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نقلت جييريييدة الييتييّيييار فييي عييدد اإلثيينيين 24 
عثمان  للسيد  تييصييريييحيياٍت  2011م  أكييتييوبيير 
مليييشيييروع اجلزيرة  اليييعيييام  امليييديييير  سييمييسيياعيية 
أوضح  احلالي  الزراعي  املوسم  عن  واملناقل 
لم  املياه  بنقص  املتأثرة  املساحات  أن  فيها 
املزروعة  املساحات  من جملة   %5 الي  تتجاوز 
العروة  فيييي  فيييييدان  املييليييييون  تيييفيييوق  واليييتيييي 
اختناقات  »أن  مبّينًا  املوسم،  لهذا  الصيفية 
تواجه  التي  املييواقييع  فييي  االيييّري مت حصرها 
تاريخيًا من مشروع  مشاكل مزمنة وموروثة 
»ري  أن  السيد سمساعة  وأضيياف  اجلزيرة.« 
يعتمد  تكميليًا  ريييًا  يعتبر  اجلزيرة  مشروع 

على األمطار حسب تصميمه.«
اليييتيييرابيييي رئيس  عيييبييياس  الييسيييييد  وكيييييان 
احتييياد مييزارعييي اجلييزيييرة وامليينيياقييل قييد أدلى 
بتصريحاٍت مماثلة جلريد الرأي العام ُنِشرت 
أقر  أكتوبر 2011م  األربعاء 12  في عدد يوم 
املساحات  بعض  بتأّثر  الترابي  السيد  فيها 
اجلزيرة  مييشييروع  أقييسييام  ببعض  امليييزروعييية 
بالعطش، والذى وصفه بأنه موسمي ودائمًا 
سبتمبر  شهر  فييي  املييشييروع  لييه  يتعرض  مييا 
وحتى بداية أكتوبر من كل عام نتيجة للطلب 
املتزايد على رّى احملاصيل الصيفية في هذه 
إلى  اجلريدة  وأشارت  األمطار.  وشّح  الفترة 
االّري  نظام  ان  »الييى  نييّوه  الترابي  السيد  أن 
مبشروع اجلزيرة صمم على انه ري تكميلي 
خالل  كييبيييييرة  بكميات  امييطييار  تهطل  بحيث 
العام مبعدل )50( ملمترا، ويتم بعدها االّري 
تهطل  لم  العام  )ولكن هذا  وأردف:  التكميلي 
أمطارمبشروع اجلزيرة بهذه املعدالت ولذلك 
تأثرت املساحات املزروعة وازداد الطلب على 

املياه(«.
الييقييول بيييأّن اليييّري مبييشييروع اجلييزيييرة هو 
األساسيات  مييع  يتفق  ال  لييأمييطييار  تكميليٌّ 
التطورات  ومييع  املييشييروع،  عليها  ُبني  التي 
منذ  املاضية،  عيياٍم  املائة  خييالل  بها  مييّر  التي 
أن بدأت جتربة زراعة القطن في منطقة طيبة 
هذا  فييي  سنتعّرض  1912م.  عييام  بيياجلييزيييرة 
املقال إلى موضوع الّري في مشروع اجلزيرة 
ونوّضح أن املشروع قام أساسًا على الّري من 
مياه النيل، وأنه لم يكْن في اعتبار القائمن 
على أمر املشروع في فترة احلكم الثنائي في 
مسألة  الوطني  احلكم  فترة  في  أو  السودان 
تكملة الّري من النيل باألمطار، دعك من تكملة 

األمطار بالّري من النيل في املشروع. 
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فترة  بداية  في  القطن  زراعيية  بدأت جتربة 
بشمال  الييزيييداب  منطقة  فييي  الثنائي  احلكم 
حاولت  هناك  التجربة  فشل  وبعد  السودان. 
إدارة احلكم الثنائي زراعة القطن في منطقة 
الييقيياش وطييوكيير بييشييرق اليييسيييودان، ولييكيين لم 
التجربة أيضًا. وفي عام  النجاح لهذه  ُيكتب 
الثنائي  احلكم  إدارة  أنظار  اجتهت  1911م 
نحو اجلزيرة. بدأت التجربة بواسطة شركة 
فدان   250 بزراعة  وذلييك  الزراعية  الييسييودان 
الصناعي  بييالييّري  لييُتييروى  طيبة  منطقة  فييي 
أّدى  باألمطار.  وليس  الطلمبات،  طريق  عن 
في  تدريجية  زيييادة  إلى  التجربة  هذه  جناح 
السودان  املمنوحة من األرض لشركة  الرقعة 
في  كثيرة  عييوامييل  تضافرت  وقييد  الييزراعييييية. 
جناح التجربة ومن َثمَّ ميالد وتطور مشروع 

اجلزيرة. وأهم هذه العوامل هي: 
النيلن  بيين  اجلييزيييرة  منطقة  وقيييوع   )1(
األزرق واألبيض ساعد وأّدى إلى بناء السدود 
من  باملشروع  الييّري  عملية  وتوسيع  وتنظيم 

النيل األزرق. 
أن  تعني  املنبسطة  األرض  طبيعة   )2(
مشروع اجلزيرة املقترح ميكن رّيه عن طريق 
الّري االنسيابي الطبيعي، وهذا ُيشير بدوره 
قليلًة جدًا  الّري ستكون  تكلفة عملية  أن  إلى 

