ت  بيانات  توفري  �إىل 
�لأمن �ملائي و�لغذ�ئي من خلل تر�شيد ��شتخد�م �ملياه و�لأر��شي 
من  �مل�شتغلة  �ملياه  كميات  �أن  �إىل  �لدر��شة  تو�شلت  وقد  �لزر�عية. 
مليون   1170( من  �رتفعت  �ملتجددة  �جلوفية غري  �ملائية  �ملو�رد 
)12400مليون م3( يف  �إىل  �لثانية،  �لتنمية  نهاية خطة  م3( يف 
تبني  ب�رشورة  �لدر��شة  �أو�شت  لذ�،  �ل�شابعة،  �لتنمية  خطة  نهاية 
��شتخد�م  من  تر�شد  زر�عية  وممار�شات  لأ�شاليب  �لزر�عي  �لقطاع 

�ملياه. 
�أما در��شة )ال�سنيفي، 2005م( فهدفت �إىل �إبر�ز �أهمية �لزر�عة 
�لأمن  مفهوم  �أن  �إىل  �لباحث  وتو�شل  �لغذ�ئي،  �لأمن  حتقيق  يف 
�لغذ�ئي ل يتوقف فقط على توفري �لحتياجات �لغذ�ئية جلميع �أفر�د 

�ملجتمع، بل ي�شاف �إىل ذلك جودة و�شلمة �لغذ�ء. 
�إىل  �لتو�شل  �إىل   ،)2004 والروي�ص،  )غامن  در��شة  وهدفت 
�ملائي،  �لأمن  �عتبار�ت  �شوء  يف  �لأمثل  �ملح�شويل  �لرتكيب  منط 
�أن  �إىل  �لدر��شة  وتو�شلت  �ل�شائد،  �ملح�شويل  بالرتكيب  ومقارنته 
�حلبوب حتتل �ملرتبة �لأوىل يف هيكل �لرتكيب �ملح�شويل �ل�شائد، 
�لرتكيب  �مل�شتخدمة يف  �ملياه  لكمية  �لنقدي  �لعائد  �إجمايل  ويقدر 
نظريه يف  بلغ  بينما  ريال،  مليار   35،5 بنحو  �ملقرتح  �ملح�شويل 
�لدر��شة  و�أو�شت  ريال،  10 مليار  �لر�هن نحو  �لرتكيب �ملح�شويل 

مبفهوم  و�لأخذ  �ملتاحة  �ملائية  �ملو�رد  وحماية  تنمية  ب�رشورة 
�لتنمية  ل�شتمر�ر  �ملح�شويل  �لرتكيب  منط  وتعديل  �ملائي،  �لأمن 

�لزر�عية.
1998م( بالبحث يف �لفجوة �لغذ�ئية  وقامت در��شة )مرهون، 
عو�مل  ثلثة  �إىل  �لفجوة  هذه  و�أرجعت  �خلليج،  حو�ض  دول  يف 
�أ�شا�شية، �رتبط �لأول بنمط �ملو�رد �لزر�عية �ملتاحة �إذ تعاين �أغلب 
�أقطار حو�ض �خلليج �شحًا ملحو�شًا يف مو�ردها �ملائية، و�نخفا�شًا 
�ملر�عي  �نعد�م  �أو  و�نخفا�ض  �لزر�عية،  �لرتبة  مو��شفات  يف 
بر�مج  منط  �إىل  يعود  �لغذ�ئية  للفجوة  �لثاين  و�لعامل   . �لطبيعية 
�لتنمية �لقت�شادية �ملعتمدة يف هذه �لأقطار من حيث تدين م�شتوى 
�لعتماد�ت �ملخ�ش�شة للقطاع �لزر�عي، وحمدودية ن�شيب �لقطاع 
من ح�ش�ض �ل�شتثمار �لقطاعي، و�نعكا�ض ذلك على ن�شبة �مل�شاهمة 
�لزر�عية يف �لناجت �لإجمايل �لقومي. ويعزى �لعامل �لثالث للفجوة 
معظم  يف  �ملحدود  غري  �لقت�شادي  �لنفتاح  �شيا�شية  �إىل  �لغذ�ئية 

�لأقطار،  وغياب �شيا�شات حماية �لإنتاج �ملحلي.
وقامت در��شة )ال�رسيتي، 2000( مبحاولة �لو�شول �إىل هدف 
�لدول  بع�ض  يف  �لغذ�ئي  �لأمن  لتحقيق  منا�شبة  �شيا�شة  حتقيق 
�لعربية، وقد �أو�شت �لدر��شة بتقليل حجم �لفجوة �لغذ�ئية،  وتخفيف 
حدة م�شكلة �لأمن �لغذ�ئي يف �لأجل �لق�شري، كما �أو�شت بحلها يف 
�لأجل �لطويل باتباع �شيا�شة تنمية �لإنتاج �لغذ�ئي، وذلك من خلل 
ت�شجيع �ل�شتثمار يف �لقطاع �لزر�عي، مع �لعمل على رفع �إنتاجية 

�لأر��شي �لقدمية و�مل�شت�شحلة و�مل�شتزرعة حديثًا.
�ملو�رد  �أهمية  تناولت  �لتي  �لدر��شات  تلك  �إىل  وي�شاف 
�لطبيعية �ملحلية يف حتقيق �لأمن �لغذ�ئي، در��شات عاملية تناول 
�نتهجته  �لذي  �خلارجي  �لزر�عي  �ل�شتثمار  منط  �لباحثون  فيها 
�لعديد من دول �لعامل - ومنها �ململكة- لتوفري �لغذ�ء، ورغم �أهمية 
�قتبا�ض  معظمها  �أن  عليها  يوؤخذ  �أنه  �إل  وتنوعها،  �لدر��شات  هذه 
 Liversage, H.,(أو من تقارير �لبحوث �لأخرى� من و�شائل �لإعلم 

