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املاضية  ال���ث���اث  امل���ق���االت  أوض���ح���ت 
أن م��ش��روع اجل��زي��رة م��ّر خ��ال سنواته 
مراحل.  بعّدة  املاضيه  وثمانني  اخلمس 
وق���د ان��ت��ظ��م��ت ك���لَّ م��رح��ل��ٍة ج���وان���ُب من 
ال��ت��ط��ورات وامل��ت��غ��ي��رات. ومي��ك��ن تقسيم 

هذه املراحل إلى أربع:
أواًل: مرحلة نشأة المشروع وتطّوره – 

1925م – 1950م 
القواعد  وض��ع  املرحلة  ه��ذه  خ��ال  مّت 
باملشروع  العمل  تنّظم  التي  األساسية 
وتقنن عاقات اإلنتاج به. وهذه العاقات 
متّيزت، فيما متّيزت به، باخللط بني نظاٍم 
برزالنظام  اش��ت��راك��ٍي.  وآخ���ر  رأس��م��ال��ٍي 
الزراعية  الشركة  تركيبة  في  الرأسمالي 
للمشروع.  إدارت��ه��ا  وطريقة  السودانية 
في  مسجلة  م��س��اه��م��ة  ش��رك��ٌة  ف��ال��ش��رك��ة 
األس����واق امل��ال��ي��ة ف��ي ل��ن��دن ول��ه��ا مئات 
املساهمني من مؤسساٍت وأفراد ميلكون 
فيها أسهمًا ويتوقعون عائدًا وفيرًا منها 
ل��ذا ك��ان ه��مُّ الشركة األساسي  كل ع��ام.  
حتقيق أك��ب��ر ق���دٍر م��ن األرب����اح إرض���اءًا 
لهؤالء الساهمني. وقد كان هذا هو السبب 
األساسي الذي جعل الشركة حُتّمل الزراع 
بواسطة  حتملها  من  ب��داّل  اإلنتاج  تكلفة 
والشركة  احلكومة   – الثاثة  ال��ش��رك��اء 
����، وت��ب��ذل ق��ص��ارى جهدها في  وال����زراع 

تقليل تكلفة اإلنتاج وتعزيز أرباحها.
من الناحية األخرى كان نظام العاقات 
اشتراكيّا  ن��ظ��ام��ّا  أنفسهم  ال����زراع  ب��ني 
كمجموعٍة  ال���زراع  فيه  يتحّمل  تكافليًا 
تكلفة زراعة القطن وتوّزع األرباح عليهم 
وليس  اإلج��م��ال��ي��ة،  التكلفة  خ��ص��م  ب��ع��د 
الفردية، لزراعته. ولكن حتت هذا النظام 
بنظيره  اجل��اد  ال���دؤوب  امل���زارع  استوى 
فقد  إذن  امل��ق��وم��ات.  نفس  ميلك  ال  ال��ذى 
كان إطار عاقات اإلنتاج إطارًا رأسماليًا 

وكان املضمون اشتراكيًا تكافليًا.
انضباطٍى  ببعٍد  أيضّا  العاقة  متيزت 
بالنظام  ي���ك���ون  م����ا  أش���ب���ه  س���ل���ط���وٍى 
موظفي  من  تصدر  ف��األوام��ر  العسكري. 
وكبيرة  صغيرة  ك��ل  ف��ي  ل��ل��زراع  الشركة 
تخّص زراعة القطن بدءًا بإعداد األرض، 
تتم  ومتى  والسماد،  التقاوى  واس��ت��ام 
إزال����ة احلشائش،  ت��ت��م  وم��ت��ى  ال���زراع���ة 
واستعمال  وال��رش  ال��ّرى  أوق��ات  وكذلك 
السماد واملبيدات ومتى يتم جنى القطن 
بعد  األرب��اح،  واستام  للشركة  وتسليمه 
خ��ص��م ال��ت��ك��ل��ف��ة. ول��ي��س ه��ن��ال��ك إش���راٌك 
للزراع في تفاصيل أيٍة من هذه العمليات، 
ول��ي��س ل��دي��ه��م ب���دي���ٌل غ��ي��ر إط���اع���ة هذه 
السلطوى  النمط  ه��ذا  ولتأكيد  األوام���ر. 
الشركة  بني  اإلج��ارة  اتفاقية  أعطت  فقد 
بأٍى  القيام  في  للشركة  واملستأجر احلق 
الزراع  من  أٌى  فشل  إذا  األعمال  من هذه 
املالية  التكلفة  وحتميله  بها  القيام  في 
احلق  ذلك  ممارسة  انعكست  وقد  كاملّة، 
املزارعني بنظام  ُعِرف بني  في تطبيق ما 

