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)ريجس دوبريه( 

كان ثمة انطباع قوي بأن ماحدث في 
هو  مبارك  حسني  بتنحي  فبراير   /11
في احلقيقة نصف ثورة ونصف انقالب. 
الثانية  املوجة  وان��دالع  الوقت  ومب��رور 
م��ن ال��ث��ور امل��ص��ري��ة م��ن��ذ ي���وم السبت 
املاضي 19 نوفمبر بدا أن ذلك االنطباع 
يكن  لم  فبينما  الصحة.  إلى  األق��رب  هو 
ب��ن ث��ورت��ي ت��ون��س وم��ص��ر س���وى 18 
النتائج  الفارق عظيما جلهة  كان  يوما، 
السياسية التي ترتبت على ثورة تونس 
أول  بافتتاح  اليوم  تتويجها  مت  والتي 

مجلس وطني تأسيسي في البالد.
جتاذباتها  ف��ي  ظلت  فقد  مصر  أم��ا   
ط���وال ال��ش��ه��ور ال��ع��ش��رة امل��اض��ي��ة دون 
جلهة  اختراقا  ال��ث��ورة  فيها  تسجل  أن 
أن  واضحا  وب��دا  الدميقراطي،  التحول 
تصور  على  تتوفر  لم  السياسية  القوى 
احلد  لتأسيس  جماعي  وبرنامج  وطني 
املهام  ح��ول حتديد  اإلجماع  من  األدن��ى 
املشتركة وامللحة لالنتقال الدميقراطي. 

وال���ي���وم ن���زل امل��ص��ري��ون إل���ى ميدان 
ال��ت��ح��ري��ر ب��ع��د أن س��ك��ت��وا ط��وي��ال على 
غموض العسكر وتباطؤهم في التسريع 
املطمئنة،  اخل���ط���وات  م���ن  مب��ج��م��وع��ة 
وإصدار  الرئاسية،  االنتخابات  كتحديد 

ال��ذي وافق   ���� ال��ع��زل السياسي  ق��ان��ون 
إص��داره حتت  على  العسكري  املجلس 
ض��غ��ظ ال��ت��ظ��اه��رات ����� وغ��ي��ر ذل���ك من 
الثوري  املناخ  تتمثل  التي  اإلج���راءات 

وتدل عليه. 
ل���ق���د ف���وج���ئ امل���ص���ري���ون ب���أح���داث 
التي راح ضحيتها مجموعة  ماسبيرو 
من املصرين نتيجة للتعامل العنيف من 
اجليش. وكانت املفاجأة األكبر في تلك 
اللقطات التي بثتها القنوات الفضائية 
املتظاهرين  م��ع  األم���ن  رج���ال  لتعامل 
منذ يوم السبت املاضي بطريقة ذكرت 
املصرين بزمن حسني مبارك، ما أدى 
إلى  ذل��ك  إل��ى خ��روج مئات اآلالف بعد 
الشوارع لالحتجاج على تلك الطريقة. 

القاسية  امل��ن��اظ��ر  ت��ل��ك  أن  واحل�����ال 
املتظاهرين  م��ع  األم���ن  رج���ال  لتعامل 
املتصلة  احلقائق  من  جملة  عن  كشفت 
هذه  أول��ى  املصرية.  الثورة  بصيرورة 
احلقائق أن هناك في الداخل واخلارج � 
جماعات ودول � من يحرص دائما على 
إعاقة االنتقال الدميقراطي في مصر، وال 
نعدو الواقع إذا قلنا أن هناك من يرصد 
أمواال ويوظف أشخاصا في سبيل هذه 

املهمة القذرة من داخل وخارج مصر. 
ومن هذه احلقائق أن الطاقة اخلطيرة 

أن  منذ  املصري  الشعب  اكتشفها  التي 
نزل باملالين إلى الشوارع خالل ثورة 25 
يناير وأطاح بنظام حسني مبارك التزال 
كامنة وقادرة على جتديد الثورة والوعي 
أيضا. وهو  ومعناها  الطاقة  تلك  بقيمة 
التي  املليونية  التظاهرة  عليه  دل��ت  ما 
شهدتها مصر يوم أمس وأول من أمس.