مقارنًة بالّري الصناعي.
الرئيسين  السببن  العامالن  هييذان  كييان 
بالطبع  اجلييييزيييييرة.  ميييشيييروع  وجنيييياح  لييبييدء 
التجربة  جناح  على  أخييرى  عوامل  تضافرت 
ميينييهييا خييصييوبيية الييتييربيية واليييتيييي قييّلييلييت من 
أن  كما  واملخّصبات،  السماد  على  االعتماد 
تسرب  ميين  قييّلييال  ومتيياسييكييهييا  الييتييربيية  طبيعة 
كما  القطن،  لري  بقائها  على  وساعدا  املياه 
مارس  حيث  خبرٌة  هناك  للسكان  كانت  أنييه 
إن موقع  ثيييم  امليييطيييرّيييية.  اليييزراعييية  مييعييظييمييهييم 
من هجرة  السودان سّهل  في وسط  اجلزيرة 
مزارعن آخرين وكذلك عمال موسمين إليها، 
كما سّهل أيضًا الوصول إليها من اخلرطوم، 
بييورتييسييودان ومن  إليييى  منها  الييقييطيين  ونييقييل 
في  والنسيج  الغزل  مصانع  إلى  بحرًا  هناك 
النكشير. لكّن هذه كانت عوامل ثانوية مكّملًة 

للعاملن األولن. 
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بعد موسمن من بدأ جتربة طيبة في عام 
في  الثنائي  احلييكييم  إدارة  اقتنعت  1911م، 
في  القطن  زراعييية  جتييربيية  بنجاح  الييسييودان 
منطقة اجلزيرة. شرعت اإلدارة في التفاوض 
مع لندن والقاهرة ألجل إكمال إنشاء املشروع، 
أساسيتن  مسألتن  على  التفاوض  وتييرّكييز 
احلصول  ضيييرورة  األوليييى  بييالييّري،  تتعلقان 
لبناء خزان سنار  وذلك  لندن  من  قرٍض  على 
فيه.  التوسع  ثييّم  وميين  املشروع  رّي  أجييل  من 
أجل  من  القاهرة  مع  التفاوض  هي  والثانية 
سنار  خييزان  لبناء  موافقتها  على  احلصول 
التي  املياه  كمية  لتأمن  األزرق  النيل  على 
سيحتاجها السودان لرّي مشروع اجلزيرة. 

عليه فقد كان رّي املشروع من مياه النيل، 
األساسي  الهاجس  هو  األمييطييار،  من  وليس 
الذي شغل إدارة احلكم الثنائي في اخلرطوم 
في ذلك الوقت بغرض بدء العمل في مشروع 

اجلزيرة والتوّسع فيه.
فيما يخص املسألة األولى وافقت لندن بعد 
قرضًا  اخلرطوم  منح  على  طويلٍة  مفاوضاٍت 
وهي  استرليني  جنيه  مليون  ثييالثيية  مببلغ 
العاملية  احلييرب  أن  إاّل  اخليييزان،  بناء  تكلفة 
يبدأ  ولم  لبنائه،  التحضيرات  أوقفت  األولى 
العمل فيه إاّل بعد انتهائها. اكتمل العمل في 
اخلزان في عام 1925م، وهو التاريخ الرسمي 

لبداية مشروع اجلزيرة.
أما فيما يخص املسألة الثانية فقد وافقت 
اجلزيرة  مشروع  في  العمل  بييدء  على  مصر 
وبناء خزان سنار شريطة أاّل تتجاوز مساحة 
األرض املروّية 300،000 فدان )ثالثمائة ألف 
خزان  بناء  حق  ملصر  االتييفيياق  وكفل  فيييدان(. 
جبل أولياء لتعويضها عن مياه خزان سنار 
يبقى  وهيينييا  امليييشيييروع.  سيستخدمها  الييتييي 
الييّري في  من الضروري اإلشييارة إلى أن بدء 
التوسع  أطييوار  كل  وكذلك  اجلزيرة  مشروع 
اعييتييمييدت اعتمادًا  فيييييه،  املييروييية  الييرقييعيية  فييي 
كاماًل على موافقة مصر بسبب إصرار مصر 
على أاّل يتسّبب مشروع اجلزيرة في أي ضرٍر 

ملصاحلها املائية.
التزمت إدارة احلكم الثنائي بهذه املساحة 
اتفاقية  توقيع  مت  عندما  1929م  عييام  حتى 
النيل لعام 1929م والتي ارتفع نصيب  مياه 
مليار  أربعة  إلييى  ليصل  مبوجبها  الييسييودان 
ليصل  مصر  نصيب  ارتفع  فيما  مكعب،  متر 
الزدياد  ونتيجًة  مكعب.  متر  مليار   48 إلييى 
مياه النيل املتاحة للسودان )وليس لأمطار( 
بدأت اإلدارة البريطانية التوسع في املساحة 
امليييرويييية فييي مييشييروع اجليييزييييرة. وقيييد تيييدّرج 

التوسع خالل املراحل التالية:
1- في العام 1926م كانت املساحة املروّية     

300،000 فدان.
املساحة  وصييلييت  1929م  الييعييام  فييي   -2

املروّية إلى  379،000 فدان.
إلى   املساحة  1931م وصلت  العام  في   -3

527،000 فدان.
املساحة  وصييلييت  1953م  الييعييام  فييي   -4

املروّية إلى مليون فدان.
اجلزيرة  مييشييروع  قيييييام  اعييتييمييد  فييقييد  عليه 
مليون  إلييى  مساحته  وصلت  حتى  وتوّسعه 
من  الييّري  على  تامًا  اعتمادًا   1953 عام  فدان 
كميات  على  مصر  موافقة  وعلى  النيل،  مياه 
ولم  املييشييروع،  يستعملها  سييوف  التي  املياه 
يكن لأمطار في منطقة اجلزيرة دوٌر ذو باٍل 

