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ّ
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اأو حّتى 

ت�ضويقه، 

فلذلك ل ميكن 

ت�ضميتهم 

»مزارعني«

)1(
هذه  من  السابق  املقال  في  تناولنا 
ال��س��ل��س��ل��ة م���ن امل���ق���االت ت���اري���خ قيام 
وأوضحنا  اجل��زي��رة،  مشروع  وت��ط��ّور 
أن���ه ق��د ت��ض��اف��رت ع��وام��ل ك��ث��ي��رة في 
وتطور  ميالد  َث��َمّ  ومن  التجربة  جناح 
العوامل  هذه  وأهم  اجلزيرة.  مشروع 
هي وقوع منطقة اجلزيرة بني النيلني 
األزرق واألبيض مما ساعد وأّدى إلى 
عملية  وتوسيع  وتنظيم  السدود  بناء 
ال���ّري ب��امل��ش��روع. ال��ع��ام��ل ال��ث��ان��ي هو 
طبيعة األرض املنبسطة التي أوضحت 
أن م��ش��روع اجل���زي���رة مي��ك��ن رّي���ه عن 
الطبيعي،  االن��س��ي��اب��ي  ال����ّري  ط��ري��ق 
وأشار هذا بدوره إلى أن تكلفة عملية 
الّري ستكون قليلًة جدًا مقارنًة بالّري 
الصناعي. ناقشنا كيف مّت التوسع في 
أكثر من  إلى  املشروع لتصل مساحته 

مليوني فدان. 
املفاوضات  املقال  ذلك  في  أوضحنا 
مع  السودان  فيها  دخل  التي  الشائكة 
في  مصر  خاللها  وافقت  والتي  مصر 
خزان  بناء  على  املاضي  القرن  بداية 
س��ن��ار ل���ري م��ش��روع اجل��زي��رة مقابل 
ثم  مصر،  ملصلحة  أولياء  جبل  خ��زان 
القرن  خمسينيات  ف��ي  مصر  واف��ق��ت 
الروصيرص  خ��زان  بناء  على  املاضي 
مقابل السد العالي، وتأطر بذلك مبدأ 

»سد مقابل سد«.
هذا  في  الضوء  بعض  ُنلقي  س��وف 
املقال على املالمح والّسمات األساسية 
واالجتماعية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  واخل��ل��ف��ّي��ة 
وعلى  اجلزيرة،  ملشروع  واالقتصادية 
عالقات اإلنتاج وقضية أراضي مشروع 

اجلزيرة.

)2(
املالمح والسمات األساسية ملشروع 

اجلزيرة:
ارتبط احلديث عن مشروع اجلزيرة 
ارتباطًا وثيقًا مبسألة زراعة القطن في 
املمكن  غير  من  وقد أصبح  ال��س��ودان، 
التفكير في مشروع اجلزيرة دون ربطه 
في  كثيرة  عوامل  لعبت  ولقد  بالقطن. 
ترسيخ ذلك الربط منها سياسة الدولة، 
وكذلك  أشكالها،  بكل  اإلعالم  ووسائل 
املناهج التعليمية في املراحل املختلفة، 
حيث كان الضوء ُمسّلطًا على مشروع 
للقطن وآث���ار ذلك  اجل��زي��رة وإن��ت��اج��ه 
ومن  القومي،  وال��دخ��ل  اخل��زان��ة  على 
بشكٍل  ال��س��ودان  ف��ي  التنمية  على  ث��ّم 
عام. فقد كان املشروع حتى تسعينيات 
القرن املاضي مصدر اخلير والتمويل 
واملياه  وال��ص��ح��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  مل��ش��اري��ع 
والطرق، ليس فقط في منطقة اجلزيرة، 
بل في كل أنحاء السودان. وكان مصدر 
األجنبية  للعمالت  األس��اس��ي  ال��دخ��ل 
ال��ت��ي س���اع���دت ف���ي اس��ت��ي��راد السلع 
النقد  احتياطي  بناء  وفي  واخلدمات، 
األجنبي حلكومات السودان املتعاقبة. 
وكان أول مشروٍع تنموٍي ينجح جناحًا 
الفقر  من  السودان  انتشال  في  باهرًا 
املدقع والتخلف الذي وجدته فيه إدارة 