 .)2010, P23

ومن �أهم هذه �لدر��شات �لدر��شة �مل�شرتكة بني �ملعهد �لدويل 
للبيئة و�لتنمية و�ل�شندوق �لدويل للتنمية �لزر�عية، 2009،  وت�شم 
ومدغ�شقر،  وكينيا،  وغانا،  �أثيوبيا،  من  ميد�نية  بحوثا  �لدر��شة 
بزيادة  �لدر��شة  وتفيد  وز�مبيا.  وتنز�نيا،  و�ل�شود�ن،  وموزمبيق، 
�إفريقيا وغريها  �أخرى يف  دول  قبل  �مل�شتثمرة من  �لأر��شي  ن�شبة 
يرتّتب  قد  �ل�شتثمار�ت  هذه  مثل  �أن  �لدر��شة  وترى   . �لقار�ت  من 
عليها �لعديد من �لفو�ئد و�ملنافع، �إل �أنها قد ت�شبب �رشر� لل�شكان 
ما  حول  �لدقيقة  غري  �ملفاهيم  من  عدد�ً  �لدر��شة  وتربز  �ملحليني، 
�أن  �لدر��شة  من  ويت�شح   .”Land Grabbing“ با�شم  ُيعَرف  بات 
�ل�شفقات بني �أطر�ف �لقطاع �خلا�ض �أكرث �شيوعًا من تلك �ملربمة 

بني �حلكومات فيما يتعلق بال�شتثمار�ت �لزر�عية �خلارجية. 
�لأر��شي  م�شاحة  قدرت   ،)Liversage,2010( در��شة  ويف 
�ململوكة من قبل جهات �أجنبية يف �لدول �لنامية بنحو )15 - 20( 
مليون هكتار مربع، وغالبيتها يف �أمريكا �للتينية و�أفريقيا و�أجز�ء 
 10( يتجاوز  ل  �حلياز�ت  هذه  من  فعليا  �مل�شتغل  �أن  �إل  �آ�شيا،  من 
هذه  مثل  على  �ملرتتبة  �لآثار  تقدير  �شعوبة  �لباحث  ويرى   ،)%

�ل�شتثمار�ت، خا�شة على �ملجتمعات �ملحلية. 
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ثالثا: األهمية النسبية للزراعة احمللية والواردات يف 
حتقيق األمن الغذائي ألهم السلع اإلسرتاتيجية:

حجم  ب�شغر  �ل�شبعينيات  فرتة  قبل  �ملحلية  �لزر�عة  �ت�شمت 
�ت�شمت  كما  ��شتقر�رها،  وعدم  وتبعرثها  �لزر�عية،  �حلياز�ت 
بالأ�شاليب �ليدوية �لبد�ئية يف جميع �لعمليات �لزر�عية، بالإ�شافة 
�لعاملية)�لزهر�ين  بامل�شتويات  مقارنة  �لإنتاجية  �نخفا�ض  �إىل 

و�لطيب. 2009، �ض39(. 
ومع بد�ية خطط �لتنمية يف عام 1970م بد�أ �لقطاع �لزر�عي 
بالتو�شع  �لزر�عي  �لإنتاج  زيادة  خلل  من  حقيقية  تغري�ت  ي�شهد 
�لدعم  �شيا�شات  �لزر�عية  �لتنمية  خطط  �تبعت  لذ�  و�لر�أ�شي،  �لأفقي 
و�لآليات  �ملعد�ت  و�إعانات  �لقرو�ض،  وتقدمي  �لزر�عي،  للقطاع 
بالإ�شافة  و�لأ�شمدة،  �لإنتاج  مل�شتلزمات  و�ل�شتري�د  �لزر�عية، 
�لأر��شي  وتوزيع  للمز�رعني،  نقد�  تدفع  ت�شجيعية  �إعانات  �إىل 

�لبور)وز�رة �لتخطيط، 1400هـ(. 
�ملحا�شيل  معظم  �إنتاج  �شهد  فقد  �ل�شيا�شة  لتلك  ونتيجة 
�لزر�عية، وميكن  �لتنمية  تز�يد� م�شطرد� من خلل خطط  �لزر�عية 
حتليل دور �لنتاج �ملحلي يف تغطية �لطلب من خلل ح�شاب �ملتاح 

لل�شتهلك: = )�لإنتاج �ملحلي + �لو�رد�ت( – �ل�شادر�ت 
ال�سلع(  على  الطلب  )اأي  لالأ�ستهالك  املتاح  ح�ساب  و�سيتم 
لعام 2003 وعام 2010 لل�سلع الأ�سا�سية ال�سرتاتيجية، وقد مت 

اختيار هذين العامني، لالأ�سباب التالية: 
ميثل عام 2003م نهاية خطة �لتنمية �لزر�عية �ل�شابعة . 1

يف  متقدمة  مر�حل  �لزر�عة  قطاع  بلغ  فقد   ،)2003  2000-(
�لتطور، وحقق كميات عالية من �لنتاج.)�شندوق �لتنمية �لزر�عي، 