في قيام املشروع أو التوّسع فيه.
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عندما بدأ التفكير في التوّسع في مساحة 
قرابة  إلى  فييدان  مليون  من  اجلزيرة  مشروع 
املناقل  امتداد  ورّي  بإضافة  فييدان  املليوني 
كانت  امليياضييي  الييقييرن  بييداييية خمسينيات  فييي 
التوّسع  هيييذا  فييي وجيييه  الييعييقييبيية األسيياسييييية 
هييي مييييياه اليييّري. وقييد اقييتييرحييت دراسييية بيت 
التي  غيب«  »االسكندر  االسكوتلندي  اخلبرة 
الروصيرص  خزان  بناء  1953م  عام  اكتملت 
التي سوف  اإلضافية  باملياه  املشروع  إلمداد 
السودان  املناقل. دخل  امتداد  لّري  يحتاجها 
في مفاوضاٍت معقدٍة وشائكة مع مصر بدأت 
عام 1954م بقيادة السيد ميرغني حمزة وزير 
األزهري،  إسماعيل  السيد  حكومة  في  الييّري 
واستمرت خلمسة أعوام حتى توقيع اتفاقية 
بعد  1959م،  عييام  نوفمبر   8 في  النيل  مياه 
حييوالييي الييعييام ميين وصيييول الييفييريييق إبراهيم 

عبود للسلطة في اخلرطوم.
بناء  على  االتفاقية  مبوجب  مصر  وافقت 
العالي،  الييسييّد  مييقييابييل  الييروصيييييرص  خيييزان 
وارتفع نصيب السودان إلى 18،5 مليار متر 
مكعب مقابل 55،5 متر مكعب ملصر. لقد قّدم 
السودان الكثير من التنازالت إلى مصر لكي 
الروصيرص،  خييزان  بناء  على  مصر  توافَق 
وليييييحييصييَل اليييسيييودان عييلييى هيييذا امليييقيييدار من 
التفاوض.  ميين  سيينييواٍت  خمس  بعد  املييييياه، 
العالي،  السد  قيام  على  السودان  وافييق  فقد 
ووافق نتيجة امتداد بحيرة السد العالي في 
وادي  مدينة  إغييراق  على  فقط  ليس  أراضيه 
والتهجير  وشمالها  جنوبها  قرية  و27  حلفا 
القسري ألكثر من 50،000 من سكان املنطقة، 
ولكن أيضًا على إغراق قرابة 200،000 فدان 
الييزراعييييية اخلييصييبيية، وقرابة  األراضيييييي  ميين 
فقد  كذلك  وحييوامييض.  نخيل  شجرة  مليون 
السودان شالالت دال وسمنه التى غرقت في 
املمكن  من  كييان  والتى  العالي،  السد  بحيرة 
الطاقة  من  ميقاواط   650 من  أكثر  ُتييوّلييَد  أن 
اآلثار  ميين  الكثير  أيييضييًا  وفييقييد  الكهربائية، 

التاريخية واملعادن. 
التوّسع  بغرض  كانت  التنازالت  هييذه  كييّل 
الّري في مشروع اجلزيرة ليشمل امتداد  في 

باملشروع  املروية  املساحة  ولترتفع  املناقل 
إلى أكثر من مليوني فدان في نهاية ستينيات 
الييقييرن امليياضييي. وُتييقييّدر املييسيياحيية فييي يومنا 
رّي  كان  ولو  فييدان.  مليون   2،2 بحوالي  هذا 
ُيكّملها  والتي  األمطار  على  يعتمد  املشروع 
التنازالت  كل هذه  السودان  قّدم  فلماذا  الّري 
وقام ببناء خزاني سنار والروصيرص وبنية 
املائتي  فاقت  بتكلفٍة  املكّملة،  التحتّية  الييّري 

مليون دوالر؟
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بيييدأ الييعييمييل فييي امييتييداد امليينيياقييل مبشروع 
اجلزيرة في منتصف ستينيات القرن املاضي 
الروصيرص  خييزان  فييي  العمل  اكتمال  بعد 
وقنوات الّري اإلضافية في عام 1966م. وفي 
مشروع  في  الييّري  شبكة  أصبحت  العام  ذلك 
العالم  فييي  اليييّري  شبكات  أكبر  ميين  اجلييزيييرة 
وأكثرها ترابطًا وكفاءًة. وقد كانت تتكون من 
 150،680 حوالي  طولها  إجماليٍة  ريٍّ  شبكة 

