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السابقة  امل��ق��االت  ف��ي  تعرضنا 
املقاالت  م���ن  ال��س��ل��س��ل��ة  ه���ذه  ف���ي 
إل����ى ت���اري���خ م���ش���روع اجل���زي���رة، 
العوامل  أه���م  م��ن  أن  وأوض��ح��ن��ا 
املشروع  قيام  على  ساعدت  التي 
بني  اجل���زي���رة  منطقة  وق����وع  ه��ي 
والذي  واألب��ي��ض  األزرق  النيلني 
السدود  ب��ن��اء  إل���ى  وأّدى  س��اع��د 
وت��ن��ظ��ي��م وت��وس��ي��ع ع��م��ل��ي��ة ال���ّري 
طبيعة  إل��ى  باإلضافة  ب��امل��ش��روع، 
أوضحت  التي  املنبسطة  األرض 
أن مشروع اجلزيرة ميكن رّيه عن 
الطبيعي.  االنسيابي  ال��ّري  طريق 
ت��ع��ّرض��ن��ا أي���ض���ًا ل��ل��ت��ط��ورات في 
األساسية،  وم��ام��ح��ه  امل���ش���روع، 
االجتماعية  وتركيبته  وأص��ول��ه 
واالقتصادية وِبنية الّري التحتية، 
االن��ت��اج وقضية  ع��اق��ات  وك��ذل��ك 
باملشروع.  احل����ر  امل��ل��ك  أراض�����ي 
التي  األسباب  أيضًا  ناقشنا  وق��د 
املشروع  ف��ي  ال��ت��ده��ور  إل���ى  أّدت 
للرّي،  التحتية  البنية  خصوصًا 
املختلفة  اللجان  وتقارير  وتكوين 
ومحاولة  ال��ت��ده��ور  ذل���ك  إلي��ق��اف 
عاجه، وملاذا لم تأِت تلك احملاوالت 
في  وسنناقش  املرجوة.  بنتائجها 
هذا املقال قانون مشروع اجلزيرة 

لعام 2005م.
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مشروع  ق��ان��ون  ص���دور  يعتبر 
من   2005 عام  يوليو  في  اجلزيرة 
أهم التطورات التي شهدها مشروع 
اجلزيرة منذ إنشائه، إن لم نقل أنه 
أهم تطوٍر في تاريخ املشروع. فقد 
أدخل هذا القانون تغييراٍت جذرية 
على وضعية املشروع وعلى منطي 
ألغى  باملشروع.  واإلدارة  اإلنتاج 
ه��ذا ال��ق��ان��ون ق��ان��ون ع��ام 1984م 
وحّل محله، كما ألغى أيضًا قانون 

أراضي اجلزيرة لعام 1927م. 
ف ال��ق��ان��ون ف���ي امل�����ادة 4  ُي���ع���رِّ
مشروٌع  ب��إن��ه  اجل���زي���رة  م��ش��روع 
نشاٍط  ذو  واج��ت��م��اع��ي  اق��ت��ص��ادي 
قومية  ب��رع��اي��ة  ي��ت��م��ت��ع  م��ت��ن��وع، 
اعتبارية  شخصية  ول��ه  للتنمية، 
مستقلة إداريًا وماليًا وفنيًا وصفة 
وله  عام  تعاقبية مستدمية وخامت 
ح��ق ال��ت��ق��اض��ي ب��اس��م��ه. ك��م��ا أّكد 
في  ممثلة   � الدولة  ملكية  القانون 
الوطني  واالقتصاد  املالية  وزارة 
� ألص��ول امل��ش��روع. وح���ّدد تكوين 
 )2( امل���زارع���ني   )1( م��ن  امل���ش���روع 
احلكومة ممثلة في وحداتها التي 
ت��ق��دم اخل���دم���ات األس��اس��ي��ة ومن 
التي  العامة  الّري والسلع  ضمنها 
النباتات  ووق��اي��ة  البحوث  تشمل 
والدراسات  واإلرش�����اد  وال��ت��ق��ان��ة 
ال��ف��ن��ي��ة وال���ت���دري���ب، إض���اف���ًة إلى 
 )3( والتخطيط،  اإلشرافية  اإلدارة 
ال��ق��ط��اع اخل����اص مب��ا ي��ق��دم��ه من 