»الُطلبة«.
بعد أعواٍم قليلة من إدخال هذا النظام 
بدأت  باملشروع  القطن  لزراعة  السلطوي 
يحدث  م��اذا   – فيه  تظهر  الثقوب  بعض 
اذا كان العائد للزراع ضعيفّا أو لم يكن 
أو ضعف  اإلنتاج  قلة  بسبب  عائد  هناك 
األس��ع��ار؟ ج��اءت اإلج��اب��ة ف��ي تليني ذلك 
زراعة  حق  ال��زراع  بإعطاء  قليًا  النظام 
الذرة واللوبية في مساحٍة صغيرة أخرى، 
ويكون الناجت كّله حقًا للزراع، ولكن بدون 
مت��وي��ٍل م��ن ال��ش��رك��ة. ف��ه��ذان احملصوالن 
ُقِصد منهما امتصاص عدم رضاء الزراع 
وأيضًا حتسني التربة. وقد قامت الشركة 
بإنشاء  األربعينيات  أواخ���ر  ف��ي  أي��ض��ًا 
في  ال��زراع  ملساعدة  االحتياطي  صندوق 
ال��س��ن��وات ال��ع��ج��اف. غ��ي��ر ه���ذا ف��ق��د ظل 
كما  اإلن��ت��اج  لعاقات  السلطوي  النظام 

هو طوال هذه الفترة.
إدارة  إلى  السلطوي  النظام  هذا  امتد 
الذين  أي��ض��ّا. فماك األراض���ى  األراض���ى 
ُأعطوا أراضيهم أو جزءًا منها كحواشات 
ُاعطيت لهم هذه األراضى حتت عقد إجارة 
وأصبح  امللكية،  ح��ق��وق  ك��ل  منهم  ن��زع 
ه��ؤالء امل��اك أج���راء ألرض��ه��م حت��ّدد لهم 
أرٍض  ف��ي  يفعلوه  أن  يجب  م��ا  ال��ش��رك��ة 
هذا  وراء  الغرض  ك��ان  وق��د  ملكهم.  هى 
املشروع  أراض��ي  الغريب وضع  اإلج��راء 
والعملية  القانونية  الناحية  م��ن  كلها 
وجتريد  ال��ش��رك��ة  وس��ي��ط��رة  إدارة  حت��ت 
مبلكيتهم  تتصل  ح��ق��وٍق  أي  م��ن  امل���اك 
يتقاضاها  التى  فاألجرة  األراض��ى.  لهذه 
هؤالء املاك أسقطت حقوقهم في األرض 
وفرضت عليهم إطاعة أوامر اجلهة التى 

تدفع لهم األجرة.
خال  السلطوي  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  ت��رّس��خ 
املاضي  ال��ق��رن  وأربعينيات  ثاثينيات 
واملألوف  املعروف  العمل  نظام  وأصبح 
ان��ت��ه��ى عقد  أن  ب��ع��د  ب���امل���ش���روع ح��ت��ى 
ملجلس  امل��ش��روع  إدارة  وآل���ت  ال��ش��راك��ة 
لعب  فقد  ذكرنا  وكما  السوداني.  اإلدارة 
مشروع  في  كبيرًا  دورًا  النقابي  العمل 
أرباح  نسبة  زي���ادة  ع��ن��ه  ن��ت��ج  اجل��زي��رة 
املزارعني، ولكنه لم ُيحدث تغييرًا ذا شأن 

في عاقات اإلنتاج.
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ثانيّا: مرحلة التوسع في المشروع – 
1950م- 1975م 

انتهى عقد اإلدارة بني شركة السودان 
عام  الثنائي  العهد  وحكومة  ال��زراع��ي��ة 
1950م وانتقلت اإلدارة في ذلك العام إلى 
مجلس إدارة مشروع اجلزيرة. وقد صدر 
ف��ي ذل��ك ال��ع��ام ق��ان��ون م��ش��روع اجلزيرة 

لعام 1950م والذى كان أول قانون ينظم 
العمل بصورة متكاملة في املشروع.