كيلومتر وتشمل :
*قيينيياتيين رئيييييسيييييتيين طييولييهييمييا مييعييًا 260 

كيلومتر،
*11 قناه فرعية، )تعرف محليًا بي »امليجر«(، 

وطولها 650 كيلو متر،
بي  مييحييليييييًا  )وتيييعيييرف  كييبييرى  قيينيياة   107*

»الكنار«( وطولها 1،650 كيلومتر،
بي  محليًا  )وتييعييرف  صغرى  قناه   1،570*

»الترعة«( وطولها 8،120 كيلومتر،
*29،000 قناة أبو عشرين وطولها 40،000 

كيلومتر، وأخيرًا
يبلغ  وطولها  سّتة  أبييو  قناة   350،000*

حوالي 100،000 كيلومتر.
شبكة الّري ألي مشروٍع زراعيٍّ هي شراين 
احلياة لذلك املشروع. فمثل شراين أّي كائٍن 
الرئيسي  والييرابييط  للمياه  اليينيياقييل  هييي  حيييٍّ 
ألطراف املشروع بعضها ببعض. كذلك كانت 
ملئات  متتد   – اجلزيرة  الييّري مبشروع  شبكة 
بالكفاءة  ومتييتيياز  الكيلومترات،  ميين  اآلالف 
بسبب  التكلفة  وبييقييّليية  األداء،  فييي  الييكييبيييييرة 
أكسب  ذلييك  كييل  الطبيعي.  االنسيابي  اليييّري 
البريطانين، أمثال السيد  املشروع وإدارييه 
»آرثر جيتسِكل« والسيد »جورج ريبي«، ومن 
بعدهم مجموعة من اإلدارين السودانين في 
املاضي سمعًة  القرن  وستينيات  خمسينيات 
من  اجلييزيييرة  مشروع  وأصبح  طّيبًة.  عاملّيًة 
واحدٍة  إدارٍة  حتت  الزراعية  املشاريع  أكبر 
العالم، وأكثرها جناحًا وإنتاجًا وكفاءًة،  في 
والبحوث  للدراسات  جاذبًا  موضوعًا  وصار 
العليا  الدراسات  ورساالت  واملقاالت  والكتب 
عدٍد  في  ودكتوراه  وماجستيٍر  دبلوماٍت  من 

كبيٍر من اجلامعات حول العالم. 
منذ  اجلييزيييرة  مييشييروع  استخدامات  تبلغ 
نهاية ستينيات القرن املاضي حوالي ثمانية 
مليار متر مكعب في العام. ومتّثل هذه الكمية 
حوالي 40% من نصيب السودان البالغ 18،5 
مليار متر مكعب مبوجب اتفاقية مياه النيل 
لعام 1959. وتساوي أكثر من 50% من جملة 
والتي  النيل  مياه  من  السودان  استخدامات 
بلغت في فترٍة من الفترات حوالي 14 مليار 
املاضية  السنوات  في  وتراجعت  مكعب،  متر 

إلى حوالي 12 مليار متر مكعب.
اجلزيرة  منطقة  فييي  تهطل  األمييطييار  ظّلت 
ولييكيين بييتيينيياقييٍص ميين عيييياٍم إليييى آخييير بسبب 
الييتييصييحيير والييتييغييييييييرات امليينيياخييييية. غييييير أن 
العمل  وبيييييدء  اجليييزييييرة  مليييشيييرع  الييتييخييطيييييط 
والييتييوسييع فيه اعييتييمييدا اعييتييمييادًا كيياميياًل على 
القنوات املترابطة  الّري االنسيابي من خالل 
على امتداد أكثر من مليوني فدان. وتبدأ هذه 
القنوات من فم خزان سنار عند النيل األزرق، 
عشرين«  »أبو  عبر  احلواشات  لتصل  ومتتد 
والقمح  واليييذرة  القطن  لييتييروي  و«أبييو سييّتيية« 
واحلييبييوب األخيييرى ومُتيييّد اخلييييير لكل أنحاء 
السودان، وليس حصرًا على منطقة اجلزيرة 
إعتمادًا  اجلهد  ذاك  من  أٌي  يتم  ولم  وحدها. 

على األمطار بأي قدٍر أو منحًى.
ما الذي حدث لتلك الشراين وشّل قدرتها 
إلى احلواشات، وأفقدها  املياه  على توصيل 
الترابط واالستمرارية، وأفقد املشروع كفاءته 
ليس  ومكانته  وكينونته  العالية  وانتاجيته 
في العالم بل حتى بن املشاريع الزراعية في 

السودان؟

هييذا مييا سييوف نييحيياول اإلجييابيية عليه في 
املقاالت القادمة.

التاريخية  اخللفية   :)2( اجلزيرة  مشروع 
واملالمح الرئيسية 

)6(
تناولنا في املقال السابق من هذه السلسلة 
ميين املييقيياالت تيياريييخ وسييييياق نييظييام اليييّري في 
مشروع اجلزيرة، وأوضحنا أنه قد تضافرت 
عوامل كثيرة في جناح التجربة ومن َثمَّ ميالد 
وتطور مشروع اجلزيرة. وأهم هذه العوامل 
هي وقوع منطقة اجلزيرة بن النيلن األزرق 
واألبيض والذي ساعد وأّدى إلى بناء السدود 
باملشروع.  اليييّري  عملية  وتييوسيييييع  وتنظيم 
املنبسطة  األرض  طبيعة  هو  الثاني  العامل 
التي تعني أن مشروع اجلزيرة ميكن رّيه عن 
طريق الّري االنسيابي الطبيعي، وهذا يشير 
بدوره إلى أن تكلفة عملية الّري ستكون قليلًة 
جدًا مقارنًة بالّري الصناعي. ناقشنا كيف مّت 
التوسع في املشروع لتصل مساحته إلى أكثر 
من مليوني فدان، وكيف توسعت شبكة الّري 
مائٍة  ميين  أكثر  إلييى  طولها  ليصل  باملشروع 
وخمسن ألف كيلومتر، حتمل سنويًا حوالي 
لريِّ  النيل  مياه  من  مكعب  متر  مليار  ثمانية 
أكثر  متّثل  الكمية  وهييذه  اجلييزيييرة،  مييشييروع 
مياه  من  السودان  استخدامات  من   %50 من 