خدماٍت جتارية مساعدة.
املبادئ  م��ن  ع���ددًا  القانون  س��ّن 
تلخيصها  املهمة، ميكن  األساسية 

في اآلتي:
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حرية  م���ب���دأ  ه���و  االول  امل���ب���دأ 
تضمنته  ال��ذى  احملاصيل  اختيار 
املادة )5( الفقرة )ه�( من القانون، 
املزارعني  حق  أوردت،«كفالة  حيث 
اإلن���ت���اج���ي  ش���أن���ه���م  إدارة  ف����ي 
واالق���ت���ص���ادي ب��ح��ري��ة ك��ام��ل��ة في 
واستخدام  الفنية  احمل��ددات  إطار 
باالنتاجية  ل���ارت���ق���اء  ال��ت��ق��ان��ة 
وت��ع��ظ��ي��م ال��رب��ح��ي��ة م��ن��ه��ا«. هذا 
أهميٍة خاصة  على  يحتوي  النص 

. فهو يعني ببساطة اآلتي:
أواًل: فك االرتباط  التاريخي بني 
مشروع اجلزيرة وإنتاج محصول 
احللقة  إن���ه���اء  ث���ان���ي���اً:  ال���ق���ط���ن. 
اإلنتاج  ع���اق���ات  ف���ي  األس��اس��ي��ة 
داخ�����ل امل����ش����روع ب���ني امل���زارع���ني 
والتى  اجل��زي��رة  م��ش��روع  وإدارة 
متثلت في زراعة القطن واإلشراف 
عليه ومتويله. وهذا بالطبع حتّوٌل 
أكبر  كبير وج��ذري، وه��و با شك 
حتوٍل مير به املشروع منذ إنشائه 
ورغم  عامًا.  ثمانني  من  أكثر  قبل 
أن القانون كان قد صدر في العام 
2005م، إال أن تطبيق هذا املبدأ لم 
2008م،   �  2007 موسم  حتى  يتم 
ك��م��ا س��ي��أت��ي ذل���ك الح��ق��ًا ف��ي هذا 

املقال. 
للجدل  م��ث��ارًا  التحول  ه��ذا  ك��ان 
البعض،  ان��ت��ق��ده  حيث  واخل���اف 
ينهي  أن��ه  باعتبار  ورف��ض��وه،  ب��ل 
ال����دور ال��ت��اري��خ��ي ل��ل��م��ش��روع في 
ال��ق��ط��ن، ه���ذا م��ن اجلانب  زراع����ة 
األول، ويلغي، من اجلانب الثاني، 
أولوياتها  حتديد  في  الدولة  دور 
سوف  التي  للمحاصيل  بالنسبة 
تتم زراعتها، أما من اجلانب الثالث 
في  أن هناك مخاطرة  يرون  فإنهم 
زراعة محاصيل قد يكون املشروع 

صعيد  على  وأم��ا  لها.  مهيأ  غير 
أن  ي��رون  أواًل  فإنهم  ب��ه  املرحبني 
مرة  وألول  املشروع  في  املستأجر 
يتحول إلى مزارٍع له حرية اتخاذ 
وحتّمل  زراعته  يريد  فيما  القرار 
تبعات ذلك كاملًة. ثانيًا، إنه ينهي 
القطن،  القسري حملصول  االمتياز 
للنظام  ح��دًا  يضع  فإنه  ثالثًا  أم��ا 
السلطوي إلدارة املشروع بواسطة 
على  درج  ال����ذي  اإلدارة  م��ج��ل��س 
القطن  ومتويل  احملاصيل  حتديد 

واإلشراف العام عليه.
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املبدأ الثاني الذي أقره القانون 
في املادة )16(، هو متليك األراضي 
الشأن وردت  للمزارعني. وفي هذا 
ث���اث م��ع��اجل��ات ك��م��ا ي��ت��ض��ح من 