)2013
�ملتاح . 2 لتحديد  �ختياره،  مت  فقد   ،2010 عام  �أما 

 /11  /9 بتاريخ   335 رقم  �لدعم  وقف  قر�ر  بعد  لل�شتهلك 
1428هـ /2008م، �أي بعد مرور عامني على تنفيذ �لقر�ر. )�شندوق 

�لتنمية �لزر�عي، 2013(
وميثل )�جلدول رقم 2( �ملتاح لل�شتهلك لعامي 2003م و 

2010م وفق �ملعادلة �ل�شابقة، ويلحظ ما يلي: 
)الجدول رقم 2(

المتاح لالستهالك من السلع الغذائية الرئيسة لعام 2003م وعام 2010م )ألف طن(

20032010القمحال�سلعة

�لعر�ض

25241515�لإنتاج �ملحلي

1814�شفر�لو�رد�ت

�شفر1.2�ل�شادر�ت

25233329�ملتاح لل�شتهلك�لطلب

20032010�لزيوت �لنباتية�ل�شلعة

�لعر�ض

196140�لإنتاج �ملحلي

250390�لو�رد�ت

3312�ل�شادر�ت

20032010القمحال�سلعة

413518�ملتاح لل�شتهلك�لطلب

20032010�للحوم �حلمر�ء�ل�شلعة

�لعر�ض

241122�لإنتاج �ملحلي

171196�لو�رد�ت

�شفر8�ل�شادر�ت

420318�ملتاح لل�شتهلك�لطلب

20032010�لدو�جن�ل�شلعة

�لعر�ض

5031062�لإنتاج �ملحلي

2601506�لو�رد�ت

2610�ل�شادر�ت

7892578�ملتاح لل�شتهلك�لطلب

20032010�ل�شعري�ل�شلعة

�لعر�ض

13816�لإنتاج �ملحلي

40407500�لو�رد�ت

�شفر8�ل�شادر�ت

41707516�ملتاح لل�شتهلك�لطلب

االقتصاد  وزارة  االحصائي،  الكتاب  العامة،  االحصاءات  مصلحة  المصدر: 
والتخطيط، 1425هـ- 14233هـ

الكتاب الإح�سائي الزراعي ال�سنوي، اأعداد خمتلفة )1425- 
1433هـ(

�ملحلي . 1 �لزر�عي  �لنتاج  م�شاهمة  ن�شبة  �نخف�شت  لقد 
2010، وبن�شب   - 2003 �لأ�شا�شية جمبعها بني عامي  �ل�شلع  يف 
مرتفعة، مما يوؤكد تاأثري قر�ر وقف �لدعم للزر�عية �ملحلية وبخا�شة 

�حلبوب، بل �إن �لتاأثري كان �رشيعا وبن�شب غري متوقعة.
2 . 100( من  �لقمح  من  �لذ�تي  �لكتفاء  ن�شبة  �نخف�شت 

2010، و��شتوردت �ململكة  %( عام   45.5( �إىل   ،2003 %( عام 
للقمح  م�شدر  �شاد�ض  كانت  �أن  بعد  �لقمح،  من  طن  �ألف   )1814(

عامليا يف عام 2006م. )�لبنك �لدويل، 2013، �ض156(
من . 3 �لنباتية  �لزيوت  من  �لذ�تي  �لكتفاء  ن�شبة  �نخف�شت 

)47.5 %( عام 2003، �إىل )27 %( عام 2010.
من . 4 �حلمر�ء  �للحوم  من  �لذ�تي  �لكتفاء  ن�شبة  �نخف�شت 

)59.6 %( عام 2003، �إىل )38.4 %( عام 2010.
من . 5 �لدو�جن  حلوم  من  �لذ�تي  �لكتفاء  ن�شبة  �نخف�شت 

)68.3 %( عام 2003، �إىل )41.5 %( عام 2010.
�نخف�شت ن�شبة �لكتفاء �لذ�تي من �ل�شعري من )3.3 %( . 6

عام 2003، �إىل )0.2 %( عام 2010.
�ملجفف، . 7 و�حللييب  و�لأرز  �ل�شكر  �ملحلي من  �لنتاج  �أما 

فهو )�شفر(، لعامي 2003 و2010، يف حني تبلغ و�رد�ت �ململكة 
من �ل�شكر )1231(، ومن �لأرز )840( �ألف طن، و )2300( �ألف طن 
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من �حلليب �ملجفف لعام 2010م.
يف . 8 �ملحلي  �لإنتاج  لإ�شهام  �لن�شبية  �لأهمية  تر�وحت 

حتقيق �لأمن �لغذ�ئي �لن�شبي بني حد �أدنى يبلغ( �ل�شفر )ل�شلع �ل�شكر 
�ملكرر و�لأرز و�حلليب �ملجفف، و)0.2 %( لل�شعري، وحد �أعلى يبلغ 

2010م.  % للقمح لعام   45.5
�لن�شبية لإ�شهام . 9 �لأهمية  �أخرى فقد تر�وحت  ومن ناحية 

�لو�رد�ت يف حتقيق �لأمن �لغذ�ئي �لن�شبي بني حد �أدنى يبلغ 54.5 
و�لأرز  �ملكرر  �ل�شكر  ل�شلع   %  100 يبلغ  �أعلى  وحد  للقمح،   %

و�حلليب �ملجفف، )98.8 %( لل�شعري. 