النيل. 
املفاوضات  امليييقيييال  ذلييييك  فيييي  أوضيييحييينيييا 
والتكلفة  السودان  فيها  دخل  التي  الشائكة 
دوالر  مليون  املائتي  فيياقييت  والييتييي  الكبيرة 
والبنية  والييروصيييييرص  سنار  خييزانييي  لبناء 
لهذه  أنييه  وجييادليينييا  املييشييروع،  لييّري  التحتية 
في  الّري  أن  القول  األسباب مجتمعًة الميكن 
أثرنا  لأمطار.  تكميلٌي  هو  اجلزيرة  مشروع 
في نهاية املقال السؤال: ما الذي حدث لتلك 
الشراين وشّل قدرتها على توصيل املياه إلى 
واالستمرارية،  الترابط  وأفقدها  احلواشات، 
العالية،  وانتاجيته  كفاءته  املييشييروع  وأفقد 
حتى  بل  العالم  في  ليس  ومكانته  وكينونته 

بن املشاريع الزراعية في السودان؟
قييبييل اإلجييابيية عييلييى هيييذا الييسييؤال سيكون 
املالمح  على  الييضييوء  بعض  ًنلقي  أن  مفيدًا 
واالجتماعية  التاريخية  واخللفّية  األساسية 
ذلك  في  مبا  اجلزيرة،  ملشروع  واالقتصادية 

قضية األراضي.
)7(

المالمح األساسية لمشروع الجزيرة:
معلوٌم أن احلديث عن مشروع اجلزيرة قد 
ارتبط ارتباطًا وثيقًا مبسالة زراعة القطن في 
السودان، وقد أصبح من غير املمكن التفكير 
في مشروع اجلزيرة دون ربطه بالقطن. ولقد 
ذلك  ترسيخ  فييي  دورًا  كثيرة  عييوامييل  لعبت 
اإلعالم  ووسائل  الدولة،  منها سياسة  الربط 
في  التعليمية  املناهج  وكذلك  أشكالها،  بكل 
ُمسّلطًا  الضوء  كان  حيث  املختلفة،  املراحل 
وآثار  للقطن  وإنتاجه  اجلزيرة  مشروع  على 
ثّم  ومن  القومي،  والدخل  اخلزينة  على  ذلك 

على التنمية في السودان بشكٍل عام. 
ميين املييالمييح األسيياسييييية ملييشييروع اجلزيرة 
فدان.  مليون   2،2 تبلغ  والتي  مساحته  هي 
مت تنظيم هذه املساحة في 18 قسم تراوحت 
ألف   190 إلى  ألف   60 بن  قسٍم  كل  مساحة 
تفاتيش  عدة  إلى  كل قسم  تقسيم  ومّت  فدان. 
تفاتيش  عييدد  تييفيياوت  تفتيش.  جمع  وهييي  ي 
األقسام بن 4 إلى 8 تفاتيش للقسم الواحد.
ِنر  إلى  الواحد  التفتيش  توزيع  مّت  وكذلك 
الواحدة  النمرة  ومساحة  »نييرة«،  ومفردها 
تساوي 90 فدانًا. ينتهي التنظيم في تقسيم 
إلييى حييواشييات، وتتفاوت  الييواحييدة  اليينييمييرة 
في  فييييدان  10 و40  بيين  مييسيياحيية احليييواشييية 
اجلزيرة رغم أن معظم احلواشات مساحتها 
مساحة  فتتراوح  املناقل  فييي  أمييا  فيييدان.   20
احلواشة الواحدة بن 7،5 إلى 30 فدان رغم 
أن معظم احلواشات مساحتها 15 فدان. من 
األقسام  بتفصيل  نكتفي  التنظيم  أشكال  بن 
ألنها أكثر الوحدات تلخيصًا ملالمح املشروع، 
التي  الطريقة  فييي  دورهيييًا  تلعب  وأنييهييا  كما 
املمثلن  واختيار  انتخاب  في  عليها  ُيعتمد 
في تنظيم الزراع النقابي واملعروف بي »احتاد 
مزارعي اجلزيرة واملناقل«. تلك األقسام هي:

احلوش  قييسييم   )2( اجليينييوبييي  الييقييسييم   )1(

 )5( املسلمية  قسم   )4( األوسيييط  القسم   )3(
 )7( حبيوبه  ود  قسم   )6( شعير  وادي  قسم 
الغربي  الشمالي  القسم   )8( الشمالي  القسم 
الشرقي  الييقييسييم   )10( قييوتييه  أبيييو  قييسييم   )9(
)11( قسم املكاشفي )12( قسم الشوال )13( 
 )15( امليياطييوري  قسم   )14( اجلاموسي  قسم 
قسم   )17( املنسي  قسم   )16( معتوق  قسم 

التحاميد، وأخيرًا )18( قسم الهيدى.
القسم  هييو  الييشييرقييي  الييقييسييم  أن  وُيييالحييظ 
وال  اجلزيرة  منطقة  يقع خارج  الذي  الوحيد 
أنه يقع في منطقة  ُيييروى من اخلييزان، حيث 
هذا  يتبع  بالطلمبات.  وُيييروى  النيل،  شييرق 
القسم إداريًا ملشروع اجلزيرة ويضم كاًل من 