بنظام  اإلطاحة  أن  واضحا  كان  ولقد 
ح��س��ن��ي م���ب���ارك ه���و ج��ان��ب ال���ه���دم من 
بطبيعته  جانب  وه��و  املصرية،  ال��ث��ورة 

أقل تعقيدا من جانب البناء. فالرغبة في 
احلرية ونيلها ال يعني ض��رورة اجنازا 
دميقراطيا ؛ فثمة فرق كبير بن حتقيق 
عملية  وب��ن  ال��ع��ام  مبفهومها  احل��ري��ة 

البناء الدميقراطي. 
وحن نقارن اليوم الوقائع املختلفة في 
تونس  بن  الدميقراطي  االنتقال  مسار 
تونس  ب��ه  م��امت��ي��زت  أن  وم��ص��ر سنجد 
أنتج  التعليم  ف��ي  م��رم��وق  استثناء  م��ن 
متماسكة،  وس��ط��ى  لطبقة  م��ا  ح��ض��ورا 
متفاهمة،  حزبية  ق��ي��ادات  وج���ود  وم��ن 

إدراك احلد األدنى من  القدرة على  ومن 
املكتسبات  على  ال��ت��واف��ق  إل��ى  احل��اج��ة 
والتعليمية  واالق��ت��ص��ادي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
للمجتمع التونسي �� وهو ما ظلت حركة 
�� سنجد كل  النهضة تؤكد احلفاظ عليه 
عملية  تسهيل  في  كبيرا  دورا  لعب  ذلك 

االنتقال الدميقراطي في تونس. 
وهذا مايكاد يكون غائبا في مصر أو 
وغموض  ف��اخل��الف��ات،  مكتمل.  غير  ه��و 
رؤية وطنية للحد األدنى من املكتسبات 
املشتركة عند املصرين جعلت من مسار 

بطريق  أش��ب��ه  ال��دمي��ق��راط��ي  االن��ت��ق��ال 
مسدود. 

اندالعها  عند  املصرية  ال��ث��ورة  كانت 
ظاهرة.  أو  ك��ب��ي��رة  ق���ي���ادة  ب���ال  ث�����ورة 
ول��ع��ل م���ن آث����ار ت��ل��ك احل���ال���ة م���ا ميكن 
الثانية  الثورة  اليوم في موجة  تفسيره 
للمصرين.   هناك إدراك لدى املصرين 
قيادة  إف��راز  املصرية على  الثورة  بعجز 
ت��اري��خ��ي��ة ت��س��ت��ق��ط��ب ال��ت��ن��اق��ض��ات في 
الواقع املصري. وكان ذلك أصال نتيجة 
ذاتها  ال��ث��ورة  أنتجت  ال��ت��ي  للمفاجأة 

بطريقة غير متوقعة.
 البد للثورة من إنتاج قيادة تاريخية 
استثنائية خالقة لها القدرة على اجلمع 
النادر بن الكاريزما الوطنية واألخالقية 
العميق  املوضوعي  والوعي  ناحية،  من 
إدراك  ع��ب��ر  وشخصيتها  م��ص��ر  ب���روح 
معرفي يتجاوز اآليدلوجيا إلى اإلمساك 
باللحظة التاريخية الدقيقة التي متر بها 

مصر. 
وجود  من  البد  القيادة  تلك  غياب  في 
حول  ل��أح��زاب  توافقية  سياسية  رؤى 
مشتركة  ب��ص��ي��غ��ة  امل��ت��ص��ل  اإلج����م����اع 
واملتعالية  احمل��ل��ة  ال��وط��ن��ي��ة  للقضايا 
وهذا  ل��أح��زاب.  احمل���دودة  البرامج  عن 
بنى حتتية  إل��ى  يحتاج  احل��ال  بطبيعة 
مستوى  مثل  م��رم��وق  تعليم  ف��ي  تكمن 
التعليم ف��ي ت��ون��س، واحل��د األدن���ى من 
الذي  األمر  املتماسكة.  الوسطى  الطبقة 
سيحيل إلى أن هذه التظاهرات ستكون 
مبعنى ما )ثورة في الثورة( عبر جتديد 
يناير   25 ل��ث��ورة  التاريخية  اللحظات 
القضايا  في  مضافة  مكتسبات  لتحقيق 