هذه  وال��ت��ق��اري��ر  الكتب  بعض  ُتسّمى 
وهذه  للمشروع«،  »تأميم  بإنها  النقلة 
ال��ت��س��م��ي��ة ل��ي��س��ت دق��ي��ق��ة ألن األراض����ي 
واخل����زان وال��ق��ن��وات ب��امل��ش��روع ل��م تكن 
ملكًا  كانت  بل  ُت��ؤمم،  حتى  للشركة  ملكًا 
عقد  مبقتضى  الشركة  تديرها  للحكومة، 
إدارة انتهى ذاك العام ولم يتم جتديده. 
أرباح  نسبة  زيادة  التغيير  هذا  عن  نتج 
ُخفِّضْت  أن  ب��ع��د  واحل��ك��وم��ة  امل���زارع���ني 
املشروع.  إدارة  م��ج��ل��س  أرب����اح  ن��س��ب��ة 
ثانية  مّرًة  املزارعني  أرباح  نسبة  وزادت 
كانت  املرة  هذه  ولكن  أكتوبر،  ثورة  بعد 
ال���زي���ادة خ��ص��م��ًا ع��ل��ى ح��س��اب نصيب 
استمرت عاقات  فقد  هذا  عدا  احلكومة. 
فترة  إب���ان  عليه  ك��ان��ت  م��ا  على  اإلن��ت��اج 

إدارة الشركة للمشروع.
إلى  قد وصلت  املشروع  كانت مساحة 
وكانت  1950م،  عام  فدان  مليون  حوالي 
قد  املناقل  بامتداد  اخل��اص��ة  ال��دراس��ات 
بدأت  1954م  عام  وفي  االكتمال.  قاربت 
ب��غ��رض السماح  امل��ف��اوض��ات م��ع م��ص��ر 
لري  الروصيرص  خ��زان  ببناء  للسودان 
امتداد املناقل. ومّت االتفاق بني السودان 
الروصيرص  خ���زان  ب��ن��اء  ع��ل��ى  وم��ص��ر 
منهما  ك��ٍل  حصة  وعلى  العالي،  وال��س��د 
مكعب  متر  مليار   18،5( النيل  مياه  من 
للسودان و55،5 مليار متر مكعب ملصر( 
مبوجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959م، 
من  ع���اٍم  بعد  عليها  التوقيع  مت  وال��ت��ي 
مع  السلطة.  إل��ى  عبود  الفريق  وص��ول 
في  والتوسع  الروصيرص  اكتمال خزان 
املشروع  مساحة  وصلت  املناقل  امتداد 
البنية  وت��وس��ع��ت  ف����دان  م��ل��ي��ون��ي  إل���ى 
ومبانى،  وط��رٍق  رىٍّ  قنوات  من  التحتية 
بصورٍة  امل��ش��روع  موظفي  ع��دد  وارت��ف��ع 
اجلزيرة  م��ش��روع  ق��ان��ون  وص��در  كبيرة. 
وبذاك  التوسع.  هذا  لينّظم  1960م  لعام 
التوسع أصبح مشروع اجلزيرة من أكبر 
واحدة.  إدارة  حتت  العالم  في  املشاريع 
أكبر  وكما ذكرنا من قبل فاملشروع ليس 
الكثيرون.  يعتقد  كما  العالم  في  مشروٍع 
منه  أكبر  العالم  في  مشاريع  عدة  فهناك 

مساحًة. 

3
ثالثّا: مرحلة التدهور والبحث 

عن حلول – 1975م – 2005م    
مع هذا التوسع بدأت مشاكل املشروع 
في البروز إلى السطح. فقد بدأت البنية 
من  أكثر  قبل  إنشاؤها  مّت  التى  التحتية 
أربعني عامّا في التآكل والتدهور، وبدأت 
أسعار القطن العاملية في التدنى وارتفعت 
تكلفة اإلنتاج بصورة حادة بسبب ارتفاع 
ال���وض���ع س���وءّا  وزاد  ال���وق���ود.  أس���ع���ار 
بسبب التقلب في السياسات االقتصادية 
والزراعية في السودان في السبعينيات.