احلكم الثنائي.
ملشروع  األس���اس���ي���ة  امل���الم���ح  م���ن 
اجلزيرة هي مساحته والتي تبلغ 2،2 
مليون فدان. مّت تنظيم هذه املساحة في 
18 قسم تراوحت مساحة كل قسٍم بني 
60 ألفا إلى 190 ألف فدان. ومّت تقسيم 
كل قسم إلى عدة تفاتيش � وهي جمع 
األقسام  تفاتيش  عدد  تفاوت  تفتيش. 
الواحد.  للقسم  تفاتيش   8 إلى   4 بني 
وكذلك مّت توزيع التفتيش الواحد إلى 
ر ومفردها »منرة«، ومساحة النمرة  منمِ
ف��دان��ًا. ينتهي   90 ت��س��اوي  ال��واح��دة 
التنظيم في تقسيم النمرة الواحدة إلى 
حواشات، وتتفاوت مساحة احلواشة 
اجل���زي���رة،  ف���ي  ف���دان���ا  و40   10 ب���ني 
احلواشات  معظم  أن  م��ن  ال��رغ��م  على 
املناقل  ف��ي  أم��ا  ف��دان��ا.   20 مساحتها 
الواحدة  احل��واش��ة  مساحة  فتتراوح 
الرغم من  30 فدانا على  إلى   7،5 بني 
 15 مساحتها  احل��واش��ات  معظم  أن 
نكتفي  التنظيم  أشكال  بني  من  فدانا. 
الوحدات  أكثر  ألنها  األقسام  بتفصيل 
وأنها  كما  امل��ش��روع،  ملالمح  تلخيصًا 
ُيعتمد  التي  الطريقة  تلعب دوره��ًا في 
املمثلني  واختيار  انتخاب  في  عليها 
في تنظيم الزّراع النقابي واملعروف ب� 
»احتاد مزارعي اجلزيرة واملناقل«. تلك 

األقسام هي:
قسم   )2( اجل���ن���وب���ي  ال��ق��س��م   )1(
احل��وش )3( القسم األوس��ط )4( قسم 
 )6( شعير  وادي  قسم   )5( املسلمية 
الشمالي  القسم   )7( حب�وبة  ود  قسم 
قسم   )9( الغربي  الشمالي  القسم   )8(
 )11( الشرقي  القسم   )10( قوته  أب��و 
قسم املكاشفي )12( قسم الشوال )13( 
املاطوري  قسم   )14( اجلاموسي  قسم 
املنسي  قسم   )16( معتوق  قسم   )15(
 )18( وأخ��ي��رًا  التحاميد،  قسم   )17(

قسم اله�دى.
ال��ش��رق��ي هو  ال��ق��س��م  أن  وُي��ل��ح��ظ 
القسم الوحيد الذي يقع خارج منطقة 
ُي��روى من اخل��زان، حيث  اجلزيرة وال 
أنه يقع في منطقة شرق النيل ،وُيروى 
إداريًا  القسم  ه��ذا  يتبع  بالطلمبات. 
مل��ش��روع اجل��زي��رة وي��ض��م ك��اًل م��ن ود 

الفضل، حّداف، واحلرقة/ نور الدين.

)3(
التركيبة االجتماعية واالقتصادية:

يضم املشروع حوالي 128 ألف زارع، 
وي��ك��ّون��ون م��ع أس��ره��م ح��وال��ي مليون 
150 ألف عامل  نسمة. وهناك حوالي 
موسمي، ويكّونون مع أسرهم أكثر من 
أوضاٍع  في  ويعيشون  نسمة،  مليون 
معظمهم  وي��ق��ي��م  س��ي��ئ��ة،  اق��ت��ص��ادي��ٍة 
ب�«الكنابي«،  ت��ع��رف  م��ع��س��ك��رات  ف��ي 
والواحد منها »كمبو«. بلغ عدد العمال 
واملوظفني خالل الثمانينيات من القرن 
املاضي حوالي عشرة آالف، خصوصًا 