ود الفضل، حّداف، واحلرقة/ نور الدين.
)8(

التركيبة االجتماعية واالقتصادية :
زارع،  أليييف   128 حييوالييي  املييشييروع  يييضييم 
نسمة.  مليون  حوالي  أسرهم  مع  ويكّونون 
موسمي،  عييامييل  أليييف   150 حيييواليييي  هيينيياك 
نسمة،  مليون  من  أكثر  أسرهم  مع  ويكّونون 
ويعيشون في أوضاٍع اقتصاديٍة سيئة، ويقيم 
بي«الكنابي«،  تعرف  معسكرات  في  معظمهم 
بييلييغ عيييدد العمال  واليييواحيييد ميينييهييا »كييمييبييو«. 
الييثييمييانييييينيييييات ميين القرن  واملييوظييفيين خيييالل 
بعد  خصوصًا  ألييف،  عشرة  حوالي  املاضي 
االنتقال إلى احلساب الفردي والذي احتاجت 
اإلدارة بسسببه إلى عدٍد كبيٍر من احملاسبن. 
بضعة  إلييى  تدريجبًا  العدد  هييذا  تقّلص  وقييد 
آالف، ثم بضعة مئات خالل األعوام املاضية. 
ويعتبر هذا النقص واحدًا من املؤشرات على 
التحوالت الكبيرة التي مرت ومتر باملشروع.
يقع ثلث والية اجلزيرة حتت إدارة املشروع 
ويتأّثر 80% من سكان اجلزيرة، والبالغ عددهم 
أو  مباشر  بشكٍل  نسمة،  مليون  سّتة  حوالي 
اجلزيرة  والية  ومُتّثل  باملشروع،  مباشر  غير 
في مجلس إدارة املشروع. والبد من اإلشارة 
ُتقدر  كبيرة  حيوانية  ثروًة  باملشروع  أن  إلى 

بحوالي ثالثة مليون رأس من املواشي.
كانت أصول املشروع التي متتلكها الدولة 
وقٍت  وحتى  تتكون،  املالية  وزارة  في  ممثلًة 

قريب، من اآلتي:
)1( األراضي التي متلكها احلكومة والتي 
فدان.  مييليييييون   1،3 حييوالييي  مساحتها  تبلغ 
املتبقية هي  فييدان  الييف   900 )هيينيياك حييوالييي 

أراضي ملك حر، كما سنناقش الحقًا(.
التكلفة،  مييراكييز  أو  اخلييدمييات،  مييراكييز   )2(

والتي تشمل:
   * 14 محلجًا، 7 منها في مارجنان، 6 في 

احلصاحيصا، ومحلج واحد في الباقير.
   * الورش الهندسية )وعددها 18(.

   * سكك حديد اجلزيرة، وتغطي حوالي 
1300 كيلومتر.

   * شبكة االتصاالت.
واآلليات  اليييسيييييييارات  مييين  أسيييطيييول    )3(

)تركتورات وحاصدات(.
)4(  حوالي 444 مخزن سعتها التخزينية 

ُتقدر بحوالي 2،5 مليون طن. 
منزل   6155 )حوالي  سكنية  مباني    )5(  
وعمارتن  سيييراييييا،  و76  احلييجييم،  مييتييوسييط 

ببورتسودان(.
)6(  حوالي 200 مكتب. )7(

 78  مرافق عامة )مدارس ومراكز صحية 
وخدمية(.

)8(  حوالي 53 مصفاة لتنقية املياه.
)9(  شبكة للطرق.

والتي  الييزراعييييية،  الييبييحييوث  هيئة    )10(
أبحاث  »محطة  بييي  تييعييرف  سبق  فيما  كييانييت 

اجلزيرة.«
)11(  شبكة الّري التي حتدثنا عنها فيما 

قبل.
)9(

عالقات اإلنتاج:
ارتكزت وبدأت فكرة مشروع اجلزيرة على 
وشركة  احلكومة  بن  ثالثية  وشراكٍة  عالقٍة 
هي  فاحلكومة  والييزراع.  الزراعية  السودان 
التي متلك السد والقنوات واألراضي )سيأتي 
بحث موضوع األراضي الحقًا(. والشركة هي 
التي تقوم بإدارة املشروع وأيضًا التمويل ي 
وقد كان للقطن فقط ولم يشمل أي محصوٍل 
القطن.  إنييتيياج  عييلييى  كييذلييك  ي وتييشييرف  آخييير 
بزراعة  يقومون  الذين  وهم  الييزراع  وأخيرًا، 
القطن في احلواشات حتت إشراف الشركة.

املسائل  مييين  أنيييه  إليييى  اإلشييييييارة  وجتييييدر 
احلكومة  واجهت  التي  املعّقد  الطابع  ذات 
والييشييركيية هييي مييحيياوليية حتييديييد إسييم لهوالء 
مناحي  فيييييهييا  التفكير  ذهيييب  وقيييد  اليييييزراع. 
مختلفة، أواًل هؤالء الزراع ال ميلكون األرض، 
يزرعون  فيما  الييقييرار  حرية  لديهم  وليست 
وال حرية متويله أو حّتى تسويقه، فلذلك ال 
ميكن تسميتهم »مزارعن«. ثانيًا برزت فكرة 
عن  ُصييِرف  النظر  أن  إاّل  »شركاء«،  تسميتهم 
التي  األربييياح  تقسيم  طريقة  ألن  اإلسييم  ذلييك 
الفكرة  تعكس  تكن  لييم  وقتها  ُتطبق  كييانييت 
ُتوزع  كانت  األربييياح  ألن  للشراكة،  احلقيقة 
ثالثًا  اليييزراع.  من  اإلنتاج  تكلفة  خصم  بعد 
تسميتهم  إمكانية  املكاتبات  بعض  تناولت 
لم يتم اعتماد هذا  بي »عمال زراعين« ولكنه 
أو  ثابتًا«  »أجييرًا  يستحق  العامل  ألن  اإلسييم 
التزامًا بأجٍر من مستخدمه نظير عمٍل محدد، 
وليس جزءًا من األرباح كما كان ُمطبقًا وقت 
قيام املشروع، حيث كانت األرباح ُتوّزع على 