ب���رزت أي��ض��ًا ف��ي ه��ذه ال��ف��ت��رة مشكلة 
األراض����ي امل��ل��ك احل���ر. ف��ق��د ان��ت��ه��ى عقد 
املاك  بعض  وطالب   1967 ع��ام  اإليجار 
طالب  بينما  إل��ي��ه��م  أراض��ي��ه��م  ب���إع���ادة 
آخرون برفع قيمة اإليجار ليواكب الغاء 
بداية  وف��ي  السودانى،  اجلنيه  وتدهور 
استام  ع��ن  امل���اك  ت��وّق��ف  السبعينيات 

اإليجار حيث أنه لم تعد له قيمة.
سنار  خ��زان��ي  ليشمل  ال��ت��ده��ور  ام��ت��ّد 
الطمي  كميات  فبسبب  وال��روص��ي��رص. 
النيل األزرق من الهضبة  التى يأتى بها 

اإلثيوبية فقد خزان سنار جزءًا كبيرًا من 
إمكانياته التخزينية وبدأت هذه املشاكل 
نفسها تعترى خزان الروصيرص وقنوات 
اّلرى باملشروع، ولم تعد مياه الّرى تصل 
الطمي  تراكم  بسبب  احل��واش��ات  بعض 

واألعشاب في هذه القنوات.  
ت��ك��ون��ت ف��ي ه���ذه ال��ف��ت��رة ُع���دة جلان، 
الواحدة بعد األخرى، لدراسة هذه املشاكل 
وم��ح��اول��ة إي��ج��اد احل��ل��ول لها. وق��د كان 
نظام  إلغاء  توصية  التوصيات  أهم  من 
باحلساب  واستبداله  اجلماعي  احلساب 
الفردي والتى ُطّبقت عام 1981م. أثار ذلك 
املزارعني  أوساط  في  التغيير جداًل حادًا 
يرى  مؤيٍد  بني  املشروع،  بأمر  واملهتمني 
مشاكل  حلحلة  في   التغييرأمًا  ذلك  في 
املشروع، ومعارٍض يرى فيه طعنًة لنظام 
املشروع  س��اد  ال��ذى  االجتماعى  التكافل 

ألكثر من نصف قرن من الزمان.
الدولي  ال��ب��ن��ك  أن  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 
االقتصادية  للتنمية  العربي  والصندوق 
مولوا  قد  آخرين  ومانحني  واالجتماعية 
املائتى  فاق  املشروع مببلغ  تأهيل  إعادة 
يكن  لم  اجلهد  ه��ذا  أن  إاّل  دوالر،  مليون 

بسب  فاعليته  للمشروع  يعيد  ألْن  كافيًا 
باإلصاح  التأهيل  إع��ادة  مصاحبة  عدم 
قانون  ي��غ��ّي��ر ص����دور  ول����م  امل���ؤس���س���ى. 
في  شيئأ  1984م  لعام  اجلزيرة  مشروع 
زيادة  من  الرغم  على  التدهور  ه��ذا  أم��ر 

متثيل املزارعني في مجلس اإلدارة.
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رابعا:مرحلة قانون 2005م 
وآثاره ومستقبل المشروع

التى  املختلفة  اللجان  تقارير  اتسمت 
اجلزيرة  م��ش��روع  أم��ر  ف��ي  للنظر  ُك��ّون��ت 
وحتلياتها  مرتكزاتها  في  باالختافات 
ف��ق��د اختلفت  امل���ش���روع، وع��ل��ي��ه  مل��ش��اك��ل 
من  ع��ددًا  أن  غير  توصياتها.  وتضاربت 
إعادة  ض��رورة  على  اتفقت  اللجان  ه��ذه 
على  وأيضا  الشراكة،  مسألة  في  النظر 
دور الزراع في عاقات اإلنتاج خصوصا 
هذا  ف��ي  احمل��ص��ول��ي��ة.  التركيبة  م��س��ال��ة 
آخذًة  القطن  زراعة  مشاكل  كانت  األثناء 
في  آخ��ذًة  العاملية  االزدي��اد وأسعاره  في 