التي خرج من اجلها الشعب املصري. 
لكن رمبا كانت هناك حاجة إلى )ثورة 
ف��ي ال���ث���ورة( ب��ح��س��ب م��ف��ه��وم )ريجس 
دوب���ري���ه( ال���ذي ج��ع��ل م��ن ت��ل��ك العبارة 
اجلدلية عنوانا ألحد كتبه ؛ أي احلاجة 
إلى ثورة في التفكير الثوري، فذلك وحده 
في  ن��وع��ي  اخ��ت��راق  يضمن حتقيق  م��ا 

مسار االنتقال الدميقراطي في مصر. 
بن  املقارنة  ح��ال  في  الفرق  وإلدراك 
م��ص��ر وت���ون���س مي��ك��ن��ن��ا اإلش������ارة إلى 
متثالت حركة النهضة في خطابها العام 
مقارنة  ت��ون��س،  ف��ي  احل��داث��ة  ملكتسبات 
الذي  والغموض  املسلمن  اإلخ��وان  بخطاب 

يكتنفه حيال مكتسبات احلداثة في مصر.
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تعرضنا في املقال السابق في هذه السلسلة من 
املقاالت إلى تاريخ مشروع اجلزيرة، وأوضحنا أن 
من أهم العوامل التي ساعدت على قيام املشروع 
األزرق  النيلن  ب��ن  اجل��زي��رة  منطقة  وق���وع  ه��ي 
السدود  بناء  إل��ى  وأّدى  ساعد  وال��ذي  واألب��ي��ض 
وتنظيم وتوسيع عملية الّري باملشروع، باإلضافة 
أوضحت  ال��ت��ي  امل��ن��ب��س��ط��ة  األرض  طبيعة  إل���ى 
الّري  ع��ن طريق  رّي��ه  م��ش��روع اجل��زي��رة ميكن  أن 
االنسيابي الطبيعي، وهذا يعني أن تكلفة عملية 
الصناعي.  بالّري  قليلًة جدًا مقارنًة  الّري ستكون 
ومالمحه  املشروع،  في  للتطورات  أيضًا  تعّرضنا 
االجتماعية  وت��رك��ي��ب��ت��ه  وأص���ول���ه  األس���اس���ي���ة، 
واالقتصادية وِبنية الّري التحتية، وكذلك عالقات 

اإلنتاج وقضية أراضي امللك احلر باملشروع. 
سوف نتعّرض في هذا املقال إلى األسباب التي 
البنية  خصوصًا  املشروع  في  التدهور  إلى  أّدت 
ذلك  إليقاف  املتوالية  واحمل��اوالت  للّري،  التحتية 
احملاوالت  ه��ذه  ت��أِت  لم  ومل��اذا  وعالجه،  التدهور 

بنتائجها املرجوة .
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أداء  في  التدهور  يشهد  اجل��زي��رة  مشروع  ب��دأ 
في  ال��ت��دري��ج��ي  وال��ت��دّن��ي  ل��ل��ّري  التحتية  البنية 
اإلنتاج منذ بداية السبعينيات من القرن املاضي. 
وما تكوين اللجان الكثيرة وفي الفترات التاريخية 
املختلفة إاّل دليٌل على إحساس احلكومات املتعاقبة 
بخطورة  اجل��زي��رة  م��ش��روع  أم��ر  على  والقائمن 
هناك  كانت  وقد  املشروع.  يواجهه  ال��ذي  الوضع 
اجلزيرة، ميكن  مشروع  تدهور  وراء  أسباب  عدة 

تلخيصها فيما يلي:
أواًل: إن عمليات صيانة قنوات الّري، والتي متتد 
ألكثر من ألٍف وخمسمائة كيلومتر، كانت ضعيفة 
ودون التحدي الذي كانت ومازالت تفرضه مشكلة 
وبكميات  اإلثيوبية  الهضبة  م��ن  ال���وارد  الطمي 
كبيرة. وقلياًل قلياًل بدأ الطمي يتراكم في القنوات 
التوقف  حتى  أو  ال��ب��طء،  إل��ى  أدى  مم��ا  املختلفة 
كبيٍر  ج��زٍء  وت��س��ّرب  وتبّخر  ال���ّري  مياه  لتدفقات 
منها. وأّدى تراكم الطمي إلى منٍو غزيٍر للحشائش 
في القنوات نفسها، وهذا بدوره أّثر على أداء تلك 
القنوات وأّدى في النهاية إلى ضعٍف متواصٍل في 