ب��ع��د االن��ت��ق��ال إل���ى احل��س��اب الفردي 
إلى  بسببه  اإلدارة  احتاجت  وال���ذي 
عدٍد كبيٍر من احملاسبني )كما سنناقش 
الحقًا(. وقد تقّلص هذا العدد تدريجبًا 
إلى بضعة آالف، ثم بضعة مئات خالل 
النقص  هذا  ويعتبر  املاضية.  األع��وام 
التحوالت  على  امل��ؤش��رات  من  واح���دًا 

الكبيرة التي مّرت ومتر باملشروع.
يقع ثلث والية اجلزيرة حتت إدارة 
سكان  م���ن   80% وي���ت���أّث���ر  امل���ش���روع 
ع���دده���م حوالي  وال���ب���ال���غ  اجل����زي����رة، 
أو  مباشر  بشكٍل  نسمة،  ماليني  سّتة 
والية  ومُت��ّث��ل  ب��امل��ش��روع،  مباشر  غير 
املشروع.  إدارة  مجلس  ف��ي  اجل��زي��رة 
إل��ى أن باملشروع  والب���د م��ن اإلش���ارة 
بحوالي  ُت��ق��در  كبيرة  حيوانية  ث���روًة 

ثالثة ماليني رأس من املواشي.

)4(
أصول املشروع:

كانت أصول املشروع التي متتلكها 
الدولة ممثلًة في وزارة املالية تتكون، 

وحتى وقٍت قريب، من اآلتي:
)1( األراضي التي متلكها احلكومة 
 1،3 ح��وال��ي  مساحتها  تبلغ  وال��ت��ي 
ألف   900 ف��دان. )هناك حوالي  مليون 
فدان املتبقية هي أراضي ملك حر، كما 

سنناقش الحقًا(.
مراكز  أو  اخل���دم���ات،  م���راك���ز   )2(

التكلفة، والتي تشمل:
في  م��ن��ه��ا   7 م��ح��ل��ج��ًا،   14  }     
مارجنان، 6 في احلصاحيصا، ومحلج 

واحد في الباقير.
ال��ورش الهندسية )وعددها   }     

.)18
     { سكك حديد اجلزيرة، وكانت 

تغطي حوالي 1300 كيلومتر.
     { شبكة االتصاالت.

)3( أسطول من السيارات واآلليات 
)تركتورات وحاصدات(.

سعتها  م��خ��زن   444 ح���وال���ي   )4(
مليون   2،5 بحوالي  ُتقدر  التخزينية 

طن.  
 6155 )ح��وال��ي  سكنية  مباني   )5(
سرايا،  و76  احل��ج��م،  متوسط  م��ن��زل 

وعمارتني ببورتسودان(.
)6( حوالي 200 مكتب.

)7( 78 مرافق عامة )مدارس ومراكز 
صحية وخدمية(.

لتنقية  م��ص��ف��اة   53 ح���وال���ي   )8(
املياه.

)9( شبكة للطرق.
)10( هيئة البحوث الزراعية، والتي 
ك��ان��ت ف��ي��م��ا س��ب��ق ُت��ع��رف ب��� »محطة 

أبحاث اجلزيرة.«
من  تتكون  التي  ال���ّري  شبكة   )11(
حوالي  ط��ول��ه��ا  إج��م��ال��ي��ٍة  رٍيّ  شبكة 

150،680 كيلومتر وتشمل:
معًا  طولهما  رئيسيتني  قناتني   }

260 كيلومترا.
ب�  محليًا  )تعرف  فرعية،  قناه   11}

»امليجر«(، وطولها 650 كيلومترا.
{107 قناة كبرى )وتعرف محليًا ب� 

»الكنار«( وطولها 1،650 كيلومترا.
)وتعرف  ص��غ��رى  ق��ن��اه   1،570}
 8،120 وطولها  »ال��ت��رع��ة«(  ب���  محليًا 

كيلومترا.
{29،000 قناة أبو عشرين وطولها 

40،000 كيلومتر. وأخيرًا
وطولها  أبو سّتة  قناة   350،000}

حوالي 100،000 كيلومتر.
مّتت  فقد  الحقًا  كما سنناقش  ولكن 

معظم  وب��ي��ع  تصفية 
)إن لم نقل كل( هذه األصول ولم تسلم 
األراضي  س��وى  والبيع  التصفية  من 
بنية  وحت��ت��اج  التحتية.  ال��ري  وبنية 
الري إلى تأهيٍل تام لتقوم بدورها الذي 

ُبنيت من أجله، كما سنناقش الحقًا.