التدهور.
بالنسبة  مستغربًا  أم��رًا  يكن  لم  عليه 
ومتغيرات  ت����ط����ورات  ت���اب���ع���وا  ل��ل��ذي��ن 
بإدخال  2005م  قانون  يقوم  أن  املشروع 
احملاصيل.  اختيار  حرية  مبدأ  وتقنني 
هذا التغيير اجلذرى لم ينه فقط االرتباط 
التاريخى بني املشروع ومحصول القطن 
محاور  من  تبقى  ما  أيضًا  أنهى  وإمن��ا 
ع��اق��ات اإلن��ت��اج وق��ّل��ص ب��ص��ورٍة كبيرة 
اجلزيرة،  م��ش��روع  إدارة  م��ج��ل��س  دور 
القطن  بتمويل  يختص  فيما  خصوصًا 
لهذا  ونتيجًة  زراع��ت��ه.  على  واإلش����راف 
ب���رزت م��س��أل��ة ال��ت��م��وي��ل ب��ص��ورٍة حادة، 
التسويق  مسألتا  أي��ض��ًا  معها  وب���رزت 
والضرائب واجلبايات العالية املفروضة 
على املزارع. ولكن كبرى املشاكل ما تزال 
الّري باملشروع،  هي إعادة تأهيل قنوات 

ومسألة التكلفة وكيفية متويلها.
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ونختتم هذه املقاالت من حيث بدأناها. 
فكما ذك��رن��ا م��ن ق��ب��ل، ف��إن ق��ن��وات الرى 
قانون  أش��ار  وق��د  امل��ش��روع.  هى شريان 
احلقل  ق��ن��وات  تسليم  أن  إل���ى  2005م 
لروابط مستخدمى املياه يتم بعد تأهيل 
من  واضح  اعتراف  وهذا  القنوات،  هذه 
ال��ق��ان��ون )وامل���س���ؤول���ني( ب��ال��وض��ع غير 
الفعال لهذه القنوات. كما جتب اإلشارة 
املشروع يستهلك سنويا حوالي  أن  إلى 
من حصة  املياه  من  مكعب  متر  مليار   8
مبوجب  مليار    18،5 البالغة  ال��س��ودان 
أن  )أى  1959م  لعام  النيل  مياه  اتفاقية 
املشروع يستهلك حوالي 40% من حصة 
املرّشد  غير  االستخدام  ولكّن  السودان(. 
من  الكبيرة  الكمية  لهذه  ال��ك��فء  وغير 
ومشاكل  القنوات  ت��ده��ور  بسبب  امل��ي��اه 
ليس  ك��ب��رى  ع��ق��ب��ًة  سيظل  امل��ي��اه  إدارة 
للسودان نفسه في  للمشروع وإمنا  فقط 
املشاطئة  ال��دول  مع  ومفاوضاته  نقاشه 
معروف  ه��و  وكما  النيل.  لنهر  األخ���رى 
فإن هذه الدول بدأت تطالب بحقوقها في 

مياه النيل.
يقودنا هذا إلى دور روابط مستخدمي 
أشرنا  وقد  اجلزيرة.  مشروع  في  املياه 
إل��ى ال���دور ال��ف��ّع��ال ال���ذى ت��ق��وم ب��ه هذه 
في  العالم  م��ن  كثيرة  دوٍل  ف��ي  ال��رواب��ط 
الدول  الّرى. ففي بعض هذه  إدارة مياه 
املياه  روابط  مستخدمى  تدير احتادات 
)وليس  وال��رئ��ي��س��ي��ة  ال��ك��ب��رى  ال��ق��ن��وات 
ال��ق��ن��وات ال��ص��غ��رى ف��ق��ط(، ون��ت��ج��ت عن 
هذا وفوراٌت كبيرة في املياه وفي تكلفة 
التأكيد  من  والب��ّد  والتشغيل.  الصيانة 
جمعياٍت  سوى  ليست  الروابط  هذه  أن 
بطريقة  أع��ض��اؤه��ا  ينتخبها  ت��ع��اون��ي��ة 
اللوائح  وفق  ويحاسبونها  دميقراطية 