للسنوات  األساسية  الغذائية  السلع  على  الطلب  فجوة  حجم  تقدير 
 2010 - 2003

ت�شري بيانات �جلدول �ل�شابق �إىل �أن �إنتاج �ململكة من �ل�شلع 
�لقمح  �شلعتي  من  وبخا�شة  م�شتقبل،  �شيتناق�ض  كافة  �لغذ�ئية 
و�ل�شعري، حيث �شتتوقف �ململكة نهائيا عن �لنتاج، و�شتتحول �إىل 
م�شتورد لهذه �ل�شلع، يف �لوقت �لذي �شيتز�يد فيه �ل�شتهلك ب�شبب 
�لنمو �ل�شكاين، و�رتفاع م�شتوى �ملعي�شة، وبناء على كميات �لإنتاج 
�لطلب على  �ل�شابقة، ميكن تقدير حجم فجوة  لل�شنو�ت  و�ل�شتهلك 

�ل�شلع �لغذ�ئية لنف�ض �ل�شنو�ت، على �لنحو �لتايل)�جلدول رقم3(:
 )الجدول رقم 3(

تقدير فجوة الطلب على السلع الغذائية األساسية للسنوات 2003 و2010 )ألف طن(

20032010املح�سول20032010املح�سول

163196�للحوم �حلمر�ء1814-1�لقمح

2341496حلوم �لدو�جن40327500�ل�شعري

217378�لزيوت �لنباتية

المصدر: اعداد الباحثان، 2012، تم حساب الفجوة الغذائية من خالل الفرق 
بين اإلنتاج والمتاح لالستهالك الوارد في الجدول رقم 2.

�لغذ�ئية  �لفجوة  تز�يد  �إىل  �ل�شابق  �جلدول  بيانات  ت�شري 
وقف  قر�ر  �آثار  على  يوؤكد  مما  �ل�شرت�تيجية،  �ل�شلع  لأهم  م�شتقبًل 
�لدعم �لذي �تخذته �ململكة، ويحتم هذ� �لو�شع على �ململكة �لبحث 
حتقيق  يف  كخطوة  �لغذ�ئي  �لأمن  لتحقيق  ��شرت�تيجية  بد�ئل  عن 

�لأمن �لقومي.
تقديرات املخزون ال�سرتاتيجي ومعامل الأمن الغذائي لأهم 

ال�سلع الغذائية:
من خلل بيانات �ملخزون �لإ�شرت�تيجي لأهم �ل�شلع �لغذ�ئية، 
لعام  �لغذ�ئي  �لأمن  معامل  �ملحلي مت ح�شاب  �ل�شتهلك  ومتو�شط 

2010م، على �لنحو �لتايل )�جلدول رقم 4(: 
)الجدول رقم 4(

التنبؤ بالمخزون االستراتيجي ومعامل األمن الغذائي لعام 2010م

املح�سول
املخزون 

ال�سرتاتيجي 
)األف طن(

يكفي ال�ستهالك 
املحلي )يوم(

متو�سط 
ال�ستهالك املحلي 

)األف طن(

معامل 
الأمن 
الغذائي

54 %1782.562603300.67�لقمح

25 %1978.561027869.33�ل�شعري

املح�سول
املخزون 

ال�سرتاتيجي 
)األف طن(

يكفي ال�ستهالك 
املحلي )يوم(

متو�سط 
ال�ستهالك املحلي 

)األف طن(

معامل 
الأمن 
الغذائي

68 %342.45176500.33�لزيوت �لنباتية

36 %227.98197633.34�للحوم �حلمر�ء

40 %632.092131596.34حلوم �لدو�جن

1 %374.671752885�ل�شكر

4 %462.341701289�لأرز

67 %13891452069�حلليب �ملجفف

التنمية  االستراتيجي من صندوق  المخزون  بيانات   ،2013 الباحثان،  اعداد: 
الزراعية، 2013.

تق�سيم املخزون  الغذائي من خالل  الأمن  مت ح�ساب معامل 
ال�سرتاتيجي على متو�سط ال�ستهالك املحلي.

يت�شح �أن �أعلى خمزون ��شرت�تيجي لعام 2010، �شيكون  ♦
ومن   ،)260( �ملحلي  �ل�شتهلك  تكفي   ،)1782.56( بنحو  للقمح 
�ل�شتهلك  ومتو�شط  �ل�شرت�تيجي  �ملخزون  بني  �لعلقة  خلل 

�ملحلي، مت تقدير معامل �لأمن �لغذ�ئي بنحو )54 %(.
�لأمن  ♦ معامل  يف  ن�شبة  �أعلى  �لنباتية  �لزيوت  حققت 

يكفي  ��شرت�تيجي  خمزون  يتوفر  حيث   ،)%  68( بنحو  �لغذ�ئي 
�ل�شتهلك �ملحلي ملدة )176( يوما.

يتجاوز  ♦ فل  �لأقل،  �ل�شكر  يف  �لغذ�ئي  �لأمن  معامل  يعد 
%(، و�ملخزون يكفي �ل�شتهلك �ملحلي )175( يوما،  وكذلك   1(

ينخف�ض معامل �لأمن �لغذ�ئي ل�شلعة �ل�شعري �إىل )25 %(.