أدائها في عملية الّري.
ثانيًا: أّثر تراكم الطمي أيضًا على أداء خزاني 
طاقتيهما  فقدا نصف  والروصيرص، حيث  سنار 
التخزينية بسبب تراكم الطمي عبر السنن. وهنا 
إلى األثر السلبي الحتدام  البد من اإلشارة أيضًا 
الروصيرص  خ��زان  مياه  استغالل  على  التنافس 
واالستعماالت  ال���ّري  ألغ���راض  االستعماالت  ب��ن 
لم  اخل��زان  أن  إذ  الكهربائية،  الطاقة  توليد  ألجل 

يكن، في األصل، مصصمًا ألداء املهمتن معًا.
ث��ال��ث��ًا: ك��ان ل��زي��ادة أس��ع��ار احمل��روق��ات عامليًا، 
والتي بدأت  عام 1973م، آثار واضحة على توّفر 
املدخالت الزراعية والوقود حيث فشلت احلكومة 
في توفير العملة الصعبة من أجل استيرادها، وقد 
أّثر هذا بدوره بالطبع على أداء مشروع اجلزيرة.

آسيا  في  القطن  من  اإلنتاج  زي��ادة  أدت  رابعًا: 
الوسطى والصن والهند في منتصف سبعينيات 
كان  وقد  عامليًا.  أسعاره  تدني  إلى  املاضي  القرن 
واملزارعن  املشروع  دخل  على  السلبي  أثره  لذلك 

من محصول القطن.
خامسًا: أّدت الزيادة الكبيرة في تكاليف اإلنتاج 
وانخفاض العائد إلى إضعاف رغبة املزارعن في 

لها، وكذلك  كبيٍر  عدٍد  إلى هجر  أّدى  الزراعة مما 
إلى توقف الكثيرين منهم عن العمل املطلوب فيها 

بسبب قّلة احلافز.
سادسًا: حتت هذه الظروف غير املواتية لم يؤد 
التغيير من نظام احلساب اجلماعي املشترك إلى 
وأنه  خاصًة  املتوقعة،  للنتائج  الفردي  احلساب 
كانت هناك ليس فقط حتفظاٍت وإمنا معارضة من 

عدٍد من املزارعن لذلك التغيير.
سابعًا: دخل املشروع عمليًا فيما يسمى باحللقة 
بالّري  تبدأ  والتي  اجلهنمية  ال��دائ��رة  أو  املفرغة 
لشبكة  الضعيف  األداء  عن  ينتج  ال��ذي  الضعيف 
الّري وعدم إشراك املزارعن في عملية الّري. وذلك 
اإلنتاج  تدني  إل��ى  ب���دوره  ي��ؤدى  الضعيف  ال���ّري 
والذي ينعكس بدوره في مداخيل منخفضة وغير 
مجزية، مما يتسبب في تفشي حالة من عدم الرضا 
بن املزارعن، هذا من جانب، أما من اجلانب اآلخر 
الّري  تكاليف  اس��ت��رداد  في  إل��ى عجٍز  ي��ؤدي  فإنه 
والتشغيل.  الصيانة  متويل  ضعف  إلى  وبالتالي 
ومعلوٌم أن عدم القيام بالصيانة وضعف التشغيل 
ال يؤديان في نهاية األمر إاّل إلى وجود شبكة للري 
أداء دوره��ا مما يؤدي  ق��ادرٍة على  متهالكة وغير 
تبدأ  احللقة  وم��ن هنا  ال���ّري،  إل��ى ضعف عملية 

الشريرة في التكرار والدوران اجلهنمي.
وقصر  الزراعية  السياسات  في  التخبط  ثامنًا: 
فترات وزراء الزراعة ومديري املشروع زاد الوضع 
فترة  متوسط  كان  السبعينيات  فترة  ففي  س��وءًا. 
الزراعة عامًا واح��دًا، كما وأننا جند  خدمة وزير 
أنه ومنذ العام 1955م تعاقب على املشروع أكثر 
إلى  باإلضافة  عامًا،  ومديرًا  محافظًا  عشرين  من 
ال��ذي��ن خدموا  ب��اإلن��اب��ة  امل��دي��ري��ن  م��ن  ع���دٍد كبيٍر 
عدم  بسبب  األح��ي��ان  من  كثيٍر  في  طالت  لفتراٍت 