املنظمة للرابطة. والبد كذلك من اإلشارة 
بواسطة  ال����رى  ق��ن��وات  إدارة  أن  إل���ى 
إدارة  مع  اتفاقية  الروابط حتكمها  هذه 
ملزمٌة  ال���رواب���ط  ه���ذه  وأن  امل���ش���روع، 
روابط  ول��ك��ن  االت��ف��اق��ي��ة.  ب��ن��ود  بتطبيق 
اجلزيرة  مب��ش��روع  امل��ي��اه  م��س��ت��خ��دم��ي 
باإلضافة  واخلبرة،  التدريب  إلى  تفتقر 
إل���ى اف��ت��ق��اده��ا االس��ت��ق��ال��ي��ة اإلداري�����ة 
وصيانة  إدارة  منها  ومطلوٌب  واملالية، 

قنواٍت حتتاج إلى تأهيٍل كامٍل.
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إّن العالم يواجه اليوم أزمة غذاء حادة 
ألسعار  اجل��ن��ون��ى  االرت��ف��اع  ف��ي  تتمثل 
السلع األساسية  بسب قلة العرض. وقد 
تأثرت حتى اآلن أكثر من 22 دولًة بهذه 
مليون  مائة  من  أكثر  ويتعرض  األزم��ة، 
ن��س��م��ة ف��ي ه���ذه ال����دول ل��ل��ج��وع بسبب 
األزمة  ه���ذه  بلغت  وق���د  ال���غ���ذاء.  ن��ق��ص 
على  األرز  أوشك محصول  عندما  مداها 
االختفاء من األسواق العاملية عام 2007م 
)حتديدا  املنتجة  ال���دول  ت��وق��ف  بسبب 
عن  وفيتنام(  وال��ص��ني  والهند  تاياند 
ت��ص��دي��ره. وق���د ارت��ف��ع س��ع��ر ال��ط��ن من 
من  املاضية  الثاثة  األع��وام  األرز خال 
دوالر.   1000 ح��وال��ي  إل���ى  دوالر   300
الكميات  قلت  فقد  للقمح   بالنسبة  أم��ا 
بسبب  وال��ص��ني  استراليا  ف��ي  املنتجة 
وأوكرانيا  األرجنتني  وتوقفت  اجلفاف 
ع��ن ت��ص��دي��ر ال��ق��م��ح ل��ف��ت��رٍة م��ن الوقت 
بكمياٍت  ولكن  الحقًا  التصدير  وع��اودت 
محدودة. نتج عن هذا أن تضاعف سعر 
الثاثة  األع���وام  خ��ال  القمح  م��ن  الطن 
املاضية من 200 دوالر إلى حوالي 500 
بالنسبة  الشىء  نفس  حدث  وقد  دوالر. 
الصويا وانعكست  الشامية وفول  للذرة 
ه��ذه ال��زي��ادات ف��ي األس��ع��ار ك��ذل��ك على 

السلع الغذائية األخرى.
العام  امل��ت��ح��دة  األمم  أوض���ح���ت  ل��ق��د 
امل��اض��ي أن أك��ث��ر م��ن ث��اث��ني دول����ًة قد 
أوقفت متامًا أو قّللت بقدٍر كبير تصدير 
امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة خ����ارج ح���دوده���ا، أو 
عالية،  جمركيًة  رس��وم��ًا  عليها  ف��رض��ت 
الكميات  حت��دي��د  مثل  أخ���رى  ق��ي��ودًا  أو 
ال��ت��ى مي��ك��ن ت��ص��دي��ره��ا. ح��اول��ت بعض 
اللجوء  وسويسرا  اليابان  مثل  ال���دول 
إلرغ���ام  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  منظمة  إل���ى 
ه��ذه ال���دول على وق��ف ه��ذه اإلج���راءات 
معاهدة  أن  ات���ض���ح  ول���ك���ن  احل��م��ائ��ي��ة 
املنظمة ال تعطيها احلق في التدخل في 
مثل هذه اإلج��راءات، وأن كل ما تفرضه 
املعاهدة على هذه الدول هو أن تقوم تلك 
اتخاذ  في  نيتها  املنظمة  بإخطار  الدول 
هذه اإلج��راءات ال أكثر. وكان قد اتضح 
في  املنظمة  إمكانية  محدودية  قبل  من 
الذى  الضخم  الدعم  ذلك  لوقف  التدخل 
الدول الصناعية ملزارعيها والذى  تقدمه 
على  القدرة  النامية  الدول  مزارعي  أفقد 