)5(
عالقات اإلنتاج:

مشروع  ف���ك���رة  وارت�����ك�����زت  ب������دأت 
اجل��زي��رة على ع��الق��ٍة وش��راك��ٍة ثالثية 
ب����ني احل���ك���وم���ة وش����رك����ة ال����س����ودان 
الزراعية والزّراع. فاحلكومة هي التي 
متلك السد والقنوات ومعظم األراضي 
)س��ي��أت��ي ب��ح��ث م���وض���وع األراض�����ي 
الحقًا(. والشركة هي التي تقوم بإدارة 
كان  وق��د   � التمويل  وأي��ض��ًا  امل��ش��روع 
للقطن فقط ولم يشمل أي محصوٍل آخر 
وتسويق  إنتاج  على  كذلك  وتشرف   �
الذين  وه��م  ال����زّراع  وأخ��ي��رًا،  القطن. 
يقومون بزراعة القطن في احلواشات 

حتت إشراف الشركة املباشر.
وجتدر اإلشارة إلى أنه من املسائل 
واجهت  ال��ت��ي  امل��ع��ّق��د  ال��ط��اب��ع  ذات 
احلكومة والشركة هي محاولة حتديد 
اسم لهوالء ال��زّراع. وقد ذهب التفكير 
الزّراع  فهؤالء  مختلفة،  مناحي  فيها 
لديهم  ول��ي��س��ت  األرض،  مي��ل��ك��ون  ال 
وال حرية  ي��زرع��ون  فيما  ال��ق��رار  حرية 
مت��وي��ل��ه أو ح��ّت��ى ت��س��وي��ق��ه، ف��ل��ذل��ك ال 
»مزارعني«. وقد برزت  ميكن تسميتهم 
النظر  أن  إال  فكرة تسميتهم »شركاء«، 
ف عن ذلك االسم ألن طريقة تقسيم  ُصرمِ
األرباح التي كانت ُتطبق وقتها لم تكن 
ألن  للشراكة،  احلقيقة  الفكرة  تعكس 
ُت��وزع بعد خصم تكلفة  األرب��اح كانت 
اإلن��ت��اج م��ن ال����زّراع. وت��ن��اول��ت بعض 
»عمال  ب�  تسميتهم  إمكانية  املكاتبات 
هذا  اعتماد  يتم  ل��م  ولكنه  زراع��ي��ني« 
االسم ألن العامل يستحق »أجرًا ثابتًا« 
نظير  مستخدمه  من  بأجٍر  التزامًا  أو 
األرباح  من  ج��زءًا  وليس  محدد،  عمٍل 
املشروع،  قيام  وق��ت  ُمطبقًا  ك��ان  كما 
حيث كانت األرب��اح ُت��وّزع على أساس 

النسب، كما سنناقش بعد قليل.
تسمية  على  ال��رأي  استقر  وأخ��ي��رًا 
ه����ؤالء ال�����زّراع »م��س��ت��أج��ري��ن.« وهي 
عليها،  ال��رأي  استقرار  برغم  تسمية، 
إال أنها ليست دقيقة، ألن املستأجرين 
أنفسهم، وكما هو معلوٌم، لديهم شيء 
التي  األرض  ش���أن  ف���ي  احل���ري���ة  م���ن 
كيفية  ف��ي  األق���ل  على  يستأجرونها، 
استخدامها، إال أن الزّراع في مشروع 
اجلزيرة لم يكونوا يتمتعون بأي قدٍر 