رابعا: االستثمار الزراعي اخلارجي: 
ملعاجلة  �ملطروحة  �حللول  �أحد  �خلارجي،  �ل�شتثمار  يعد 
2009م  عام  من  يناير  منذ  �ململكة  يف  �لغذ�ئي  �لأمن  م�شكلة 
�لغذ�ئي،  �لأمن  مبادرة  �لعزيز  عبد  بن  عبد�هلل  �مللك  �أعلن  عندما 
بدعم �شندوق �ل�شتثمار بنحو 3 بليون ريال �شعودي( 800 مليون 
دولر(، وذلك بهدف دعم �لقطاع �خلا�ض للزر�عة يف �خلارج، بعد �أن 
�تخذت �ململكة قر�ر وقف �لدعم للزر�عة �ملحلية، بهدف �حلفاظ على 

�ملياة �جلوفية. )وز�رة �لزر�عة، 2010(. 
قبل  من  �لزر�عي  �لإنتاج  يف  �خلارجي  �ل�شتثمار  برز  وقد 
 Land Grabbing رشكات خا�شة وحكومات، وهو ما بات يعرف بـ�
�لذي يختلف يف نهجه عن تلك �حللول �لتي رٌوج لها علماء �ملياه يف 
Virtu� )ننت�شف �ل�شبعينات، و�ملتمثله مبا عرف باملياه �ملفرت�شة 

�إنتاج �لغذ�ء، و�ملياه �ملفرت�شة تقوم على  al Water( كحل مل�شكلة 

��شتري�د �ل�شلع �لتي حتتاج لكميات مياه كبرية بدل من زر�عتها. 

1.4 االستثمار الزراعي الدولي: دوافعه وحجمه وتوزيعه اجلغرايف
تتباين �لدو�فع من ور�ء �لإ�شتثمار �لزر�عي �خلارجي �لدويل 
يف �لدول �لناميه؛ فمنها من �أجل تاأمني �لغذ�ء �للزم ل�شكان �لدول 
�لزر�عية  و�لأر��شي  �ملياه  يف  نق�ض  من  تعاين  �لتي  �مل�شتثمره 
�حلال  هي  كما  �ملال،  ر�أ�ض  متلك  ولكنها    ،)Resource seeking(
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كافة،  �لعربي  �خلليج  ودول  �ل�شعودية  �لعربية  للمملكة  بالن�شبة 
وهذ� يعني �أن �شعر �لغذ�ء لي�ض هو �مل�شكلة، و�إمنا وفرته يف �ل�شوق،  
كال�شني  �لكبري  �ل�شكاين  �حلجم  ذ�ت  دول  ومنها  تاأمينه.  و�إمكانية 
�لغذ�ء  �إنتاج  جاهدة  حتاول  �لتي  �جلنوبية  كوريا  وحديثًا  و�لهند، 
�إمكانياتها  ��شتنفذت  �أن  ل�شكانها يف دول تقع خارج حدودها بعد 
مهما  دور�ً  �لأر��شي  ووفرة  �ل�شعر  يلعب  وهنا  �ملتاحة،  �ملحلية 
زيت  �إنتاج  �إىل  تهدف  ودول  �رشكات  وهناك  �ل�شتثمار.  عملية  يف 
�أ�شعاره  �لوقود �لنباتي للحد من �لعتماد على �لبرتول بعد �رتفاع 
يف �ل�شنو�ت �لأخرية، وميثل هذ� �لجتاه �لدول �ملتقدمة كالوليات 
�ملتحدة وغرب �أوروبا، بالإ�شافة �ىل ذلك هناك �رشكات تنتج لل�شوق 

 .)Market seeking( ,p25( Chantzi، 2011( لعاملي ب�شكل عام�
�لكربى  و�رشكاته  �خلا�ض  �لقطاع  دور  للنظر  �للفت  ومن 
�لزر�عية  �مل�شاحات  وتعاظم  �خلارجية،   �لزر�عية  �لإ�شتثمار�ت  يف 
مت  �لتي  �مل�شاحات  بلغت  وقد  �شابقًا.  �ملذكوره  بالأمناط  �مل�شتغلة 
�رش�وؤها �أو �إ�شتئجارها لهذه �لأغر��ض حو�يل )227( مليون هكتار، 
جلملة  وذلك  �لإفريقية،   �لقارة  يف  �مل�شاحة  هذه  معظم  وترتكز 
تكاليف  وتدين  �مل�شتغلة،  غري  �لأر�ض  وفرة  �أهمها:  �لأ�شباب؛  من 
�ل�شتئجار �أو حتى �ل�رش�ء، و�شهولة توقيع عقود �لإيجار �أو �ل�رش�ء؛ 
ب�شبب: ��شت�رش�ء �لف�شاد �ل�شيا�شي يف هذه �لدول، وعدم وجود ملكيه 

 .)Reguly, E., 2009, p13( فردية موثقة
�إز�لة  حال  يف  كبرية  ب�رشعة  �مل�شاحة  هذه  تز�يد  ويتوقع 
�لعو�ئق �ل�شتثمارية يف دول متعدده مثل كند� و�أوكر�نيا �لتي تتميز 
يف  �لزر�عية  �لوحد�ت  م�شاحة  وتتميز  �خل�شبة،  �أر��شيها  باإت�شاع 
 Cuffaro, N. and(لكبري� باحلجم  �ل�شتثمار�ت  من  �لنوع  هذ�  مثل 
Hallam, D., 2011, p12(، و�لتي قد ت�شل �ىل �أكرث من )500( �ألف 

هكتار )�جلدول رقم 5(.
 )الجدول رقم 5(

عدد مشاريع االستثمارات الزراعية الخارجية ومساحاتها في الدول األفريقية لعام 2012م

م�ساحة امل�ساريع جمتمعة )األف هكتار(عدد امل�ساريعالدولة

16958كمبوديا

4061190�أثيوبيا

171602ليبرييا

4052670موزمبيق

115793نيجرييا

1323965�ل�شود�ن

المصدر: البنك الدولي، 2012، تقارير منشورة.