الفقرة )2(، وهي:
امللك  أص��ح��اب  امل���زارع���ون  »)أ( 
احلر الذين ُخّصصت لهم حواشات 
مبوجب تلك امللكية تسجل لهم تلك 
بسجات  ع��ني  ملكية  احل��واش��ات 

األراضي.
ُتخّصص  ل��م   الذين  امل��اك  )ب( 
لهم حواشات عند التفريقة والذين 
الفقرة  وف���ق  أرض  ف��وائ��ض  ل��ه��م 
مع  للمشروع  أراضيهم  ت��ؤول  )أ( 

تعويضهم تعويضًا عاداًل.
في  امل���زارع���ني  بقية  مُي��ّل��ك  )ج( 
امل��ش��روع م��ن غ��ي��ر أص��ح��اب امللك 
)احلواشات( التي بحوزتهم ملكية 

منفعة ملدة تسعة وتسعني عامًا.«
واض��ٌح أن ه��ذه امل��ادة قد أنهت 
امللك  ل��أراض��ي  القسري  اإلي��ج��ار 
األراض���ي  بتمليك  وق��ام��ت  احل���ر، 
باملشروع للمزارعني إما ملكية عني 
قضت  أنها  كما  منفعة.  ملكية  أو 
املزارعني  غير  من  األراض��ي  بنزع 
هذا  ع��اداًل.  تعويضًا  وتعويضهم 
ه���و أي���ض���ًا حت����وٌل ج����ذري ينهي 
استمرت  ال��ت��ي  القسرية  اإلج���ارة 
ألك��ث��ر م��ن ث��م��ان��ني ع��ام��ًا، غ��ي��ر أن 
بعيد  زال  م��ا  امل���ادة  ه��ذه  تطبيق 
املنال وذلك ملطالبة املالكني مببالغ 
اإليجار  م���ن  ك����ًا  مت��ث��ل  ض��خ��م��ة 
عن  والتعويض  1972م،  ع��ام  منذ 
وما  نزعها.  سيتم  التي  أراضيهم 
حول  دائ��رًا  والسجال  اجل��دل  زال 
التقاضي  حّد  ووصل  املسألة  هذه 

أمام احملاكم.
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 املبدأ الثالث الذي أقره القانون 
ه����و إع����ط����اء امل��������زارع احل�����ق في 
أو  بالبيع  احلواشة  في  التصرف 

املوّجهات  وفق  التنازل  أو  الرهن 
ورد  وق��د  امل��ج��ل��س.  ال��ت��ى يضعها 
من   )17( امل�����ادة  ف���ي  امل���ب���دأ  ه���ذا 
اجلدل  م��ن  الكثير  وأث��ار  القانون 
ح��ي��ث اع��ت��ب��ره ال��ب��ع��ض ام���ت���دادًا 
الزراعة  ت���رك  ف��ي  امل����زارع  حل��ري��ة 
ببيع حواشته ومن ثّم التحول إلى 
رأى  كما  ذل��ك.  أراد  إن  آخ��ر  عمٍل 
البعض أن ضمان حق الرهن يفتح 
إمكانيات متويل كبيرة للمزارعني. 
أن  رأى  م��ْن  هناك  آخ��ر  جانٍب  من 
إقرار مبدأ كهذا سيشجع املزارعني 
بهم  وسيؤدي  ال��زراع��ة  هجر  على 
إلى خسارة أراضيهم املرهونة في 

حال عجزهم عن سداد ديونهم.
إلى أمرين  البد من اإلشارة هنا 
لم  املبدأ  أن تطبيق هذا  األول هو 
األرض  ملكية  ن��ق��ل  ألن  ب��ع��د  ي��ت��م 
اآلخر.  هو  بعد  يتم  لم  للمزارعني 
ملكية  أن  فهو  ال��ث��ان��ي  األم���ر  أم��ا 
بشروٍط  تقييدها  مّت  قد  احلواشة 
القانون  من   16 امل��ادة  في  محّددة 
استغال  ف����ي  ت��ل��خ��ص��ت  ن��ف��س��ه 
احل��واش��ة ألغ��راض ال��زراع��ة فقط، 
عدم تفتيت امللكية وأخيرًا في حالة 
بيع احلواشة أو التنازل عنها يتم 