أساس النسب، كما سنناقش بعد قليل.
هؤالء  تسمية  على  الييرأي  استقر  وأخيرًا 
برغم  تسمية،  وهييي  »مستأجرين«.  اليييزراع 
استقرار الرأي عليها، إاّل أنها ليست دقيقة، 
معلوٌم،  هو  وكما  أنفسهم،  املستأجرين  ألن 
لييديييهييم شيييييٌئ ميين احلييرييية فييي شيييأن األرض 
كيفية  فييي  األقيييل  على  يستأجرونها،  الييتييي 
مشروع  فيييي  اليييييزراع  أن  إاّل  اسييتييخييدامييهييا، 
من  قييدٍر  بييأي  يتمتعون  يكونوا  لم  اجلييزيييرة 

هذه احلرّية.
أّما نسب توزيع األرباح عند بداية العمل 
باملشروع فقد كانت كاآلتي: احلكومة نصيبها 
40%، الزراع نصيبهم 40%، والشركة الزراعية 

من  ساريًة  النسب  تلك  ظلت   .%20 نصيبها 
العام  وهو  1950م،  عام  وحتى  1925م  عام 
السودان  شركة  مع  العقد  فيه  انتهى  الييذي 
إدارة مشروع  مكانها مجلس  الزراعية وحّل 
العام تعديل نسبة  ذلك  مّت في  فقد  اجلزيرة. 
أرباح الزراع برفعها إلى 42% واحلكومة إلى 
42% وُحّدِدت نسبة إدارة مشروع اجلزيرة بي 
10%. كما مت إضافة البنود التالية: اخلدمات 
وصندوق  احمللية،  واملجالس  االجتماعية، 
االحتياطي وُحّدِدت نسبة 2% لكل منها. وفي 
عام 1965م، وتقديرًا لدور املزارعن في ثورة 
أكتوبر، فقد مّت رفع نسبة أرباحهم إلى %48 

وُخّفضت نسبة أرباح احلكومة إلى %36.
احلساب  اسييتييبييدال  مت  1981م  عييام  وفييي 
بقتضاه خصم  يييتييم  كيييان  )والييييذي  املييشييتييرك 
العائد  ميين  الييييزراع  لكل  اإلجييمييالييييية  التكلفة 
الباقي  وتييوزيييع  القطن  حملصول  اإلجمالي 
عييلييى اليييييزراع(، بيياحلييسيياب الييفييردي )واليييذي 
قطنه  انييتيياج  تكلفة  زارع  كييل  فيييييه  يتحمل 
نظام  إدخيييال  التغيير  هييذا  وتييبييع  ميينييفييردًا(. 
كل  يدفع مبقتضاها  والتي  اإلدارييية  الرسوم 
زارٍع رسييوم األراضييي واملييييياه. وهييذا حتوٌل 

أثار الكثير من اجلدل.
والبد من مالحظة أن نظام توزيع األرباح 
ينقصه  كان  اإلنتاج  تكاليف  كافة  بعد خصم 
السنوات  في  خاصة  املزارعن،  جتاه  العدل 
في  كما حدث  القطن  إنتاج  فيها  تدنى  التي 
وملعاجلة  امليياضييي.  الييقييرن  ميين  الثالثينيات 
والشركة  احلكومة  اتفقت  فقد  الوضع  هييذا 
أفدنٍة  خمس  بييزراعيية  لييلييزراع  السماح  على 
اللوبيا  من  أخييرى  أفييدنييٍة  الييذرة وخمس  من 
شراكة  دون  اخليييياص  السييتييخييدامييهييم  وذلييييك 
إدارة  أو  الزراعية  الشركة  أو  احلكومة  مع 
اإليجار  اتييفيياقييييية  أن  كييمييا  الحييقييًا.  املييشييروع 
أعطت  قد  الثالثية  الشراكة  مبدأ  أقرت  التي 
الشركة الزراعية احلق في أن تقوم بأي دوٍر 
أن  على  بييه،  الييقيييييام  فشله  حييال  للمستأجر 
ُتخصم التكاليف املترّتبة على ذلك من أرباح 

املستأجر )وُعِرف هذا النظام بي الُطْلبة(.
احملصولية  التركيبة  أن  كييذلييك  ويييالحييظ 
قد شهدت هي  املشروع  في  الزراعية  للدورة 
أن تستقر في  قبل  األخرى تغييراٍت مختلفة 
املاضي  القرن  تسعينيات  أوائييل  بن  الفترة 
وحتى عام 2005م على زراعة )1( القطن، )2( 
واخلضروات،  السوداني  الفول   )3( القمح، 
)4( الذرة، و)5( البور. وقد مّت إلغاء التركيبة 
اجلزيرة  مشروع  قانون  احملصولية مبوجب 

لعام 2005م، كما سنناقش الحقًا. 
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قضية األراضي بالمشروع:

احلكم  إلدارة  األمييييور  اسييتييقييرت  أن  بييعييد 
الثنائي، بدأت في تسوية وتسجيل األراضي 
ملكيتها.  إثبات  مستعملوها  استطاع  التي 
التي  األراضيييي  أن جييزءًا من  اإلدارة  وجييدت 
ملٌك  هييي  اجلييزيييرة  مييشييروع  عليها  سيييييقييوم 
عدة  وبعد  عليه،  وبناءًا  األفييراد.  لبعض  حر 
مداوالت قررت اإلدارة أاّل تنزع هذه األراضي 
كما  وتعوضهم  العام  للصالح  أصحابها  من 
لعدة  ذلييك  بشكله  الييقييرار  جيياء  القانون.  يقر 
نييزع هذه  ييييؤدي  أن  اسييبيياب، منها اخليييوف 
وثورات،.وكذلك  اضييطييرابيياٍت  إلييى  األراضيييي 
هي  والتي  القطن،  زراعيية  تنجح  أاّل  اخلييوف 
إضافًة  املييشييروع،  عليه  قييام  اليييذي  األسييياس 
كانت  التي  للتعويضات  العالية  التكلفة  إلى 
سييُتييدفييع ملييالك األراضيييي فييي حيياليية نييزع هذه 
األراضي. وقد كان أن نزعت احلكومة بعض 
وقامت  والييقيينييوات  املباني  إلقيياميية  األراضيييي 
كل  عن  واحييدًا  جنيهًا  وقييدره  تعويٍض  بدفع 