)يف  احمللية  اجملتمعات  على  اخلارجي  الزراعي  االستثمار  أثر   2.4
الدول املستثمر فيها(

قد يبدو �ل�شتثمار �لزر�عي �خلارجي جمرد ��شتثمار خارجي 
�لدول  �لقرن �ملا�شي، بني  �لثاين من  �لن�شف  �أجنبي كما عرف يف 
)�مل�شتثمر  �لفريقني  �شالح  يف  ي�شب  و�أنه  و�لنامية،  �ل�شناعية 
 win – win deal “ )Woertz,« يعرف  ما  �أ�شا�ض  على  و�مل�شيف( 
خا�شة  �رشكات  �لأ�شا�ض  يف  هم  فامل�شتثمرون   .)E., 2011, p21

)و�إن كانت مدعومة من دولها( لي�ض لهم �أطماع �شيا�شية توؤثر على 
و�لتكنولوجيا  �ملال  ر�أ�ض  وميلكون  فيها  �مُل�شتثمر  �لدولة  �شيادة 
لنقل  و�شيلة  فهم  �لنامية،  �لدول  ريف  يف  تتوفر  ل  �لتي  و�ل�شوق 
�لعمل، وتقدمي خدمات  �لتحتية وفر�ض  �لبنية  �لتكنولوجيا وتوفري 
�ل�شكن و�لتعليم و�ل�شحة لأبناء �لريف يف تلك �لدول. كما �أن �لعقود 
�لتي يتو�شل �ليها �مل�شتثمرون مع �لدول �أو �أ�شحاب �لأر��شي، هي 
عقود �شفافة وقانونية وتعقد مبو�فقة �لطرفني، �أي بعك�ض ما كانت 
متار�شة �لدول �لإ�شتعمارية و�ل�رشكات �لحتكارية �لعاملية، و�لأهم 
تكن  بكر مل  �أر��ض  �مل�شرت�ة هي  �أو  �مل�شتاأجره  �لأر�ض  �أن  ذلك  من 
�لإنتاجية  تقليديًا متدين  �إ�شتغللها كان  �أن  �أو  �ل�شابق  م�شتغلة يف 

 .)Bickel, 2010,p32(
وعندما نتفح�ض هذه �لظاهرة جند بع�ض �مللحظات عليها، 
�لأكرب  �لن�شيب  ذ�ت  �لإفريقية  �لدول  يف  وبخا�شة  �مللكية،  فمثل 
من ظاهرة �ل�شتثمار �لزر�عي �لدويل، ما ز�لت قائمة على �لتقاليد 
على  �لتقليدية  �لزر�عة  ميار�شون  �لب�شطاء  فاملز�رعون  �ملحلية، 
�أر��ض عامة )م�شاع( منذ مئات �ل�شنني،  ول ميلكون وثائق �أو �شند�ت 
ت�شجيل ر�شمية لها،  وهي يف �لو�قع �أر��ض دولة، وعندما توقع �لدولة 
�مل�شتثمرين،  مع  �لأر��شي  من  و��شعة  م�شاحة  تاأجري  �أو  ببيع  عقد�ً 
فاإنه يتم �إجلء �ل�شكان �ملحليني منها،  و�إنهاء حياز�تهم للأر�ض، 
 . )Bayoumy, 2009. P 14(ويقف هوؤلء بل �شند قانوين �أمام دولهم
نوع  من  هو  �لإ�شتثمار�ت  هذه  يف  �لإ�شتغلل  منط  �أن  كما 
�ملال  ر�أ�ض  كثافة  على  �لقائم   ”Culture Mono“ �لو��شعة  �لزر�عة 
وقلة �لعمالة �ليدوية، ولهذ�؛ فاإن فر�ض �لعمل بهذه �مل�شاريع يبقى 

 .)World Bank, 2011( شئيًل�
الزراعية  ال�ستثمارات  ت�سنيف  ميكن  املجال،  هذا  ويف 

اخلارجية اإىل منوذجني:
�لعربية . 1 فال�شتثمار�ت  )اخلليجي(:  العربي  النموذج 

دول  )من  وطنية  عمالة  �إنتقال  ي�شاحبها  ل  �لدولية،  �لزر�عية 
و�خلليجي   – �لعربي  �ملجتمع  �أن  ذلك  �لهدف.  دول  �ىل  �مل�شدر( 
بالذ�ت- ل مييل �ىل �لعمل �لزر�عي، ويعتمد على �ل�شكان �ملحليني 
بالفعل  متار�شه  ما  وهذ�  �لو�فدة،  �لعمالة  على  �أو  �لدول  تلك  يف 
فر�ض  توفري  يتم  لذ�  �لبحرين.  وحديثًا  وقطر  و�لإمار�ت  �ل�شعودية 
جند  ولهذ�  �ملجتمعات.  تلك  يف  �ملحليني  للمو�طنني  جديدة  عمل 
ت�شجيعا وترحيبا بامل�شاريع �ل�شعودية يف �ل�شود�ن، كما كان �لأمر 
بد�ية  يف  �ل�شود�ن  مع  �ل�شعودية  وقعته  �لذي  �لأخري  �مل�رشوع  مع 
�شهر �أيار من �لعام �حلايل )2012( �لذي مبوجبه �شتتملك �ل�شعودية 
)2( مليون فد�ن، و�شيكون �مل�رشوع منطقة حرة ل يخ�شع للقو�نني 
�ل�شود�نية. ويربز هنا �أهمية �لعامل �حل�شاري �ملتمثل باللغة و�لقيم 
 )Braun, and Dick,2009,p13( .و�لدين يف تقبل مثل هذه �مل�شاريع