من هذه احلرّية.
أّما نسب توزيع األرب��اح عند بداية 
كاآلتي:  ك��ان��ت  فقد  ب��امل��ش��روع  العمل 
ال�����زّراع   ،40% ن��ص��ي��ب��ه��ا  احل��ك��وم��ة 
الزراعية  وال��ش��رك��ة   ،40% نصيبهم 
نصيبها %20. ظلت تلك النسب ساريًة 
من عام 1925 وحتى عام 1950، وهو 
العام الذي انتهى فيه العقد مع شركة 
السودان الزراعية وحّل مكانها مجلس 
في  مّت  فقد  اجل��زي��رة.  م��ش��روع  إدارة 
الزّراع  أرب��اح  نسبة  تعديل  العام  ذلك 
برفعها إلى %42 واحلكومة إلى 42% 
إدارة مشروع اجلزيرة  ت نسبة  وُح��ّددمِ
ب� %10. كما مت إضافة البنود التالية: 
واملجالس  االج��ت��م��اع��ي��ة،  اخل���دم���ات 
ت  احمللية، وصندوق االحتياطي وُحّددمِ
نسبة %2 من األرباح لكٍل منها. وفي 
املزارعني  ل��دور  وت��ق��دي��رًا   ،1965 ع��ام 
ف��ي ث��ورة أك��ت��وب��ر، فقد مّت رف��ع نسبة 

أرب��اح��ه��م إل��ى %48 وُخ��ّف��ض��ت نسبة 
أرباح احلكومة إلى 36%.

استبدال  مت  1981م  ع����ام  وف����ي 
احل��س��اب امل��ش��ت��رك )وال����ذي ك���ان يتّم 
مبقتضاه خصم التكلفة اإلجمالية لكل 
حملصول  اإلجمالي  العائد  من  ال��زّراع 
ال���زّراع(،  على  الباقي  وت��وزي��ع  القطن 
فيه  )وال��ذي يتحمل  الفردي  باحلساب 
منفردًا(.  قطنه  انتاج  تكلفة  زارع  كل 
وتبع هذا التغيير إدخال نظام الرسوم 
كل  ي��دف��ع مبقتضاها  وال��ت��ي  اإلداري����ة 
وامل��ي��اه. وهذا  األراض���ي  زارٍع رس��وم 
حت����وٌل أث����ار ال��ك��ث��ي��ر م��ن اجل����دل كما 

سنناقش الحقًا.
توزيع  نظام  أن  مالحظة  من  والب��د 
األرباح بعد خصم كافة تكاليف اإلنتاج 
املزارعني،  جت��اه  ال��ع��دل  ينقصه  ك��ان 
فيها  تدنى  التي  السنوات  في  خاصة 
دخل  ذل��ك  نتيجة  وق���ّل  القطن  إن��ت��اج 
ال��زّراع، كما حدث في الثالثينيات من 
الوضع  هذا  وملعاجلة  املاضي.  القرن 
على  وال��ش��رك��ة  احل��ك��وم��ة  اتفقت  فقد 
أفدنٍة  خمس  ب��زراع��ة  ل��ل��زراع  السماح 
م��ن ال����ذرة وخ��م��س أف��دن��ٍة أخ���رى من 
الستخدامهم  وذل���ك  والعلف  اللوبيا 
أو  احلكومة  مع  شراكة  دون  اخل��اص 
املشروع  إدارة  أو  ال��زراع��ي��ة  الشركة 
لم  الشركة  أن  من  الرغم  وعلى  الحقًا. 
تقْم بتمويل هذه احملاصيل، إال أنها لم 
تقْم بتحصيل رس��وم أراض��ي أو مياه 

عنها. 
اتفاقية  أن  إل��ى  اإلش���ارة  بد من  وال 
الشراكة  م��ب��دأ  أق����ّرت  ال��ت��ي  اإلي���ج���ار 
الزراعية  الشركة  أعطت  ق��د  الثالثية 
احلق في أن تقوم بأي دوٍر للمستأجر 
ُتخصم  أن  على  به،  القيام  فشله  حال 
أرباح  من  ذلك  على  املترّتبة  التكاليف 
ف ه����ذا ال��ن��ظ��ام ب�  امل��س��ت��أج��ر )وُع�������رمِ