تطبيق أحكام امللكية بالشفعة.
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إنشاء روابط  الرابع وهو  املبدأ 
وصيانة  إلدارة  املياه  مستخدمي 
باملشروع.  احلقل  قنوات  وتشغيل 
من   )19( امل��ادة  أقرته  املبدأ  وه��ذا 
اآلتي:  على  نصت  حيث  القانون 
»)أ( ُتنشأ روابط ملستخدمي املياه 

حتت إشراف املجلس على مستوى 
الذاتية  اإلدارة  مت��ث��ل  امل���ش���روع 
للمزارعني ذات شخصية اعتبارية 
وتسلَّم لها مهام حقيقية في إدارة 
مع  بالتعاقد  امل��ي��اه  اس��ت��خ��دام��ات 
في  املائية  وامل����وارد  ال���ّري  وزارة 
مجال اإلمداد املائي واالستشارات 

الفنية.«
»)ب( تنشئ وزارة الّري واملوارد 
مشروع  ل��رّي  خاصة  إدارة  املائية 

اجلزيرة.«
تعّرضت فكرة روابط مستخدمي 
املياه إلى نقٍد عنيف داخل وخارج 
في  ُأثير  ما  وم��ن ضمن  امل��ش��روع، 
غريبة  فكرة  أنها  أواًل  النقد  ذل��ك 
قبل  من  تطّبق  ولم  السودان  على 
في أى مشروٍع زراعى. ثانيًا، أنها 
التي  بالدول  وترتبط  تخص  فكرة 
ومصادرها.  املياه  شح  من  تعاني 
ثالثًا، أن تطبيقها يلغي دور وزارة 
الّري ومجلس اإلدارة ويحيله إلى 
املزارعني  أن  وراب��ع��ًا،  امل��زارع��ني. 
الدور.  بهذا  للقيام  مؤهلني  غير 
الروابط  هذه  أن  النقد  ومن ضمن 

ت����خ����ل����ق وس����ي����ط����ًا 

الّري  وزارة  إلى  باإلضافة  جديدًا 
ستؤدى  وأن��ه��ا  اإلدارة،  ومجلس 
عن  الصغرى  الشبكة  فصل  إل��ى   ً

الشبكة الكبرى. 
ال بّد من اإلشارة هنا إلى أن فكرة 
مستخدمي  احت���ادات  أو  رواب���ط  
امل���ي���اه ت���رج���ع ف���ي ب����روزه����ا إلى 
مّت  وقد  املاضي  القرن  سبعينيات 
تطبيقها في عدة أقطار من العالم. 
بإعداد  1995م  ع����ام  ق��م��ُت  وق����د 
القانوني  »اإلط��ار  بعنوان  دراس��ة 
وقد  املياه«،  مستخدمي  الحت��ادات 
قام البنك الدولي بنشرها في عدة 
لغات .وه��ذه ال��دراس��ة واح��دٌة من 
التي  القليلة  امل��ق��ارن��ة  ال��دراس��ات 
ت��ن��اول��ت ت��ل��ك ال��ف��ك��رة. ورغ����م أن 
القانوني  اإلط��ار  عاجلت  الدراسة 
مستخدمي  واحت������ادات  ل���رواب���ط 
امل���ي���اه، إال أن��ه��ا وم����ن ض��م��ن ما 
خلصت له هو أن مشاركة املزارعني 
املياه  مستخدمي  احت����ادات  ع��ب��ر 
واملسجلة  دمي��ق��راط��ي��ًا  املُ��ن��ت��خ��ب��ة 
في  قانونية  اعتباريٍة  كشخصيٍة 
إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من 
إلى  فعليًا  أدت  ق��د  ال���ّري،  أنظمة 