النموذج الأ�سيوي: بد�أته �ل�شني و�لهند وكوريا �جلنوبية، . 2
ويلحظ يف هذ� �لنموذج من �ل�شتثمار�ت �نتقال �لعمالة من �لدول 
�لعمالة  هذه  وتناف�ض  فها،  �مُل�شتثمر  �لدول  �ىل  �مل�رشوع  �شاحبة 
�لزر�عية.  �مل�شاريع  �إفادتها من  �ملحلية،  وحتول دون  �ملجتمعات 
ولهذ� قاوم مز�رعو موزمبيق عملية تاأجري �لأر��شي �لزر�عية لل�شني؛ 
لأنها ت�شمنت توطني �لآف �ل�شينيني للعمل يف �مل�شاريع �لزر�عية 
�ل�شينية هناك. كما �أن عملية �لتفاو�ض بني حكومة مدغ�شقر و�رشكة 
Daewoo Logistics Corporation �لكورية ل�شتئجار )1.3( مليون 
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هكتار )ت�شكل ن�شف �لأر��شي �لزر�عية يف �جلزيرة( لزر�عتها بالذرة 
ونخيل �لزيت �أدت �إىل �إ�شقاط �حلكومة يف �جلزيرة عام 2009 ب�شبب 

 )Braun, and Dick,2009,p15( ملعار�شة �ل�شعبية لهذه �ل�شفقة�
بالإ�شافة �إىل �لتاأثري �ل�شلبي على �حليازة و�لعمالة يف �لدول 
�مل�شتقبلة للم�شاريع �لزر�عية �خلارجية، فقد جنم عن زيادة �لطلب 
على �لأر��شي �لزر�عية يف �لدول �لنامية بروز م�شكلة �لتناف�ض بني 
�مل�شتثمرين، مما �إنعك�ض على �إرتفاع �أ�شعار �لأر��شي �لزر�عية. مما 
يعني �حلد من قدرة �ل�شكان �ملحليني على �رش�ء �أو ��شتئجار �لأر��شي 

 .))Cuffaro, and Hallam, 2011, p23( لزر�عية يف وطنهم�
�لدول  بع�ض  و�شعتها  �لتي  �لقيود  �أن   )woertz, 2011( يرى 
يف  �حلبوب  ت�شدير  على  وفيتنام  و�لهند  و�لأرجنتني  رو�شيا  مثل 
عام 2008 قد �أحدثت تاأثري�ً نف�شيًا ينذر مب�شكلة غذ�ء قادمة تتطلب 
�لإ�رش�ع يف �إيجاد حلول لها. وهذ� هو �ل�شبب ور�ء حركة دول �خلليج 
�لعربي ومنها �ململكة للبحث عن �أر��ض زر�عيه لإنتاج �لغذ�ء ور�ء 
�إقليمها، و�عتبار تاأمني �لغذ�ء ق�شية غري  حدودها،  �أو حتى حدود 
حتى  �أو  ��شتئجار  فاإن   ،woertz يذكر  وكما  ولكن،  للتاأجيل.  قابله 
�رش�ء �أر��ض زر�عية يف �خلارج ل يعني �أن �إنتاج �لغذ�ء قد بد�أ فعًل. 
�أمام  �لتمويل تقف عائقًا  للإنتاج وكذلك عملية  �للزمة  فاخلرب�ت 
يف  �ل�شعودي  �لأرز  زر�عة  م�رشوع  ز�ل  فما  �لهدف.  �ىل  �لو�شول 
مكانه  ير�وح   lrIrian Jaya and Sulawesi مناطق  يف  �إندوني�شيا 
ومن  �لدولر�ت،  مليار�ت  �إىل  ت�شل  �لتي  �ملالية  �ل�شعوبات  ب�شبب 
�لدول  يف  �مل�شتثمرون  يو�جهها  �لتي  �ل�شعوبات  ذكره  �جلدير 
عدم  حتى  )�أو  �لتحتية  �لبنية  و�شوء  �لف�شاد،  ق�شايا  مثل:  �لأخرى، 
�لعاملة  �لأيدي  توفر  وعدم  �ل�شيا�شي،  �لإ�شتقر�ر  وعدم  وجودها(، 

)woertez, 2011, p34( .ملاهرة�
يف  �لعامل  دول  مقدمة  يف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  تاأتي 
دعم  عن  �ل�شعودية  توقفت  �أن  فبعد  �خلارجي،  �لزر�عي  �لإ�شتثمار 
�لتكاليف،  لرتفاع   2008 عام  منذ  �أر��شيها  يف  �لقمح  زر�عة 
فاجتهت  �ملزروعة،  �مل�شاحة  تر�جعت  �جلوفية،  �ملياه  و��شتنز�ف 
�إىل تاأمني �لغذ�ء عن طريق �ل�شتثمار�ت �خلارجية. وتت�شمن قائمة 
�ل�شتثمار�ت  يف  �ململكة  عليها  تركز  �لتي  �ل�شرت�تيجية  �ل�شلع 
�حلمر�ء،  و�للحوم  و�ل�شكر،  و�لأرز،  �لقمح،  �خلارجية:  �لزر�عية 
و�لأ�شماك، و�ل�شعري، و�حلبوب �لزيتية، و�لأعلف مبا فيها �لأعلف 