الُطْلبة(.
وُيلحظ كذلك أن التركيبة احملصولية 
للدورة الزراعية في املشروع قد شهدت 
أن  قبل  تغييراٍت مختلفة  األخ��رى  هي 
تستقر في الفترة بني أوائل تسعينيات 
القرن املاضي وحتى عام 2005م على 
زراعة )1( القطن، )2( القمح، )3( الفول 
الذرة،   )4( واخل��ض��روات،  السوداني 
التركيبة  إل��غ��اء  مّت  وق��د  ال��ب��ور.  و)5( 
مشروع  ق��ان��ون  مب��وج��ب  احملصولية 
سنناقش  كما   ،2005 ل��ع��ام  اجل��زي��رة 
في املقال الرابع من هذه السلسلة من 

املقاالت. 
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قضية األراضي باملشروع:

بعد أن استقرت األمور إلدارة احلكم 
وتسجيل  تسوية  ف��ي  ب��دأت  الثنائي، 
مستعملوها  استطاع  التي  األراض��ي 
أن  اإلدارة  وج���دت  ملكيتها.  إث��ب��ات 
ال���ت���ي سيقوم  األراض������ي  م���ن  ج������زءًا 
حر  ملٌك  هي  اجلزيرة  مشروع   عليها 
وبعد  عليه،  وب��ن��اءًا  األف����راد.  لبعض 
تنزع  أال  اإلدارة  ق��ررت  م���داوالت  ع��دة 
للصالح  أصحابها  من  األراض��ي  ه��ذه 
العام وتعوضهم كما يقر القانون. جاء 
منها  أسباب،  لعدة  ذلك  بشكله  القرار 
اخل��وف أن ي��ؤدي ن��زع ه��ذه األراضي 
وكذلك  وث�������ورات،  اض���ط���راب���اٍت  إل����ى 
اخلوف أاّل تنجح زراعة القطن، والتي 
املشروع،  عليه  قام  الذي  األس��اس  هي 
إضافًة إلى التكلفة العالية للتعويضات 
األراض��ي في  التي كانت سُتدفع ملالك 
أن  كان  األراض��ي. وقد  حالة نزع هذه 
نزعت احلكومة بعض األراضي إلقامة 

املباني والقنوات وقامت بدفع تعويٍض 
وقدره جنيه واحد عن كل فدان.

تأجير  يتم  أن  تقّرر  األس��ب��اب  لهذه 
األراضي امللك احلر من مالكها إيجارًا 
ريال  أي   � قروش  بواقع عشرة  قسريًاّ 
� ل��ل��ف��دان ف��ي ال��ع��ام ال��واح��د. وم��ن ثّم 
ت��ض��اف تلك األراض����ي إل��ى األراض���ي 
األراضي  تأجير هذه  ويتم  احلكومية، 
للمزارعني  ح��واش��ات  شكل  ف��ي  كلها 

حتى ولو كانوا مالكًا. 
»أراضي  ذل��ك ص��در قانون  إث��ر  على 
تقنني  ألج��ل  1927م  ل��ع��ام  اجل��زي��رة« 
احلر  امل��ل��ك  األراض����ي  إي��ج��ار  وتنظيم 
للحكومة وملدة 40 عامًا إيجارًا قسريًا، 
العام  وه��و  1967م.  العام  في  انتهت 
وهم   � امل���الك  بعض  فيه  ط��ال��ب  ال���ذي 
� بإعادة أراضيهم  وراٌث في غالبيتهم 
إل��ي��ه��م، ف��ي ح��ني ط��ال��ب آخ���رون منهم 
بزيادة اإليجار ليواكب األسعار وقتها. 
وتبلغ األراضي التي ميلكها أصحابها 
ف��دان من   900،000 ملكًا ح��رًا حوالي 
 2،2 البالغة  امل��ش��روع  أراض���ي  جملة 