اآلتي:
للمياه  امل��رّش��د  االس��ت��خ��دام   -1
والذي أّدى وبالنتيجة إلى وفوراٍت 

فيها.
الصيانة  إم��ك��ان��ي��ة  ازدي�����اد   -2

اجلّيدة ملرافق الّري.
التشغيل  ت��ك��ل��ف��ة  ت��ق��ل��ي��ل   -3

والصيانة بصورٍة كبيرة.
مل��رك��زي��ة تقدمي  4- وض��ع احل��د 

اخلدمات.
ومتكينهم  امل��زارع��ني  متليك   -5

من صاحيات إدارة شئونهم.
دراسة  ونشر  بإعداد  قمُت  وق��د 
في عام 2005م حتت عنوان »اإلطار 
املائية«.  امل��وارد  إلدارة  القانونى 
أن  ال��دراس��ة  تلك  نتائج  م��ن  تبني 
ضمن  من  دول��ة  عشر  أربعة  هناك 
شملتها  ال��ت��ي  دول���ة  عشر  الستة 
فكرة  بتبني  ق��ام��ت  ق��د  ال���دراس���ة 
مستخدمي  »احت�������ادات 
وطبقتها  املياه« 
ب����ص����ورة 
م����ك����ث����ف����ة 
وت��������أّك��������د 
جن��������اح��������ه��������ا 
ف��������ي حت���ق���ي���ق 
وأن  أه��داف��ه��ا، 
اإلص����������اح 

املؤسسى في قطاع الّري في معظم 
أنحاء العالم قد تبّنى فكرة إنشاء 
إن  ب��ل  امل��ي��اه.  مستخدمى  رواب���ط 
احتاداٍت  شّكلت  قد  ال��دول  بعض 
بها  وأن����اط����ت  ال�����رواب�����ط  ل���ه���ذه 
مسئولية تشغيل وصيانة القنوات 
الكبرى والرئيسية، وأنه في دولة 
بشراء  الروابط  هذه  قامت  شيلى 
الدولة  م��ن  ال��ق��ن��وات واخل���زان���ات 
بإدارتها كمالٍك وليس فقط  وتقوم 

حتت عقد إدارة.  
النجاح لتجربة روابط  ُيْكتب  لم 
مستخدمي املياه مبشروع اجلزيرة 
إنشاء  صاحب  فقد  أسباب.  لعّدة 
الروابط الكثير من االستعجال فلم 
الروابط  تدريب وتأهيل جلان  يتم 
من  كثيرًا  أن  كما  كافية.  ب��ص��ورٍة 
الروابط  أن  ي���ّدع���ون  امل��ع��ارض��ني 
تخضع إلشراف وتوجيهات احتاد 
اجلزيرة  مشروع  وإدارة  املزارعني 
أو  قانونيًا  مستقلًة  ليست  وأنها 
إداري�����ًا أو م��ال��ي��ًا. ول��ك��ن أه���م من 
الوضعية  مسألة  النقطتني  هاتني 
ستديرها  التي  للقنوات  السيئة 
رواب�����ط م��س��ت��خ��دم��ي امل���ي���اه. فقد 
لعام  قانون مشروع اجلزيرة  نّص 
أنه  على   )4(.28 املادة  في  2005م 
لروابط  احلقل  قنوات  تسليم  »يتم 
تأهيلها«.  بعد  امل��ي��اه  مستخدمي 
فإن  بعد  يتم  لم  التأهيل  أن  ومب��ا 
التي  امل���ي���اه  م��س��ت��خ��دم��ي  رواب�����ط 
تقوم  أن  تستطع  ل��م  تكوينها  مّت 
بالصيانة والتشغيل لهذه القنوات 