التنافس.
مع  تتعامل  املختلفة  ال��دول  ب��دأت  لقد 
على  ُم��رّك��زًة  السبل  بشتى  األزم���ة  ه��ذه 
الصني،  ق��ررت  فقد  امل��ي��اه.  إدارة  مسألة 
بسبب اجلفاف والنمو السكانى وازدياد 
الطلب على املواد الغذائية بازدياد الطبقة 
املطلوبة  اإلجراءات  كل  اتخاذ  الوسطى، 
من  الواحد  الفدان  إنتاجية  معّدل  لرفع 
قرابة  إلى  اآلن  للقمح لتصل  طٍن واح��د  
للفدان،  القمح  م��ن  الطن  ونصف  الطن 
مثل  ال����دول  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  ات��خ��ذت  بينما 
الهند واملكسيك والفلبني قرارات متعددة  
الّري.  مجال  في  املياه  استهاك  لترشيد 
املؤسسى  اإلص����اح  وت��ي��رة  وت��س��ارع��ت 
لقطاعي الزراعة والّري في عدٍد كبيٍر من 
كثير  في  املياه  شح  وبسب  العالم.  دول 
على  اجلهود  ترّكزت  فقد  الدول  هذه  من 
حتسني أداء األراضى املعّمرة أصًا بداًل 
من استصاح أراضي جديدة حتتاج إلى 
ال  قد  جديدة  ومياه  ضخمٍة  استثماراٍت 

تكون متوفرًة أصًا.
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إن مشروع اجلزيرة بتجربته التاريخية 
الواسعة،  ومساحته  والثرّية،  الطويلة 
يستطيع  الهائلة  امل��ت��اح��ة  وإم��ك��ان��ي��ات��ه 
أن  السياسية  واإلرادة  اجل��ه��د  ببعض 
من  الغذائية  احتياجاته  للسودان  يوّفر 
حوالي  السودان  يستورد  )ال��ذي  القمح 
يوّفر  وأن  م��ن��ه(،  اح��ت��ي��اج��ات��ه  م��ن   %85
الذرة.  من  احتياجاتها  اجلزيرة  لوالية 
باّتباع  إاّل  يتحقَق  لن  احللم  ه��ذا  ولكّن 
بإدارة  يتعلق  فيما  السليمة  السياسات 
تأهيا  ال���ّري  ق��ن��وات  تأهيل  بعد  امل��ي��اه 
كامًا، ألن قضية الّري هي عنق الزجاجة 
في الوقت احلاضر في مشروع اجلزيرة. 
م��ن معاجلة  أي��ض��ًا  ب��ال��ض��رورة  ب���ّد  وال 
العالية  واجل��ب��اي��ات  ال��ض��رائ��ب  مشاكل 
باإلضافة  واحمللية،  والوالئية  )املركزية 
إل����ى ال���ض���رائ���ب غ��ي��ر امل���ب���اش���رة على 
التسويق  وم��ش��اك��ل  اإلن��ت��اج(،  م��دخ��ات 
وشركاء  بنوك  من  الوسطاء  في  لة  املُتمثِّ
كذلك  التمويل.  مشاكل  وك��ذل��ك  وأف���راد، 
عاقات  من  تبقى  ما  توضيح  من  ب��ّد  ال 
مشروع  وإدارة  امل��زارع��ني  ب��ني  اإلن��ت��اج 
يكفي  ما  املزارع  وقتها سيجد  اجلزيرة. 
في  طاقته  ج��ّل  يضع  لكى  احل��واف��ز  م��ن 
اإلنتاج، غير ُمتخّوٍف من مشكلة العطش 
ويساهم  واجلبايات،  الضرائب  وساح 
األمن  مسألة  حلحلة  في  فّعالًة  مساهمًة 
كل  هاجس  شك  با  هى  والتى  الغذائى 
الشعب السوداني، خصوصًا بعد أن فقد 
النفط  السودان حوالي 75% من عائدات 

بعد انفصال جنوب السودان.      
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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 
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