تعين محافٍظ أو مديٍر عام خالل تلك الفترة.
البنية  تأهيل  إع��ادة  محاوالت  ت��ؤد  لم  تاسعًا: 
العام 1983م والتي مّولها  التحتية للمشروع في 
نتائج  إلى  املانحن ومببالغ ضخمة  كبيٌرمن  عدٌد 
إي��ج��اب��ي��ة بسبب غ��ي��اب اإلص����الح امل��ؤس��س��ي من 

عالقات إنتاٍج ومتويٍل وتسويق.
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جرت عدة محاوالٍت للتصدي لتدهور املشروع، 
وُكّونت عدة جلان وفي فترات مختلفة. وقد اعتمدت 
تلك اللجان بشكٍل أساسٍي على كتاب السيد آرثر 
السودان«،  في  تنمية  قصة   � »اجل��زي��رة  جيتسكل 
والذي صدر في عام 1959م ولكنه ما زال املرجع 
اجلزيرة.  مشروع  وتطور  قيام  لقصة  األس��اس��ي 

ومن أهم تلك اللجان والتقارير:
)1( تقرير محطة أبحاث اجلزيرة الذي صدر عام 
املتوقع  القضايا  أساسٍي  بشكٍل  وتناول  1963م 
حدوثها بعد اكتمال العمل في خزان الروصيرص 
وإمتداد املناقل، وقد اكتمل العمل فيهما كما كان 

ُمتوقعًا في منتصف الستينيات.  
)2( تقرير البنك الدولي لعام 1966م والذي ُأطلق 
»ليونارد  السيد  إلى  إش��ارًة  ريتس«  »تقرير  عليه 
ريتس« رئيس فريق العمل الذي أعّد التقرير. وقد 
وأوصى  اجلماعي  احلساب  نظام  التقرير  انتقد 
بإدخال  أوص��ى  كما  ال��ف��ردي،  باحلساب  بتبديله 

نظام حرّية اختيار احملاصيل بواسطة املزارعن.
اجلزيرة«  ملشروع  العاملة  »اللجنة  تقرير   )3(
الدكتور  اجل��ن��ة  ت��ل��ك  ت����رّأس  وق���د  1967م.  ل��ع��ام 
حسن إدري��س وقد ساهم معه في إع��داد التقرير 
البروفيسر جون سمسن أستاذ االقتصاد الزراعي 
هذه  إتفقت  وق��د  املتحدة.  باململكة  ليدز  بجامعة 
حرية  مقترح  في  الدولي  البنك  جلنة  مع  اللجنة 

اختيار احملاصيل.
)4( تقرير البنك الدولي لعام 1983م، والذي مّتت 
بقروض  اجلزيرة  مشروع  تأهيل  إع��ادة  مبوجبه 
العربي  وال��ص��ن��دوق  ال��دول��ي  البنك  م��ن  ميسرة 
واحلكومتن  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية 
املانحن  ش��رط  ك��ان  وق��د  وال��ي��اب��ان��ي��ة.  اإليطالية 
لتقدمي عونهم إصدار قانون مشروع اجلزيرة لعام 
للحساب  وُمفّصاًل  ُمقّننًا  حدث،  ما  وهذا  1984م، 

اجلماعي.
جاء  ال��ذي  1993م  لعام  ال���وزاري  التقرير   )5(
التي  إلى السوق احلر  التحوالت االقتصادية  إثر 

تبنتها احلكومة في تلك الفترة. 
ترّأسها  وال��ت��ي  1998م،  ع��ام  جلنة  تقرير   )6(
ال��س��ر مصطفى، وق��د أوص���ى ذلك  ت��اج  ال��دك��ت��ور 
تؤول  مساهمة  شركٍة  بقيام  م��رٍة،  ألول  التقرير، 

إليها ملكية مشروع اجلزيرة. 
الدولي  البنك  بن  املشترك  الفريق  تقرير   )7(
وحكومة السودان لعام 2000م، والذي أعقبه صدور 
قانون مشروع اجلزيرة لعام 2005م متضمنًا عددًا 

من التوصيات التي شملها التقرير.
ملشروع  امل��ؤس��س��ي  اإلص���الح  جلنة  تقرير   )8(
اجلزيرة برئاسة الدكتور عبد الله أحمد عبد الله 
لعام 2004م. وقد شملت اللجنة عددًا من املمثلن 
أيدت هذه  الحتاد مزراعي اجلزيرة واملناقل. وقد 