بسبب وضعها السيئ.
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دور  تقليص  اخل���ام���س:  امل��ب��دأ 
القانون  ت��ع��ّرض  اإلدارة:  مجلس 
اختصاصات  وحت���دي���د  ل��ت��ش��ك��ي��ل 
مشروع  إدارة  مجلس  وس��ل��ط��ات 
اجل���زي���رة. وي��ت��ك��ّون امل��ج��ل��س من 
اجلمهورية  رئيس  يعينه  رئ��ي��ٍس 
ومُيّثل  ع����ض����وًا.  ع��ش��ر  وأرب����ع����ة 
بنسبة  امل��ج��ل��س  ف���ي  امل����زارع����ون 
عضوية  م����ن   %40 ع����ن  ت���ق���ل  ال 
أيضًا  املجلس  ويشمل  امل��ج��ل��س. 
وممثلني  باملشروع  للعاملني  ممّثل 
)تشمل  امل���خ���ت���ص���ة  ل������ل������وزارات 
التقانة،  ال���ّري،  ال��زراع��ة،  امل��ال��ي��ة، 
الزراعة  ووزارة  ال���س���ودان،  ب��ن��ك 
القانون  قّلص  اجل��زي��رة.(   بإقليم 
واضحا،  ت��ق��ل��ي��ص��ًا  امل��ج��ل��س  دور 
اختصاصات   9 امل���ادة  وتتضمن 
تتلخص  وال��ت��ى  اإلدارة  م��ج��ل��س 

في:
العلمية  األس����س  وض���ع  أواًل: 
واالقتصادية  البحثية  للدراسات 
ال����ازم����ة حلسن  واالج���ت���م���اع���ي���ة 
لتحقيق  املشروع  موارد  استخدام 

أعلى معدالت ربحية ممكنة.
ث����ان����ي����ًا: وض������ع ال���س���ي���اس���ات 
لتنفيذ  ال���ع���ادل���ة  ال��ت��ش��ج��ي��ع��ي��ة 
اإلستراتيجية  ال��دول��ة  س��ي��اس��ات 

الزراعية. للمحاصيل 
اخلدمات  وتطوير  إدارة  ثالثًا: 
البحوث  ف��ي  املتمثلة  األس��اس��ي��ة 
ووقاية النباتات والتقانة واإلرشاد 
والطرق  والتدريب  البذور  وإكثار 

الداخلية.
تكافلي  ن��ظ��ام  إرس�����اء  راب���ع���ًا: 
امل�����زارع املجد  ب��ت��ع��وي��ض  ي��س��م��ح 
والكوارث  ل��آف��ات  ت��ع��ّرِض��ه  ح���ال 

الطبيعية.
الفنية  احملددات  وضع  خامسًا: 
ل��ل��ت��رك��ي��ب��ة احمل��ص��ول��ي��ة وال�����دورة 

الزراعية.
اخلطط  اع����ت����م����اد  س������ادس������ًا: 
والبرامج املرفوعة من املدير العام 

)والذى يقوم بتعيينه املجلس(.
سابعًا: حتديد فئة خدماته التي 
مع  واالت��ف��اق  بالتنسيق  ي��ؤدي��ه��ا 
ويتم حتصيلها  املختصة  اجلهات 
م���ن امل����زارع����ني ب��واس��ط��ة رواب����ط 

مستخدمي املياه.
ي��ت��ض��ح م���ن ه����ذا ال���ع���رض أن 
وأصبح  تقّلص  ق��د  املجلس  دور 
ينحصر في البحوث واالستشارات 
السياسات  ووض���ع  وال���دراس���ات 
يتحصل  أن  عليه  وأن  ال��زراع��ي��ة، 
املزارعني.  من  خدماته  رسوم  على 
كما جت��در اإلش���ارة أي��ض��ًا إل��ى أن 
القسرية  القطن  زراعة  نظام  إلغاء 
اعتمادات  م��ن  التقليل  إل��ى  أّدى 
تناقص  ب��س��ب��ب  امل��ال��ي��ة  امل��ج��ل��س 
ع��ائ��دات متويل  م��ن  املجلس  دخ��ل 
م���ح���ص���ول ال���ق���ط���ن وامل����دخ����ات 