فدان.
لهذه األسباب تقّرر أن يتم تاجير األراضي 
بواقع  قسريّاً  إيجارًا  مالكها  من  احلر  امللك 
العام  فييي  للفدان  ي  ريييال  أي  ي  قييروش  عشرة 
الييواحييد. وميين ثييّم تضاف تلك األراضييي إلى 
األراضييييييي احلييكييومييييية، ويييتييم تييأجييييير هذه 
للمزارعن  األراضي كلها في شكل حواشات 

حتى ولو كانوا مالكًا. 
عييلييى إثيييير ذلييييك صييييدر قيييانيييون »أراضيييييي 
وتنظيم  تقنن  ألجل  1927م  لعام  اجلزيرة« 
ايجار األراضي امللك احلر للحكومة وملدة 40 
العام  وهييو  1967م.  العام  في  انتهت  عامًا، 
الذي طالب فيه بعض املالك ي وهم وراٌث في 
في حن  إليهم،  أراضيهم  بإعادة  ي  غالبيتهم 
ليواكب  اإليجار  بزيادة  منهم  آخييرون  طالب 
األسعار وقتها. وتبلغ األراضي التي ميلكها 
فدان   900،000 حوالي  حرًا  ملكًا  أصحابها 
من جملة أراضي املشروع البالغة 2،2 مليون 

فدان، أي حوالي %40.
رفييض امليييالك اسييتييالم الييي 10 قيييروش منذ 
عام 1972م مطالبن بتعديلها إلى ما يعادل 
العام  فييي  قيييروش   10 للي  احلقيقية  القيمة 
املعروفة  تكوينهم جلمعيتهم  فبرغم  1927م. 
اجلزيرة«،  مشروع  أراضييي  مالك  »جمعية  بي 
وبرغم صدور  بل  جلييان،  عييدة  في  ومتثيلهم 
قانون مشروع اجلزيرة لعام 2005م، )والذي 
يييؤكييد املييلييكييييية ولييكيينييه ييينييزع هيييذه األراضيييي 
األراضي  مسالة  فإن  عييادل(  تعويٍض  مقابل 
في مشروع اجلزيرة لم يتم حسمها بالشكل 
ُكونت عّدة جلان  الكافي والنهائي بعد. وقد 
للنظر في هذه املسألة، وأصدرت عّذة تقارير. 
ومنذ عام 1972م ظّل موضوع »أراضي امللك 
تتناقله  موضوعًا  اجلزيرة«،  مبشروع  احلر 
أميز  وميين  هييذا.  يومنا  حتى  اللجان  أيييدي 
ترأسها  التي  اللجنة  تناولته  التي  اللجان 
أحمد  عبدالله  األستاذ  القانوني  املستشار 
2003م.  عام  تقريرها  أصييدرت  والتي  مهدي 
وميييتيياز هيييذا الييتييقييرييير بييالييدقيية والييعييمييق في 
البد من  هييذه. وهنا  األراضييي  حتليل مسألة 
املسالة  هييذه  معاجلة  تتم  لم  ما  بأنه  القول 
وبقدر إحلاحها فإنها ستكون حجر عثرة في 

طريق تطور املشروع.
يبدأ  أن  قبل  اجلييزيييرة  مشروع  كييان  هكذا 
رحلة الترهل والتدهور والتي امتدت بصفٍة 
خاصة إلى بنية الّري التحتّية كما سنناقش 

في املقال القادم. 
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ودعت  الفداء  عيد  أيييام  أول  صبيحة  في 
البالد البروفيسور محمد هاشم عوض أحد 
أبرز علماء االقتصاد تاركًا الدنيا الفانية إلى 
دار البقاء وقد ال تكفي هذه املساحات لذكر 

د. سلمان محمد أحمد سلمان
Salmanmasalman@gmail.com

مشروع الجزيرة )1(

ب����������دأت جت�����رب�����ة زراع������������ة ال����ق����ط����ن ف������ي ب����داي����ة 
ف����ت����رة احل����ك����م ال���ث���ن���ائ���ي ف�����ي م���ن���ط���ق���ة ال�����زي�����داب 

بتناقٍص  ولكن  اجل��زي��رة  منطقة  في  تهطل  األم��ط��ار  ظّلت 
املناخية وال��ت��غ��ي��ي��رات  التصحر  بسبب  آخ���ر  إل���ى  ع���اٍم  م��ن 

ل��ق��د ق����ّدم ال����س����ودان ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���ت���ن���ازالت إل����ى م��ص��ر ل��ك��ي ت��واف��َق 
م��ص��ر ع��ل��ى ب���ن���اء خ�����زان ال����روص����ي����رص، ول��ي��ح��ص��َل ال����س����ودان على 
ه����ذا ال���م���ق���دار م���ن ال���م���ي���اه، ب��ع��د خ��م��س س����ن����واٍت م���ن ال��ت��ف��اوض