مليون فدان، أي حوالي 40%.
10 قروش  ال���  رف��ض امل��الك استالم 
مطالبني  1972م  ع���ام  م��ن��ذ  ل��ل��ف��دان 
بتعديلها إلى ما يعادل القيمة احلقيقية 
لل� 10 قروش في العام 1927. وبالرغم 
املعروفة  جلمعيتهم  ت��ك��وي��ن��ه��م  م���ن 
أراض�����ي مشروع  م����الك  »ج��م��ع��ي��ة  ب���� 
ع��دة جلان،  ف��ي  ومتثيلهم  اجل��زي��رة«، 
ق���ان���ون مشروع  ب���ل وب���رغ���م ص�����دور 
يؤكد  )وال����ذي   ،2005 ل��ع��ام  اجل��زي��رة 
امللكية ولكنه ينزع هذه األراضي مقابل 
األراضي  مسالة  ف��إن  ع��ادل(  تعويٍض 
حسمها  يتم  لم  اجل��زي��رة  مشروع  في 
املتوقع  العالية  التكلفة  بسبب  بعد 
دفعها، واخلالف في من سيتحمل هذه 
الزّراع  أم  املركزية،  )اخلزينة  التكلفة 
اجلزيرة؟(.  مشروع  إدارة  أم  أنفسهم 
للنظر في هذه  ع��ّدة جل��ان  ُكونت  وق��د 
ومنذ  تقارير.  ع��ّذة  وأص��درت  املسألة، 
عام 1972م ظّل موضوع »أراضي امللك 
اجل���زي���رة«، موضوعًا  احل��ر مب��ش��روع 
تتناقله أيدي اللجان حتى يومنا هذا. 
ومن أميز اللجان التي تناولته اللجنة 
القانوني  امل��س��ت��ش��ار  ت��رأس��ه��ا  ال��ت��ي 
والتي  مهدي  أحمد  عبدالله  األس��ت��اذ 
2003م. وميتاز  تقريرها عام  أصدرت 
هذا التقرير بالدقة والعمق في حتليل 

مسألة األراضي هذه. 
ّ هذه املسألة يجب  إن أية محاولة حللمِ
أن تبدأ باالعتراف أن هذه األراضي ملٌك 
حٌر ألصحابها وأن إيجارها كان قسريًا. 
لكن من اجلانب اآلحر يجب األخذ في 
ُتزرع  االعتبار أن هذه األراض��ي كانت 
تلقوا  ق��د  أص��ح��اب��ه��ا  وأن  ب��األم��ط��ار 
عامًا،  أربعني  ملدة  عنها  ع��اداًل  إيجارًا 
وأن بعضهم قد مت إعطاؤه حواشة أو 
اجلانبني  من  االعتراف  إن  حواشتني. 
بهذه النقاط سوف ُيسّهل الوصول إلى 
حٍل عادٍل وسٍط مقبوٍل للطرفني. وال بد 
من القول بأنه ما لم تتم معاجلة هذه 
املسألة وبقدر إحلاحها وحجمها فإنها 
تطوّر  طريق  ف��ي  عثرة  حجر  ستكون 

املشروع.
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دور مشروع اجلزيرة في التحّول 
االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

في السودان
األولى  سنواته  منذ  امل��ش��روع  لعب 
االقتصادي  التحول  ف��ي  كبيرًا  دورًا 
واالجتماعي والسياسي في السودان، 

وس���اه���م م��س��اه��م��ًة ف��ع��ال��ًة ف���ي بناء 
االق��ت��ص��اد ال��س��ودان��ي ك��ك��ل، ومتويل 
واملياه  وال��ص��ح��ة  التعليم  م��ش��اري��ع 
حتى  السودان  أنحاء  كل  في  والطرق 
بداية السبعينيات من القرن املنصرم. 
من  للسودانيني  قبلًة  املشروع  وص��ار 
كل أنحاء البالد، وحتى من دول غرب 
بني  للتداخل  نقطًة  وأص��ب��ح   أفريقيا 
هذه املجموعات املختلفة. وكان السبب 
االقتصادية  ال��ن��ق��ل��ة  ل��ت��ل��ك  ال��رئ��ي��س��ي 
وللسودان  اجل��زي��رة  ملنطقة  الكبيرة 