الزراعية.
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اخلمسة  امل�����ب�����ادئ  ه����ى  ه�����ذه 
يرتكزعليها  ال���ت���ى  األس���اس���ي���ة 
ال��ق��ان��ون. والب���د م��ن اإلش���ارة هنا 
إل��ى أن��ه م��ن ب��ني ه��ذه امل��ب��ادئ لم 
يتم غير تطبيق مبدأ حرية اختيار 
احملاصيل، والذي ُطِبق في املوسم 
بينه  ومب��ق��ارن��ة  2007م/2008م. 
2006م/2007م  السابق  واملوسم 
جند أن املساحة املزروعة قطنًا قد 
الف فدان  إلى حوالي 90  تقّلصت 
ف��ي ذل��ك امل��وس��م ب���داًل ع��ن حوالي 
250،000 فدان في املوسم السابق، 
بينما زادت املساحة املزروعة قمحًا 
فدان   427،000 إلى حوالي  لتصل 
وقد كانت حوالي 294،000  فدان 
في املوسم املاضي. وهذا االبتعاد 
أن  بد  ال  القطن  زراع��ة  عن  الكبير 
يكون مؤشرًا على جتربة املزارعني 
النواحي  من  القطن  محصول  مع 
االق��ت��ص��ادي��ة وال��ف��ن��ي��ة واإلداري�����ة 

وغيرها من املناحي.  
كذلك مّتت إعادة تشكيل مجلس 
املادة  مقتضيات  ح��س��ب  اإلدارة 
وزير  أن  وُي��اح��ظ  القانون.  من   6
للمجلس  رئيسًا  يعد  ل��م  ال��زراع��ة 
وه���ذا ت��أك��ي��ٌد ل��ل��وض��ع ال���ذى ساد 
في السنوات اخلمس التي سبقت 
صدور القانون، خافًا ملا تضمنته 

القوانني السابقة للمشروع.   
بتصريح  امل���ق���ال  ه����ذا  ن��خ��ت��ت��م 
السيد الزبير بشير طه والي والية 
اجل��زي��رة إل��ى ج��ري��د ال���رأي العام 
يوم 18 أكتوبر عام 2011م، والذي 
ألف   )100  -  70( »بتلف  فيه  أق��ّر 
ف����دان مب��ش��روع اجل���زي���رة بسبب 
أّن )70%( من  العطش، وأشار إلى 
حتتاج  ب��امل��ش��روع  ال���ّري  منظومة 
املواطنني  بعض  إن  وق��ال  لعمل، 
األنعام،  م��ع  يشربون  ال��والي��ة  ف��ي 
اجلزيرة  والية  أن  الزبير  وأوضح 
وق��ع��ت ات��ف��اق��ًا م��ع ال��ص��ني مبليار 
للتنمية،  امل���اض���ي  ال���ع���ام  دوالر 
سلمت لرئاسة اجلمهورية ووزارة 
من  الضمان  توفير  بغرض  املالية 
بنك ال��س��ودان امل��رك��زي، إال أن��ه لم 

يحدث شئ حتى اآلن.«
إقتناع  ب����ج����اء  ي����ؤّك����د  ه������ذا 
املسئولني أنفسهم باحلاجة املاسة 
والعاجلة إلعادة تأهيل شبكة الّري 
مبشروع اجلزيرة بتنظيف شرايني 
املشروع من كميات الطمى الهائلة 
السنوات  مدى  على  تراكمت  التي 
القنوات، وإعادة  املاضية في هذه 

احلياة إليها.
القادم  امل���ق���ال  ف���ي  س��ن��ت��ع��ّرض 
واألخ���ي���ر م��ن ه���ذه ال��س��ل��س��ل��ة من 
امل����ق����االت مل���اح���ظ���اٍت ع����ام����ٍة عن 
ومتطلبات  آف���اق  وع���ن  امل���ش���روع 

املستقبل.

2005م  ع�����ام  ل���ق���ان���ون  األس���اس���ي���ة  ال���س���م���ات 
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ودعت  الفداء  عيد  أي��ام  أول  صبيحة  في 
الباد 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
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