اللجنة توصيات تقرير عام 2000م.
)9( تقرير ورشة العمل األولى التي انعقدت عام 

2004م حول مسّودة قانون مشروع اجلزيرة.
ترأسها  التي  الثانية  العمل  ورشة  تقرير   )10(
عام  إنعقدت  والتي  البيت،  ضو  مأمون  الدكتور 
قانون  لتطبيق  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  ل��وض��ع  2005م 

مشروع اجلزيرة لعام 2005م. 
ترّأسها  والتي  2007م،  ع��ام  جلنة  تقرير   )11(
تقريرها  ناقش  وقد  عثمان.  الوهاب  عبد  الدكتور 
عام  قانون  تنفيذ  طريق  في  تقف  التي  املعّوقات 

2005م.
إعادة  ح��ول  التركي  اخل��ب��رة  بيت  تقرير   )12(

هيكلة إدارة ومتويل مشروع اجلزيرة والذي صدر 
عام 2008م.

الله عبد السالم  )13(.تقرير جلنة الدكتور عبد 
آدم،  محمد  أحمد  ال��دك��ت��ور  أي��ض��ًا  شملت  وال��ت��ي 
مأمون  وال��دك��ت��ور  ال��وه��اب،  عبد  عمر  وال��دك��ت��ور 
ضو البيت حول احلالة الراهنة وكيفية اإلصالح 
ملشروع اجل��زي��رة، وال��ذي ص��در ع��ام 2009م. وقد 
نقده  بسبب  اجل��دل  من  الكثير  التقرير  ه��ذا  أث��ار 
تطبيق  بهل  يتم  التي  للطريقة  والقاسي  احل��اد 
والكيفية  2005م،  لعام  اجل��زي��رة  مشروع  قانون 
التي يتم بها التصرف في أصول املشروع. وتأتي 
أهمية التقرير والنقد من حقيقة أن كاتبيه األربعة 
عملوا في مواقع قيادية مبشروع اجلزيرة، شملت 

نائب املدير العام للمشروع.
يدّل تكوين هذه اللجان وتّدل تقاريرها املختلفة 
على احلجم الكبير للمشاكل التي تواجه مشروع 
اجل���زي���رة، وأي���ض���ًا ع��ل��ى إق��ت��ن��اع امل��س��ئ��ول��ن في 
املشاكل.  ه���ذه  ب��ض��خ��ام��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  احل��ك��وم��ات 
وبسبب الطبيعة الصحفية لهذه املقاالت فإننا لن 
نتمكن من مناقشة مكّونات وتوصيات أٍي من هذه 
اللجان بالتفصيل املطلوب. وقد كان إصدار قانون 
مشروع اجلزيرة لعام 2005م والذي انبنى إلى حدٍّ 
حملاولة  معلٍم  أكبر  2000م،  عام  تقرير  على  كبير 

حلحلة هذه املشاكل.
4

قبل التطرق لقانون عام 2005م ال بّد من الوقوف 
قلياًل عند القوانن التي سبقته، فقد خضع العمل 
ومنظمة  له  منظمة  لقوانن  قيامه  منذ  باملشروع 
حكومة  وه��ي  الثالثة  أط��رف��ه  ب��ن  للعالقة  ك��ذل��ك 
جاءت  والتي  اجلزيرة  مشروع  إدارة   ، السودان 
1950م،  عام  في  الزراعية  السودان  لشركة  خلفًا 
والزراع والذين ميثلهم احتاد املزارعن. لم تظل 
تلك القوانن ثابتة وإمنا حتولت وتطورت حسب 
مراحل التطور التي شهدها املشروع عبر تاريخه. 
ولم تكن تلك القوانن مرتبطًة بتلبية احتياجات 
املشروع فحسب وإمنا وبنفس  العمل في  تنظيم 
بالظروف وبالتحوالت  ارتبطت  قد  أكثر  أو  القدر 

السياسية التي شهدها السودان.
سنشير إجمااًل للقوانن التي نظمت العمل في 
على  خ��اص  بشكٍل  التركيز  مع  اجلزيرة  مشروع 
آخر تلك القوانن وهو قانون عام 2005م. وميكن 

تتبع تلك القوانن كما يلي:
منذ البداية قام املشروع وخضع لبنود اتفاقية 
1925م التي متت بن إدارة احلكم الثنائي وشركة 
السودان الزراعية. وقد أوضحت االتفاقية حقوق 
وواجبات كل طرٍف من األطراف الثالثة. وفي عام 
1926م صدرت اتفاقية اإلجارة بن شركة السودان 
الزراعية واملستأجرين )الزراع(، ومّت تطويرها في 
صدور  1927م  ع��ام  ف��ي  وأعقبها  1936م.  ال��ع��ام 