ككل.
والعاملون  امل���زارع���ون  س��اه��م  ك��م��ا 
ب��امل��ش��روع م���ن م��وظ��ف��ني وع���م���ال في 
السودان  ف��ي  النقابي  العمل  إرس���اء 
ف��اع��ل في  ل��ي��س��اه��م بشكل  وت��ط��وي��ره 
حيث  الستقاللهم،  ال��س��ودان��ي��ني  نيل 
ن���ّف���ذ ال���ع���م���ال وامل���وظ���ف���ون إض����راب 
املزارعون  نفذ  وك��ذل��ك   1941م،  ع��ام 
إضراب عام 1946م بواسطة تنظيمهم 
املعروف وقتها ب� »جمعية املستأجرين 
باجلزيرة« وذلك قبل أن يتحول تنظيم 
مزارعي  »احت���اد  ب���  لُيعرف  امل��زارع��ني 
كان  اآلن.  هو  كما  واملناقل«  اجل��زي��رة 
رئيٍس  أول  إزي��رق  بابكر  أحمد  شيخ 
كان  ح��ني  ف��ي  امل��س��ت��أج��ري��ن،  جلمعية 
األم��ني أول رئيٍس  األم��ني محمد  شيخ 

الحتاد املزارعني.
 لعب احتاد املزارعني ) الحظ  أنه لم 
دورًا  املستأجرين(  يحمل اسم  احتاد 
رائدًا في ثورة أكتوبر 1964م، ومّت إثر 
األمني  اختيار شيخ  الكبير  الدور  ذلك 
محمد األمني وزيرًا حلقيبة الصحة في 
حكومة أكتوبر عام 1964م. و قد كان 
في ذلك اعتراٌف واضٌح  بدور املزارعني 
في إجناز ذلك التحول السياسي الكبير 

والهام الذي انتظم البالد وقتها.
امل��ش��روع وإدارييه  أك��س��ب  ك��ل ذل��ك 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ني، أم���ث���ال ال��س��ي��د »آرث���ر 
ريبي«،  »ج����ورج  وال��س��ي��د  ل«  جيتسكمِ
اإلداري���ني  م��ن  مجموعة  بعدهم  وم��ن 
السودانيني في خمسينيات وستينيات 
طّيبًة.  ع��امل��ّي��ًة  سمعًة  امل��اض��ي  ال��ق��رن 
وأص��ب��ح م��ش��روع اجل��زي��رة م��ن أكبر 
واحدٍة  إدارٍة  حتت  الزراعية  املشاريع 
وإنتاجًا  جناحًا  وأكثرها  العالم،  في 
وكفاءًة. كذلك صار املشروع موضوعًا 
والكتب  والبحوث  ل��ل��دراس��ات  ج��اذب��ًا 
وامل��ق��االت ورس��االت ال��دراس��ات العليا 
من دبلوماٍت وماجستير ودكتوراه في 

عدٍد كبيٍر من اجلامعات حول العالم.
وق���د ظ��ل م��ش��روع اجل��زي��رة و بكل 
التحوالت  قلب  ف��ي  دائ��م��ًا  ق��ط��اع��ات��ه  
التي شهدها السودان، وقد أّهله لذلك 
املوقع ليس فقط العمل النقابي القوي 
املزارعني  قيادات  به  تقوم  كانت  الذي 
والعمال واملوظفني، وإمنا أهله أيضًا 
السند احلقيقي الذي كان يقدمه لدعم 

االقتصاد الوطني في كل مكوناته. 
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وجناحاته  امل��ش��روع  ازده���ار  أعقب 
الكبيرة تدهوٌر بدأت بوادره تلوح في 
وهو  املاضي.  القرن  من  السبعينيات 
تدهوٌر قعد باملشروع من أن يلعب ذلك 
الدور الذي قام به و لعقوٍد من الزمن، 
إلى ما  التدهوُر املشروَع  وأوصل ذلك 

يشبه االنهيار.
وقد تضافرت أسباب عّدة في رحلة 
والتي  للمشروع،  وال��ت��ده��ور  ال��ت��رّه��ل 
الّري  بنية  إل��ى  خاصة  بصفٍة  امتدت 
ال��ت��ح��ت��ّي��ة، ك��م��ا س��ن��ن��اق��ش ف��ي املقال 

القادم.  
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