�خل�رش�ء، وفول �ل�شويا، و�لذرة. 
وت�شعى �ململكة ل�شتئجار �أر��ض زر�عية يف كل من: باك�شتان، 
و�لعديد  وتركم�شتان،  و�أ�شرت�ليا،  وفيتنام،  و�لفلبني،  وكاز�خ�شتان، 
من �لدول �لأخرى �لتي ي�شل عددها �إىل نحو )31( دولة. )�شندوق 

�لتنمية �لزر�عية، 2013(
�ل�شتثمار�ت  جتذب  �لتي  �لدول  قائمة  �ل�شود�ن  وتت�شدر 
�شمن  تدخل  �لتي  �خل�رش�ء  �مل�شطحات  حجم  ويبلغ  �ل�شعودية، 
فد�ن  مليون   )4.6( من  �أكرث  �ل�شود�ن  يف  �ل�شعودية  ��شتثمار�ت 
تتو�فر  مل  �أنه  �إل  دولر،  مليار   )1.6( نحو  فيها  ��شتثمر  زر�عي، 
لغاية �ليوم �أية �إح�شائيات �أو معلومات عن حجم هذه �ل�شتثمار�ت 
�أو �لتفاقيات �ملوقعة، وكما نعتقد مل ي�شل من �إنتاج هذه �مل�شاريع 

لل�شوق �ل�شعودي �أية كميات. ويوؤمل يف �مل�شتقبل �لقريب �أن تتو�فر 
�لن�شبية  �لأهمية  قيا�ض  �أجل  من  و�ملعلومات  �لبيانات  هذه  مثل 
للإنتاج  �لن�شبية  بالأهمية  ومقارنتها  �ملبادرة،  هذه  ملنتجات 

�ملحلي و�لو�رد�ت.

خامسا: النتائج والتوصيات

النتائج 

ال�سابق واملناق�سة،  التحليل  الدرا�سة من خالل  لقد تو�سلت 
اإىل النتائج التالية:

حققت �ململكة ن�شب مرتفعة من �لكتفاء �لذ�تي من خلل . 1
�لزر�عة �ملحلية يف نهاية خطة �لتنمية �ل�شابعة، حيث و�شلت ن�شبة 
�لكتفاء �لذ�تي للقمح �إىل )101 %(، وللزيوت �لنباتية )47،5 %(، 

وللحوم �حلمر�ء )57،3 %(، و)63،7 %( للحوم �لدو�جن.
�لغذ�ئية، . 2 �ملو�رد  على  و�لطلب  �لعر�ض  بني  فجوة  وجود 

ويتوقع تز�يدها با�شطر�د م�شتقبل بعد قر�ر وقف �لدعم �لتدريجي 
للزر�عة �ملحلية.

3 . )%  68( �أعلى  حد  بني  �لغذ�ئي  �لأمن  معامل  ترت�وح 
ل�شلعة �لزيوت �لنباتية، وحد �أدنى )1 %( ل�شلعة �ل�شكر، يف حني بلغ 

)54 %( للقمح.
�عتمدته . 4 حديثا  �أ�شلوبا  �خلارجي  �لزر�عي  �ل�شتثمار  يعد 

�ململكة لتوفري �حتياجاتها �لغذ�ئية.
�خلارجي . 5 �لزر�عي  �ل�شتثمار  يف  �ل�شعودي  �لنموذج  يعد 

مرحبا به يف �لعديد من �لدول �لأفريقية، لأنه يتم وفق عقود �شفافة 
وو��شحة، ويت�شمن تطوير �لبنية �لتحتية يف �لدول �مل�شتثمر فيها.

�ملحلية . 6 �لزر�عة  بني  �ملقارنة  �لدر��شة  هذه  يف  تعذر 
تكلفة  منهج  خلل  من  �خلارجي  �لزر�عي  و�ل�شتثمار  و�ل�شتري�د 
�أو  بيانات  �أية  توفر  لعدم  وذلك  �ل�شتهلكية،  �لحتياجات  توفري 

معلومات عن �تفاقيات �ل�شتثمار �لزر�عي �خلارجي �ل�شعودي. 

التوصيـــــات: 

بناء على ما �سبق، فاإن هذه الدرا�سة تو�سي مبا يلي:
بيانات . 1 قاعدة  بناء  ب�رشعة  �لزر�عة  وز�رة  قيام  �رشورة 

�لزر�عي  �ل�شتثمار  مبادرة  عن  وحديثة  متكاملة  ومعلومات 
�خلارجي، و�إتاحة هذه �لبيانات ب�شفافية كاملة للباحثني.

�رشورة �إعادة در��شة قر�ر وقف �لدعم لزر�عة �حلبوب يف . 2
�ململكة، و�أن يتم ذلك من قبل فرق بحثية متكاملة ومتنوعة ت�شم 
�لتخ�ش�شات و�جلهات ذ�ت �لعلقة، من �أجل حتديد �لأ�شلوب �لأمثل 

لتحقيق �لأمن �لغذ�ئي.
�أن تقوم وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة و�جلهات ذ�ت �لعلقة . 3

�إ�شرت�تيجية وخطط لرفع �ملخزون �ل�شرت�تيجي  �إعد�د  بالعمل على 
لل�شلع �لغذ�ئية �لأ�شا�شية، لزيادة معامل �لأمن �لغذ�ئي.

�إن�شاء مركز موحد لبحوث �لغذ�ء يف �جلامعات �ل�شعودية . 4
و�خلليجية، لأهمية �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية و�لبحثية يف �لوقوف على 
�لتحديات �لتي تو�جه �ململكة ودول �خلليج عامة يف مو�شوع �لأمن 

�لغذ�ئي.
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