ق��ان��ون أراض���ي اجل��زي��رة وال���ذي مبقتضاه متت 
مبشروع  احل��ر  امللك  ألراض���ي  القسرية  اإلج���ارة 
اجلزيرة كما ناقشنا من قبل، وقد حّل هذا القانون 

مكان قانون آخر صدر عام 1921م.
وفي عام 1950م صدر قانون مشروع اجلزيرة 
اجلزيرة  مشروع  إدارة  مبوجبه  انتقلت  وال��ذي 
مشروع  إدارة  إلى  الزراعية  السودان  شركة  من 
لكٍل من األطراف  اجلزيرة وتعّدلت نسب األرب��اح 
الثالثة. وقد حّل مكان هذا القانون قانون مشروع 
اجلزيرة لعام 1960م لتقنن إضافة امتداد املناقل 
ليصبح ج���زءًا م��ن م��ش��روع اجل��زي��رة. وت��ل��ك هي 
توّسعًا  اجلزيرة  مشروع  فيها  شهد  التي  الفترة 
كبيرًا في مساحته وفي شبكة ال��ّري، وزي��ادًة في 
عدد زراعه، وبالطبع فقد أّثر ذلك في تطور املشروع 
وإدارت��ه في جوانب عدة. ومن ناحيٍة أخرى فقد 
أّدى التوسع إلى زيادة قوة واتساع نفوذ احتاد 
مزارعي اجلزيرة واملناقل. وقد مت متثيل املزارعن 
إدارة مشروع  مرة في مجلس  مبمثٍل واحد ألول 
القانون مشروع اجلزيرة حتت  اجلزيرة. ووضع 
إشراف وزارة الزراعة وأعطى وزير الزراعة الكثير 

من الصالحيات في إدارة املشروع.
قّن  ال����ذي  ال��ق��ان��ون  ع���ام 1984م ص���در  وف���ي 
العام  ف��ي  ُط��ِب��ق عمليًا  ال���ذي  ال��ف��ردي  احل��س��اب 
1981م، عند إلغاء احلساب اجلماعي واستبداله 
باحلساب الفردي كما ناقشنا في املقال الثاني من 
اجلماعي  احلساب  إلغاء  ويعتبر  السلسلة.  هذه 
املشترك واحدًا من التحوالت الكبيرة واملؤثرة في 
مسار املشروع. أثار ذلك التحول جداًل واسعًا بن 
امل��زارع��ن داخ��ل مشروع اجل��زي��رة، وب��ن أطرافه 
آن��ف��ًا فقد  ذك��رن��ا  امل��ش��روع. وكما  الثالثة وخ���ارج 
كان إصدار ذلك القانون هو أحد شروط املانحن 
وقد  1983م.  عام  املشروع  تأهيل  إع��ادة  لتمويل 
اإلدارة  مجلس  في  املزارعن  متثيل  القانون  رفع 
ومّت متثيل  أعضاء،  إلى خمسة  واح��د  من عضٍو 
وّسع  وق��د  منهم.  لكل  مبقعٍد  والعمال  املوظفن 
القانون صالحيات وزارة الزراعة اإلشرافية على 

املشروع. 
في  العمل  تنظيم  بشأن  قانون ص��در  آخ��ر  ام��ا 
ق��ان��ون م��ش��روع اجلزيرة  م��ش��روع اجل��زي��رة فهو 
البرملان  واف��ق عليه وأج��ازه  وال��ذي  لعام 2005م 
ذاك  يونيو من  الوطني، في  املجلس  أي  احلالي، 
العام ووّقع عليه السيد رئيس اجلمهورية في 3 

يوليو عام 2005م.
وبسبب ما أثاره وما زال يثيره هذا القانون من 
واألكادميين  املزارعن  أوساط  بن  جدٍل وخالٍف 
والسياسين في تناوله لقضايا املياه واألراضي 
فسوف  اإلنتاج،  وعالقات  احملصولية  والتركيبة 
القادم في  املقال  في  التفصيل  نناقشه بشيٍء من 

هذه السلسلة من املقاالت. 

مشروع اجلزيرة )2(:
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